
ما هو وشم مقلة العين؟ 
وشم مقلة العين تلوين دائم لبياض العين )الذي يُسمى الُصلبة(. ويُجرى هذا 

الوشم بحقن حبر بواسطة إبرة تحت الطبقة العليا من العين بداخل الُصلبة 
في عدة مواضع، ومنها ينتشر الحبر ببطء ليغطي الُصلبة. وهذا الوشم دائم 

وال يمكن عكسه )إزالته(. 

ما هي مخاطر وشم مقلة العين؟ 
تعتبر الكلية الملكية االأسترالية والنيوزيلندية الأطباء العيون )RANZCO( أن 

وشم مقلة العين إجراء عالي الخطورة وتنصح بأن يقوم به طبيب فقط إذا 
أوصي بإجرائه لعالج شذوذ محّدد في العين. 

وتنصح RANZCO بعدم إجراء وشم مقلة العين الأغراض تجميلية، إذ تصفه 
بأنه "...إجراء شديد الخطورة ال يمكن عكسه ويمكن أن يؤدي إلى العمى." 

وهناك العديد من المخاطر الصحية المحتملة نتيجة الخضوع لوشم مقلة 
العين. تتراوح هذه المخاطر بين المخاطر معتدلة الحّدة كتهيج العين وصوالً 
إلى المخاطر الشديدة كاالإصابة بالعمى. والمخاطر بعيدة المدي ما تزال غير 

معروفة:  

وتشمل المخاطر المعروفة حالياً: 

ثَْقب العين الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى )سماكة الُصلبة أقل من 	 
مليمتر واحد(

نشرات المعلومات

الجمال، فن الجسد وقطاعات العمل الخاصة باختراق الجلد	 

االأعمال التجارية الخاصة بفن الجسد والوشم	 

خالفه 
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للمزيد من المعلومات 
Public Health Act 2010 تتوفر أيضاً الموارد التالية لمساعدة االأعمال التجارية الخاصة بمهن اختراق الجلد وممارسيها على فهم متطلبات 

 )قانون الصحة العامة لعام 2010( و Public Health Regulation 2022 )نظام الصحة العامة لعام 2022(. تفّقد صفحة موارد مهن اختراق الجلد الخاصة بنا
  :NSW Health على موقع )Skin penetration resources page(

يُجرى وشم مقلة العين على يد اختصاصي طبي فقط. وال 
تنصح الكلية الملكية االأسترالية والنيوزيلندية الأطباء العيون 

)RANZCO( بوشم مقلة العين. 

انفصال الشبكية مما يسبب العمى للمريض	 

التهاب باطن المقلة )التهاب داخل العين يمكن أن يؤدي إلى العمى(	 

الرمد التعاطفي )استجابة التهابية ذاتية المناعة تؤثر على كلتا العينين 	 
ويمكن أن تؤدي إلى العمى(

نقل فيروسات محمولة في الدم من االأجهزة غير المعّقمة	 

نزيف وعدوى في مواضع الَحْقن	 

تشخيص متأخر لحاالت مرضية إذ يصبح اللون الحقيقي للُصلبة محجوباً 	 
)على سبيل المثال اليرقان الذي غالباً ما يكون المؤشر االأول الأمراض 

عديدة(. 

حساسية للضوء	 

ردود فعل عكسية ضارة بسبب الحبر	 

تبقيع االأنسجة المحيطة بسبب انتقال الحبر. 	 

ومن  المهم مالحظة أنه من المستبعد استخدام التقنيات التي يمكن 
زالة الوشم عن الجلد لمقلة العين. لذلك فإن إزالة وشم مقلة  استعمالها الإ

العين على االأرجح مستحيلة.  

ما هي القوانين المتعلقة بوشم مقلة العين في نيو ساوث 
ويلز؟ 

 نظراً لمخاطر وشم مقلة العين، يُحظَّر إجراؤه بموجب
Public Health Act 2010 )قانون الصحة العامة لعام 2010(، إال إذا أجري 

على يد اختصاصي طبي أو شخص مؤهل آخر ُمدَرج في النظام. ويتعرّض 
كل من يقوم بإجراء وشم مقلة العين بصورة غير شرعية إلى غرامة مالية 

أقصاها 11000 دوالر و/أو السجن لمدة 6 شهور.  

وشم مقلة العين
Eyeball tattooing - Arabic

NSW Health اق الجلد  ية بسبب اخ�ت ممارسات التحّكم بالعدوى البكت�ي
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