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حقائق و�أخطاء �شائعة
حول العناية بالعني
Eye Care Facts and Myths
تع ��ود النا�س على تناق ��ل الكثري م ��ن املفاهي ��م واملعتقدات حول
النواح ��ي الوقائي ��ة و العالجية للكثري م ��ن الأمرا�ض التي تعرتي
اجل�سم ب�شكل عام والتي ت�صيب العني والإب�صار ب�شكل خا�ص.
و�إلي ��ك يف هذا الكتيب بع�ضا من املعتقدات ال�شائعة حول العناية
بالعني والوقاية من �أمرا�ض العيون ،حيث تو�ضح عر�ضا للمعتقد
ال�شائ ��ع ومن ثم التعليق علي ��ه و�إعطاء الوجه ��ة الطبية والعلمية
ال�صحيح ��ة حول ذلك املعتقد .ولك ��ي يكون املو�ضوع �أكرث ت�شويقا
و �أك�ب�ر �أثرا �سنجع ��ل القارئ يجرى �إختب ��ارا ملعلوماته حول تلك
املعتقدات.
وندع ��و هن ��ا القارئ �أن يح ��اول الإجاب ��ة على كل عب ��ارة ب�إجابة
(�ص ��ح) �أو (خط�أ) ..ث ��م قارن �إجابتك بالإجاب ��ة ال�صحيحة يف
نهاية كل فقرة واح�سب الن�سبة املئوية التي ح�صلت عليها:
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�صح خط�أ
 -1لب���س النظارة الطبية واملداوم��ة عليها ي�ضعف النظر
تدريجيا.
 -2ا�ستخدام الكمبيوتر لفرتات طويلة ي�ضر بالعينني .
 -3القراءة يف �ضوء خافت ت�ضر بالعينني .
 -4الإكثار من �أكل اجلزر يزيد من قوة الإب�صار.
 -5مر�ض الرتاخوما يزول بحكها من اجلفن .
 -6اجللو���س بالقرب م��ن �شا�شة التلفاز ق��د يكون ظاهرة
طبيعية.
 -7عمليات نقل العني بكاملها من �شخ�ص لآخر غري ممكنة
�إطالقا
-8ال�ساد �أو املاء الأبي�ض ميكن �أن يزال ب�أ�شعة الليزر .
 -9النظ��ر ال��ذي يفق��د ب�سب��ب مر���ض اجللوكوم��ا (امل��اء
الأزرق) ال ميك��ن �أن يع��ود بع��د الع�لاج �أو العملي��ة
اجلراحية.
-10احل��ول عن��د الأطفال م��ن املمكن �أن ي��زول تدريجيا
وبدون عالج.
 -11العني التي ال ترى ال�ضوء القوى �إطالقا هي عني غري
مب�صرة وال ميكن عالجها.
 -12الك�ش��ف بالكمبيوت��ر لعمل النظارة ه��و �أح�سن و�أدق
الطرق لعمل النظارات الطبية.
 -13الكحل يقوى الإب�صار .
 -14لب�س النظارة الطبية يحافظ على النظر .
 -15هن��اك حمي��ة خا�ص��ة ل�ل�أكل بع��د �إج��راء عملي��ات
جراحية يف العني.
� -16أ�شعة الليزر م�ؤملة للعني .
 -17الكحل مفيد للأطفال .
 -18كرثة القراءة ت�ضعف الب�صر .
 -19النظر املبا�شر �إىل ال�شم�س قد ي�سبب فقدان الب�صر.
 -20الإح�سا���س بحرقان يف العينني بع�ض الوقت ال يعني
وجود مر�ض يف العني.
