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ه

تمهيد

في عالم يتمحور حـول القدرة عىل اإلبصار، فإن حاسـة البصر تحتـل موقع الصدارة 

بيـن ما نمتلكـه من حـواس. وبفضل هـذه الحاسـة يتعـرف الوليد عىل أمه ويرسـي 

صلته الوثيقـة بها؛ ويسـتعين بها الطفل فـي مرحلة الحبـو للتحكم بتوازنـه وليخطو 

أوىل خطواتـه؛ ويلجأ إليها التلميذ في الذهاب إىل المدرسـة وتعلـم القراءة والكتابة؛ 

وتعتمد عليها الفتاة في المشـاركة في القوى العاملة؛ وتستعين بها المسنَّة للحفاظ 

عىل استقاللها.

ومع ذلك، وكما يوضح هذا التقرير، فإن حاالت اعتالل العين وضعف البصر شائعة، 

وال تلقـى العـالج في الغالب األعم من األحيان. وعىل المسـتوى العالمي فإن هناك 

مـا ال يقـل عن ٢٫٢ مليار إنسـان يعانون من ضعف البصر بينهم مليار شـخص عىل 

األقل من الذين كان بالمستطاع توفير الوقاية لهم أو ممن لم يحظوا بالعالج بعد. 

وكالعـادة، فـإن العـبء ال يتـوزع بصـورة متسـاوية. فهـو يثقل بقـوة كاهـل البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل، والمسنين، والمجتمعات المحلية الريفية. ومما يثير 

أعظـم القلـق أن التوقعات تشـير إىل أن الطلب العالمي عىل خدمـات رعاية العين 

سيشتد بفعل النمو السكاني، والتشيخ، والتحوالت في نمط الحياة.

الواضـح أن ال خيـار أمامنـا سـوى التصـدي لهـذا التحـدي. ولقـد آن األوان  ومـن 

لكـي نضمـن تمتـع أكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس فـي كل البلـدان بالقـدرة عـىل 

اإلبصـار، واالسـتعانة في ذلك بأقصـى ما يمكن أن توفره لنـا التكنولوجيات والنظم 

الصحية الراهنة.

غيـر أن مـن المهـم اإلقـرار بالنجاحـات العديـدة المحققـة فـي ميـدان رعايـة العين 

 «SAFE» خـالل العقـود الماضية والبناء عليها. ومن بين هذه النجاحات اسـتراتيجية

التـي اعتمدتهـا منظمة الصحـة العالمية للتخلـص من الرمد الُحبيبـي. ونُفذت هذه 

االستراتيجية في أكثر من ٣٠ بلداً، وأسفرت حتى اآلن عن التخلص من هذا المرض 

كمشـكلة صحيـة عمومية في ثمانية بلـدان. ومن بين النجاحات األخرى الشـراكات 

ارات في كل من باكسـتان، وسـري النكا،  بيـن القطاعيـن العام والخاص لتوفير النظَّ

وجنوب أفريقيا.

ويطـرح «التقريـر العالمي عن اإلبصار» اقتراحات ملموسـة للتغلـب عىل التحديات 

فـي مجـال رعاية العين. ويتمثل االقتراح األساسـي في العمل عـىل أن تكون رعاية 

العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس، المدرجة ضمن النظم الصحية والمستندة إىل 

الرعاية الصحية األولية المتينة، هي نموذج الرعاية المفضل، والسـعي إىل نشـر هذا 

النموذج عىل نطاق واسع.

ومـن الواجـب أن يتمكـن المحتاجـون إىل رعايـة العيـن مـن تلقـي تدخـالت رفيعة 

النوعيـة دون مواجهـة مصاعـب ماليـة. ويمثـل إدراج رعايـة العيـن ضمـن الخطـط 

الصحية الوطنية والُحزم األساسـية للرعاية جزءاً هاماً من مسيرة كل بلد عىل طريق 

التغطية الصحية الشاملة.
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ومنظمـة الصحة العالمية ملتزمة بالعمل مع البلدان للنهوض بتوفير خدمات رعاية 

العيـن، والسـيما عبر الرعايـة الصحيـة األولية؛ وتحسـين نظم المعلومـات الصحية 

الخاصـة برعايـة العيـن؛ وتعزيـز القـوى العاملة فـي ميدان رعايـة العيـن، وهي ثالثة 

عوامل تمكينية لتنفيذ رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس.

غيـر أن المنظمـة عاجزة عن إنجاز هـذه المهمة بمفردها. وعـىل المنظمات الدولية، 

والجهـات المانحـة، والقطاعات العامة والخاصة العمل يداً بيد لتوفير االسـتثمارات 

والقدرات اإلدارية عىل المدى الطويل في سبيل توسيع نطاق رعاية العين المتكاملة 

المرتكزة عىل الناس.

وكل مـا نأملـه أن نتمكـن، اسـتناداً إىل جهودنا السـابقة، من التصـدي لهذا التحدي 

ومسـاعدة البلـدان عـىل توقـي اعتـالل العين وضعـف البصر بصـورة فعالـة وتوفير 

الخدمات الجيدة للرعاية العينية وفقاً الحتياجات شعوبها.

 الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس

 المدير العام

منظمة الصحة العالمية
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شكر وتقدير

تود منظمة الصحة العالمية أن تعرب عن شكرها لجمهرة تضم أكثر من ٢٠٠ مساهم 

مـن مستشـاري ومحرري التقاريـر، والمراجعيـن األقران، وموظفـي منظمة الصحة 

العالميـة، وغيرهـم لما قدموه من دعم وإرشـاد. ولوال ما أبدوه من تفان، ومسـاندة، 

ودراية، ما كان لهذا التقرير أن يرى النور.
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مسرد المختصرات

CDTI community-directed 

treatment with ivermectin
العالج المجتمعي باإليفرمكتين

CRPD Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities
اتفاقية حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة

CUSUM cumulative sum (analysis) تحليل الحاصل التراكمي

DALYs disability-adjusted 

life years
لة باحتساب  سنوات العمر المعدَّ

مدد العجز

ECSAT eye care service 

assessment tool (WHO)
أداة تقييم خدمات رعاية العين 

(منظمة الصحة العالمية)

GBD Global Burden of Disease العبء العالمي للمرض

HIS health information system نظام المعلومات الصحية

ICD International Classification 

of Diseases
التصنيف الدولي لألمراض
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of Functioning, Disability 
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التصنيف الدولي لتأدية 

الوظائف واإلعاقة والصحة

IPEC integrated people-centred 

eye care
رعاية العين المتكاملة المرتكزة 

عىل الناس

MoH Ministry of Health وزارة الصحة

PHC primary health care الرعاية الصحية األولية

QoL quality of life نوعية الحياة

SDG Sustainable 

Development Goal
هدف التنمية المستدامة

TADDS tool for assessment 
of diabetes and diabetic 

retinopathy (WHO)

أداة تقييم اعتالل الشبكية 

السكري وداء السكري 

(منظمة الصحة العالمية)

UHC universal health coverage التغطية الصحية الشاملة

UN United Nations األمم المتحدة

VEGF vascular endothelial 
growth factor

عامل تشكل األوعية الدموية

WHA World Health Assembly جمعية الصحة العالمية

WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية
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موجز تنفيذي

مـن المنتظـر أن تتصاعـد الحاجة العالميـة إىل رعاية العين بشـكل هائل في العقود 

المقبلـة ممـا يطـرح تحدياً ضخمـاً أمام النظـم الصحية. ورغـم الجهـود الدؤوبة التي 

شهدتها السنوات الثالثين الفائتة فما تزال هناك تحديات جسيمة. ويسعى «التقرير 

العالمـي عـن اإلبصار» إىل تحفيز العمـل في البلدان لعالج تلـك التحديات باقتراحه 

اعتمـاد رعايـة العيـن المتكاملـة المرتكـزة عـىل النـاس (IPEC) كنهج لتقويـة النظم 

الصحية يرسي األسس لتوفير الخدمات الالزمة لتلبية احتياجات السكان. ويشير هذا 

النهـج إىل خدمات رعاية ُمدارة وُمقدمة لضمان متسلسـلة من التدخالت التعزيزية 

والوقائية والعالجية والتأهيلية ضد طيف من اعتالالت العين، وُمنسقة عىل مختلف 

أصعـدة الرعايـة ومواقعها ضمـن القطاع الصحـي وخارجه، وفقـاً الحتياجات الناس 

عىل مدار العمر. كما أن النهج المذكور سُيسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

وهدف التنمية المستدامة ٣: «ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية 

في جميع األعمار».

اإلبصار، واعتالل العين، وضعف البصر

تضطلع حاسـة اإلبصار، وهي الحاسـة الطاغية من بين حواسنا، دوراً حاسماً في كل 

ناحيـة ومرحلـة من حياتنا. ونحن نتعامل مـع نعمة البصر كما لو كانت أمراً مسـلَّماً 

به، متناسين أننا بدونها سنقاسي الكثير كي نتمكن من المشي، والقراءة، وااللتحاق 

بالمدرسة، واالنخراط في العمل.

ويحدث ضعف البصر حينما يؤثر اعتالل عيني ما عىل النظام البصري وعىل وظيفة 

أو أكثـر مـن وظائف اإلبصار فيـه. ويخلِّف اعتـالل العين عواقب خطيـرة عىل الفرد 

طيلـة عمره. عـىل أن باإلمكان التخفيف من الكثير من هـذه العواقب عبر الحصول 

في الوقت المناسب عىل رعاية وتأهيل جيدين للعيون.

واعتالالت العين التي يمكن أن تتسبب في ضعف البصر وفقد البصر، مثل مرض 

السـاد، والرمـد الُحبيبـي، والخطأ االنكسـاري، هي، وألسـباب مقِنعة، محـط التركيز 

الرئيسـي السـتراتيجيات الوقايـة وغيرها من اسـتراتيجيات رعاية العيـن؛ ومع ذلك 

فمـن الواجب عـدم إغفال أهمية تلك اعتالالت العين التي ال تؤدي عادة إىل ضعف 

اإلبصـار، مثـل جفاف العيـن والتهاب الملتحمة. وهذه االعتـالالت هي في كثير من 

األحيان من بين األسباب البارزة للجوء إىل خدمات رعاية العين في كل البلدان.



ك

البعد العالمي: اعتالل العين وضعف البصر

تعد اعتالالت العين شائعة للغاية. وسيعاني من ُيكتب لهم طول العمر اعتالالً واحداً 

منها عىل األقل عىل مدار حياتهم. وعىل المستوى العالمي فإن هناك ما ال يقل عن 

٢٫٢ مليار إنسان يعانون من ضعف البصر بينهم مليار شخص عىل األقل من الذين 

كان بالمسـتطاع توفيـر الوقايـة لهـم أو ممن لم يحظـوا بالعالج بعد. عـىل أن الحاجة 

تدعـو إىل بيانـات موثوقة أمتن عن االحتياجات الملباة وغيـر الملباة للرعاية العينية 

مـن أجـل أنشـطة التخطيـط. كما أن عـبء اعتـالل العين وضعـف البصـر ال يتوزع 

بصـورة متسـاوية. وينحـو هذا العـبء إىل أن يكـون أعظم فـي البلـدان المنخفضة 

والمتوسـطة الدخل، ولدى المجموعات السكانية المنقوصة الخدمات، مثل النساء، 

والمهاجرين، والشعوب األصلية، واألشخاص الذين يعانون من إعاقات معينة، وفي 

صفوف المجتمعات المحلية الريفية. وسيسـفر النمو السكاني والتشيخ، إىل جانب 

التحوالت في السلوك وفي نمط الحياة، والتمدين، عن إحداث زيادة هائلة في عدد 

المصابين باعتالالت العين، وضعف البصر، وفقد البصر، في العقود المقبلة.

تكاليف سد فجوة التغطية

تشـير التقديـرات إىل أن تكاليـف سـد الفجـوة المتعلقـة بحاالت الخطأ االنكسـاري 

ومـرض السـاد عـىل المسـتوى العالمي تبلـغ نحـو ١٤٫٣ مليـار دوالر أمريكـي. وتلك 

هـي التكاليـف اإلضافيـة الالزمة للنظـام الصحي الحالـي عىل المدى الفـوري. وهذا 

االسـتثمار المالـي مطلـوب في الحـال؛ وهو يتطلـب تخطيطاً مناسـباً ويعتمد عىل 

استثمار إضافي لتقوية النظم الصحية الراهنة.

واليـوم يقاسـي المالييـن مـن الناس مـن حاالت ضعـف البصر أو فقـد البصر التي 

كان بالمسـتطاع توقيها، وهو األمر الذي لم يحدث مع األسـف. وفي حين أن العدد 

ر أن ١١٫٩ مليون شخص في العالم  الدقيق لهذه الحاالت غير معروف، فإن من المقدَّ

مصابون بمسـتوى متوسـط أو وخيم من حاالت ضعف البصر أو فقد البصر بفعل 

الـَزَرق، واعتالل الشـبكية السـكري، والرمـد الُحبيبي، التـي كان بالمسـتطاع توقيها. 

