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  16الفصل 
  

َ يمكن أن نعملاذومابصرھم طفال األيفقد لماذا  َ ِ ُ 

 
 في والطبية الطبيعية األسباب عن بحثون ي،كف البصر مثل ةيصح مشاكل الناس ُيواجه عندما  

ِويمكن مهمة، األسباب هذه. األحيان أغلب كف من   للحدلكن. الفصل هذا فيّتتعرف عليها   أنُ
 المثال، سبيل على. بصركف الل يةجتماعاال األسباب إلى َننظرأن ًأيضا يجب  ،مجتمعال في البصر

 لماذا؟ف. ن األطفال اآلخرينعؤية ُّرالوصعوبة  بأمراض العيون فقراءال طفاليزيد احتمال إصابة األ

  لثراي وبىنّقصة 
َقبل بضع سنوات، مـات زوجهـا فـي حادثـ.  في قرية صغيرةثرياِعيش َت  أطفـال 3تركهـا مـع ف، ةَ

ِرزقـت ببعد شهور قليلة، . صغار ّ، سـمتأخـرى ةطفلـُ اضـطرت ، ربعـةِإلطعـام أطفالهـا األو. لبنـى هاَ
ًمن الصدر مبكراًطفلتها طبيعيا ع ارضإّتوقفت عن فلة، ساعات طويللعمل  ثريا ّ. 

ِورمــت ، تها األولــى ســنبلغــت لبنــىعنــدما  ــا تعالجــ. عينهــا اليــسرىَ ادات َّمــَبنتهــا بكا عــين ثري
ّ لم تتحسنلبنى، لكن عين أعشاب  تقلقـ. لبنـىمن عين يسيل َبعد أيام قليلة، بدأ سائل سميك و. َ

 الصحة طبيبُ لرؤية لبنىوهي  ها صديقهماَأخذفطبيب، زيارة ال لمالولكنها لم تملك ال ،ً جداثريا
 .في قرية أخرى
هـا يعينممـا أفقـد ،  الـصحيحةاألطعمةمن ما يكفي ال تنال َبنتها اّن إ لثريا الصحة قالت طبيبة

َّ شــرحت لهــا أيــضا أن .بــصرال  إلــى تنــاول -للمحافظــة علــى ســالمة عيــونهم-يحتــاجون األطفــال ً
فيتـامين الـصفراء الغنيـة بثمـار الواألصـفر خضار  كثير األوراق والر األخضرأطعمة مثل الخضا

". أ"فيتــامين مــن  بكبــسوالت لبنــى الــصحة طبيبــة تعالجــ. يحــافظ علــى صــحة العيــون، الــذي "أ"
ًكـان مبكـرالعـالج ، لكـن ُّ بـسبب تأخرهـا اليـسرىلبنـىإنقـاذ البـصر فـي عـين ولكن لم تـستطع  ّ  بمـا اَ
 .اليمنىعين الالبصر في فيه الكفاية إلنقاذ 

األمهـات األخريـات توعية ُتريد هي اآلن و. بنتهاابصر ّاهللا على إنقاذ ما تبقى من  حمدت ثريا
ّوتـــنظم . لعيـــون األطفـــال" أ"فيتـــامين عـــن أهميـــة  الحبـــالى ِ للنـــساء اً الـــصحة اجتماعـــةَّهـــي وموظفـــُ

طــرق يــستطعن إيجــاد  فــي قريتهــا األمهــات األخريــاتَّأن  ة متفائلــثريــا. ِّوأمهــات األطفــال الــصغار
 .نأطفالهوصحة  تهنَوتحسين صحلتحسين الغذاء رخيصة 
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 َبصرھا؟ لبنى تَفقد لماذا

ّعدة هناك   :أسباب ِ
  
 

  

  

  

 كف البصرو نوالعي مشاكل أسباب    

  .العدوى أو لتغذيةاإلى سوء  ًعادة كف البصرترجع إصابة األطفال ب              
 :كف البصرب األطفالمن ُيصاب عدد كبير               

 ــــــى  هــــــمألن ــــــايال يحــــــصلون عل ِيعطــــــي ال همءغــــــذاألن  أو ،مــــــن الغــــــذاء تهمكف  همُ
 .الالزمة للحفاظ على سالمة عيونهم الفيتامينات

  إلـــى شـــخصمـــن  عـــدوىالو مـــرض، ينتـــشر الالمزدحمـــة المعيـــشة ظـــروف فـــيَّألن 
 .آخر

  َالتـــي تتـــر مجتمعـــاتلا فـــيألنـــه  ،ين مكـــشوف)الـــصرف الـــصحي(و قمامـــةك فيهـــا الُ
ِيمكن التي عدوىال األخرى والحشرات الذباب نشري ّتسبب أن ُ  .اًأيض كف البصر ُ
 165. انظر ص(يجعل اإلصابة تتفاقم مما  ،تقليديةالدوية  األعمالاستء وس(. 