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( )1لب���س النظ��ارة الطبي��ة واملداوم��ة عليه��ا ي�ضع��ف
النظر تدريجيا:
اجلواب :خط�أ
�إن لب� ��س النظ ��ارات الطبي ��ة �أو العد�سات الال�صق ��ة للأ�شخا�ص
امل�صاب�ي�ن بق�ص ��ر �أو بع ��د يف النظر �أم ��ر �ضروري لك ��ي يتمكنوا
م ��ن الر�ؤية ال�صافية اجليدة و�إن ه ��م حرموا �أنف�سهم من التمتع
بالنظ ��ر اجليد عن ��د لب�س النظ ��ارة �أو العد�س ��ة الال�صقة بحجة
�أن لب� ��س النظ ��ارة ي�ضع ��ف الب�صر فهذا غري �صحي ��ح �إذ �أن هذا
االعتق ��اد ناجت عن مالحظة م ��ن يرتدي النظارة �أن ��ه لو �أبعدها
عن عينيه فلن تكون الر�ؤية كما لو كانت قبل ارتدائها يف ال�سابق
وذلك بالطبع ناجت عن الأ�سباب التالية:
�أن الع�ي�ن تت�أقلم م ��ع النظارة وحتتاج �إىل ف�ت�رة من الزمن حتى
تتكي ��ف مع الو�ض ��ع اجلديد بعد �إزالتها عنه ��ا ومن ثم يعود نف�س
النظر ال�سابق قبل لب�س النظارة بالكلية.
يف كثري من الأحيان يحت ��اج من ي�ستخدم النظارة �إيل تغيري قوة
العد�سة بعد فرتات قد تكون متقاربة عند بع�ض الأ�شخا�ص وهذا
التغ�ي�ر يف النظر قد يح�صل �سواء ا�ستعمل ذلك ال�شخ�ص نظارة
طبية �أو مل ي�ستعملها.
�إن م ��ن يحت ��اج �إىل النظارة الطبي ��ة ويرى بها الأ�شي ��اء بو�ضوح
و�صف ��اء تام ويتع ��ود على ذل ��ك الو�ضع اجليد من �صف ��اء النظر
وو�ضوح ��ه بينما تكون الر�ؤية �سيئ ��ة عند خلع النظارة وذلك ناجت
ع ��ن التح�س ��ن الكبري يف الر�ؤي ��ة وال يت�صور ذل ��ك ال�شخ�ص ب�أن
ب�صره كان بذلك ال�سوء قب ��ل ا�ستخدام النظارة ،لكونه مل يتعود
على النظر اجليد يف ال�سابق.
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( )2ا���س��ت��خ��دام الكمبيوتر ل��ف�ترات ط��وي��ل��ة ي�ضر
بالعينني:
اجلواب :خط�أ
ا�ستخدام ��ات الكمبيوت ��ر عم ��ت كل م ��كان و�أ�صب ��ح امل�شتغلون به
يتخوفون من خماطر �شا�شات الكمبيوتر على �أعينهم  ،ونقول هنا
�أن الإ�ضاءة املنبعثة من �شا�شات الكمبيوتر �ضعيفة ولي�س هنالك
لون معني نن�صح با�ستخدامه لكن ن�ستطيع �أن نن�صح باال�ستخدام
ال�صحيح للكمبيوتر وعدم �إنهاك العينني باجللو�س �أمام ال�شا�شة
�ساعات طويلة وبرتكيز �شديد حيث يح�صل نتيجة ذلك االن�شغال
قل ��ة رم�ش العني وبالت ��ايل عدم توزع الطبق ��ة الدمعية بانتظام ،
بعدها يح�س ال�شخ�ص بحرارة يف عينيه واحمرار طفيف �أو دموع
ناجت ��ة ع ��ن التعب و الإره ��اق الذي ح�صل يف عيني ��ه ،لذلك ف�إن
ا�ستخ ��دام الكمبيوت ��ر بالو�ضع ال�صحيح ال ي�ض ��ر بالعينني  .كما
ين�ص ��ح ب�أن تكون �شا�شة الكمبيوتر عل ��ى م�ستوى �أقل من م�ستوى
العني بحوايل  60درجة حتى ال ترهق العني �أو ع�ضالت الرقبة.
