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هل طفلك مستعد للعودة إلى المدرسة؟ 

خصم بنسبة ٪10 على مشترياتك المدرسية
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القرنية المخروطية وعالجاتها الحديثة

متالزمة رؤية الكمبيوتر والوقاية منها

رعاية المجتمع 

اتفاقيات جديدة 
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هل طفلك مستعّد للعودة إلى 
المدرسة؟

أظهرت الدراسات بأن طفالً من بين كل أربعة أطفال يعانون من مشاكل في 
الرؤية، وبأن معظم مشاكل الرؤية عند األطفال لم يتم الكشف عنها من قبل. 

لذلك من المهم أن تبادر وتحافظ على صحة عيون أطفالك ألنها قد تؤدي إلى 
مشاكل في األداء الدراسي. تعّد فحوصات العين المبكرة ضرورية لضمان صحة 

الرؤية لدى األطفال خالل العام الدراسي وتسمح لألطباء بمعالجة مشاكل النظر، 
وخاصة إذا تم الكشف عنها بشكل مبكر.

يقدم قسم طب عيون األطفال في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون والذي 
يضم استشاريي العيون، استشاريي فحص وتقويم النظر و خدمات شاملة وذات 

مستوى عالمي في مجال طب العيون في وسط بيئة دافئة وودية لألطفال.

نعمل باستمرارعلى تقديم خدماتنا بأسعار خاصة للشركات ومراكز العناية 
الصحية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية الوالء:

اتفاقيات جديدة –
الشركات ومراكز العناية الصحية

إذا كنت تمّثل مركز للعناية الصحية و ترغب في إحالة مريض ألخصائي عيون، 
لدينا فريق طبي متكامل متخصص بالعيون لتقديم المشورة بطريقة سهلة 

وفّعالة لك وللمريض الخاص بك. يرجى زيارة  
www.moorfields.ae/dubai/ar/referrals

إذا كنت تمثل شركة أو مركز رعاية صحية ومهتم بالعروض الخاصة المقدمة من 
مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، يرجى التواصل مع  

maha.aboughali@moorfields.ae او shereen.alnaser@moorfields.ae

نستقبل المرضى بدون مواعيد مسبقة
من السبت إلى الخميس من 8:30 صباحًا حتى 4:30 مساًء

تهانينا الى زينب علي, موظفة اإلستقبال, الذي تم اختيارها موظف الشهر - 
يوليو 2020.

موظف الشهر - يوليو 2020

هل أنت مصاب بإجهاد العين الرقمي؟

رعاية المجتمع 

القرنية المخروطية وعالجاتها الحديثة

جزء من التزامنا هو الرعاية المستمرة بالمجتمع. قمنا مؤخرًا بتنظيم ندوات 
افتراضية بالتعاون مع المجلس التنفيذي لتوعية المجتمع عن أهمية الحفاظ على 

صحة العيون.

اذا كنت تمثل جهة حكومية أو شركة أو مركز رعاية صحية وتهتم بندوات االفتراضية 
التي تقدمها مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، فيرجى التواصل مع

 .Eymen.baloglu@moorfields.ae او shereen.alnaser@moorfields.ae

مورفيلدز دبي تقدم لكم خصم¦ بنسبة
10٪ على مشترياتكم المدرسية

للمساعدة في إعداد طفلك للمدرسة, لقد تعاونا مع mumzworld.com لنقدم لكم 
خصم بنسبة 10٪ على مجموعة العودة إلى المدرسة.

لالستفادة من العرض ، قم بتنزيل تطبيق mumzworld وأدخل رمز BTS10 عند الدفع.

خصم %10
على مشترياتكم المدرسية

قم بتنزيل تطبيق وأدخل رمز BTS10 عند الدفع.

بقلم د. لويزا إم. ساستري، أخصائية في طب وجراحة العيون، متخصصة في عالج 
شبكية العين وجراحة إعتام عدسة العين في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون.

مع تقدم التكنولوجيا، يقضي األشخاص المزيد من الوقت أمام الشاشات. وبناًء 
على دراسة أجرتها Hootsuite في عام 2019، فإن سكان اإلمارات العربية المتحدة 

يقضون معدالً قدره 4 ساعات أمام الشاشة يوميًا. إنها حقًا مسألة تستوجب االهتمام.

تغيرت ظروف العمل والمدرسة والحياة االجتماعية بالكامل إلى اإلنترنت خالل هذا 
العام حيث أصبح على كثير من األشخاص من المنزل أو التعلم عبر اإلنترنت. 

ويمكن أن يسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشة في إجهاد العين الرقمي، والذي 
يتضمن مجموعة من المشاكل المرتبطة بالعين والرؤية والتي تنجم عن 

مشاهدة الشاشة الرقمية لفترات طويلة.

إقرأ المزيد

هذه المدونة حول "القرنية المخروطية وعالجاتها الحديثة" من د. أسامة الجليدي، 
استشاري في طب وجراحة العيون، و أخصائي جراحة الكتاراكت والقرنية

وتصحيح البصر.

القرنية هي الجزء الشفاف من العين الذي يتحكم بدخول الضوء إليها وتركيزه 
عليها. وفي حالة القرنية المخروطية، يحدث هناك ضعف مَرضي في ثخانة وصالبة 

القرنية، مما يؤدي إلى بروزها بشكل غير طبيعي على شكل مخروط، األمر الذي 
يسبب ضعف الرؤية بسبب اضطراب الالبؤرية (االنحراف أو االستجماتيزم).

عادًة ما تحدث القرنية المخروطية في كلتا العينين وقد تتأثر كل عين بشكل 
مختلف عن األخرى، وذلك عند األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 25 عامًا. 

قد تتطور الحالة لمدة 10 سنوات أو أكثر ثم تتباطأ أو تستقر. ومع تطّور الحالة، 
تصبح الرؤية مشوشة وغير واضحة، باإلضافة إلى زيادة الحساسية للضوء واألشياء 

الساطعة.

تحدث القرنية المخروطية بشكل أكبر عند بعض المجموعات العرقية، مثل 
سكان الدول العربية وجنوب أوروبا وجنوب آسيا. كما تعّد العوامل البيئية 

والجينية من األسباب المحتملة، ولكن السبب الدقيق للحالة ال يزال غير مؤكد. 
ويعتبر فرك العين أحد عوامل الخطر الرئيسية لإلصابة بالقرنية المخروطية. كما 

ترتبط ببعض األمراض مثل الداء التأتبي والربو، وببعض المتالزمات أيضًا مثل 
متالزمة داون. ويزداد احتمال اإلصابة بالقرنية المخروطية إذا كان لدى العائلة تاريخ 

من اإلصابة بها. ويمكن للحمل أن يفاقم الحالة بشكل أكبر. ويساعد التصوير 
الجديد للقرنية، وخاصة التصوير ثالثي األبعاد مثل جهاز تصوير القرنية (بنتاكام)، 

على تشخيص القرنية المخروطية في مرحلة مبكرة.

إقرأ المزيد

،، 5  12  19 & 26 سبتمبر - 2020

القــرنيـــة

القرنيةعادي