  ًمعا، الناس إذا تعاون كنل. واحد شخصمجهود بهذه المشاكل  ّحل ُيمكن ال           
ِيمكن              لزراعة طرقٕايجاد و ،القمامة من ّتخلصوال ،المراحيض ِبناء همُ

  تعاونت   إذا. )168. انظر ص(المطلوبة للحفاظ على الصحة  األغذية           
ِيمكن  ،ًمعا مجتمعاتال              .األطفالبين  كف البصرحاالت  يةأكثرمنع  ُ
  
  
  
  
 

                                         
.اليسرى هاعين في بصرال بنىُل فقدت                                              

ِيمكن أن   ّساعدك بقيـة الفـصل ُتُ ّفـي التعـرفَ
ســـــــــباب الطبيـــــــــة لمـــــــــشاكل البـــــــــصرعلـــــــــى األ

ر، يجـــب أنلكـــن لمنـــع كـــف البـــص. عالجهـــاو
األســــــــــــبابًشــــــــــــيئا إزاء مجتمعــــــــــــات التعمــــــــــــل 

األطعمة من  تهيأكل كفايأن طفلك كن لميَكيف 
؟ اهء شرانيال تستطيعِكنت  إذا )أ(بفيتامني الغنية 
ًمنعا  صغرية اوات بعض اجملتمعات مزارع خضرتزرع  . بكف البصرأطفاهلمإلصابة 
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َّ، يجــــف الجــــزء الملــــونبعــــدها. 3 َُ ّ
ّيكــــــــدرًأيــــــــضا و) القزحيــــــــة(للعــــــــين  َ

َّ، وربما )يبهت( َحفريه تظهر فُ ُ. 

ييل شاء ا للا تحمة َجو ،عنيجفاف ال ،لع َفاف ا ِ َ ُمللْ  )"َٔا" فيتامنيبسبب نقص (ُ
بعـض  فـيالموجـود  ،"أ"فيتـامين غنيـة ب أطعمـة َألكـل النـاس حتـاج ي،نالعـيللمحافظة علـى صـحة 

 بقىي ،"أ"فيتامين بالغنية  األطعمةمن  تهكفايِّ الطفل أكل يعندما. مواللحبعض و خضار،الو، الثمار
ًوصــحي اًرطبــســطح العــين   األطعمــةمــن  تهمكفــاي َعلــىالعديــد مــن األطفــال الفقــراء  َحــصل ياللكــن . اّ

َيدعى. ّتجف مهاعينفتبدأ  ،"أ"فيتامين ب غنيةال  ."نعيلجفاف ا"هذا  ُ

  
ِالغامقالصفراء والخضراء  واتارالخض    الثماربعض و ،ةَ

كذلك  ."أ"فيتامين ب ةغني، البرتقالية أو الحمراءاوات والخضر
."أ"فيتامين على  كبدوالبيض والحليب والسمك ال َيحتوي

  : عراضاأل
 
 
 
 

ؤيـة فـيُّرالِّالطفـل يصعب علـى . 1
خــارجفــي الُالظــالم أو ال يريــد اللعــب 

 .غروب الشمسبعد 

فيقـــل. ظهـــور جفـــاف علـــى العينـــينبـــدأ ي. 2
ِّالقرنيـــــــة(الجـــــــزء األبـــــــيض لمعـــــــان  وتتكـــــــون، )ََ
ــــة صــــغيرة تجاعيــــد َ وبقــــع رمادي ــــشبه ُ فقاعــــاتت

َبقع (الصابون   ).Bitot's spotsبيتوت ُ

َأخيــــرا، قــــد ي. 4 َ ــــينً ِل
َّالجــــــــــــــــــــــزء الملــــــــــــــــــــــون َ ُ

، أوّويتـــورم، )القزحيـــة(
ِّيـــــسبف، ينفجـــــر كـــــفب ُ
 .البصر

بـين لكـف البـصرًشـيوعا األسـباب أكثـر هـو  "أ"فيتـامين مـن  ةكافيكمية على عدم الحصول 
إلـى شـهور 6من سـن ألطفال ليحدث عادة وهو . ًاألطفال، خصوصا في أفريقيا وجنوب آسيا

يحـصلونف ً طبيعيـاّ الذين يرضعون من الـصدرشهورالذين دون الستة طفال َّأما األ.  سنوات6
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  :العالج

 طفلـكإصـابة  كتـشف تمـااألولـى حالالجرعة  ىُتعطأن يجب . "أ"فيتامين من  اتعُجرِأعط ثالث 
  . ًيوما 14 بعد ةثالثال ّثم التالي، اليومفي  الثانية الجرعة ِأعط ."جفاف العين" أو "العشاء الليلي"بـ

  ."أ"فيتامين من  دولية ةوحد 50.000على  واحدةال كبسولةال حتوي ت،الجدول التالي في
 

 واحدةالجرعة العدد الكبسوالت في   ُعمرال

   كبسولة 1......................................هور ش6دون 
  كبسولتان................................... ََ شهور إىل سنة 6

 كبسوالت4 ......................................ََأكثر من سنة 
  

لـشروع فـي العـالج ا لكن. جزءال ذلكلن يعيد العالج  ِبصرها،ًجزءا من  ةِّالطفل فقدت عندما :ملحوظة
ِيمكنفي الحال   .هابصرمن فقدان مزيد  من َمنعهاي  أنُ

 :الوقاية

 َسنةمدة ل -إلى أطول فترة ممكنة ّمن الصدر ًطبيعيا  َأطفالك يرضعأ  أطـولبـل  ،على األقل َ
 .ِاستطعت إذامن ذلك 

  ّكل "أ"فيتامين ب ةغنيأغذية  كتطفلاحرصي على إطعام  .يوم ُ
 أ"فيتامين بغنية  إضافية ةأطعم هاءإعطا يحاول، لحصبةبا ةِّالطفلمرضت  إذا". 