( )3القراءة يف نور خافت ت�ضر بالعينني :
اجلواب :خط�أ
تع ��ود �آبا�ؤنا و�أجدادنا الق ��راءة يف �ضوء خافت ويف �ضوء م�صباح
الزي ��ت وال�شمعة ونحوها ومل يكن ذلك لي�ؤثر على �أب�صارهم غري
�أن الق ��راءة يف الن ��ور اخلافت جتعل �إجهاد الع�ي�ن �أ�سرع � ،أما �أن
يحدث �ضررا ع�ضويا �أو ي�ضعف الب�صر ف�إن هذا غري �صحيح .
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( )4الإكثار من �أكل اجلزر يفيد من قوة الإب�صار ...
اجلواب :خط�أ
اجل ��زر يحت ��وى على فيتام�ي�ن (�أ) وعملي ��ة الإب�ص ��ار تقوم على
كثري م ��ن التفاعالت الكيميائية التي ت�ستخ ��دم فيها الربوتينات
والفيتامينات وبالذات فيتامني (�أ) ولكن الكمية التي يحتاج �إليها
�ضئيل ��ة ج ��دا ومتوفرة غالبا يف كثري من امل�أك ��والت التي نتناولها
يومي ��ا وبكميات كافية ولذلك فلي�س �صحيحا �أن �أكل اجلزر يزيد
م ��ن قوة الب�صر بل �إن الزي ��ادة يف تناول الفيتامينات املركزة قد
ت�ضر باجل�سم �أكرث من �أن تنفعه .
( )5مر�ض الرتاخوما يزول بحكها من اجلفن :
اجلواب :خط�أ
الرتاخوم ��ا التهاب مزمن ت�سببه جرثوم ��ة �صغرية ت�صيب غ�شاء
امللتحم ��ة وق ��د يرتك املر� ��ض �آثارا ت�سم ��ى بالبرثة عل ��ى ال�سطح
الداخلي للجفون وخا�صة اجلفون العلوية وتكون لتلك البرثة �آثار
�سلبي ��ة على العني من الإح�سا�س بثقل اجلفن وخ�شونة على �سطح
العني  ,كذلك الإح�سا�س ب�أج�سام غريبة بالعني ويف بع�ض احلاالت
حتتاج تلك البرثة �إىل �أن تزال من اجلفن بوا�سطة طبيب العيون
ولك ��ن ذل ��ك ال يكفى للق�ضاء عل ��ى جرثومة الرتاخوم ��ا �إذ �أن يف
ذلك �إزالة لبع�ض �آثار الرتاخوما �أما امليكروب امل�سبب للرتاخوما
فيحت ��اج �إىل العالج بالأدوية املنا�سبة وملدة كافية يف حالة ن�شاط
املر� ��ض و�إال �ستظ ��ل تلك التغريات يف الظهور م ��ا مل يق�ضى على
امل�سبب لها وهي جرثومة الرتاخوما .

6

( )6اجللو�س بالقرب من �شا�شة التلفاز قد يكون ظاهرة
طبيعية...
اجلواب� :صحيح
�إن امل�صاب�ي�ن بق�صر النظ ��ر ال ي�ستطيعون ر�ؤي ��ة التلفاز بو�ضوح
ولذا ف�إنهم يقرتبون منه ب�شكل ملحوظ وعند مالحظة ذلك ف�إن
ال�شخ� ��ص يجب عليه �أن يجري فح�صا للب�صر ملعرفة ما �إذا كان
م�صابا بق�صر يف النظر ,وهناك ميول عند الأطفال بالذات �إىل
االق�ت�راب من �شا�شة التلف ��از وذلك ال يعني ع ��دم و�ضوح الر�ؤية
لديهم و�إمنا ظنا منهم �أن الأ�شياء التي تظهر يف ال�شا�شة �ستكون
يف حوزته ��م ويف متن ��اول �أيديه ��م وذل ��ك نابع ًا م ��ن غريزة حب
التمل ��ك عند الطفل ,والذي ين�صح به ه ��و �إجراء فح�ص للب�صر
ل ��دى الطفل للت�أكد من ع ��دم �إ�صابته بق�صر النظ ��ر كما نن�صح
بابتع ��اد الطفل عن ال�شا�شة م�ساف ��ة التقل عن مرتين خا�صة �إذا
كانت �شا�شة التلفزيون ذات حجم كبري.
