
 اإلحالة بعد اختبار العين ... 

 ما العمل اآلن؟ 

 
طفلكم. وكانت نتيجة هذا لعيون اختبار  إجراءتم  

احالة حينه تم يالمتوقعة. القراءة االختبار خارج قيم 

لمزيد من الفحوصات. للقيام باطفلكم إلى طبيب العيون 

لذلك يسرنا أن نقدم لكم المزيد من المعلومات حول ما 

إلجراء في الواقع وماذا يمكن أن تتوقعون يعنيه هذا ا

 بعد ذلك. 

 الغرض والفائدة من اختبار العين

لخطر المتزايد الكتشاف ااالختبار هو فحص العين 

على تطور العين الكسولة. ونحن نعلم أنه إذا تم الكشف 

عنه وعالجه في الوقت المناسب، فيمكن تجنب ان 

)في  تصبح عين الطفل كسولة. "العين الكسولة"

( تعني ضعف البصر في "الَكَمش"المصطلحات الطبية 

عين واحدة. وهذا يحدث ألن العين لم تتطور في  

 مرحلة الطفولة المبكرة بشكل طبيعي.

 

 لماذا نذهب إلى طبيب العيون؟

اختبار العين ال يشبه فحص العين من قبل طبيب ان 

عيون. النتيجة غير الطبيعية تعني أن الطفل يتعرض 

 أكبر لإلصابة بالحول. ان اختبارلخطر 

Kind en Gezin   الطفل واألسرة" ال يحدد طبيعة أو"

 إلىالحاجة  تنشأالمحتملة للعين، لذلك  االنحرافاتشدة 

المزيد من الفحوصات لدى طبيب العيون. يتم  إجراء

ال الطبيب طبيب العيون ولكن  إلىالطفل  إحالة أحيانا

العين هو أخذ لقطة انحراف. اختبار وجود أي يكتشف 

خاطفة  للعيون عندما تكون عيون األطفال  ةفوتوغرافي

 في مرحلة التطور. 

 عند طبيب العيون

تحديد موعد باإلمكان االستفادة من النصائح التالية عند 

 مع طبيب العيون:

 إجراءطفلكم بعد  إحالةأذكر عند تحديد الموعد انه تم • 

 . Kind en Gezinاالختبار من قبل 

قبل أن تتمكن من رؤية  مدة شهران تطلب االنتظارقد ي• 

بهذا الشأن.  للقلقطبيب العيون لالستشارة. ال داعي 

القيام ان المراجعة ليست عاجلة، ولكن من المهم 

 .باالستشارة

حدد موعدا عندما يكون لديكم وقتاً كافياً إذ يمكن ان • 

ء ان هدو .تتوقعوا وجود أطفال آخرين في الوقت نفسه

 الطفل والوالدين يسّهل القيام بهذا الفحص

ُيفضل ان تجلبوا طعام طفلكم معكم إذ قد يشعر الطفل • 

 ستشارة . االبالجوع وانتم في غرفة االنتظار أو خالل 

عدد من االختبارات وقد  بإجراءيقوم طبيب العيون • 

يتطلب احد هذه االختبارات وضع قطرات في العيون. 

بعض  العيون ينبغي االنتظار بعد وضع القطرات في

 الوقت قبل البدء في االختبار. 

بعد الفحص يقرر طبيب العيون ما إذا كانت هناك • 

. بالنسبة لألطفال الصغار، التي أم ال حاجة للعالج

تكون عيونهم في مرحلة التطور، قد يتطلب ذلك 

االنتظار بعض الوقت قبل بدء العالج. اال انه من 

   .في اإلشراف والمتابعة الضروري االستمرار
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