وتبلـغ قيمـة التكاليف التقديريـة التي كانت كفيلـة بوقاية هذه المالييـن من الناس 

مـن ضعـف البصـر ٥٫٨ مليـار دوالر أمريكـي. ويمثل ذلـك فرصة هامـة ضائعة من 

فـرص تفادي ذلك العبء الشـخصي والمجتمعي الجسـيم المرتبط بضعف البصر 

وفقد البصر.

عالج اعتالالت العين وضعف البصر

تتوافـر طائفـة مـن االسـتراتيجيات الفعالـة لتلبية االحتياجـات المتصلـة باعتالالت 

العين وضعف البصر عىل مدى العمر. ويشمل ذلك استراتيجيات تعزيزية، ووقائية، 

وعالجيـة، وتأهيليـة، وبعضهـا يندرج في عـداد أفضل تدخالت الرعايـة الصحية عىل 

اإلطالق من حيث الجدوى والمردودية. 



ل

النجاحات والتحديات المتبقية في ميدان رعاية العين

أثمـر العمـل الـدؤوب طيلة السـنوات الثالثين الماضيـة الكثير مـن النجاحات: فقد 

طلقـت جهـود عالميـة السـتقطاب التأييـد؛ واعُتمـدت قـرارات لجمعيـة الصحيـة 
ُ
أ

ـذت خطـط للعمل. وُتبشـر التطـورات العلميـة والتكنولوجيـة األخيرة  العالميـة؛ ونُفِّ

بتعجيـل وتيـرة هـذه المسـيرة أكثر فأكثـر. ومع ذلـك فإن التقـدم المحـرز ال يواكب 

احتياجات السـكان في ميدان رعاية العين. فأوالً، ستشـهد هذه االحتياجات ارتفاعاً 

حاداً عىل الصعيد العالمي بفعل التحوالت في الظروف الديمغرافية وأنماط الحياة. 

وثانيـاً، تنعـدم البيانـات الالزمـة فـي العـادة وتعانـي نظـم المعلومـات الصحيـة من 

الضعـف، ممـا يعرقل جهـود التخطيط. وثالثاً، فإن رعاية العيـن في الغالب ضعيفة 

اإلدمـاج فـي النظم الصحية، مثل الخطط االسـتراتيجية الصحيـة ونظم المعلومات 

الصحية عىل المستوى الوطني؛ كما أن تنسيق القوى العاملة في مجال رعاية العين 

يتسم بالرداءة.

النهوض بالتغطية الصحية الشاملة عبر رعاية العين

 إن اعتمـاد رعايـة العيـن كجـزء أصيل مـن التغطية الصحية الشـاملة سُيسـهم في 

تحقيق غاية التنمية المستدامة ٣-٨. ١ وإلنجاز ذلك فإن األمر يقتضي توفير خدمات 

رعاية العين الجيدة وفقاً الحتياجات السكان وأال تؤدي تكلفة التدخالت ذات األولوية 

إىل تحميل المسـتخدمين نفقات كارثية. وتيسـيراً للخيارات التي يجب أن تتخذها 

البلـدان عنـد تنفيـذ التغطيـة الصحية الشـاملة فإن منظمـة الصحـة العالمية تعمل 

ل تدخالت المنظمة الموصى  عىل إنشاء مستودع بيانات عىل شبكة اإلنترنت ُيفصِّ

بها وتبعاتها من حيث الموارد. كما أن جانباً من هذا المسـتودع سـيكون حزمة من 

تدخالت رعاية العين التي سُتسـهم في دفع خطط هذه الرعاية إىل األمام كجزء من 

التغطية الصحية الشاملة.

رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس

سيسـاعد نهج رعايـة العين المتكاملـة المرتكزة عىل الناس فـي التصدي للتحديات 

الجسيمة التي تواجه العديد من البلدان في هذا المجال. ويعتمد هذا النهج منظوراً 

إزاء النظـم الصحيـة يقوم عىل أربـع اسـتراتيجيات: (١) تمكين النـاس والمجتمعات 

المحلية وإشـراكهم؛ (٢) إعادة توجيه نموذج الرعاية باالسـتناد إىل رعاية أولية صحية 

متينـة؛ (٣) تنسـيق الخدمـات ضمـن القطاعـات وعبرها؛ (٤) إنشـاء بيئـة تمكينية، 

والسـيما إدراج رعايـة العين ضمن الخطط االسـتراتيجية الصحيـة الوطنية، وتكامل 

بيانات رعاية العين ذات الصلة مع نظم المعلومات الصحية، وتخطيط القوى العاملة 

في ميدان رعاية العين وفقاً الحتياجات السكان.

غاية التنمية المستدامة ٣-٨: «تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية   ١

الحصـول عىل خدمات الرعاية الصحية األساسـية الجيـدة وإمكانية حصول الجميع عىل األدوية واللقاحات األساسـية 

المأمونة الجّيدة الفعالة الميسورة التكلفة». 



م

الخالصة والتوصيات

تواجه النظم الصحية تحديات ال سابق لها في تلبية احتياجات رعاية العين المتكررة 

والمنتظـرة لسـكان العالـم. وليس هنـاك من خيار سـوى التصدي لهـذه التحديات. 

والفرضية التي يقوم عليها «التقرير العالمي عن اإلبصار» هي أن بمقدور رعاية العين 

المتكاملة المرتكزة عىل الناس التعجيل بوتيرة العمل والتغلب عىل تلك التحديات. 

وليتجسد ذلك عىل صعيد الواقع فإن التقرير يوصي بتنفيذ خمسة تدابير مهمة هي:

اعتماد رعاية العين كجزء أصيل من التغطية الصحية الشاملة.  -١

تنفيذ رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس في النظم الصحية.  -٢

تعزيـز التنفيذ الرفيع النوعية واسـتكمال بحوث النظـم الصحية للبيِّنات القائمة   -٣

عىل التدخالت الفعالة للرعاية العينية.

رصـد االتجاهات وتقييم التقدم المحرز عىل طريق تنفيذ رعاية العين المتكاملة   -٤

المرتكزة عىل الناس.

إذكاء الوعـي وتمكيـن النـاس والمجتمعـات المحليـة وإشـراكهم فيمـا يتصـل   -٥

باحتياجات رعاية العين.



ن

مقدمة

سيعاني كل من ُيكتب لهم طول العمر اعتالالً واحداً عىل األقل من اعتالالت العين 

عىل مدار حياتهم. وعىل المستوى العالمي فإن هناك ما ال يقل عن ٢٫٢ مليار إنسان 

يكابـدون ضعف البصـر بينهم مليار شـخص عىل األقل من الذين كان بالمسـتطاع 

توفيـر الوقايـة لهـم أو ممـن لم يحظـوا بالعالج بعد. ويقاسـي عشـرات الماليين من 

النـاس مـن ضعـف بصري وخيـم ويمكنهـم االنتفاع مـن تدابير تأهيـل ال يحصلون 

عليهـا اآلن. وال يتـوزع عبء اعتالل العين وضعف البصر بصورة متسـاوية: إذ ينحو 

هـذا العـبء إىل أن يكـون أعظم في البلـدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل، ولدى 

المسنين والنساء، وفي صفوف المجتمعات المحلية الريفية والمحرومة.

ومـن حسـن الحظ، وبفضل العمل الدؤوب طيلة السـنوات الثالثيـن الماضية، فقد 

حـرز تقدم في العديد من المجاالت. وفي عام ١٩٩٩ أدت المبادرة العالمية للتخلص 
ُ
أ

مـن فقـد البصـر الـذي يمكـن تجنبـه، والمعروفـة باسـم «اإلبصـار ٢٠٢٠ – الحق في 

اإلبصـار»، إىل تكثيف الجهود العالمية السـتقطاب التأييد، وتقويـة البرامج الوطنية 

للوقاية من فقد البصر، ودعم إعداد خطط وطنية للرعاية العينية. واستمر هذا الزخم 

إثـر اعتمـاد جمعيـة الصحة العالميـة ألربعة قـرارات هـي: ج ص ع٥٦-٢٦ (٢٠٠٣)، وج 

ص ع٥٩-٢٥ (٢٠٠٦)، وج ص ع٦٢-١ (٢٠٠٩)، وج ص ع٦٦-١١ (٢٠١٣). وترافـق قـرارا عامي 

٢٠٠٩ و٢٠١٣ بخطتـي عمـل للمنظمـة، ودعـت أحدث هاتيـن الخطتيـن؛ التي حملت 

عنوان «توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩»، إىل حصول 

الجميـع عـىل خدمات شـاملة للرعايـة العينية، ورسـمت هدفاً عالميـاً طموحاً تمثل 

فـي تخفيـض «معدل انتشـار حـاالت ضعف البصر الـذي يمكن تجنبه بنسـبة ٢٥٪ 

بحلـول عـام ٢٠١٩». وعرض تقرير مرفـوع إىل جمعية الصحة العالمية السـبيعين في 

أيـار/ مايـو ٢٠١٧ تفاصيل التقدم الواسـع الذي تحقق عىل طريـق تنفيذ خطة العمل 
العالميـة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩ (القـرار ج ص ع٦٦-٤). وفي الوقت ذاته حدثت زيادة حادة 

ذة لقياس ضعف البصر وفقد البصر حول العالم.  في عدد المسـوح السـكانية المنفَّ

ومن المهم أن رعاية العين قد أضحت مجاالً من مجاالت الرعاية الصحية مع الكثير 

مـن التدخالت ذات المردودية العالية السـاعية إىل تعزيـز الصحة، والوقاية، والعالج، 

والتأهيل لتلبية الطيف الكامل من االحتياجات المصاحبة العتالالت العين وضعف 

البصر عىل مدار العمر.

ومـع ذلك فماتـزال هناك تحديات جسـيمة. وأبرز هـذه التحديات هـي الفوارق في 

التغطيـة؛ والعنايـة باالحتياجـات غيـر الملبـاة وضمـان تخطيط الخدمـات وتوفيرها 

وفقـاً الحتياجات السـكان؛ وتبايـن جودة خدمات رعاية العيـن؛ وحاالت النقص في 

القـوى العاملـة؛ والخدمات المفتتة المتسـمة بضعف االندماج مـع النظم الصحية؛ 

والفجـوات في البيانات، والسـيما ما يتعلق منها برصـد االتجاهات وقياس التقدم؛ 

وانعدام بحوث التنفيذ، واألثر، والنظم الصحية المتعلقة برعاية العين. وباإلضافة إىل 

ذلك يتسـبب التشـيخ السـكاني (من المتوقع أن يكون أكثر من ثلث السـكان فوق 

سـن السـتين بحلول عام ٢٠٣٠)، المترافق مع تحوالت في نمط الحياة (إنفاق وقت 

أقـل فـي الهواء الطلـق، وتزايد أنمـاط الحياة السـاكنة، وعادات تنـاول األطعمة غير 

الصحية)، في ارتفاع عدد الذين يعانون من اعتالالت العين وضعف البصر. وال توفر 

البيانـات المتاحة صورة كاملـة عن االحتياجات الملباة وغير الملباة في ميدان رعاية 



س

العين، ولكن من الواضح أن النظم الصحية للبلدان تواجه تحديات ضخمة. وتشمل 

هـذه التحديـات عالج أمر احتياجـات رعاية العين غيـر الملباة، ومواصلـة توفير هذه 

الرعاية لمن تجري تلبية احتياجاتهم بالفعل، واالستعداد للزيادة المتواصلة المتوقعة 

في أعداد من سيحتاجون إىل تلك الرعاية.

ويرمي «التقرير العالمي عن اإلبصار»، باالستناد إىل اإلنجازات المحققة حتى اليوم، 

إىل حفـز الجهـود مـن أجل مجابهـة التحديـات المذكورة. وبنـاء عىل إطـار المنظمة 

الحالـي للخدمـات الصحيـة المتكاملـة المرتكـزة عـىل الناس فـإن نهج رعايـة العين 

المتكاملـة المرتكزة عـىل الناس (نهج IPEC) هو االقتراح األساسـي للتقرير. وُيعرَّف 

هذا النهج بأنه خدمات ُمدارة وُمقدمة لضمان تلقي الناس لمتسلسلة من التدخالت 

التعزيزيـة، والوقائية، والعالجيـة، والتأهيلية ضد الطيف الكامل من اعتالالت العين، 

ومنسـقة عـىل مختلـف أصعـدة الرعايـة ومواقعها ضمـن القطاع الصحـي وخارجه، 

وُمتبنية لوجهات نظر الناس كمشـاركين ومسـتفيدين من هذه الخدمات عىل مدار 

العمر. كما أن بمقدور النهج المذكور أن ُيسهم في المضي قدماً عىل طريق التغطية 

الصحية الشاملة وتحقيق هدف التنمية المستدامة ٣: «ضمان تمّتع الجميع بأنماط 

عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار».

ويتوجه «التقرير العالمي عن اإلبصار» مباشـرة إىل صنَّاع السياسات، والممارسين، 

الصحـة،  وزراء  إىل  وكذلـك  واألكاديمييـن،  والبحاثـة،  العموميـة،  الصحـة  وخبـراء 

والمجتمع المدني، والوكاالت اإلنمائية.