( )7عملي��ات نق��ل الع�ين بكاملها من �شخ���ص لآخر غري
ممكنة �إطالقا ...
اجلواب� :صحيح
نق ��ل العني بكاملها وزراعتها �أمر غري ممكن من الناحية العلمية
وذل ��ك لأن الع�ي�ن مرتبط ��ة بامل ��خ مبا�ش ��رة عن طري ��ق الع�صب
الب�ص ��ري ومن املعروف �أن الأع�صاب ال ميك ��ن زراعتها �أو نقلها
وبالتايل ف�إن زراعة العني كاملة غري ممكن �إطالقا لكن عمليات
زرع القرنية وهو اجلزء ال�شفاف الأمامي من العني عملية ممكنة
وناجح ��ة من املمكن �إجرا�ؤها للأ�شخا�ص الذين فقدوا ال�شفافية
يف القرنية ب�سبب االلتهابات �أو تقرحات بها �أو لأ�سباب �أخرى.
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( )8ال�س��اد �أو امل��اء الأبي���ض م��ن املمك��ن �أن ي��زال ب�أ�شعة
الليزر ...

اجلواب :خط أ�
امل ��اء الأبي�ض ه ��و حتول العد�سة ال�شفافة الت ��ي بداخل العني �إىل
عد�سة معتمة غري �صافي ��ة حتجب الر�ؤية وبالتايل يكون عالجها
فق ��ط ب�إزالتها جراحيا �س ��واء بالطريقة التقليدي ��ة �أو ا�ستخدام
املوج ��ات ف ��وق ال�صوتي ��ة ( � ،)Phacoemulsificationأم ��ا
اللي ��زر فال ي�ستطي ��ع �إزالتها و�إمن ��ا ي�ستخ ��دم يف بع�ض احلاالت
التي تتبع �إزالة العد�سة جراحيا يف حالة وجود عتامة يف حمفظة
العد�س ��ة التي ت�ت�رك داخل الع�ي�ن ،في�ستخدم اللي ��زر لفتح هذه
املحفظة و�إزالة الرت�سبات التي حتجب الر�ؤية.

( )9النظر الذي فقد ب�سبب ارتفاع �ضغط العني (املاء الأزرق)
ال ميكن �أن يعود بعد العالج �أو العملية اجلراحية...

اجلواب� :صحيح
ارتف ��اع �ضغط العني ف ��وق املعدل الطبيعي ينت ��ج عنه تلف خاليا
الأع�صاب الب�صرية فيتبعه ظه ��ور بقع وعتمات يف جمال الر�ؤية
وي�ضع ��ف النظر تدريجيا ويف بع�ض الأحي ��ان ت�صاب العني بفقد
الب�ص ��ر الكلى �إذا مل تعالج مبكرا ,ف� ��إذا عوجلت العني بالأدوية
املنا�سب ��ة �أو �إذا �أجريت لها عملية جراحية لتخفيف �ضغط العني
ف�إن املر�ض لن ي�ستمر يف الإ�ضرار بالأع�صاب الب�صرية املتبقية,
�أما الأع�صاب التي �سبق و�أن تلفت يف ال�سابق وقبل العالج الطبي
�أو اجلراحي ف�إنها ال ميكن �أن تعود �إىل عملها الطبيعي مرة �أخرى
و�ستبقى البقع �أو العتامات يف جمال الر�ؤية كما هي ,والأمر املهم
هنا �أن العني �إذا مل تعالج �سوف تفقد النظر تدريجيا حتي ُيفقد
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النظ ��ر كليا ،لذلك ف� ��إن النا�س ي�سمون ه ��ذا املر�ض(ال�سويرق)
لكونه ي�سرق النظر دون علم امل�صاب يف الكثري من الأحيان.
