خدماتنا

خدمة طب الأطفال وا َ
حل َول

�إن عملية تطور الب�رص خالل فرتة الطفولة هي عملية معقدة وحرجة .يعاين الأطفال من م�شاكل كثرية يف العيون ويف �أغلب
الأحيان ال يتم اكت�شاف هذه امل�شاكل– وقد يواجه الطفل �صعوبة وعرقلة يف التعليم ويكون ال�سبب يف ذلك �أنه ال يرى متاماً.
طب العيون للأطفال – الدرا�سة وعالج مر�ض العيون �أثناء الطفولة – حتتاج �إىل م�ستويات كثرية للعمل .يظهر الفح�ص الأويل
للأطفال العاديني يف ال�سنتني الدرا�سيتني الأوليتني عادة �أن هناك  %15من الأطفال يعانون من م�شاكل يف العيون� .إن فح�ص
العيون املنتظم للأطفال يف هذا العمر له �أهميته ،ولذلك ،يقدم م�ست�شفى مورفيلدز للعيون خدماته �إىل عدد من املدار�س يف
الإمارات العربية املتحدة.
يف بع�ض الأحيان قد يكون عالج �أمرا�ض العيون بنف�س �سهولة احل�صول على زوجني من النظارات� ،أو رمبا يحتاج �إىل تدريب
مكثف �أو جراحة معقدة .يتمتع ق�سم تقومي احل ََول لدينا ب�إمكانية التقييم ال�شامل لعيون الأطفال "الك�سولة" (�ضعف الب�رص)
ومراقبتها خالل �سنوات من تغطية العني �أو النظارات.
قد حتتاج العيون التي تعاين من االنحراف (احل ََول) يف بع�ض الأحيان �إىل جراحة ب�سيطة �أو معقدة جداً .يتمتع ا�ست�شاري طب
العيون للأطفال لدينا بخربة وا�سعة حتى بالإجراءات الأكرث تعقيداً.
كما يعاين الأطفال �أي�ض ًا من حاالت �شاذة يف تطور العيون .و�أن مدى مثل هذه اال�ضطرابات هائل جداً ويحتاج املتخ�ص�صون
يف هذا املجال �إىل اخلربة الوا�سعة من �أجل معرفة هذه الت�شخي�صات .تدرب ا�ست�شاري طب الأطفال لدينا يف امل�ست�شفيات الكربى
يف اململكة املتحدة و�أم�ضى عقداً من الزمان يف هذا املجال .بالإ�ضافة �إىل �أن م�ست�شفى مورفيلدز دبي يتمتع ب�صالت قوية مع
امل�ست�شفى الأم ومعهد طب العيون يف لندن وبهذا فهو لدية القدرة لكي ي�شارك يف احلاالت املعقدة والأبحاث.
�أخرياً ،فالأطفال الذين يعانون من م�شاكل حادة يف الب�رص ميكنهم �أن ميار�سوا حياة ن�شيطة ومنتجة .ولدى م�ست�شفى مورفيلدز
اجلاهزية للعمل مع املدار�س وامل�ؤ�س�سات الأخرى من �أجل تقدمي امل�ساعدة ملثل ه�ؤالء الأطفال خالل �سنواتهم الأوىل.
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