األهداف 

تتمثل األهداف الشاملة للتقرير بما يلي:

إذكاء الوعـي باألبعـاد واآلثـار العالميـة العتـالالت العيـن وضعف البصـر والحاجة 	 

إىل سـد الفجوات في البيانات، والسـيما ما يتصل منها باحتياجات رعاية العين 

الملباة وغير الملباة؛

توجيه االنتباه إىل االستراتيجيات الفعالة لالستجابة الحتياجات رعاية العين؛	 

تقدير التقدم المحرز، وتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه ميدان رعاية العين؛	 

تأكيد الحاجة إىل أن تكون رعاية العين جزءاً أصيالً من التغطية الصحية الشاملة؛ 	 

وإىل اسـتقطاب التأييد لنهج رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس باعتباره 

طريق المستقبل؛

البرهنـة بالحجـج عـىل أن نهـج رعايـة العيـن المتكاملـة المرتكـزة عـىل الناس هو 	 

طريق المستقبل.

ذهـا كل البلـدان للنهـوض 	  تقديـم توصيـات بشـأن التدابيـر التـي يجـب أن تنفِّ

برعاية العين.
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النطاق

ُيحـاجُّ هـذا التقرير بأن نهـج رعاية العين المتكاملـة المرتكزة عىل النـاس هو نموذج 

الرعايـة المفضـل، وأنـه يمكن أن يسـاعد في التغلب عـىل التحديـات الماثلة. وُيبرز 

الفصل ١ األهمية الحاسـمة لإلبصار؛ ويصف اعتالالت العين التي يمكن أن تسـبب 

ضعـف البصر وتلك التي ال تؤدي إىل ذلك في العادة؛ ويسـتعرض عوامل المخاطر 

الرئيسـية العتـالالت العيـن؛ ويسـتطلع أثـر ضعـف البصـر. ويوفـر الفصـل ٢ لمحة 

عامـة عن البعد العالمي العتـالالت العين وضعف البصر وتوزعها. ويطرح الفصل ٣ 

اسـتراتيجيات تعزيزيـة، ووقائيـة، وعالجيـة، وتأهيليـة لتلبية احتياجـات رعاية العين 

عـىل مـدار العمـر. ويبدأ الفصـل ٤ بتقديـر التقدم المحـرز في عالج اعتـالالت العين 

النوعيـة وضعف البصر، والفتوح العلمية والتكنولوجيـة األخيرة؛ ثم يحدد التحديات 

المتبقيـة التـي تواجـه الميـدان. ويصف الفصل ٥ سـبل اعتمـاد رعايـة العين كجزء 

أصيـل مـن الرعايـة الصحية الشـاملة (بما في ذلك إعـداد حزمة من تدخـالت رعاية 

العيـن) للمسـاعدة فـي التصـدي لبعـض التحديـات التـي تواجـه البلـدان. ويعرض 

الفصل ٦ نهج رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس ويشرح الحاجة إىل تمكين 

الناس والمجتمعات المحلية وإشـراكهم، وإعادة توجيه نموذج الرعاية باالسـتناد إىل 

الرعاية األولية المتينة وضرورة تنسـيق الخدمات ضمن القطاعات وعبرها؛ وإنشـاء 

بيئة تمكينية.

ذها كل  ويصـل التقريـر إىل خاتمتـه بتقديـم خمـس توصيات للعمـل يمكـن أن تنفِّ

البلدان للنهوض برعاية العين.

طريق المستقبل

تتطلـع منظمـة الصحـة العالميـة وكل مـن شـاركوا في إعـداد «التقريـر العالمي عن 

اإلبصار» إىل أن يؤدي هذا التقرير إىل إذكاء الوعي وتعزيز اإلرادة السياسـية وتدعيم 

االستثمار من أجل تنفيذ توصيات العمل للنهوض بقطاع رعاية العين بحيث يمكن 

له التغلب عىل التحديات الماثلة أمامه حاضراً ومستقبالً.



١١

الفصل ١

اإلبصار، 

واعتالالت العين، 

وضعف البصر
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ف ضعف البصـر، في مجتمـع عالمي مبني  يمكـن أن يخلـِّ

عىل القدرة عىل اإلبصار، عواقب واسعة للغاية عىل األفراد، 

وأسرهم، والقائمين عىل رعايتهم.

وفـي حيـن أن بعض اعتـالالت العين تتسـبب في ضعف 

البصـر، فـإن العديد منها ال يـؤدي إىل ذلك ومع هـذا فإنها 

بفعـل  وماليـة  شـخصية  مصاعـب  إىل  تقـود  أن  يمكـن 

احتياجات العالج المصاحبة لها.

ويحـدث ضعـف البصـر حينمـا يؤثر اعتـالل عينـي ما عىل 

النظـام البصـري وعىل وظيفـة أو أكثر مـن وظائف اإلبصار 

فيه. والشخص الذي يرتدي النظارات أو العدسات الالصقة 

للتعويض عن ضعف البصر يظل مندرجاً مع ذلك في عداد 

المصابين بهذا الضعف.

وتشـير «اإلعاقة» إىل أوجه الضعف، والحدود، والقيود التي 

تواجه الشـخص المصاب باعتالل عيني عىل مدار احتكاكه، 

أو احتكاكها، بالبيئة المادية، أو االجتماعية، أو السلوكية.

وللحصـول عـىل الرعاية الجيدة ذات التوقيت الحسـن وقٌع 

بارز عىل أثر اعتالالت العين.
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يضطلع اإلبصار بدور 

حاسم في كل جوانب 

الحياة ومراحلها.

اإلبصار

يضطلع اإلبصار، في عالم مبني عىل القدرة عىل اإلبصار، بدور حاسم في كل جوانب 

الحياة ومراحلها.

وُتعد حاسـة البصر أهم الحواس الخمس وهي تضطلع بدور حاسـم في كل جوانب 

حياتنا. وتشـكل هذه الحاسـة جزءاً أصيالً من التفاعالت الشخصية والمجتمعية في 

التواصل الوجاهي حيث تنقل المعلومات عبر اإلشارات غير اللفظية مثل اإليماءات 

وتعابير الوجه (١، ٢).

وعـىل المسـتوى العالمي، فإن المجتمعـات مبنية عىل القدرة عـىل اإلبصار. فحول 

هـذه القـدرة تنتظـم البلـدات والمـدن، واالقتصـادات، والنظـم التربوية، واألنشـطة 

الرياضية، ووسائل اإلعالم، والعديد من جوانب الحياة المعاصرة األخرى. وهكذا فإن 

اإلبصار يسـهم في أنشـطة الحيـاة اليومية ويتيح للناس الترعـرع في كل مرحلة من 

مراحل العمر.

ومنذ لحظة الوالدة، يضطلع اإلبصار بدور حاسـم في نماء الطفل. وبالنسـبة للرضع، 

فإن التعرف واالستجابة بصرياً للوالدين، وأفراد األسرة، ومقدمي الرعاية ييسر النماء 

المعرفي واالجتماعي ونمو المهارات الحركية، والتنسيق، والتوازن (٣).

وانطالقـًا مـن مرحلـة الطفولة المبكرة وحتـى المراهقة، يتيح اإلبصـار النفاذ الفوري 

إىل المـواد التعليميـة ويتسـم بأهميـة محوريـة للتحصيل الدراسـي (٤، ٥). ويسـاند 

اإلبصـار تطويـر المهـارات االجتماعية الكتسـاب الصداقـات، ويعزز التقديـر الذاتي، 

ويصـون العافيـة (٦). كمـا أنـه مهم للمشـاركة فـي األنشـطة الرياضيـة واالجتماعية 

الضروريـة للنمـاء البدنـي، والصحة العقلية والبدنيـة، والهوية الشـخصية، واالندماج 

في المجتمع (٧).

ل المشـاركة في القوى العاملة، ويسـهم في  وفـي مرحلة الرشـد، فإن اإلبصار يسـهِّ

المنافع االقتصادية وفي اإلحساس بالهوية (٨، ٩). كما أنه يساهم في التمتع بالكثير 

مـن الجوانـب األخرى للحيـاة المصممة في الغالب حول القـدرة عىل اإلبصار، مثل 

األنشطة الرياضية أو الثقافية.

وفـي المراحـل الالحقـة من العمر، فـإن اإلبصار يسـاعد عىل الحفاظ عـىل التواصل 

االجتماعي وعىل االسـتقالل (١٠–١٢) وتيسر إدارة االعتالالت الصحية األخرى (١٣–١٥). 

كمـا يعيـن اإلبصـار عـىل الحفاظ عـىل الصحـة العقلية وعـىل العافيـة، وكال األمرين 

أفضل حاالً لدى ذوي اإلبصار الجيد (١٦–١٨). 
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اعتالالت العين

يمكن أن تتسبب بعض اعتالالت العين في ضعف البصر، غير أن الكثير منها ال يؤدي 

إىل ذلك في العادة ومع هذا فإنها يمكن أن تقود إىل مصاعب شخصية ومالية.

وتشـمل اعتـالالت العيـن طائفـة واسـعة ومتنوعـة مـن المراضـات التـي تؤثر عىل 

نـات المختلفـة للنظـام البصـري والوظيفـة البصريـة (اإلطـار ١-١). وبالنظر إىل  المكوِّ

اتسـاع نطاق هـذه االعتالالت فإن من العسـير تصنيفها؛ ومن بين السـبل المتبعة 

في هذا الصدد التمييز بين االعتالالت التي ال تتسبب عادة في ضعف البصر وبين 

تلك التي يمكن لها ذلك (الجدوالن ١-١ و١-٢).

ومن المهم تجنب التقليل من أهمية اعتالالت العين التي ال تؤدي عادة إىل ضعف 

البصـر. إذ أن هـذه االعتالالت يمكن أن تكون متعبة ومؤلمـة، وهي في الغالب من 

بين األسـباب البـارزة للجوء إىل خدمـات رعاية العين في كل البلدان. وعىل سـبيل 

المثال فإن البيانات المنشورة من أقسام اإلسعاف في المرافق الصحية الكبرى في 

دول مرتفعـة الدخل مثل أسـتراليا، والواليات المتحدة األمريكيـة، والمملكة العربية 

السـعودية، تكشـف النقاب عن أن التهاب الملتحمة، وهو اعتالل حميد وذاتي الحد 

(Self limiting)، هو أكثر األسـباب الشـائعة الستشـارات المرضى (١٩–٢٢). وتشـير 
البيانات المجموعة من المرافق الصحية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

إىل اتجاهـات مماثلـة، مـع اندراج اعتـالالت العين التـي ال تهدد اإلبصـار عادة، مثل 

التهاب الملتحمة، وتشوهات الجفن، والُظفرة، وجفاف العين، ضمن أوىل األسباب 

الداعية إىل التردد عىل العيادات (٢٣–٢٧).

واعتالالت العين التي يمكن أن تتسبب في ضعف البصر وفقد البصر، مثل مرض 

السـاد، والرمـد الُحبيبـي، والخطأ االنكسـاري، هي، وألسـباب مقِنعة، محـط التركيز 

الرئيسـي السـتراتيجيات الوقاية والتدخل. عىل أنه تجدر اإلشارة إىل أن نسبة كبيرة 

من الناس ذوي اعتالالت العين المندرجة ضمن هذه الفئة الذين يتلقون التشخيص 

والعالج في الوقت المناسب لن يصابوا بضعف اإلبصار أو فقد البصر. وعىل سبيل 

المثـال فمـن بيـن المصابيـن بالتنكس البقعـي المرتبط بتقـدم العمـر والذين يقدر 

عددهـم بنحو ١٩٦ مليون نسـمة (٢٨)، فإن هناك ١٠٫٤ مليون شـخص (٥٫٣٪) يعانون 

من ضعف متوسط أو وخيم للبصر عن بُعد أو فقد البصر بسبب األشكال الوخيمة 

من االعتالل (٢٩). وبالمثل فإن هناك ما يقدر بنحو ٦٤ مليون نسمة من األشخاص 

في العالمين مصابون بالَزَرق (٣٠)، منهم ٦٫٩ مليون نسمة (١٠٫٩٪) فقط يقاسون من 

ضعف متوسـط أو وخيم للبصر عن بعد أو فقد البصر الناجم عن األشـكال الوخيمة 

لالعتالل (٢٩). 

وتجـدر اإلشـارة أيضـاً إىل أن بعـض االعتـالالت التي ال تسـبب عادة ضعـف البصر 

(والموصوفـة فـي الجدول ١-١)، قد تفعل ذلك إن لم تعالج. وعىل سـبيل المثال فإن 
الحاالت غير المعالجة من شكل اللتهاب الملتحمة ناجم عن عدوى بالمكورات البنية 

يمكـن أن يسـفر عن ضعـف البصـر إذا ما اخترقـت الجراثيـم القرنية محِدثـة تقرُّح 

القرنية وتندبها (٣١). ويؤكد ذلك أهمية التحديد المبكر والعالج في الوقت المناسب 

لكل اعتالالت العين (عىل النحو الموضح في الفصل ٣).

تتسبب بعض 

اعتالالت العين 

في ضعف البصر 

غير أن الكثير منها 

ال يؤدي إىل ذلك.



