
 

اليوم العاملي لإلبصار هو يوم دويل هيدف إىل رفع مستوى الوعي 
بني الناس. وهو ُيْعَقد يوم اخلميس الثاين من ترشين األول/

أكتوبر من كل عام، لرتكيز االهتامم عىل القضية العاملية املتمثلة يف 
العمى وضعف البرص اللَذْين يمكن جتنبهام.

 كل مخس ثوان يصاب أحد
األشخاص يف العامل بالعمى

الرؤية 2020: احلق يف اإلبصار
العمل معًا للتخلص من العمى املمكن جتنبه

العاملية  الصحة  ملنظمة  عاملية  مبادرة  هي   2020 الرؤية  مبادرة 
والوكالة الدولية للوقاية من العمى هتدف إىل تعزيز الُنُظم الوطنية 
لرعاية صحة العني، وتيسري عملية بناء القدرات الوطنية من أجل 

التخلص من العمى الذي يمكن جتنبه، بحلول عام 2020.

رسائل أساسية
أي يمكن عالجها  • 80% من حاالت العمى يمكن جتنبها – 	

بسهولة و/أو يمكن الوقاية منها
• من املصابني بالعمى يعيشون يف البلدان املنخفضة  	%90

الدخل
 – • ُيَعدُّ الساّد )الكتاراكت( السبب الرئييس لإلصابة بالعمى 	
غري أنه يمكن الشفاء منه بجراحة بسيطة تتسم بالفعالية لقاء 

التكاليف
•األخطاء االنكسارية سبب رئيس لضعف البرص 	

•السّكري يؤثر عىل الرؤية. البد ملرىض السّكري من فحص  	

عيوهنم بانتظام
•العمى الناجم عن أمراض معدية وعن الرتاخوما يمكن احلد  	

منه ببساطة من خالل تعزيز ممارسات النظافة الشخصية 
وغسل الوجه بانتظام

الرشكاء
القبطية  اهليئة  العرب،  األطباء  احتاد  الدولية،  البرص  مؤسسة 
بالقاهرة، األملانية  اجلامعة  االجتامعية،  للخدمات   اإلنجيلية 
إمباكت  مؤسسة  اإلسالمية،  الطبية  للجمعيات  العاملي  االحتاد 
العمى،  من  للوقاية  الدولية  الوكالة  املتوسط،  رشق  إلقليم 
املنظمة العاملية لنوادي الليونز، املنتدى العاملي لإلعالم والتنمية، 
الصومال،  يف  اخلريية  منهل  مجعية  املرصية،  الصحة  وزارة 
بالكويت، املرىض  إعانة  صندوق  مجعية  مغريب،  النور   مؤسسة 

منظمة روتاري العاملية.

ملزيد من املعلومات
رجاء االتصال بنا عىل العنوان التايل:

برنامج مكافحة العمى والصمم والوقاية منه
منظمة الصحة العاملية

املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
ص. ب. 7608، مدينة نرص، القاهرة، 1137، مرص

هاتف 22765616 )202(+
فاكس: 22765415 )202(+

cpb@emro.who.int :بريد إلكرتوين
www.emro.who.int/cpb :املوقع



ما هو الساّد )الكتاراكت(؟
الساّد )الكتاراكت( هو إعتام عدسة العني مما يؤدي إىل ضعف 
م يف الرؤية، ويفيض يف النهاية إىل  تدرجيي يف الرؤية، يرى َكتَغيُّ

العمى.
م يف  تكون معظم حاالت الساّد )الكتاراكت( ذات صلة بالتقدُّ

العمر. ومن املمكن يف بعض اإلصابة أن 
يولد األطفال ولدهيم هذه احلالة، أو أن 
يتكون الساّد )الكتاراكت( بعد تعرض 

العني إلصابة، أو التهاب أو غري ذلك من 
أمراض العني.

ُسُبل الوقاية
ض  اإلقالع عن التدخني، وتقليل التعرُّ

لألشعة فوق البنفسجية، واخلضوع املنتظم لفحص العني، يقلل 
من حدوث الساّد )الكتاراكت(.

الساّد )الكتاراكت( يسبب 60 % من حاالت 
العمى يف مرص

يف إقليم رشق املتوسط
• مليون شخص مصابون بضعف البرص 	37

• مليون شخص مصابون بالعمى 	5.3

يف مرص
• مليون شخص مصابون  نحو 3	

بضعف البرص
• شخص مصابون  نحو 000 900	

بالعمى

التدخالت الناجحة يف إقليم رشق املتوسط 

 أفغانستان
 خالل 2010 و2011، أجريت

نحو 2000 جراحة جمانية إلزالة الساّد 
 )الكتاراكت(.

 الصومال
يف عام 2010 قامت منظمة الصحة العاملية 

 ومجعية منهل اخلريية بإجراء ما يزيد عىل
000 10 جراحة جمانية إلزالة الساّد 

)الكتاراكت(. وتقوم املنظمة، بالتعاون 
مع مجعية منهل اخلريية، هذا العام 2011، 
بإجراء 1500 جراحة جمانية إلزالة الساد 
)الكتاراكت(، متوهلا مجعية صندوق إعانة 

املرىض بالكويت.

نصائح للوقاية من اإلصابة بالعمى يف مرحلة الطفولة:
تنظيف عيني الطفل عند الوالدة ووضع مرهم ترتاسيكلني  ((• 1

فيهام
إعطاء املرأة احلامل فيتامني »أ« ((• 1

التشجيع عىل اإلرضاع من الثدي والتغذية اجليدة من خالل  ((• 1
أكل اخلرضاوات الغنية بفيتامني »أ« مثل اجلزر والسبانخ

حتصني األطفال ضد احلصبة عند الشهر التاسع من العمر  ((• 1
وإعطائهم فيتامني »أ«

غسل األيدي بانتظام واحلفاظ عىل وجوه األطفال نظيفة ((• 1

إعطاء فيتامني »أ« ألي طفل مصاب باحلصبة أو سوء التغذية ((• 1

فحص برص األطفال. النظارات الطبية حتسن الرؤية وينبغي  ((• 1
استخدامها بانتظام

إحالة أي طفل مصاب بالبؤبؤ األبيض أو أي مظاهر غري  ((• 1
طبيعية واضحة، إىل طبيب العيون فورًا

إحالة أي طفل لديه إصابة خطرية بالعني، أو امحرار العني،  ((• 1
إىل طبيب العيون فورًا

عدم وضع األدوية الشعبية يف العني ((1•1