  صبةحلا
ٍمعــد مــرض الحــصبة  طعمــةمــن األ تهــاكفايبالفعــل بــسبب عــدم تنــاول  ةضــعيف ةِّالطفلــكانــت  إذا. ُ

ِيجوز أن تفقدها اإلصابة ، اإلسهال من  أوجيدةال  .هُّكلبصرها أو  هابصرًجزءا من  بالحصبةُ

 :الحصبة أعراض

 َّحمى،ال  .سعالالو ،ُّلزكاموا ُ
 احمرار العينين. 
 الجسم أنحاء جميع في أحمر طفح. 
 :العالج

  إذا. ّصـحية أطعمة أكلَتو ،اًكثير شربوت ،كتطفل رتاحت أنيجب 
 .أعطيها من لبنك بالكوب ّالصدر، من رضعتأن  ةَّ الصغيرةِّالطفللم تستطع 

  َّأن  ينكتــشف تحالمــا )ةصفحالــ هــذهانظــري الجــدول أعلــى ( "أ"فيتــامين ة مــن واحــد جرعــةِأعــط
َسيمنع. حصبةمصابة بال كتطفل  ."جفاف العين"هذا  َ

  ـــ( لإلســـهالالجفـــاف معالجـــة أعطيهـــا محلـــول ـــَس. )قادمـــةال صفحةانظـــري ال  علـــى اهـــذ ساعدُي
 .سهالباإلِّالطفل يصاب  عندماالمفقودة  ّالمغذية والمواد السوائلتعويض 
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  طريقتان لتحضير محلول معالجة الجفاف
. احمللــولنيمــن واحــد  ألي ةســوهرم ة ناضــجةنــد، أو مــوزاهلعــصري الفاكهــة، مــاء جــوز مــن ِ نــصف كــأس يفيأضــا أمكــن، إذ
ِّ يساعد الطفل معدينوهو ملح بوتاسيوم، على التوي حتهذه ف   .الطعام والشرابمزيد من ل وقبعلى ريض املُ

ـــــسكر والملـــــح. 1 ّبال ِميكـــــن ( .ُ ـــــُ العـــــسل ّكر أو ُّساســـــتعمال ال
 .)ّكرُّسالًبدال من ) املوالس (األسود

ِضـــع نـــصف    النظيفالماءواحد من يف لرت  صـــغرية ملعقـــة َ
مـــــــستوية مـــــــن صـــــــغرية  مالعـــــــق 8و  الملحمن مستوية 
ّالسكر ُ. 

  
  

  
  

  
  
  

ُكر، ذق ُّ قبــــل إضــــافة الــــس:تحــــذير احــــرص علــــى أن واحمللــــول ّ
  .الدموعملوحة من أقل يكون 

املطحون هو ّرز األ( .والملحة بالحبوب المطحون. 2
ِلكن ميكن .فضلاأل ُ مطحونة ذرة صفراء استعمال  كَ

 مسلوقة ، أو بطاطا حلوة، ذرة بيضاءدقيق القمح، ًجيدا
 .)ةسوهرمو

ِ نــصف ملعقــة يَضــع   النظيفالماء من 1يف لرت 
ممتلئــة مــن صــغرية  مالعــق 8و  الملحمستوية من صغرية 
 .ة املطحونالحبوب

ثريــد أو عــصيدة ّيتكــون ّحــىت  دقــائق 7 إىل 5دة ملــاغلــي 
لطفـل تقدميـه ل ئيبسرعة وابداحمللول  يّبرد. خفيفة القوام

 .املريض

  
َّكل مرة ذوقي احمللول  :تحذير ّ ّ أنه يتأكدتلقبل تقدميه ُ
املشروبات احلبوبية خالل بضع أن تفسد  جيوز. مل يفسد

  .ساعات يف الطقس احلار

 :الوقاية

 ّحصن ِيمكن. الحصبة ّضد كتطفل َ  حـدودفـي  الحـصبةالتطعـيم ضـد  علـى حـصلي أنك طفلـل ُ
 متـوفرالتطعـيم  هـذالتعـرف إن كـان  صحيةالـ رعايـةالطبيب قابل . ُالعمر من شهور 9 إلى 6
ّتوفره الصحة بالمجان(منطقتك  في ّ(. 

 بالحصبةشخص مصاب  أي عن طفالاأل يبعدأ. 
 تهعائل ّبقيةن ًيدا عه وحدها بعأكل وأدوات همالبسو فراشه يغسلا ،حصبةأصيب أحد بال إذا. 

 
ًصبة ليست مرضاحل  حني يكون لكن . ًعادةًخطريا  اَ

الطعام على بسبب عدم حصوهلم طفال ضعفاء األ
َّامللوثاملاء شرب ، أو بسبب اإلسهال من الكايف جيوز ، ُ

فقر هو ال. ًأمراض مثل احلصبة خطرة جداأن تكون 
 . بكف البصرهؤالء األطفالالسب احلقيقي وراء إصابة 
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يونمرض   )لويديال َمدَّرال(حدييث الوالدة  ٔاالطفال يف لعا

  
َّالطفل الصغيرالتقط  إذا ِيمكن، ًمباشرة الوالدة بعد هعينفي  عدوى ِّ َيحتمل أن يكون . يفقد بصره  أنُ ُ