٥

اإلطار ١-١: النظام البصري ووظائف اإلبصار

النظام البصري

يشـمل النظـام البصـري العينيـن، واألعصـاب البصريـة، والمسـالك إىل البنـى المختلفة 

للدماغ وفيما بينها. وتقوم البنى الواقعة في مقدمة العين (القرنية والعدسة) بتركيز الضوء 

ل الضوء إىل نبضـات عصبية تنتقل  الداخـل إىل العين عىل الشـبكية. وفي الشـبكية يحوَّ

عبر األعصاب البصرية إىل جزء معين من الدماغ ُيعرف باسم القشرة البصرية. وُتبث هذه 

النبضـات العصبيـة بعد ذلك إىل أجزاء أخرى كثيرة من الدمـاغ حيث تندمج مع مدخالت 

أخرى (مثل السـمع أو الذاكرة) لتمكين الشـخص من فهم البيئة المحيطة واالسـتجابة لها 

وفقاً لذلك.

الوظائف البصرية

ُيمكِّن النظام البصري وظائف اإلبصار التي تساند طائفة متنوعة من األنشطة والمهن:

حدة اإلبصار وهي القدرة عىل رؤية التفاصيل بوضوح، بغض النظر عىل بعد األشياء.	 

حـدة اإلبصـار عـن بعد وُتسـتخدم في العديد مـن حاالت الحيـاة اليومية، مثـل قراءة  	

نصوص السـبورة، أو عالمات اإلرشـاد، أو أرقام الحافالت، أو التعرف عىل الناس عبر 

قاعة ما. وتتسم هذه الحدة باألهمية في العديد من المهن واألنشطة الترويحية، مثل 

ممارسة الرياضة. 

حدة األبصار عن قرب التي تعتبر مهمة لكل أنواع المهام القريبة مثل القراءة والكتابة.  	

كما أنها ُتستخدم في الكثير من المهن واألنشطة الترويحية مثل قطاف أوراق الشاي، 

وفرز الحبوب، واستعمال الهواتف المتنقلة والحواسيب.

رؤيـة األلـوان وتـؤدي دوراً عملياً للغاية، حيث تتيـح التفريق بين األشـياء المتماثلة من 	 

حيـث الحجـم والشـكل، مثـل األدوية؛ كمـا أنها مهمـة لمهن مثـل األعمـال الكهربائية، 

والطيران، والموضة.

اإلبصـار التجسـيمي/ اإلبصـار بالعينيـن (إدراك العمـق) ويتيـح الحكـم عىل المسـافات 	 

وسـرعة األشياء المقتربة. وهو مهم للعديد من المهام القريبة، مثل سكب السوائل في 

كأس أو إدخال الخيط في سم اإلبرة.

حساسـية التباين وتشـير إىل القدرة عىل تمييز الشـيء من خلفيته، وهو ما قد يشتمل 	 

في الغالب عىل تمييز ظالل اللون الرمادي. وهذه الحساسية مهمة عىل وجه الخصوص 

في حاالت الضوء الضعيف، مثل قيادة العربات خالل الليل.

اإلبصـار فـي المجـاالت البصريـة المحيطيـة، وكذلـك فـي الجـزء المركزي مـن المجال 	 

البصري، ويساعد عىل التنقل بأمان، من خالل كشف ما هو قائم من عقبات وتحركات 

في مجال اإلبصار الجانبي للشـخص. وهذا اإلبصار مهم للقيادة اآلمنة للعربات وللكثير 

من المهن واأللعاب الرياضية.

القشرة البصرية

العين اليسرى

المجال البصري األيسر

التصالبة البصرية

العين اليمنى

المجال البصري األيمن

الشبكية

البقعة البصرية

العصب البصري

العدسة

القزحية

القرنية
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 اعتالالت العين الشائعة التي ال تتسبب عادة في ضعف البصر 

(الجدول ١-١)
Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

التهاب الجفن

التهاب الجفون قرب قاعدة األهداب ويتسم باحمرار وتهيج العين والجفن.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

الَبردة والَشعيرة 

اضطرابـات شـائعة للجفـن ناجمـة عـن غـدة مسـدودة أو عـدوى موضعيـة يمكـن أن 

تسبب األلم.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

التهاب الملتحمة

ن داخل الجفون ويغطي الجزء األبيض من  التهاب الملتحمة (الغشاء الشفاف الذي يبطِّ

العين) والناجم في الغالب األعم عن الحساسية أو عدوى.

جفاف العين 

ينجم هذا الجفاف عن قلة إفراز الدمع ويمكن أن يؤدي إىل التهيج وتغيُّم اإلبصار.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

الُظفرة والُشحيمة

ناميات شاذة عىل الملتحمة يمكن أن تسبب األلم. وفي الحاالت المتقدمة فإن الُظفرة 

يمكن أن تزحف عىل القرنية وتؤدي إىل ضعف البصر.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

النزف تحت الملتحمة

أوعية دموية ممزقة تحت الملتحمة.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum
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اعتالالت العين الشـائعة التي يمكن أن تتسـبب في ضعف اإلبصار بما في ذلك 

فقد البصر (الجدول ١-٢)

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

التنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر

تلـف فـي الجـزء المركـزي مـن الشـبكية المسـؤول عـن اإلبصـار التفصيلي ويقـود إىل 

لطخات داكنة، أو ظالل، أو تشوه في اإلبصار المركزي. ويزداد خطر اإلصابة بهذا التنكس 

مع تقدم العمر.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

الساد

تغيُّـم فـي عدسـة العيـن يـؤدي إىل ضبابيـة اإلبصـار. ويـزداد خطـر اإلصابـة بالسـاد مع 

تقدم العمر. 

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

عتامة القرنية

مجموعة من االعتالالت التي تؤدي إىل تندب القرنية أو تغيُّمها. وترجع هذه العتامة في 

غالب األحيان إىل إصابة، أو عدوى، أو عوز فيتامين ألف لدى األطفال.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

اعتالل الشبكية السكري

تلف في األوعية الدموية للشبكية التي تغدو َسِربة أو مسدودة. ويحدث ضعف اإلبصار 

في الغالب األعم بفعل انتفاخ في الجزء المركزي من الشـبكية مما يمكن أن يؤدي إىل 

ضعـف البصـر. كمـا قد تنمو أوعية دموية شـاذة من الشـبكية والتي يمكـن أن تنزف أو 

تتسبب في تندب القرنية وفقد البصر.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

الَزَرق

تلـف متفاقم فـي العصب البصري. وفـي البداية يحدث ضعف البصـر في المحيط ثم 

يتفاقـم إىل ضعـف بصـر وخيـم (وُيعرف ذلك باسـم الَزَرق المفتـوح الزاويـة، وهو النوع 

األكثر شيوعاً والنوع المشار إليه عموماً في هذا التقرير.

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

الخطأ االنكساري

ناجم عن شـكل أو طول شـاذ للُمقلة؛ وال يتركز الضوء عىل الشبكية مما يؤدي إىل تغيم 

اإلبصار. وهناك أنواع عديدة للخطأ االنكسـاري؛ واألنواع المشـار إليها في أغلب األحيان 

في هذا التقرير هي:

الَحَسر: صعوبة رؤية األشياء البعيدة (ِقصر البصر).  –

قصو البصر: صعوبة رؤية األشياء القريبة مع تقدم العمر (أي بعد سن األربعين).  –

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

الرمد الُحبيبي

ناجم عن عدوى جرثومية. وبعد سنوات عديدة من العداوى المتكررة فإن األهداب يمكن 

ر) مما يمكن أن يـؤدي إىل تندب القرنية،  أن تلتـوي إىل الداخل (ما ُيعرف باسـم التشـعُّ

وفي بعض الحاالت، إىل فقد البصر.



٨

عوامل خطر اعتالالت العين وأسبابها 

تشـمل عوامل خطـر اعتالالت العين وأسـبابها التشـيخ، والسـمات الوراثية، وأوجه 

التعـرض والسـلوك المتصلـة بنمط الحيـاة، والعـداوى، واعتالالت صحيـة مختلفة. 

ويرجع الكثير من اعتالالت العين إىل عوامل متعددة.

ويزيـد العديـد مـن عوامل الخطر مـن احتمال نشـوء تفاقم لعلة عينية أو أنه يسـهم 

في ذلك. ومن بين هذه العوامل التشـيخ، وأوجه التعرض والسلوك المتصلة بنمط 

الحياة، والعداوى، إىل جانب طائفة من االعتالالت الصحية.

وُيعـد التشـيخ عامل الخطر الرئيسـي في العديد مـن اعتالالت العيـن. ويزيد معدل 

انتشـار قصـو البصـر (طـول النظـر الناتج عـن التقدم فى السـن)، والسـاد، والـَزَرق، 

والتنكـس البقعـي المرتبـط بتقـدم العمـر، مـع تقـدم السـن (٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٣). كمـا 

أن للعوامـل الوراثيـة دوراً فـي اإلصابـة ببعـض االعتـالالت بما فيها الـَزَرق، والخطأ 

االنكسـاري، وتنكسـات الشـبكية مثل التهاب الشـبكية الصباغـي (٣٤–٣٦). وتعتبر 

اإلثنيـة (٣٠) من بين أمثلة عوامل الخطر غيـر القابلة للتعديل والمرتبطة بزيادة خطر 

اإلصابة ببعض اعتالالت العين.

كما أن أوجه التعرض والسلوك الناجمة عن نمط الحياة ترتبط بالكثير من اعتالالت 

العين. ويأتي التدخين في مقدمة عوامل الخطر القابلة للتعديل فيما يتصل بالتنكس 

البقعي المرتبط بتقدم العمر (٣٧) ويضطلع بدور في اإلصابة بالساد (٢٨). وقد تؤدي 

التغذية دوراً مهماً في اعتالالت العين. وعىل سـبيل المثال فإن عوز فيتامين ألف، 

الناجم عن سـوء التغذية المزمن عند األطفال، يمكن أن يسـبب عتامة القرنية (٣٩). 

وفضـًال عن ذلك فإن المهن واألنشـطة الترويحية، مثل الزراعة أو التعدين واأللعاب 

الرياضية االلتحامية، ترتبط باطراد مع ارتفاع خطر اإلصابات العينية (٤٠).

ويمكن أن تصيب العداوى العينية الناجمة عن الجراثيم، أو الفيروسـات، أو عوامل 

ميكروبية أخرى الملتحمة، والقرنية، والجفون، وفي حاالت نادرة الشبكية والعصب 

البصري؛ والتهاب الملتحمة هو المثال األكثر شـيوعاً عىل ذلك (٤١). ويرجع السـبب 

فـي الرمـد الحبيبـي، وهو السـبب المعدي األول لفقـد البصر عىل مسـتوى العالم، 

إىل جرثوم المتدثرة الحثرية chlamydia trachomatis (٤٢). كما أن عوامل الخطر 

البيئية، بما في ذلك النظافة الشخصية، واإلصحاح، والحصول عىل المياه، مهمة في 

التأثير عىل سـراية جرثوم الرمد الحبيبي (٤٣). ومن بين العداوى األخرى التي يمكن 

 onchocera أن تسـبب ضعـف البصر وفقد البصـر، الحصبة (٤٤)، وكالبيـة الذنب

volvulus (٤٥) وطفيليـات المقوسـة الغونديـة toxoplasma gondii (٤٦)، عـىل 
سبيل المثال ال الحصر.

وقـد تقـود بعـض االعتالالت الصحيـة إىل طائفـة من التظاهـرات العينيـة؛ وهو ما 

يشـمل، ذكـراً ال حصـراً، داء السـكري (٤٧)، والتهـاب المفاصـل الروماتويـدي (٤٨)، 

والتصلـب المتعـدد (٤٩)، والـوالدة المبتسـرة (٥٠). وإىل جانـب ذلـك فـإن بعـض 

ل  األدويـة تزيـد من االسـتعداد لإلصابة ببعض اعتـالالت العين؛ فاالسـتخدام المطوَّ

لالسترويدات، مثالً، يزيد من خطر اإلصابة بالساد (٥١) والَزَرق (٥٢).

ويرجـع منشـأ الكثير من اعتالالت العيـن إىل عوامل متعددة، مـع تفاعل طائفة من 

عوامـل الخطر لتزيد من االسـتعداد لالعتالل ومن تفاقمه. وعىل سـبيل المثال فإن 

مدة داء السكري، وارتفاع الهيموغلوبين A1c، وارتفاع ضغط الدم، هي عوامل خطر 

مهمة في اعتالل الشـبكية السـكري (٥٣). ويعد الَحَسر (قصر النظر) مثاالً آخر حيث 

يمكـن للتفاعـل بين عوامـل الخطر الوراثيـة والبيئية، بما في ذلك النشـاط المكثف 

يعد التشيخ عامل 

الخطر الرئيسي 

في العديد من 

اعتالالت العين.
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لإلبصار القريب (كعامل خطر) وإنفاق وقت أطول في الهواء الطلق (كعامل وقاية)، 

أن يضطلع بدور مهم في استهالل االعتالل وتفاقمه (٣٦).

ويعتبر الحصول عىل خدمات رعاية العين الجيدة عامالً مهماً في خطر تفاقم اعتالالت 

العين وحصائل العالج (٥٤–٥٧). وتتوافر تدخالت فعالة لتوقي، وعالج، وإدارة معظم 

اعتـالالت العين البـارزة (هناك المزيد من التفاصيل في الفصل ٣). وتجدر اإلشـارة 

إىل أنه مع أن باإلمكان توقي بعض االعتالالت، مثل الرمد الُحبيبي، فإن من المتعذر 

القيام بذلك إزاء اعتالالت أخرى مثل الَزَرق أو الساد، ولكن بالمستطاع عالجها للحد 

من ضعف البصر. 
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ضعف البصر

يحـدث ضعـف البصر حينما يؤثر اعتالل عيني ما عىل النظام البصري وعىل وظيفة 

أو أكثر من وظائف اإلبصار فيه.