( )10احل��ول عن��د الأطفال ميك��ن �أن ي��زول تدريجيا
وبدون عالج :
اجلواب :خط�أ
غالبا ما يكون احلول عند الأطفال ناجتا عن عيوب انك�سارية يف
الع�ي�ن �أي طول النظر ال�شديد �أو ق�ص ��ر النظر ال�شديد ويف كلتي
احلالتني يحتاج الطفل �إىل نظارة طبية �أو عد�سات تو�ضح الر�ؤية
وت�ساع ��د العني على الرتكيز بدقة  ،عن ��د ذلك تقل درجة احلول
ويف بع� ��ض الأح ��وال يزول احل ��ول كلي ��ا با�ستعم ��ال النظارة ويف
العم ��وم ف�إن الأطفال امل�صاب�ي�ن باحلول غالبا ما يكون تركيزهم
يف النظ ��ر ب�إحدى العينني وتبقى الأخرى يف و�ضع احلول لأن املخ
ال ي�ستطي ��ع ا�ستقبال ال�صورة امل�شو�شة من هذه العني ،فينتج عن
ذل ��ك ك�سل وت�أخر يف منو خاليا امل ��خ اخلا�صة بالر�ؤية ،وال ميكن
حت�س�ي�ن النظر فيها �إال عندما يرغ ��م الطفل على ا�ستخدام تلك
العني ،وذلك بتغطية العني ال�سليمة و�إجبار الطفل على ا�ستخدام
الع�ي�ن الك�سولة وذلك يف �سن ما قبل �سب ��ع �سنوات من العمر �أما
�إذا جتاوز الطفل تلك املرحلة من العمر فقد ال يفيد ذلك الإجراء
يف ت�صحيح النظر يف العني الك�سولة ،وقد ينتج احلول عن �شلل �أو
�ضع ��ف يف �أع�صاب ع�ضالت العني نتيجة �ضغط خارجي عليها �أو
التهاب يف �أن�سجتها كما �أن احلول قد يكون �سببه ورم �سرطاين يف
العني يف حاالت قليلة لذلك يجب فح�ص الطفل مبجرد مالحظة
�إ�صابته باحلول حتى يتم ت�شخي�ص وعالج ال�سبب مبكرا .
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( )11العني التي ال ترى ال�ضوء القوى �إطالقا هي عني
عمياء وال ميكن عالجها.
اجلواب� :صحيح
الع�ي�ن التي ال ترى ال�ضوء القوى �إطالقا هي عني عمياء وال ميكن
عالجها بحيث تعود �إليها الر�ؤية لأن ذلك يعني �أن �ألياف الع�صب
الب�صري ق ��د فقدت قدرتها متاما على الإب�صار ,وعادة ما يكون
ال�سب ��ب ه ��و ارتفاع �ضغط الع�ي�ن �أو �ضمور الع�ص ��ب الب�صري �أو
بع�ض �إ�صابات العني ال�شديدة  .وقد يكون ال�سبب هو خلل مبراكز
الإب�صار يف الدماغ.
( )12الك�ش��ف بالكمبيوت��ر لعمل النظ��ارات هو �أح�سن
و�أدق الطرق لعملها:
اجلواب :خط�أ
�أ�صبح الكمبيوتر ي�ستخدم يف الآونة الأخرية يف الك�شف عن العيوب
االنك�سارية يف العني ويقوم بح�ساب قوة العد�سات التي يحتاجها
ال�شخ� ��ص وهذه الطريقة و�إن كانت �سريعة �إال �أنها ال تعني الدقة
املتناهي ��ة يف الك�شف بل هي يف احلقيق ��ة طريقة للك�شف املبدئي
ومن ث ��م يجب �أن يت�أكد م ��ن ذلك الك�شف عن طري ��ق �أخ�صائي
الب�صريات �أو طبي ��ب العيون لكي ي�صف مقا�س النظارة النهائي
واملنا�س ��ب للع�ي�ن ،وي�ستح�سن عدم االعتماد الكل ��ي على القيا�س
بالكمبيوت ��ر لعمل النظارة بل البد من الك�شف بوا�سطة �أخ�صائي
الب�صريات �أو طبيب العيون .