 مـــصابة نفـــسها ّاألمكانـــت  إذا، والدةالـــ أثنـــاء الرضـــيع الطفـــل ينـــعي دخلتـــ جـــراثيم عـــينســـبب مـــرض ال
َالتعقيبة( النَيَالس من الجراثيمتأتي هذه . بالعدوى ِ ْ َِّالمتدثرة (الكالميدياأو ) َ ََ  مـنوهما مرضان ينتشران  ،)ُ
َّعلمهـم ألن  بـدوناألمـراض  هذهب الناسمن يصاب عدد كبير . جنسممارسة ال أثناء آخر إلى شخص
َمعالجـة ُالمهـم مـن عـدوى،بالمـرأة ة الوبـسبب صـعوبة اكتـشاف إصـاب.  ال تظهر عليهمالمرضض اأعر َ َ ُ 
ّكل َّالرضع األطفال ُ  ).انظر اإلطار السابق( الوالدة بعداألولى  ساعاتال خالل العين بمرهم ُ

َّالطفل الصغيرّاحمرت عينا إذا  َّربمـاف ،خـرج منهـا قـيحأو بعد والدته ببضعة أيـام، وورمـت  ِّ الـتقط  ُ
ًمرضا معديا في ال ًِ ُالضر َومن عينُ ِدهنت عيناه ب سواء ًمباشرة،عالجه  وريَّ  الـوالدة بعـدالعيـون  مرهمُ

 .األبو ّاألمكذلك يجب عالج . أو ال

َّالطفل الصغير في العدوىأعراض  ِّ: 

 ُّاحمرار وتورم العينين. 
 العينين في قيح. 
 التــــــــــــــصاق الجفنــــــــــــــين وانغالقهمــــــــــــــا، 

ـــــــــــــد  اًخـــــــــــــصوص عن
 .ِستيقاظاال

  
  

 :مرأةلا في الكالميديا أو السيالنأعراض 

  المهبـــل مـــن أخـــضر أو أصـــفرإفـــراز 
 .الشرجأو 

 ُّبولتال عند )قانَرَح(التهاب  أو ألم َ. 
 َّحمى ُ. 
 البطنأسفل  في ألم. 
 جنسممارسة ال أثناء فينز أو ألم. 
  عدم وجود أية أعراضأو. 

  
ض اأعـر الرضيع الطفلظهرت على  إذا العدوى،أعراض  ّاألمٕوان لم تظهر على َّحتى أنه  ّتذكر

 .اًأيضزوجها إلى العالج و ّاألموستحتاج . هفمن الضروري عالج عدوىال
 

ّكــل األطفــال حمايــة يجــب  إريثرومايــسني ، tetracyclineِبوضــع قطــرة ترتاســايكلني  مــن إصــابات العــينحــديثي الــوالدة ُ
erythromycin 1٪ ، كلورافينيكول أو مرهم عنيchloramphenicol هـذه األدويـة مل تكـن إذا .  الـوالدةبعـدوقت ممكـن  بأسرع

ًمتوفرة، ميكن أيضا  ِ  .povidone-iodine 2.5٪پوفيدون يود استعمال حملول ُ

  
  اسحبي الجفن .  بارد سبق غليهماءمبللة ب ة نظيفةقماشب الطفل الرضيع ي عينيّنظف

ّكل عين، وضعالسفلي ل   ينفع وضع المرهم خارج العين ال  .هً قليال من المرهم داخليُ
.ًشيئا
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 :الرضيع لطفلا عالج

 .ين نظيفوماء ةقماشب يمكن ما بأسرع نالعيمن القيح تنظيف يجب 

اسـتمر ظهـور   أون،يأسـبوع مـن ألكثـرالعـين  فـي قـيحال أو ورماستمر احمرار العينين أو الـ إذا
َّثــم  المــشاكل هــذه إلــى أدويــة غيــر الطفــل الرضــيع  حتــاج يَقــدف ين،أســبوع مــن أطــولًمــدة هــا اختفاؤُ
 .ةّصحالطبيب يجب مقابلة . هذين

َيساعدها لن، هابصربعض  ةَّ الصغيركتطفل تَفقد إذا: ُمالحظة الـدواء  لكـن. الدواء علـى اسـترداده ُ
 .ِبصرهامن مزيد  َفقد منعقادر على 
ّالمعالج ا  : ٔواالب ٔ
 إلى دواءين مختلفينوزوجها  ّاألمتحتاج 

   .ّالصدر من عُترضرأة وإن كانت املَّحىت ال خطورة منهما 
مـدة ل ًيـايوم مـرات 4 فمعن طريق ال erythromycinإريثرومايسين من ملج  500 يُخذ
 وَأ .أيام 7

ّأموكسيسلني  ملج من 500ُخذي  ِamoxicillin  3  أيام10دة  ملاًيومّمرات . 
 :ًأيضا
ِسف ملج من 400 يُخذ  َأو .َّمرة واحدة فقطفم عن طريق ال cefiximeكسايم ِ
 .َّمرة واحدة فقط العضليف  ceftriaxoneِمن سفرتايكسون  ملج 250 حقينا

 نيمختلفإلى دواءين َيحتاج الطفل الرضيع 

  شراب عن طريق  erythromycinإريثرومايسني  يهأعط
  دة  ملًيا مرات يوم4الشراب  من ملج 40 يهأعطو. الفم
 .اً يوم14

  :ًأيضا
  ملج من  125بـ يهحقنا

   ceftriaxoneِسفرتياكسون 
 .فقطَّمرة واحدة العضل يف 

ِّأفضل مكان لحقن الطفل  َ
من الجزء الخارجي هو َّالصغير 

 .لفخذاأعلى 

َالنساء الكالم مع يع ستطتعندما ال  استعمال ّأزواجهن عن ِ
ّتتعرضن لإلصابة  اجلنسية، ّنصحتهومحاية اجلنسي العازل 