ووفقاً للتصنيف الدولي لتأدية الوظائف واإلعاقة والصحة (ICF) فإن «الضعف» هو 

مصطلح عام ُيستخدم لوصف مشكلة في وظيفة أو هيكل في بدن الشخص نتيجة 

اعتالل صحي (٥٨). ويتسق هذا التعريف مع التصنيف الدولي لألمراض في نسخته 

الحادية عشرة (ICD 11) (٥٩). وعىل هذا فإن ضعف اإلبصار ينتج عندما يؤثر اعتالل 

عيني عىل النظام البصري وعىل وظيفة أو أكثر من وظائف اإلبصار فيه.

وفـي العـادة فإن المسـوح السـكانية تقيـس ضعف البصر باسـتخدام حـدة اإلبصار 

حصـراً، مـع تصنيـف الوخامـة عـىل أنهـا ضعف بصـر بعيد بسـيط، أو متوسـط، أو 

وخيم، أو فقد بصر، وضعف بصر قريب (اإلطار ١-٢). عىل أنه يجري تقدير الوظائف 

البصرية األخرى في السـياقات السـريرية، مثـل مجال اإلبصار، وحساسـية التباين، 

وإبصار األلوان.

ويوفـر اإلطـار ١-٣ تفاصيـل تطـور مفهـوم وتعريـف ضعـف البصـر خـالل العقـود 

القليلة الماضية.

ومـن المهـم اإلشـارة إىل أن معظـم البيانات المنشـورة عن «ضعـف البصر»، وكما 

 Presenting) هو موصوف في اإلطار ١-٤، تستند إىل قياسات حدة اإلبصار الماثلة

لديهـم  البصـر  تعويـض ضعـف  يتـم  الذيـن  األفـراد  وال تشـمل   (Visual Acuity
بالنظارات أو العدسـات الالصقة. ولهذا السـبب فليس هناك مـن تقديرات عالمية 

للعدد اإلجمالي من المصابين بضعف البصر (انظر الفصل ٢). وكان من المناسـب 

 Presenting Visual) لميـدان رعاية العين قبالً أن يعتمد عىل حـدة اإلبصار الماثلة

Acuity) ألن هـذا يوفـر تقديـراً لالحتياجـات غيـر الملبـاة مـن رعاية العيـن. عىل أن 
تخطيـط الخدمات ورصد التقـدم بفعالية يتطلبان توافر معلومـات عن االحتياجات 

الملباة وغير الملباة من رعاية العين عىل حد سواء.

يحدث ضعف البصر 

حينما يؤثر اعتالل 

عيني ما عىل النظام 

البصري وعىل 

وظيفة أو أكثر من 

وظائف اإلبصار فيه.
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اإلطار ١-٢: قياس حدة اإلبصار، وجدول تصنيف وخامة ضعف البصر

حدة اإلبصار

حدة اإلبصار هي مقياس بسيط وغير باضع لقدرة النظام البصري عىل التمييز بين نقطتي 

تباين مرتفعتين في الفضاء.

ومن الشـائع تقدير حدة اإلبصار البعيد باستخدام مخطط إبصار عىل مسافة ثابتة (٦ أمتار 

(أو ٢٠ قدماً) في العادة (٥٥). وُتسـجل قيمة أصغر خط ُيقرأ عىل المخطط في صيغة كسـر 
يشـير فيه البسـط إىل المسـافة التي ُينظر منها إىل المخطط، والمقام إىل المسـافة التي 

يمكـن فيهـا لعين «سـليمة» أن تقرأ ذلـك الخط في مخطط اإلبصار. وعىل سـبيل المثال 

فإن حدة إبصار تبلغ ١٨/٦ تعني أنه عىل مسافة ٦ أمتار من مخطط اإلبصار فإن الشخص 

يسـتطيع قراءة حرف يمكن لشـخص آخر ذي إبصار طبيعي أن يراه من مسـافة ١٨ متراً. 

وُيعتبر اإلبصار «الطبيعي» عىل أنه بقيمة ٦/٦.

وتقاس حدة اإلبصار القريب وفقاً ألصغر حجم طباعي يمكن للشخص تبينه عىل مسافة 

اختبـار محـددة (٦٠). وفي المسـوح السـكانية، فإن ضعـف البصر القريـب يصنف بصورة 

شـائعة عىل أنه حدة إبصار قريب تقل عن N6 أو M 0.8 عىل مسـافة ٤٠ سـنتيمتراً (٦١)، 

حيـث N تشـير إىل حجم طباعي يسـتند إىل نظام النقاط في قطـاع الطباعة و٦ إىل حجم 

البنط الذي يكافئ الحجم المستخدم في طباعة الصحف.

تصنيف وخامة ضعف البصر باالستناد إىل حدة األبصار في العين الفضىل

حدة اإلبصار في العين الفضىلالفئة

مكافئ أو أسوأ من:

أفضل من:

١٢/٦١٨/٦ضعف بصر بسيط

١٨/٦٦٠/٦ضعف بصر متوسط

٦٠/٦٦٠/٣ضعف بصر وخيم

٦٠/٣فقد بصر

 N6 أوضعف بصر قريب

M 0.8 عىل مسافة 

٤٠ سنتيمتراً

تقيس المسوح الوبائية عادة درجة ضعف البصر وفقد البصر وفقاً لجدول التصنيف الوارد 

أعاله باستخدام حدة اإلبصار (٦١). كما ُيصنف ضعف البصر الوخيم وفقد البصر طبقاً لدرجة 

تضيُّـق المجـال البصـري المركزي في العيـن الفضىل إىل أقل من ٢٠ درجـة أو ١٠ درجات، 

عىل التوالي (٦٢، ٦٣).
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اإلطار ١-٣: تطور تصنيف ضعف البصر

تغيَّر تصنيف ضعف البصر عبر الزمن:

في عام ١٩٧٢ أنشأت مجموعة دراسة تابعة لمنظمة الصحة العالمية فئات لضعف البصر 	 

وفقـد البصر بغية تيسـير جمع البيانات السـكانية في صيغة موحـدة. وفي ذلك الوقت 

ُحسب معدل انتشار ضعف البصر استناداً إىل التصحيح األمثل (أي االختبار بالنظارات 

إن كانت ُتسـتخدم عادة، أو اختبار الثقب اإلبـري). وكان الحد الفاصل لتصنيف ضعف 

البصر هو حدة إبصار ذات تصحيح أمثل تقل عن ١٨/٦، في حين ُصنف فقد البصر عىل 

أنه حدة إبصار ذات تصحيح أمثل تقل عن ٦٠/٣.

وفي عام ٢٠١٠ ُحدِّث تصنيف ضعف البصر باالسـتناد إىل فرضية تقول (١) أن اسـتخدام 	 

حدة إبصار «التصحيح األمثل» يتجاهل نسبة كبيرة من الناس الذين يعانون من ضعف 

البصر بفعل الخطأ االنكساري غير المصحح؛ (٢) أنه ليس هناك من تمييز بين المصابين 

بدرجـات متباينـة من فقد البصر (مثل من ال يمتلـك اإلدراك الضوئي ومن يمتلك هذا 

اإلدراك ولكـن القيـاس يقـل مـع ذلك عـن ٦٠/٣ في العيـن الفضىل). ونتيجـة ذلك فقد 

 Presenting) اسُتعيض عن حدة اإلبصار ذات «التصحيح األمثل» بحدة اإلبصار الماثلة

Visual Acuity) (أي حدة اإلبصار التي يمثل بها الشخص عند الفحص)؛ كما جرى تحديد 
ثالثة مستويات إضافية لوخامة فقد البصر.

وفـي اآلونـة األخيرة اعتمـد بعض المحققين حـداً أكثر صرامة لتصنيـف ضعف البصر 	 

(أي حـدة اإلبصـار التي تقل عن ١٢/٦ في العين الفضىل) إقـراراً بالكميات المتزايدة من 
البيِّنات التي تشـير إىل أن االنخفاضات األخف في حدة اإلبصار تؤثر عىل تأدية األفراد 

للوظائف اليومية.

اإلطار ١-٤: تغيير طريقة اإلبالغ عن ضعف البصر

يسـتند قياس ضعف البصر الُمبلغ عنه عادة في المسـوح السـكانية إىل حدة اإلبصار في 

العين الفضىل للشـخص عند المثول للفحص. وفي حال استخدام النظارات أو العدسات 

الالصقـة، للتعويـض مثالً عن ضعـف البصر الناجم عن خطأ انكسـاري، فـإن حدة اإلبصار 

ُتقاس مع استعمال الشخص لها؛ ومن ثم فإنه ال ُيبلغ عنه عىل أنه مصاب بضعف البصر.

ويعتبـر قيـاس حدة اإلبصار الماثلـة (Presenting Visual Acuity) مفيـداً في تقدير عدد 

مـن يحتاجـون إىل رعاية العين، بما في ذلك تصحيح الخطأ االنكسـاري، أو جراحة السـاد، 

أو التأهيـل. غير أن هذا القياس غير مناسـب لحسـاب العدد اإلجمالـي للذين يعانون من 

ضعف البصر. ولهذا السبب فإن استخدام مصطلح «ضعف البصر البعيد الماثل» في هذا 

التقرير يقتصر عىل وصف المؤلفات المنشـورة سـابقاً التي تحدد ضعف البصر باالستناد 

.(Presenting Visual Acuity) إىل قياس حدة اإلبصار الماثلة

ولحسـاب العدد اإلجمالي للمصابين بضعف البصر، فإن من الواجب قياس حدة اإلبصار 

واإلبالغ عنها دون استخدام النظارات أو العدسات الالصقة.



١٣

وال ُيبلـغ الكثيـر مـن المؤلفـات المنشـورة عن ضعف البصـر األحادي، حيـث يختار 

معظمهـا التركيـز حصـراً عىل ضعـف البصـر الثنائي. غيـر أن مجموعـة (أصغر) من 

المؤلفات (٦٤) ُتظهر أن ضعف البصر األحادي يؤثر عىل الوظائف البصرية، بما في 

ذلك اإلبصار التجسـيمي (إدراك العمق) (٦٤). وعىل غرار ضعف البصر الثنائي، فإن 

األفراد المصابين بضعف البصر األحادي يتعرضون بشـكل أكبر للمسـائل المتعلقة 

بالسالمة (مثل السقطات) وبالحفاظ عىل المعيشة المستقلة (٦٥). وتشير دراسات 

أخرى إىل أن المرضى الذين يخضعون لجراحة الساد في كلتا العينين يتمتعون بأداء 

أفضل من المرضى الذين ُيجرون هذه الجراحة في عين واحدة (٦٦).

ويمكـن أن يتفاقـم ضعف البصر مع تفاقم االعتالل البصري المسـتبطن. ومع ذلك 

فـإن هنـاك تدخالت فعالة متاحة لمعظم االعتـالالت البصرية التي تقود إىل ضعف 

البصر. ويشمل ذلك:

يمكـن التعويـض تمامـاً عـن األخطار االنكسـارية، وهي السـبب األكثر شـيوعاً  ( أ) 
لضعـف البصر، باسـتخدام النظارات أو العدسـات الالصقـة، أو بالتصحيح عبر 

الجراحة الليزرية.

ليـس هنـاك من عـالج لضعف البصـر الناجم عـن بعض االعتـالالت المرتبطة  ( ب) 
بتقدم العمر، مثل الَزَرق، وال يمكن تصحيحها. عىل أنه تتوافر عالجات وتدخالت 

جراحية فعالة يمكن لها أن تؤخر أو تمنع التفاقم.

يمكـن تصحيح ضعف البصر الناجم عـن اعتالالت أخرى مرتبطة بتقدم العمر،  ( ج) 
مثـل السـاد، عبر التدخـالت الجراحية. وبالنظر إىل أن حاالت السـاد تتفاقم مع 

الزمـن، فـإن األشـخاص الذيـن ُيتركـون دون عالج سـيعانون مـن ضعف بصر 

متزايد يمكن أن يؤدي إىل فقد البصر وإىل قيود جسيمة عىل أدائهم الكلي.

وفـي الحـاالت التـي يتعـذر فيها توقي ضعـف البصر أو فقـد البصر، مثـل الحاالت 

المتقدمـة للتنكـس البقعـي المرتبـط بتقـدم العمر (والسـيما الشـكل «الجاف» من 

هـذا االعتالل)، فإن عىل خدمات التأهيـل أن تعمل عىل النهوض األمثل باألداء في 

الحياة اليومية.

وتبـرز األمثلـة الموصوفة أعاله مسـألتين مهمتين: األوىل، أن هنـاك تدخالت فعالة 

للغالبية السـاحقة من اعتالالت العين التي يمكن أن تسـبب ضعف البصر؛ والثانية 

أن الحصول عىل التدخالت يمكن أن يقلل كثيراً من، أو يقضي عىل، ضعف البصر 

أو قيوده المصاحبة في األداء. وُتعرض طائفة التدخالت المتاحة بصورة مفصلة في 

الفصل ٣.
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ضعف البصر واإلعاقة

تشـير اإلعاقـة إىل أوجـه الضعـف، والحـدود، والقيود التـي تواجه المصـاب باعتالل 

بصري في مجرى تفاعله مع بيئته المادية، أو االجتماعية، أو السلوكية.