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( )13الكحل يقوى الإب�صار:
اجلواب :خط�أ
ع ��رف الكح ��ل منذ ق ��دمي الزم ��ن ،وت�ستخدم ��ه الن�س ��اء لتظهر
العين�ي�ن ب�ش ��كل �أجم ��ل وال يوج ��د �أي دليل علمي عل ��ى �أن الكحل
ي�ساع ��د عل ��ى قوة الإب�ص ��ار و�إمن ��ا يقت�صر عمله عل ��ى منع وهج
�أ�شع ��ة ال�شم�س القوية ،وذل ��ك يعطي االنطب ��اع باجنالء الب�صر
حي ��ث مينع انعكا�س الأ�شع ��ة املنك�سرة على حاف ��ة اجلفن ويجب
معرف ��ة �أن الكح ��ل املوجود حاليا هو غ�ي�ر الإثمد الذي ورد ذكره
يف احلديث ال�شريف .
( )14ارت��داء النظ��ارة الطبي��ة للكب��ار يحاف��ظ عل��ى
النظر من ال�ضعف:
اجلواب :خط�أ
النظ ��ارة الطبية �أو العد�س ��ات الال�صقة ما هي �إال و�سيلة ب�صرية
للم�ساع ��دة عل ��ى ر�ؤي ��ة وا�ضح ��ة جلي ��ة حي ��ث ت�صح ��ح العي ��وب
االنك�ساري ��ة املوج ��ودة يف الع�ي�ن ولكن ع ��دم ا�ستخ ��دام النظارة
الطبي ��ة يف بع�ض الأوقات ال ي�ؤدي الزدياد ال�ضعف يف النظر لكن
عن ��د الأطفال الذين تق ��ل �أعمارهم عن ال�سبع �سن ��وات �إذا كان
�أحدهم يعاين من طول نظر واحتاج �إىل نظارة طبية �أو عد�سات
ال�صق ��ة ف� ��إن ا�ستخدام النظ ��اره �ضروري جدا حت ��ى تعطي ر�ؤية
وا�ضحة مركزة للعني وبالتايل تنمو قوة الإب�صار ب�صورة طبيعية
وال يح�ص ��ل ك�سل للعني لذلك ن�ستطي ��ع �أن نقول �أن لب�س النظارة
الطبي ��ة عند الأطف ��ال يحافظ على النظر م ��ن ال�ضعف �أما لدى
الكبار ف�إن عدم لب�س النظارة واملداومة عليها ال ي�ؤدي �إىل نق�ص
تدريجي يف النظر.
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( )15هن��اك حمية خا�صة للأكل بعد �إجراء العمليات
اجلراحية للعني.
اجلواب :خط�أ
بع ��د �إج ��راء �أي عملي ��ة جراحية للع�ي�ن ال يجب ب�إتب ��اع �أي نظام
غذائ ��ي معني في�ستطيع ال�شخ� ��ص �أكل امل�أكوالت التي تعود عليها
قب ��ل العملية �إذ ال يوج ��د �أي دليل علمي ب�أن بع� ��ض امل�أكوالت قد
ت�ضر بحالة العني بعد اجلراحة .عدا الأ�شخا�ص امل�صابون ببع�ض
الأمرا�ض والذين ي�ستوجب عليهم �إتباع حمية معينة لذلك املر�ض
مثل مر� ��ض ال�سكري ف�إن عليهم الإ�ستم ��رار يف احلمية الغذائية
حتى ال يت�أخر �إلتئام جرح العني.
(� )16أ�شعة الليزر م�ؤملة جدا للعني . . .