ِساء محاية ِّناستطاع مزيد من الإذا . بالسيالن والكالميديا
 .بكف البصرالذي يصابون َّضع ُّرالطفال ّقل عدد األ، نأنفسه
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ييب( رتاخوماال ْالرمد ا   ) Trachomaحلَُب
ويستمر هكـذا  ،ببطءتسوء حالته  ، به المريضَصابُي عندما. الذبابينتشر عن طريق  مرض

َســنواتّلعــدة  َيعــالجم ، مــا لــَ مــع قلــة ، المزدحمــةالفقيــرة و المعيــشة ظــروف فــي التراخومــاتستــشري . ُ
 .المياه النظيفة

  :األعراض
قــد تنعــدم  لكــن. فيهمــا) حرقــان(احمرار العينــين مــع وجــود ســائل والتهــاب بــالرمــد الحبيبــي  بــدأي. 1

 .ًاألعراض المبكرة تماما
 :شهر يلاحو بعد. 2

  العليا الجفون داخلرمادية وردية  أوّمصفرة  بيضاءصغيرة ّتتكون بقع. 
 غير صافية(ة غائم )لعينمن اََُّلجزء الملون ا(من القزحية الحافة العليا  بدو تَقد(. 
  ًقليال )لعينمن ا األبيض الجزء(ّيحمر الجزء األعلى من القرنية. 

هـذه  سحب تـَقـد. بيـضاءآثـار جـراح  تركوت ،تتالشىداخل الجفون التي بالكتل  بدأت سنوات، بعد. 3
 .النهاية في كف البصر ّسببُتو اُخدشهفت ،العينوداخل  أسفلإلى  َالرموشاآلثار 

 :العالج

َتعلم كيف تل   .160. انظر صفي العين، الدواء ضع تّ
٪ أو مـــــــرهم tetracycline 1 ِترتاســـــــايكلنيَضـــــــع 
 داخـــــل كلتـــــا erythromycinإريثرومايـــــسني عـــــني 

ّ مرات كل يوم3العينني  ُ.  

  
  َأو

 tetracycline ِترتاســـــــــــايكلني اســـــــــــتعمل
ــــــــــــــسني عــــــــــــــني ال٪ أو مــــــــــــــرهم 3 إريثروماي

erythromycin  ّكل يومَّمرة واحدة ُ.  
 .ًاألطفال اآلخرين يف البيت أيضاعيون َضع هذا املرهم يف . اً يوم30دة ملواظب على ذلك 

ِ، عنــدما تغطــي العــدوى نــصف اجلفــنالرمــد احلبيــيب الــشديدةحــاالت بالنــسبة إىل  و أكثــر، أ الــداخلي ّ
  :اً يوم14دة الفم ملعن طريق ً أيضا erythromycinإريثرومايسني  ِأعط

  إريثرومايسينجرعة   ُعمرال
مـع ، ًيايومّ مرات 4 ملج 150-75............................................ََ سنوات3دون 

  األكل 
َ ســـــنوات7 إىل 3مـــــن  مـــــع ، ًيـــــايومّ مـــــرات 4ملـــــج  150.......................................َ
 األكل

  : الوقاية

 المـــاءب هميـــديأ غــسلبـــصرامة علـــى  كأطفالــّدرب وعلـــى الـــدوام، ) الكبنيهــات( مـــراحيضِّغــط ال
 .المرحاضاستعمال  َبعدالصابون و
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تام عا ياه ( العني عدسة ٕ يضاء ملا   )Cataractلبا
 فــي] ِّالننــي[البؤبــؤ  وراء العــينمــن  جــزء( العدســةّتبــيض  ،إعتــام عدســة العــينبِّالطفــل يــصاب  عنــدما

ِتصير معتمةأو  )المنتصف مباشرة ِال يحسن الرؤيةِّالطفل يجعل  هذا. ُ ّكـلكان  لو كما ،ُ ّغطـىم شـيء ُ ُ 
ّيؤثر َقد. غيمةب  .كلتيهما أو ةواحدعين على إعتام عدسة العين  ُ

َّالرضعبعض  لكن. ّسنبين كبار ال إعتام عدسة العينيشيع   إعتـام عدسـة العـينيـصابون ب واألطفـال ُ
تلــف فــي  ســببه ُكــونيقــد  أوا، أي ينتقــل عــن طريــق الوالــدين إلــى األبنــاء، ًوراثيــ الــسببيكــون  َقــد. اًأيــض
 الشهور أثناء لمانيةاأل حصبةالبعدوى لا هسببيكون  اًأحيان. لباغالفي  ًمجهواليظل  سبباللكن . نعيال

ِيمكن. الحملمن  األولىالثالثة  ّتسبب أن ُ إعتـام عدسـة  إلـى باإلضـافة سمعفقـدان الـالحصبة األلمانيـة  ُ
 .)ؤلمم غير إعتام عدسة العين(. المصابِّالطفل  معسًأيضا فحص يجب  لكلذ ،العين

 :األعراض

  ّضعف اإلبصار، علما بأن الحالة توزغللة  .الوقت بمرورُسوء ً

 العــينيبــدو بؤبــؤ  األمــر بــادئ فــي. خــارجالمــن إعتــام عدســة العــين  ُيــرى َقــد 
 .أبيض ُيصبحَُّثم  اًرمادي

 :العالج

 َقـدو. بـل تحتـاج إلـى عمليـة جراحيـة. باألدويةإعتام عدسة العين معالجة  ُيمكن ال
َلمريض إلى نظارة اَحتاجي َّ  .قوية) عوينات( َ

 :الوقاية

 ـــساءينبغـــي علـــى ال ـــالى االبتعـــاد  ِن ـــة بالحـــصبةالمـــصابين  عـــنالحب شـــخص  أيأو  األلماني
َّحمىمصاب ب  .ّجلدي وطفح ُ

 اًمبكر ملعالجه األطفال في إعتام عدسة العينأعراض  عن بحثا. 