ووفقاً للتصنيف الدولي لتأدية الوظائف واإلعاقة والصحة، فإن اإلعاقة تشمل أوجه 

الضعف، والمصاعب التي قد يعاني منها الشخص في ممارسة أنشطة مثل الرعاية 

الذاتيـة، والمشـكالت التـي تواجهـه فـي انخراطه فـي ظروف الحيـاة اليوميـة، مثل 

الذهاب إىل المدرسـة أو العمل (٦٧).١ وبحسـب هذا التصنيف، فإن اإلعاقة القائمة 

ال تتحـدد فقـط باعتالل العيـن، بل وكذلك بالبيئـة المادية، واالجتماعية، والسـلوكية 

التي يعيش فيها الشخص، وبإمكانية الحصول عىل رعاية العين الجيدة، والمنتجات 

المساِعدة (مثل النظارات)، وخدمات التأهيل.

وعـىل األرجـح فإن الشـخص ذا االعتـالل البصري المصـاب بضعف البصـر أو فقد 

البصـر الـذي يواجه عوائق بيئية، مثل عدم القـدرة عىل الحصول عىل خدمات رعاية 

العين والمنتجات المسـاِعدة، سـيعاني من قيود أعظم بكثير في أداء أنشطة الحياة 

اليومية، وبالتالي من درجات أعىل من اإلعاقة.

وتتسـم تلبيـة احتياجـات رعاية العين للمصابيـن بضعف البصر أو فقـد البصر، بما 

فـي ذلـك التأهيل، بأهمية قصوى في ضمان األداء األمثل ألنشـطة الحياة اليومية. 

وفضـًال عـن ذلك فإن هناك حاجة ملحة السـتجابة مجتمعية واسـعة إلعمال حقوق 

األشـخاص الذيـن يعانـون من أوجه ضعـف طويلة األجـل (بموجـب اتفاقية حقوق 

األشـخاص ذوي اإلعاقة)، بحيث يشـارك األشـخاص المصابون بضعف بصر وخيم 

أو بفقد البصر في المجتمع عىل قدم المساواة مع اآلخرين.

العواقب عىل األفراد

ف ضعف البصـر عواقب خطيرة عىل مدار العمر، ويمكـن التخفيف من الكثير  يخلـِّ

منها عبر الحصول في الوقت المناسب عىل رعاية العين والتأهيل الجيدين.

ويسفر عدم تلبية االحتياجات أو إعمال الحقوق الخاصة بالمصابين بضعف البصر، 

بما في ذلك فقد البصر، إىل تبعات واسعة النطاق. وُتظهر المؤلفات الحالية أن قلة 

الحصـول عـىل رعاية العيـن والتأهيل وخدمـات الدعم األخرى تزيد كثيـراً من عبء 

ضعف البصر ودرجة اإلعاقة في كل مرحلة من مراحل الحياة (٦٨، ٦٩).

ويمكـن أن يعانـي صغار األطفال الذين يصابون بضعف وخيم مفاجئ من تأخر في 

النماء الحركي، واللغوي، والعاطفي، واالجتماعي، والمعرفي. كما أن األطفال في سن 

المدرسة المصابين بضعف البصر يمكن أن يقاسوا من انخفاض مستويات اإلنجاز 

التعليمي (٧١، ٧٢) والتقدير الذاتي بالمقارنة مع أقرانهم من ذوي اإلبصار الطبيعي.

وقـد أثبتـت الدراسـات باطـراد أن ضعـف البصر يؤثر بشـدة عىل نوعيـة الحياة في 

صفوف الكبار (١٠، ٦٥، ٧٤-٧٦) وأن نسبة كبيرة من السكان تعتبر فقد البصر من بين 

أشد العلل المخيفة، وأنه يتقدم في الغالب عىل اعتالالت مثل السرطان (٧٧، ٧٨). 

وفـي كثيـر من األحيان فـإن معدالت مشـاركة الكبار المصابين بضعـف البصر في 

القـوى العاملـة وإنتاجيتهم أدنى من عمـوم السـكان (٧٩، ٨٠)، في حين أن معدالت 

االكتئـاب والقلـق أعـىل (١٦–١٨). وفي حالة المسـنين فـإن ضعف البصـر يمكن أن 

يتماشى ذلك مع مفهوم اإلعاقة في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.   ١

تشير اإلعاقة إىل 

أوجه الضعف، 

والحدود، والقيود 

التي تواجه المصاب 

باعتالل بصري 

في مجرى تفاعله 

مع بيئته المادية، 

أو االجتماعية، 

أو السلوكية.
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يسهم في العزلة االجتماعية (٨١–٨٣)، وصعوبة المشي (٨٤)، وارتفاع خطر السقطات 

والكسـور، والسـيما كسـور الورك (٨٥–٩١) وازدياد احتماالت الدخول المبكر إىل دور 

التمريـض أو الرعايـة (٩٢–٩٤). كمـا أن هـذا الضعـف قد ُيفاقم تحديـات أخرى مثل 

محدودية التحرك أو التراجع المعرفي (٩٥–٩٦).

وبصفة عامة، فإن المصابين بضعف بصر وخيم يعانون من ارتفاع معدالت العنف 

واإلسـاءة، بمـا في ذلك التنمر والعنف الجنسـي (٩٧–١٠٠)؛ وتزايـد احتماالت التورط 

فـي حـوادث المركبـات (١٠١–١٠٢)؛ وقـد يكـون من األصعـب عليهـم إدارة االعتالالت 

الصحية األخرى، مثل عدم القدرة عىل قراءة ملصقات األدوية (١٣–١٥).

وفـي حيـن أن عـدد المصابيـن بحـاالت ضعـف البصـر الوخيم كبيـر، فـإن الغالبية 

الساحقة تعاني من ضعف بسيط أو متوسط للبصر (٦١). غير أنه ال يتوافر الكثير من 

المعلومـات، مثـًال، عن عواقب ضعف البصر البسـيط والمتوسـط عىل نماء الرضع 

واألطفـال، وعىل اإلنجـاز التعليمي، والمشـاركة في القوى العاملـة، واإلنتاجية. ومع 

ذلـك فإن من الواضح أنه بدون الحصول عىل رعايـة العين الجيدة وتوفير النظارات 

أو العدسـات الالصقة المناسـبة، فإن ضعف البصر البسـيط أو المتوسط يمكن أن 

يؤثر بقوة عىل عافية الفرد المعرفية، واالجتماعية، واالقتصادية (١٠٣). 

األثر عىل أفراد األسرة ومقدمي الرعاية 

غالباً ما يكون الدعم الذي يقدمه أفراد األسرة، واألصدقاء، ومقدمي الرعاية اآلخرين 

حاسماً ولكنه قد يخلف أثراً ضاراً عىل مقدم الرعاية.

وفي كثير من األحيان فإن أفراد األسرة، واألصدقاء، ومقدمي الرعاية اآلخرين يتحملون 

مسـؤولية توفيـر الدعم البدنـي، والعاطفي، واالجتماعي للمصابيـن بضعف اإلبصار 

الوخيم (١٠٤). ومن األمثلة عىل هذا الدعم مرافقة األطفال إىل المدرسة؛ والمساعدة 

في أنشـطة الحياة اليومية (مثل التسـوق، والطهي، والتنظيف)؛ والمساعدة المالية 

لشـراء األجهزة المساِعدة لتحسين أدائهم في المنزل، وزيادة ترددهم عىل الخدمات 

الطبية و/ أو التأهيلية، وتسديد تكاليف مقدمي الرعاية الخارجيين؛ والدعم العاطفي 

أثناء األوقات العصيبة (١٠٤، ١٠٥).

وتشـير البيِّنـات إىل أن لدعـم أفـراد األسـرة أثـر إيجابـي عـىل المصابيـن بضعـف 

البصـر ويمكن أن يؤدي إىل تحسـن التكيف مع هذا الضعـف وزيادة الرضا الحياتي 

(١٠٦، ١٠٧)، وقلـة األعـراض االكتئابيـة (١٠٦)، وتعزيـز اإلقبـال عىل الخدمـات التأهيلية 
والمنتجـات المسـاِعدة (١٠٨). عىل أن توفير مثل هذا الدعـم قد يخلِّف تبعات ضارة 

عـىل مقدم الرعاية ويقـود إىل زيادة خطر االعتالالت الصحية البدنيـة والعقلية (١٠٩)، 

مثـل القلـق (١١٠) واالكتئـاب (١١١). وتتزايد احتماالت حدوث ذلـك إذا ما كان يصُعب 

عـىل مقـدم الرعاية الموازنة بين احتياجاته الذاتية واحتياجات فرد األسـرة، أو حينما 

يقل المال (١٠٤).

وفضـًال عـن دعـم األسـرة، واألصدقـاء، ومقدمـي الرعايـة اآلخريـن، فإن االسـتجابة 

المجتمعية تعتبر أمراً ضرورياً. وعىل الدول األعضاء أن تقر بالتزاماتها في تلبية كل 

المتطلبات المدرجة في المادة ٣١ من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

يخلِّف ضعف البصر 

عواقب خطيرة عىل 

مدار العمر، ويمكن 

التخفيف من الكثير 

منها عبر الحصول 

في الوقت المناسب 

عىل رعاية العين 

والتأهيل الجيدين.



١٦

األثر عىل المجتمع

صنفـت دراسـة عبء المـرض العالمي لعـام ٢٠١٧ ضعف البصر، بما فـي ذلك فقد 

البصر، عىل أنه السبب الثالث بين كل االعتالالت بالنسبة لسنوات العيش المقضية 

مـع اإلعاقـة (١١٢). وباإلضافـة إىل هـذا فإن العـبء المجتمعي لضعـف البصر وفقد 

البصـر جسـيم بالنظـر إىل أثـر ذلك عـىل العمالة، ونوعيـة الحياة، ومتطلبـات تقديم 

الرعاية المرتبطة بذلك.

كمـا أن ضعف البصر يشـكل عبئاً ماليـاً عالمياً هائالً عىل نحو مـا يتضح من بحوث 

سـابقة تضمنت تكاليـف تقديرية لخسـائر اإلنتاجية (٧٩، ٨٠، ١١٣، ١١٤). وعىل سـبيل 

المثال أشارت دراسة حديثة في تسعة بلدان إىل أن التكلفة السنوية لضعف البصر 

ر بنحو ٠٫١ مليـار دوالر أمريكي في هنـدوراس وأنها ترتفع  المتوسـط إىل الوخيـم تقدَّ

لتصـل إىل ١٦٫٥ مليـار دوالر أمريكي في الواليات المتحـدة األمريكية (١١٣)، في حين 

أن التكاليف العالمية السـنوية لخسائر اإلنتاجية المرتبطة بضعف البصر الناجم عن 

عـدم تصحيح الَحَسـر (قصر النظـر) وقصو البصر (طول النظر الناتـج عن التقدم فى 

السن) تبلغ وحدها ما يقدر بقرابة ٢٤٤ مليار دوالر أمريكي و٢٥٫٤ مليار دوالر أمريكي 

عـىل التوالـي (٧٩، ٨٠). وُيالحـظ بشـكل خاص أن العـبء االقتصادي للَحَسـر (قصر 

النظر) غير المصحح في إقليمي شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، بلغ حسب التقارير 

أكثـر مـن ضعـف مـا هو عليـه في األقاليـم األخـرى وهو يكافئ مـا يزيد عـن ١٪ من 

إجمالي الناتج المحلي (٨٠).

 

يشكل ضعف البصر 

عبئـًا ماليًا عالميًا 

هائًال بسبب خسائر 

اإلنتاجية.
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الفصل ٢

 البعد العالمي 

 العتالالت العين 

وضعف البصر

٢٢



٢٣٢٣

هناك ما ال يقل عن ٢٫٢ مليار إنسان عىل المستوى العالمي 

يعانـون من ضعف البصـر بينهم مليار شـخص عىل األقل 

مـن الذيـن كان بالمسـتطاع توفيـر الوقاية لهـم أو ممن لم 

يحظوا بالعالج بعد. 

تعـد اعتالالت العين شـائعة للغاية. ومـع ذلك فليس هناك 

من تقديرات دقيقة لألبعاد العالمية العتالالت العين.

ال يتوزع عبء معظم اعتالالت العين وضعف البصر بصورة 

متسـاوية. ويعـد ضعـف القـدرة عـىل الحصول عـىل رعاية 

العين سبباً بارزاً من أسباب اختالل التوزيع.

يشكل النهوض بفهم حجم احتياجات رعاية العين التي يلبيها 

النظام الصحي حالياً عنصراً حاسماً في التخطيط الفعال.

إن رعايـة العين هي اسـتثمار جيد. فتوقـي اعتالالت العين 

وضعف البصر سـيقود إىل تحسـن اإلنتاجيـة والتقليل من 

التكاليف غير الرسمية وغير الملحوظة.