اجلواب :خط�أ
ت�ستخ ��دم �أ�شعة اللي ��زر الآن يف عالج حاالت كث�ي�رة من �أمرا�ض
العيون فمثال ت�ستخدم يف عالج اعتالل ال�شبكية الناجت عن مر�ض
ال�سك ��ري ويف بع�ض حاالت ارتفاع �ضغ ��ط العني ,و العالج ب�أ�شعة
اللي ��زر يتم يف العي ��ادة بوا�سطة جهاز ي�شبه جه ��از فح�ص العني
متام ��ا ويتم و�ضع قطرات خمدرة للعني ،وي�ستغرق العالج دقائق
قليل ��ة وال ي�سب ��ب �أي �آالم للع�ي�ن  ،وي�ستطيع املري� ��ض بعد العالج
بالليزر �أن يعود �إىل منزله مفتوح العينني  ،كما ي�ستطيع �أن ميار�س
جميع �أن�شطته الأ�سرية والعملية.
( )17الكحل مفيد للأطفال ...
اجلواب :خط�أ
�أثبت ��ت الأبحاث �أن معظم �أنواع الكح ��ل حتتوي على تركيز عايل
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م ��ن الر�صا�ص وقد حدثت من ج ��راء امت�صا�ص ن�سب عاليه من
الر�صا� ��ص امل�ستخدم يف الكحل ح ��االت ت�سمم عند الأطفال �أدت
�إىل حاالت مر�ضية خطرية بالإ�ضافة �إىل �أن معظم �أنواع الكحل
ال�شعبي ملوثة بكثري من �أنواع البكرتيا والفطريات التي قد ت�سبب
التهابات لعني الطفل .
( )18كرثة القراءة ت�ضعف النظر ...
اجلواب :خط�أ
يعتق ��د بع� ��ض النا�س �أن ك�ث�رة القراءة �أو ق ��راءة حروف �صغرية
با�ستم ��رار ق ��د ت� ��ؤدي لتدهور م�ستم ��ر يف الب�صر بال ��ذات لكبار
ال�س ��ن �أو للأ�شخا�ص الذي ��ن يعانون من �ضع ��ف الإب�صار .وهذا
لي� ��س �صحيحا �أبدا �إذ �أن ا�ستخدام العني با�ستمرار �سواء كان يف
الق ��راءة �أو يف �أي جمهود ب�صري �آخر ال ي�ؤدي �إىل �ضعف الب�صر
�أو �إىل ح ��دوث �أي �أمرا� ��ض يف الع�ي�ن ،كل ما هن ��اك �أن ع�ضالت
الع�ي�ن قد جتهد م ��ن القراءة لفرتات طويل ��ة  ،ويحتاج ال�شخ�ص
للراحة بع�ض الوقت .
( )19النظ��ر املبا�ش��ر �إىل ال�شم���س ق��د ي�سب��ب فقدان
الب�صر...
اجلواب� :صحيح
من اخلط�أ جدا النظر �إىل قر�ص ال�شم�س �سواء كانت ال�شم�س يف
حالة ك�سوف �أو بغ�ي�ر وجود ك�سوف � ،إذ قد ت�سبب �أ�شعتها القوية
حرق ��ا وتلفا يف البقعة ال�صف ��راء بال�شبكية ،وهي منطقة �صغرية
م�سئولة عن الر�ؤية الدقيقة املركزة ور�ؤية الألوان.
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( )20الإح�سا���س بحرق��ان يف العينني بع���ض الوقت ال
يعني وجود مر�ض يف العني:
اجلواب� :صحيح
هن ��اك كثري من العوامل اخلارجية الت ��ي ت�سبب تهيجا للعني مثل
اجلفاف واله ��واء املحمل بالغب ��ار والدخان واحل ��رارة ال�شديدة
وه ��ذه العوامل ق ��د ت�سبب تهيجا بالع�ي�ن و�إح�سا�س ��ا بحرقان يف
العين�ي�ن يف بع�ض الوقت ،وال يعني الإح�سا�س بهذه الأعرا�ض ب�أن
العني م�صابة بالتهاب �أو مر�ض معني.
عن ��د الإح�سا�س به ��ذه الظاهرة نن�صح بغ�س ��ل العينني مباء بارد
وع ��دم ا�ستعمال �أي مواد كيميائية �أو �أدوية  ،وعند ا�ستمرار ذلك
لفرتات طويلة ينبغي مراجعة طبيب العيون.
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