فهو . عديدة من األمراض اًنشر أنواعيالذباب َّنعلم أن حنن  
ِيف مراحيضنا وقمامتنايعيش  جيب أن نبين أغطية للمراحيض لذا . ِ

 .ً القمامة بعيدا خارج القريةونأخذيل الرجال عجنو
ني تطلبأنا مشتاقة لرؤيتك وأنت 
 !من الرجال عمل ذلك

ّأن نعلم نستطيع على األقل  ُ
م وعييدعكوا َأطفالنا أن ال 

 .يديهمأب

يديهم أغسل بأطفايل أنا آمر 
ًقبل أن نأكل معا  َ َ وبعد -َ أن و. املرحاضاستعمال 

ّههم كل يومو وجواغسلي ُ. 
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َداء الكية اذلنب  َّ ِ َّ ِب َّ ُ  )Onchocerciasis الهنري العمى(ُ

 اًجــد صــغيرة ديــدان ســببه مــرض النهــري العمــى  
 اًجــد صــغير أســود ذبــابأنثــى عــن طريــق  شرتــنت

ـــــذلفاء أو اســـــمها  ْال  عنـــــدما ".جـــــاموسال ةبعوضـــــ"َّ
  الذبابةالتي تحملها  الديدانتدخل  ،الذبابة ُّعضكت
  قد  ،العين الديدان هذه تدخل إذاف. تحت الجلد 

   .عمىّتسبب ال
 

 :األعراض

 َعقــد( نتــوءات  6-2ّحتــى تــصل إلــى بــبطء تنمــو  الجلــد تحــت) ُ
 .سنتيمتر

 َّحكة تحدث  َقد  .ًالمفقوسة حديثا ديدانالعند انتشار ) أكالن(َ
 أنحـاء جميـع فـي آالم َأو( ذفخال أو ،كتفينأو ال، الظهر في ألم 

 ).الجسم
 أو ،الـبطن أو الظهـر علـى الجلـدفقد يثخن . جلدّتغير طبيعة ال 

 جلــــد مثــــلفيــــصير  الجلــــد،ّيتجعــــد  ،بعــــدها .ّيتقــــشر أوّيغمــــق، 
 .عجوز شخص

 ّالمـريض وتجعلـه يحكهـا بـشدة ؤلمُتـ ّثـم ،ا مـاءهويسيل من العيونّتحمر  ًالأو. عينال مشاكل .
ًمعتمــا  العــين مركــزيــصبح و ًَّمثقبــاوُِ  ،اًأخيــرو. )157. انظــر ص( "جفــاف العــين" فــي كمــا ،ُ

 .بصره الشخصيفقد 
 :العالج

ِويجـب ألطفـالبا ةّضار ُكونت َقد النهري العمى لمعالجة ةملستعالم األدوية بعض  ِمـنإعطاؤهـا  َ
األعــراض األولــى  ظهــرت حالمــا الــصحة طبيــب إلــى طفلــك َأخــذ حــاول.  فقــطصحةالــطبيــب  ِقبــل

ِيمكن ،اًمبكرعولج المرض  إذا. للعمى النهري  .طفلكيشفى  أن ُ

 :الوقاية

 المنتـشرة  والنباتـاتاآلجـام  تنظيـف. سريعالـ يجـارال مـاءال ُقـرب ًعـادة سـوداأل ذبابيتكاثر الـ
 .الذباب عدد خفض على ُيساعد َقدالمياه السريعة  جداولعلى ضفاف 

 ِيمكـن. ًعـادة الــذبابّحـين يعـض ، النهــار فـي اًخـصوص -فـي العــراء  َالنـوم ّتجنـب  ُتبعــد أن ُ
 .وأنت نائم نكع الذباب) َِّالكلة( ةالناموسي

 األسود الذبابمكافحة  برامجمع  تعاون. 
 يمكن ما بأسرعكي يتم عالجهم  األطفال في النهري العمىأعراض  ّترقب. 

بـــدو َتوأحـــدب ظهـــر َّلـــذْلفاء ل
 :كثيرب أصغر هالكنهكذا 



 لماذا يفقد األطفال بصرھم

 -165-

 

   عينال إصابات

 مثـــل - البيـــت فـــي ةكيماويـــال المـــواد مـــن العديـــد
المـــــــــستعمل فـــــــــي صـــــــــنع  (البوتـــــــــاسو، الحمـــــــــض
ـــــصابون ـــــل الو ،)ال ـــــف محالي كلهـــــا أســـــباب  -تنظي
 تدخلــــ إذا. األطفــــالبــــين  عــــينال مــــشاكلل شــــائعة
  ينبغــــي  ،العــــينفــــي  ةكيماويــــال لمــــوادا هــــذه إحــــدى

-15مـدة ل البـارد النظيـف بالماء اًفور هاشطف
َّثــــم قابــــل ، دقيقــــة 20  علــــى الــــصحة طبيــــبُ
 .الفور