ستشـهد العقـود المقبلة زيـادة ضخمة في عـدد المصابين 

بضعـف البصـر وفقـد البصـر، مـا لـم تتـم مواكبـة الزيـادة 

المنتظرة في أعداد المسنين بتعزيز الحصول عىل خدمات 

رعاية العين.



٢٤

تعد اعتالالت العين 

شائعة للغاية.

البعد العالمي: اعتالالت العين

تعد اعتالالت العين شائعة للغاية. ومع ذلك فليس هناك من تقديرات دقيقة لألبعاد 

العالمية العتالالت العين.

وسـيعاني كل مـن ُيكتـب لـه طول العمـر اعتـالالً واحداً منهـا عىل األقل عـىل مدار 

حياتهم. وعىل سبيل المثال فإن الكثير من الناس سُيصابون بالتهاب الملتحمة في 

مرحلة الطفولة، وسـيحتاجون إىل النظارات بسـبب قصو البصر (طول النظر الناتج 

عن التقدم فى السن) في لحظة ما بعد سن األربعين، أو يتطلبون جراحة للساد في 

مرحلة الحقة من العمر.

وتوضـح تقديرات أعداد المصابين باعتالالت عينية يمكن أن تسـبب ضعف البصر 

أن مثـل هـذا االعتـالالت شـائعة للغايـة (الشـكل ٢-١) (١–٧). ولكن بما أن الشـخص 

يمكـن أن ُيصـاب بأكثـر مـن اعتـالل عينـي فـإن مـن المتعـذر إجمـال هـذه األرقام 

السـتخالص تقديرات عالمية عن العدد اإلجمالي للمصابين باعتالالت بصرية قادرة 

عىل التسـبب بضعف البصر. وليس هناك من تقديـرات عالمية ألعداد المصابين، 

أو لمعدالت االنتشار.

ورغـم االفتقـار إىل تقديـرات عالميـة موثوقـة عن معدالت انتشـار اعتـالالت العين 

التي ال تؤدي عادة إىل اإلصابة بضعف البصر ولكنها من األسباب الشائعة للسلوك 

ر اسـتعراض لعشـرين  الملتمـس للرعايـة، فإن هنـاك بعض البيانـات المتاحة. وقدَّ

دراسـة سـكانية من مختلف أرجاء العالم المعدل العالمي النتشـار مد البصر (طول 

النظـر) بنحـو ١٠٫٢٪ (٩)، مـع معـدالت تتـراوح بين ٢٫٨٪ فـي المناطـق الحضرية من 

أسـتراليا وترتفـع إىل ٣٣٪ في أرياف الصيـن (١٠، ١١). كما تم توثيـق البيانات الوبائية 

دون الوطنيـة لمعـدل انتشـار متالزمـة جفـاف العين فـي صفوف الكبار فوق سـن 

األربعين والمسنين في الكثير من البلدان، مع معدالت أشارت إليها التقارير تتراوح 

بين نسـبة منخفضة قدرها ٨٪ في الواليات المتحدة األمريكية (١٢) إىل نسـبة عالية 

تتجاوز ٣٠٪ في بعض مناطق تايوان والصين (١٣، ١٤).



٢٥

الشـكل ٢-١: التقديرات العالمية ألعـداد المصابين بمجموعة مختارة من اعتالالت 

العين التي قد تسبب ضعف اإلبصار

 ١٩٦ مليون ز 
مصاب بالتنكس البقعي 

المرتبط بتقدم العمر

(٦)

٢٫٦ مليار أ 
مصاب بالَحَسر

(٣)

٣١٢ مليون ب 
شخص دون سن 

التاسعة عشرة

(٢)

 ١٤٦ مليون و 
مصاب باعتالل 

الشبكية السكري

(٤, ٥)

١٫٨ مليار ه 
مصاب بقصو البصر

(٨)

٧٦ مليون ج 
مصاب بالَزَرق

(١)

٢٫٥ مليون د 
مصاب بالتشعر 

التراخومي

(٧)

٢٫٦ مليار مصاب (نطاق عدم اليقين، ١٫٩٧-٣٫٤٣) بالَحَسر (قصر النظر) من كل األعمار عام ٢٠٢٠. ( أ) 
٣١٢ مليون مصاب بالَحَسـر (قصر النظر) دون سـن التاسـعة عشـرة في عام ٢٠١٥ (ُنطق موثوقة بنسـبة ٩٥٪، ٢٦٥ مليون إىل  ( ب) 

٣٦٩ مليون شخص).

٧٦ مليون مصاب بالَزَرق (٤٠ إىل ٨٠ سنة من العمر) (ُنطق موثوقة بنسبة ٩٥٪، ٥١٫٩-١١١٫٧) عام ٢٠٢٠. ( ج) 
٢٫٥ مليون مصاب بالتشعر التراخومي من كل األعمار عام ٢٠١٩. ( د) 

١٫٨ مليار مصاب بقصو البصر (طول النظر الناتج عن التقدم فى السن) من كل األعمار (نطاق الثقة، ١٫٧-٢٫٠) عام ٢٠١٥. ( ه) 
تم حسـاب ١٤٦ مليوناً من الكبار المصابين باعتالل الشـبكية السـكري عبر تطبيق معدل االنتشـار العالمي ألي اعتالل شبكية  ( و) 
سـكري (٣٤٫٦٪) المذكور في دراسـة Yau et al [٢٠١٢] عىل العدد العالمي التقديري للكبار فوق سـن الثامنة عشـرة الذين كانوا 

مصابين بداء السكري عام ٢٠١٤ (٤٢٢ مليوناً) والُمبلغ عنه في تقرير المنظمة العالمي عن داء السكري لعام ٢٠١٦.

١٩٥٫٦ مليـون مصـاب بالتنكـس البقعي المرتبط بتقدم العمر (نُطق موثوقة بنسـبة ٩٥٪ ١٤٠-٢٦١) بين ٣٠ و٩٧ سـنة من العمر  ( ز) 
عام ٢٠٢٠. 
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يعاني ما ال يقل 

عن ٢٫٢ مليار إنسان 

عىل المستوى العالمي 

من ضعف البصر.

البعد العالمي: ضعف البصر

يعانـي مـا ال يقل عـن ٢٫٢ مليار إنسـان عىل المسـتوى العالمي من ضعـف البصر. 

وينـدرج مليار شـخص عىل األقـل من هـؤالء، أي قرابة النصف، في عـداد من كان 

بالمستطاع توفير الوقاية لهم من هذه العلة أو في قائمة الذين لم يحظوا بالعالج بعد.

وال يمكن اسـتخالص تقديرات دقيقة للعدد اإلجمالي للمصابين بضعف البصر في 

العالـم اسـتناداً إىل البيانـات المتاحـة حاليـاً. ويرجع ذلك إىل أن المسـوح السـكانية 

ال ُتبلغ في العادة عن ضعف البصر في صفوف أولئك الذين يستخدمون النظارات 

أو العدسـات الالصقـة للتعويض عن ضعـف البصر الناجم عن خطأ انكسـاري. ومع 

ذلـك فمن الممكن االفتـراض بثقة أن هناك ما ال يقل عن ٢٫٢ مليار من المصابين 

بضعـف البصـر أو فقد البصر فـي العالم (اإلطـار ٢-١). ويراعي هذا الرقـم المصابين 

بضعـف البصـر القريـب الناجم عن قصو البصر (طـول النظر الناتج عـن التقدم فى 

السـن) (١٫٨ مليار شـخص، بما في ذلك الحاالت الُمعالجة وغيـر المعالجة من قصو 

البصـر (طول النظر الناتج عن التقدم فى السـن))، وضعف البصر البعيد المتوسـط 

إىل الوخيـم أو فقـد البصـر نتيجـة للخطـأ االنكسـاري غيـر الُمعالـج (١٢٣٫٧ مليـون 

شخص، مثل الَحَسر (قصر النظر) أو مد البصر (طول النظر))،١ والساد (٥٦٫٢ مليوناً)، 

والتنكس البقعـي المرتبـط بتقدم العمـر (١٠٫٤ مليوناً)، والـَزَرق (٦٫٩ مليونـاً)، وعتامة 

القرنية (٤٫٢ مليوناً)، واعتالل الشبكية السكري (٣ ماليين)، والرمد الُحبيبي (٢ مليوناً)، 

وأسـباب أخـرى (٣٧١٫١ مليونـاً)، بمـا في ذلك األسـباب غيـر المصنَّفة في المسـوح 

أو التـي ال تنـدرج فـي أي من الفئـات المذكـورة آنفـاً. وباإلضافة إىل ذلـك فإن هذا 

الرقم يأخذ في الحسبان ١٨٨٫٥ مليون مصاب بضعف البصر ألسباب غير معروفة.

العالمـي  الرقـم  فـي حسـاب  المسـتخدمة  البيانـات  اإلطـار ٢-١: مصـادر 

للمصابين بضعف البصر

يسـتند التقديـر القائـل بـأن هناك مـا ال يقل عـن ٢٫٢ مليون مصـاب بضعـف البصر في 

العالـم إىل البيانات الوبائية المنشـورة حديثـاً عن ١) البعد العالمي لضعـف البصر القريب 

(Fricke et al. [٢٠١٨]) (٨)؛ ٢) البعـد العالمي وأسـباب ضعف البصـر البعيد الثنائي وفقد 
.(١٥، ١٦) ([٢٠١٧] .Bourne et al *فريق خبراء فقد البصر؛) البصر

* فريق خبراء فقد البصر هو فريق خبراء مؤلف أساساً من أطباء عيون وفاحصو نظر من العاملين في ميدان األوبئة البصرية.

ومن بين المصابين بضعف البصر في العالم البالغ عددهم ٢٫٢ مليار شخص، تطرح 

البيانـات المتاحـة تقديـراً متحفظاً بأن هنـاك ما ال يقل عن ١٫١ مليـار من المصابين 

بضعف البصر البعيد المتوسط أو الوخيم أو بفقد البصر يندرجون في عداد من كان 

بالمسـتطاع توفيـر الوقاية لهم مـن هذه العلل أو في قائمة الذيـن لم يحظوا بالعالج 

منها بعد٢ (الشكل ٢-٢).

بالنظـر إىل أن مـن الممكـن أن يعانـي األشـخاص من مد البصـر (طول النظـر) وضعف البصر   ١

البعيد في آن معاً نتيجة الخطأ االنكسـاري، ولذا فإن من المحتمل أن يكون هناك تداخل بين 

فئـة المصابيـن بضعف البصر أو فقد البصر نتيجة عدم عالج الخطأ االنكسـاري والبالغ عددهم 

١٢٣٫٧ مليـون شـخص وفئـة المصابين بضعـف البصر القريـب الناجم عن قصـو البصر (طول 

النظر الناتج عن التقدم فى السن) وعددهم ١٫٨ مليون شخص.

ُتعرف هذه العلل عىل أنها ضعف البصر أو فقد البصر الذي كان بالمسـتطاع توقيه أو الذي لم   ٢

يحظ بالعالج بعد بوسائل معروفة وفعالة التكلفة.



٢٧

هـذا الرقـم يتضمن األشـخاص الذين لديهم ضعف ابصار متوسـط أو وخيم أو فقد 

لالبصـار للمسـافات البعيـدة نتيجـة ل: خطـأ انكسـار غيـر مصحـح (١٢٣٫٧ مليـون), 

السـاد (٦٥٫٢ مليون), الزرق (٦٫٩ مليون), عتامة القرنية (٤٫٢ مليون), اعتالل الشبكية 

السـكرى (٣ مليـون), و الرمـد الحبيبى. (٢ مليـون) (١٦), باالضافـة اىل ضعف ابصار 

للمسافات القريبة نتيجة للقسو الغير مصحح (٨٢٦ مليون) (٨).

الشكل ٢-٢: العدد التقديري العالمي للمصابين بضعف البصر والمصابين بضعف 

بصر كان بالمستطاع توقيه أو أنه لم يحظ بالعالج بعد

عـىل أن الرقـم التقديري البالغ ١ مليار مصاب يعتبر تقديراً بخسـاً بـكل تأكيد بالنظر 

إىل قلة البيانات المتاحة عن معدل انتشار ضعف البصر وأسبابه وهي تعكس عىل 

األرجح تقديراً بخساً للعدد الفعلي من األطفال المصابين بضعف البصر. وباإلضافة 

إىل ذلك فإن نسـبة حاالت ضعف البصر وفقـد البصر الناجمة عن التنكس البقعي 

المرتبط بتقدم العمر (العدد التقديري ١٠٫٤ مليون حالة) التي كان بالمسـتطاع توقيها 

غيـر معروفـة (١٦). وأخيـراً فـإن البيانات غير متاحة عن أسـباب ضعـف البصر لدى 

١٨٨٫٥ مليـون مصـاب بضعـف البصـر البعيـد المتوسـط فـي العالـم (١٥)، وماليين 

المصابين اآلخرين بضعف البصر المتوسـط إىل الوخيم أو بفقد البصر (١٦)، ولذلك 

فمن المتعذر البت فيما إذا كان بالمستطاع توقي ضعف بصرهم أو اعتباره لم يحظ 

بالعالج بعد.

