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برنامج  Lionsلصحة العيون

ماذا لو فقدت بصرك؟
ثم تب ّين لك أنه كان يمكن
الوقاية منه؟

الحقائق

الشبكية الصحية

 .1فقدان النظر ليس جزءاً حتميا ً من الشيخوخة.

العصب
البصري

 ٪75 .2من فقدان النظر يمكن الوقاية منه أو عالجه.

البقعة
الصفراء

 .3في حاالت كثيرة متى ت ّم فقدان النظر ال يمكن استعادته.
 .4يمكن لفحوصات العيون المنتظمة إنقاذ بصرك.

األوعية الدموية

الزرق (الغلوكوما)
ال يوجد لدى الغلوكوما أعراض في مراحلها المبكرة

الغلوكوما

•  ٪50فقط من األشخاص الذين يعانون من الغلوكوما يعرفون أنها لديهم
•  1من كل  10استراليين سوف يعاني من الغلوكوما

فحوصات العيون ضرورية لتشخيص الغلوكوما

• في معظم الحاالت يمكن السيطرة على الغلوكوما إذا اكتشفت في وقت
مبكر
• هناك أنواع متعددة من الغلوكوما

تلف في العصب البصري

تنتقل الغلوكوما في األسر

• العمر والتاريخ العائلي هي عوامل خطر رئيسية
• األشخاص الذين يعانون من قصر النظر ( )myopiaوبعض األعراق لديهم خطر متزايد

يمكن إلختصاصي
النظارات أو طبيب العيون
فحص الجزء الخلفي من
عينك مما يسمح لهم بالكشف
عن أمراض العيون قبل أن
تتطور أي أعراض.

ترتبط الغلوكوما بالضغط
في العين ،ومع ذلك
فإنه من الشائع أن يكون
لدى الناس ضغط عادي
وال يزال يعانون من
الغلوكوما .باإلضافة إلى
قياس الضغط ،فإن فحص
الغلوكوما يشمل أيضا ً
فحص العصب البصري،
وإجراء اختبار للمجال
البصري وتصوير ضوئي
عالي الدقة.

العالج

• هناك عدد من الطرق المختلفة لعالج الغلوكوما بواسطة قطرات العين التي هي األكثر شيوعاً.

إن إنتظار ظهور األعراض أمراً متأخراً جداً!
فحص العينين كل سنتين
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إعتالل الشبكية السكري

اعتالل الشبكية السكري هو من مضاعفات مرض السكري ويحدث بسبب تلف في األوعية الدموية التي تغذي شبكية العين.
اعتالل الشبكية السكري

جميع مرضى السكري معرضون للخطر
هناك حاجة لفحص العينين عندما يتم تشخيصك ألول مرة بمرض السكري وثم كل سنتين على األقل.

قد يوصى بفحص عيون أكثر تواتراً ﻟ:
• السكان األصليين وسكان جزر مضيق توريس
• األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف الســيطرة علــى نســبة الســكر فــي الــدم وإرتفــاع ضغــط الــدم
وارتفــاع نســبة الكولســترول
• النساء الحوامل

الدم والسوائل
يتسربان داخل شبكية العين

• األطفال الذين يعانون من مرض السكري
• األشخاص الذين بالفعل يعانون من إعتالل الشبكية السكري

يمكــن أن تبقــى الرؤيــة طبيعيــة حتــى يصبــح إعتــال الشــبكية الســكري شــديداً للغايــة .التشــخيص والعــاج المبكــر هــو المفتــاح لمنــع
فقــدان البصــر والعمــى.

العالجات الحالية إلعتالل الشبكية السكري هي في كثير من األحيان فعّالة للغاية.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر
البقعــة الصفــراء هــي جــزء مــن شــبكية العيــن التــي هــي المســؤولة عــن الرؤيــة المركزيــة .ونتيجــة
لذلــك ،يمكــن أن يؤثــر ضمــور هــذه المنطقــة تأثيــراً كبيــراً علــى األنشــطة مثــل القــراءة ومشــاهدة
التلفزيــون والقيــادة .فــي المراحــل المبكــرة مــن  ،AMDقــد ال يــدرك النــاس أن لديهــم هــذه الحالــة حيــث
يبــدو نظرهــم طبيعــي.

AMD

العمر والتدخين والتاريخ العائلي هي عوامل خطر.

إن  ٪50من حاالت العمى في أستراليا تسببها AMD
‹ AMDالجاف›

الفضالت تترسب
في البقعة الصفراء

• .يتطور ببطء ويؤدي إلى ضعف الرؤية التدريجي.
• يمكن أن تبطئ مضادات األكسدة  /الفيتامينات التقدم وتقلل من خطر فقدان البصر.

‹ AMDالرطب›
• يتطور بسرعة أكبر ويحدث عندما تتش ّكل األوعية الشاذة تحت الشبكية وتنزف.
• هناك عالجات فعالة جديدة متاحة  -الكشف المبكر ضروري.

الكشف المبكر ينقذ البصر!
فحص العينين كل سنتين
المصدر :تم الحصول على جميع اإلحصاءات والتوصيات من الحكومة األسترالية ،المجلس الوطني للبحوث الطبية والصحة  -المبادئ التوجيهية لمعالجة إعتالل الشبكية السكري 2008؛ المبادئ
التوجيهية لفحص وتكهن وتشخيص ومعالجة والوقاية من الغلوكوما 2010؛ العيون على المستقبل :مستقبل واضح حول الضمور البقعي المرتبط بالعمر .2011
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