ِيمكـن خدشـها أو العينجرح  كـف أو ؤيـة ُّرالفـي  مـشاكل ّسببُيـ أن ُ
ّكــل أبعــد. البــصر  ،اًأيــض ةكيماويــال مــوادالو ّالحــادة، ّالمدببــة األجــسام ُ

 يتــال األجــسام بإزالــةآمنــة  لعــبال أمــاكنواحفــظ  األطفــال عــن متنــاول
ِيمكن  شـياءاأل رمـي خطـرمـن  األطفـال ّحـذر. عـينال جـرح ّسببُتـ أن ُ
إلقـاء األعيـرة  أو علـب،أو ال، مغلقـةالزجاجات ال رمي أو ،الناسعلى 

ُحــذرهم. النــارالناريــة فــي   يتــال ّالمحليــة واألدويــة النباتــاتمــن  اًأيــض ّ
ِيمكن  .العيون ّتضر  أنُ

   العين وأدوية التقليدية اتعتقاداال

 ألنيفقـد بـصره ِّالطفـل  ّ أنالنـاسبعـض  عتقـدي. كـف البـصر سـببعـن  مختلفـة تقليديـة اتاعتقادلكل شعب 
ّفـسببت فقـدان  ،ةالرضـيع ةالطفلـ وجهعلى  تطار " سوداءساحرة ةّعث"ّ أن نواآلخر عتقديو. ًالوالدين ارتكبا ذنبا

 شـيء ال .الطفـل ّمأل) ًسحرا(ًعمال  َعمل ما شخص ألنفقد بصره ِّالطفل  ّ أنالناسبعض  دَيعتقبينما . البصر
 .كف البصرّيسبب  هذه من

ِيمكن تقليدية أدوية هناك َمعالجة على ُتساعد أن ُ َ َ أو كـان  اًتقليدي ،دواء ّأي عمال استقبل لكن. العين مشاكل ُ
التــي يجــب  ّالعامــةاإلرشــادات بعــض إلــيكم . حــال أيــةلمــريض بيمكــن أن يــؤذي ا الالــدواء ّأن مــن  ّتأكــد ،ًاحــديث

 :ةيالصح لمشاكلل التقليدي العالجمراعاتها في 

  أي منهامنفعة  تّلَق ،المشكلة نفسالمستعملة لمداواة  اتالعالجَّكلما زادت. 

 ُالكريهة أو المقرفة قلما ت اتعالجال ّ ِ  .الناس ساعدُ

 إلى الشخصعدوىفهو ينقل ال. ًأبدا كعالج نحيواروث ال أو نساناإل غائط ستعملت ال . 

  اإليمان ال العالج ذاته َّقوةمصدرها  منافعهَّزاد االحتمال أن  ،المرضمع  العالجتشابه َّكلما. 

ٕجروحا واصابات ّسببُقد ت األنه العين في األخرى والمواد األعشاب وضع خطرفمن ال .حساسة العيون ً. 

س أّميل ر. الماء في العين األخرىاحذر من إدخال   
رب ُ قهاَضع العين التي تغسلَجنب وعلى الطفل 
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 كف البصر لمنع أخرى طرق

ّتتلـــوث  عنـــدما. ِأطفالـــك عيـــون علـــى نظافـــة حـــافظي
أكثـــري مـــن تنظيفهـــا بقماشـــة نظيفـــة  ،ّتتقـــيحأو  عيـــونهم

ّمبللة بماء  مصاب بمـرض أي  رعاسُيأن يجب . نظيفُ
 .الصحة طبيبزيارة ب هعينفي 

ًمـصابا  طفلـكأنت أو  نتك إذاالعيون لمس  يجب ال
ــــ ــــاردة َُقرح الب ــــي ) الفــــسافيس(الب . مكــــان أيف

ّتــسبب التــي العــدوى ها ن مــن شــأةرداقــرح البــال ُ
ّتسببأن     .العين تدخل إذا كف البصر ُ


 أثناء نأنفسهب ّخاصة عناية إلى ِالنساء َتحتاج
 بمــا جيــد طعــامّفهــن يحــتجن إلــى تنــاول . الحبــل
ُيمكــن أن يــساعد . الكفايــة فيــه  صــحة طبيــب أيُِ
 :كيفأن يتعلمن  لىاحبال ِنساءال

 يحافظن على صحتهن. 
 الرضــــع َّنأطفــــالهبة إصــــا نَيمــــنع َّ كــــف بُ

ً بالبقـــــاء بعيـــــدا عـــــن البـــــصر المـــــصابين َ
 .بالحصبة األلمانية

 ّيتجنب  . استعمال بعض األدويةنَ

  
  

ّأن يــــــــروجيجــــــــب  للرضــــــــاعة صحة الــــــــ أطبــــــــاء ُ
ــــــ ــــــل الن ــــــة كــــــي تنق ــــــة والساء الطبيعي  ةمناعــــــالتغذي

  . ّألطفالهن عن طريق لبن األم
ُيمكــن أن يحــاول  م تطعــيًأيــضا ّموظفــو الــصحة ُِ

ّكل األطفال ضـد األمـراض المعديـة مثـل  ّ حـصبة الُ
 .لمانيةاألحصبة الو

ّمسح كل عين من زاوية العين ا األنف إلى القريبة من ُ
 من اًختلفم اًاستعمل جزء. األذنالقريبة من زاوية العين 

ّلقماش لتنظيف كل عينا ُ َ.
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 ؟كف البصرًالناس معا لمنع يتعاون َكيف 

 بـصرفقـد  إلى تّأد يتال األسباب سلسلة إلىنظر ُا. الفصل هذا ِبداية في ثريا ّقصة إلى دوعن
 َكيـــف أســـعد؟هايـــة لهـــا ن ُكــونلت ّالقـــصةيمكـــن تغييـــر  َكيـــف. يهــاعينإحـــدى  فـــي ةالرضـــيع هــاتطفل

ِتغيير األوضاع التي تفقد  كمجتمع في الناسيستطيع    ؟بصرهم األطفالُ
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

تقابل كان جيب أن 
. ًطبيب الصحة مباشرة

 عالج لبىنُكان ميكن 
 .فقد بصرهاتَقبل أن 

نعم، لكن إذا جاء 
طبيب الصحة إىل القرية 

أسباب ّوعى اجلميع بو
ما لعلموا كف البصر، 

 .هعملجيب 

حتتاج ا وأطفاهلا كانت ثري
ضار إىل أكل مزيد من اخل

كان ميكنها َكيف . يداجل
احلصول على مزيد من 

 ضار؟اخل

أهل احلي زراعة استطاع ََُّرمبا 
كي حتصل ًر معا َضُاخل
طفال األواحلباىل مهات األ
كفايتهم على ًأيضا َّضع ُّرال

 .يداجلطعام من ال

ّيبدو أن  األرامل حياة َ
ملاذا . األكثر صعوبةهي 
ما ِ النساء بكستال 

ّمبفردهن ال يكفي من امل ال يعتمدن على كي 
 ؟ذه الطريقةل الرجا

من جمموعة َّلعل 
تستطيع ِالنساء 
صنع 

املشغوالت 
 هاَلبيعاليدوية 

َُّمث يقتسمن 
 .األرباح
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 كف البصرلمنع ھة والفاكزراعة الخضراوات 

ََآالف األطفال كل سنة يصاب  ّ  ."أ"فيتـامين الغنيـة ب األطعمـة تهم مـنألنهم ال يـأكلون كفـايبكف البصر ُ
َ ليس لها فاطمةّبالرغم من أن السيدة .  أطفال3ِفي قرية مع زوجها و »فاطمة« تعيش فـي أطفال مكفوفون َ

َمـساعدة علـى منـع كـف البـصر الَنّفـي قريتهـا قـررغيرهـا هـي وَّإال أنهـا عائلتها،  َُ َ مـن مـة َّنظُمبّتـصلت الـذا . َ
 .ُساء في القرى الريفيةِّنغيرهن من ال نساعدُالنساء اللواتي ي

ّتعلمــت الــسيدة  منــع كــف ت" أ"فيتــامين يحتــوي علــى كميــة كافيــة مــن ّ أن بعــض الثمــار والخــضار فاطمــةّ
ّسـبق وتـدربوا هـم أنفـسهم  نالـذيي الهيئـة ّعلـى يـد مـوظفخـضار طريقـة زراعـة ال علـى تبّتدر كذلك .البصر

ّالــسيدة واآلن تــزرع . العــالم علــى منــع كــف البــصرتعمــل فــي أنحــاء ، التــي ةدوليــِكلــر المنظمــة هيلــين فــي 
ً مربعـاً متر30(صغيرة مساحة ً خضارا على فاطمة نفـس الحجـم فـي أخـرى مـساحات بجانـب بيتهـا وعلـى ) اّ

 .بجانب بيت والديها

ًكنا نزرع قلـيال مـن األّموسمية وزراعتنا للخضر َقبل ذلك، كانت  ":ةفاطمّالسيدة  قالت الفـول شـياء مثـل ُّ
َثمــار طيلــة الــسنةالتوابــل ووالالخــضار عــشرة أنــواع مــن أكثــر مــن فنــزرع اآلن َّأمــا . والقــرع َّ َ ــ". ِ هــي -ّشجع ُت

َاألسر  -ِونساء أخريات سـتهالك ال" أ"فيتامين بالغني الخضار فزراعة . على زراعة الخضر بجوار منازلهمُ
َّثـم تــضيف. يــستلزم مـساحة كبيــرةال  عائلـةال . ِ طعـام عــائلتي اليوميـة مــن الحديقــةاتطــبخ بعـض وجبــأأنـا " :ُ

َالقطيفة يحبون نبات أطفالي   ".ََعلى مدار السنةأزرعهما  نسبانخ، الذيالوالحمراء َ

ّتبيع السيدة  ِشـراء طعـام إضـافي فـي المـال تـستغل و. ّفـي سـوق القريـة المحليـةفائض محاصـيلها  فاطمةَِ
ُ، لكنه يساعدني قليلالمال ":  هي تقول.ِومواد تربوية ألطفالها ُ َّ ِتلبية حاجات األطفالفي َ َ." 

مـشروع تنتمـي إلـى  منزليـة، حديقـة 600.000أكثـر مـن من هي واحدة  فاطمةّالسيدة خضراوات حديقة 
 .الدوليزراعة حدائق الخضراوات 

 َحنن ال نستطيع إطعام
بسبب مبا يكفي أطفالنا 

ماذا . ظةالباهاألسعار 
َميكن أن نعمل؟ َ 

نا جيب أن نؤسس أعتقد أن
. غذائيةتعاونية مجعية 

 ، باجلملةالطعامًمعا َنشرتي 
 .ّفتقل تكلفته