خطأ انكساري غير ُمعالج (١٢٣٫٧ مليوناً)

الساد (٦٥٫٢ مليوناً)

الَزَرق (٦٫٩ مليوناً)

عتامة القرنية (٤٫٢ مليوناً)

اعتالل الشبكية السكري (٣ ماليين)

الرمد الُحبيبي (٢ مليوناً)

قصو البصر (طول النظر الناتج عن التقدم 

فى السن) غير المعالج (٨٢٦ مليوناً)

١ مليار مصاب عىل األقل 
بضعف بصر كان بالمستطاع توقيه أو أنه لم 

يحظ بالعالج بعد

عىل األقل ٢٫٢ مليار شخص 
يعانون من ضعف ابصار (متضمنا ضعف 

االبصار الذى تم معالجته)
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تكاليف سد فجوة التغطية٣

تشـير التقديـرات إىل أن تكاليـف سـد الفجوة المتعلقـة بحاالت الخطأ االنكسـاري٤ 

ومرض السـاد٥ عىل المستوى العالمي تبلغ نحو ١٤٫٣ مليار دوالر أمريكي. وهذه هي 

التكاليف اإلضافية الالزمة للنظام الصحي الحالي عىل المدى الفوري. 

واالستثمار المالي المذكور مطلوب في الحال؛ وهو يتطلب تخطيطاً مناسباً ويعتمد 

عىل اسـتثمارات إضافية لتقوية النظم الصحية الراهنة. وعىل سبيل المثال أشارت 

تقديرات منظمة الصحة العالمية إىل أنه لتحقيق غايات الصحة العالمية المرسومة 

لعـام ٢٠٣٠ فـإن البلدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل سـتحتاج إىل االسـتثمار في 

٢٣ مليون عامل صحي إضافي، وبناء أكثر من ٠٠٠ ٤١٥ مرفق صحي جديد.٦ ويشـكل 

مبلـغ ١٤٫٣ مليار دوالر أمريكي التقديري اسـتثماراً إضافياً فـي هذه االحتياجات من 

القوى العاملة والبنية التحتية الصحية.

واليوم يقاسي الماليين من الناس من حاالت ضعف البصر أو فقد البصر التي كان 

بالمسـتطاع توقيها، ولكن هذا لم يتم مع األسـف. وفي حين أن العدد الدقيق لهذه 

ر أن ١١٫٩ مليون شـخص فـي العالم مصابون  الحـاالت غيـر معروف، فإن مـن المقدَّ

بحـاالت ضعـف البصـر المتوسـط أو الوخيـم أو بفقد البصـر بفعل الـَزَرق، واعتالل 

الشـبكية السـكري، والرمـد الُحبيبـي، والتـي كان بالمسـتطاع تفاديهـا. وتبلـغ قيمـة 

التكاليـف التقديريـة التي كانـت كفيلة بوقاية هـذه الماليين مـن الناس من ضعف 

البصـر ٥٫٨ مليـار دوالر أمريكي.٧ ويمثل ذلك فرصة هامـة ضائعة من فرص تفادي 

ذلك العبء الشخصي والمجتمعي الجسيم المرتبط بضعف البصر وفقد البصر.

يمكــن االطــالع عــىل معلومــات أساســية عــن التكاليــف التقديرية عــىل العنــوان التالي:   ٣ 

https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision 

يشـمل ذلـك ١٢٣٫٧ مليون مصاب بضعـف البصر البعيد المتوسـط أو الوخيـم أو بفقد البصر   ٤

و٨٢٦ مليون مصاب بضعف البصر القريب. 

يشـمل ذلـك ٦٥٫٢ مليـون مصـاب بضعف البصـر البعيد المتوسـط أو الوخيـم أو بفقد البصر   ٥

بسبب مرض الساد.

 Stenberg K, Hanssen O, Edejer TT, Bertram M, Brindley C, Meshreky A, et al.  ٦

 Financing transformative health systems towards achievement of the
 health Sustainable Development Goals: a model for projected resource
 needs in 67 low-income and middle-income countries. The Lancet Global

Health. 2017;5(9):e875–e87.

لم ُتدرج التكاليف التي كانت سـتدعو الحاجة إليها للوقاية من ضعف البصر الناجم عن عتامة   ٧

القرنيـة. ومـع التسـليم بـأن هناك تدخالت فعالـة التكاليـف للوقاية من غالبيـة حاالت ضعف 

البصـر وفقـد البصـر الناجمـة عـن هـذه العتامة (مثـل الحـاالت الناجمة عـن اإلصابـات، وعوز 

فيتامين ألف، وعدوى الحصبة)، فإن البيانات المتاحة ال توفر تقسيماً دقيقاً لألسباب.

تصل القيمة التقديرية 

للتكاليف اإلضافية 

الالزمة لسد الفجوة 

المتعلقة بحاالت 

ضعف البصر أو 

فقد البصر التي كان 

بالمستطاع توقيها 

أو إدراجها في قائمة 

الحاالت التي لم تعالج 

بعد إىل نحو ١٤٫٣ مليار 

دوالر أمريكي.

https://www.who.int/publications-detail/world-report-on-vision
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وتجـدر اإلشـارة إىل أن تقديـرات التكاليـف المعروضـة فـي هـذا القسـم ال تشـكل 

األسـاس الـالزم للتخطيط الُقطـري؛ إذ أنها تمثل فحسـب تقديرات عالميـة للعناية 

بأمر العبء المتراكم الراهن من حاالت ضعف البصر المتوسط أو الوخيم أو حاالت 

فقد البصر الناجمة عن أسباب يمكن توقيها أو عالجها. وال تتضمن تلك التقديرات 

تكاليـف الرعاية الالزمة لمن سـيصابون باعتالالت العيـن أو حاالت ضعف بصر في 

المسـتقبل. وفضالً عـن ذلك فإن الرعاية الراهنة المطلوبة لمـن تجري بالفعل تلبية 

احتياجاتهم من رعاية العين ليست مأخوذة في الحسبان.

تقسيم التكاليف (مليار دوالر أمريكي)

.

جراحة الساد

٦٫٩

خطأ انكساري

٧٫٤

 مجموع التكاليف 
١٤٫٣



٣٠

التوزيع٨

ال يتـوزع عـبء معظـم اعتـالالت العين وضعـف البصر بصـورة متسـاوية. واألبعاد 

الرئيسـية التـي يتفاوت التوزيع عىل أساسـها هـي اإلقليم ومسـتوى الدخل، والعمر 

ونوع الجنس، ومنطقة اإلقامة.

اعتالالت العين

حسب اإلقليم ومستوى الدخل

ال يتـوزع الكثيـر مـن اعتـالالت العيـن بصـورة متسـاوية عـىل المسـتوى العالمـي. 

ويتعرض األطفال في أفريقيا وآسيا لمخاطر قصوى في اإلصابة بالحصبة، والحصبة 

األلمانيـة، واضطـراب عوز فيتاميـن ألف وما يصاحـب ذلك من مضاعفـات عينية 

(١٧–١٩). ولم يتم بعد التخلص من الرمد الُحبيبي، وهو السـبب الرئيسي في ضعف 
البصـر المعـدي، في بعض أنحـاء ٤٤ بلداً في أفريقيـا، وأمريكا الجنوبية والوسـطى، 

وآسيا، وأستراليا، والشرق األوسط (٧).

وتصـل المعـدالت اإلجماليـة النتشـار الَحَسـر (قصر النظـر) إىل ذروتها فـي البلدان 

المرتفعـة الدخـل فـي إقليم آسـيا والمحيـط الهـادئ (٥٣٫٤٪)، يعقبه مباشـرة إقليم 

شـرق آسيا (٥١٫٦٪) (٣)، في حين أن التقديرات القطرية في صفوف المراهقين في 

المناطـق الحضرية من الصين وكوريا الجنوبية قد أبلغت عن معدالت عالية تتراوح 

بين ٦٧ و٩٧٪، عىل التوالي (٢٠).

وفيمـا يتعلـق باعتالالت العين الشـائعة المرتبطة بتقدم العمـر فإن أعىل المعدالت 

النتشـار الـَزَرق هي في أفريقيـا (٤٫٨٪) وأمريكا الالتينية والكاريبـي (٤٫٥٪) (١). وتجدر 

اإلشـارة إىل أن األشـخاص مـن ذوي األصـول اإلفريقية والتـراث األمريكي الالتيني 

الذين يعيشون في البلدان المرتفعة الدخل، مثل الواليات المتحدة األمريكية، لديهم 

أيضـاً معـدالت عالية من اإلصابـة بالَزَرق (٢١، ٢٢). كما أن هنـاك تغايراً إقليمياً فيما 

يتعلق بالتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، حيث تسـود أعىل معدالت االنتشـار 

في صفوف المجموعات السكانية البيضاء في أوروبا (٥٧٫٤٪ لمن هم بين الخامسة 

واألربعين والخامسة والثمانين من العمر ألي تنكس بقعي مرتبط بتقدم العمر). (٦).

ويعرض الملحق ١ مقارنات إقليمية للعدد اإلجمالي من المصابين بمجموعة مختارة 

من اعتالالت العين.

ال يمكن اسـتخدام أقاليم منظمـة الصحة العالمية فـي كل الحاالت ألن بيِّنات القسـم الخاص   ٨

بتوزيـع اعتـالالت العيـن وضعـف البصـر فـي التقرير قـد اسـُتخلصت مـن مطبوعـات تعتمد 

تصنيفـات إقليمية مختلفـة. وهكذا فـإن البيانـات المتصلة بالتنكـس البقعـي المرتبط بتقدم 

العمـر والـَزَرق اسـتخدمت التصنيـف اإلقليمي ألوروبـا، وآسـيا، وأفريقيـا، وأمريكا الشـمالية، 

وأمريـكا الالتينيـة والكاريبي، وأوقيانوسـيا، بينمـا ُصنفت البيانات بشـأن الَحَسـر (قصر النظر) 

وضعف البصر القريب والبعيد وفقاً ألقاليم عبء المرض العالمي: ١) أوروبا الوسـطى، وأوروبا 

الشـرقية، وآسـيا الوسـطى؛ ٢) الدخل المرتفع؛ ٣) أمريكا الالتينية والكاريبي؛ ٤) شمال أفريقيا 

والشرق األوسط؛ ٥) أفريقيا جنوب الصحراء؛ ٦) جنوب شرق آسيا، وشرق آسيا، وأوقيانوسيا. 

وترد قائمة بالبلدان المدرجة ضمن كل إقليم من هذه األقاليم في الملحق ٢.

تصل المعدالت 

اإلجمالية النتشار 

الَحَسر (قصر النظر) 

إىل ذروتها في البلدان 

المرتفعة الدخل في 

إقليم آسيا والمحيط 

الهادئ (٥٣٫٤٪)، يعقبه 

مباشرة إقليم شرق 

آسيا (٥١٫٦٪).
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حسب العمر ونوع الجنس

يتفـاوت توزيـع اعتـالالت العين عـىل امتداد الفئـات العمريـة نتيجة العمـر المعتاد 

لظهورهـا. وفـي حيـن أن بعـض اعتـالالت العيـن، مثل الَحَسـر (قصـر النظـر) (٢٠)، 

واعتالل الشبكية الخداجي (٢٣)، والَغمش (٢٤)، تظهر في مرحلة الطفولة، فإن خطر 

االعتالالت األخرى، مثل مرض السـاد، وقصو البصر (طـول النظر الناتج عن التقدم 

فى السـن)، والَزَرق، والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، يتزايد مع ارتفاع السن. 

وقلما يظهر قصو البصر (طول النظر الناتج عن التقدم فى السن) قبل سن األربعين 

(٨). وتشـير التقديـرات إىل أن المعدل اإلجمالي النتشـار التنكـس البقعي المرتبط 
بتقـدم العمـر يزيد بنسـبة ٧ أضعـاف، من ٤٫٢٪ لدى مـن هم في عمر ٤٦-٤٩ سـنة، 

إىل ٢٧٫٢٪ عنـد من هم في عمر ٨٠-٨٥ سـنة (الشـكل ٢-٣) (٦)؛ ولوحظت اتجاهات 

مماثلـة مرتبطـة بتقـدم العمـر بالنسـبة للـَزَرق (١). كمـا يتزايد معدل انتشـار السـاد 

ر استعراض حديث للمسوح السكانية في الصين معدل  بشـدة مع تقدم العمر. وقدَّ

االنتشـار الوطني للسـاد بأنه يبلغ ٧٣٪ فـي الفئة العمرية ٨٥-٨٩ سـنة، وهو ما يزيد 

بنحو ١١ ضعفاً عنه في صفوف الفئة العمرية ٤٥-٤٩ (٢٥).

الشـكل ٢-٣: تقديـرات االنتشـار حسـب الفئـة العمرية بشـأن (أي) تنكـس بقعي 

مرتبط بتقدم العمر

مقتبس من: 

 Wong WL, Su X, Li X, Cheung CM, Klein R, Cheng CY, et al. Global prevalence of age-related
 macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic

review and meta-analysis. The Lancet Global health. 2014;2(2):e106–16.

وعىل المسـتوى العالمـي ليس هناك من ترابط وثيق بين نـوع الجنس والكثير من 

اعتالالت العين، بما في ذلك الَزَرق، والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، واعتالل 

الشـبكية السـكري (١، ٥، ٦). غيـر أن معـدالت السـاد والتشـعر التراخومـي أعىل في 

صفوف النسـاء، والسـيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (٢٦- ٢٨). وقد 

تكـون النسـاء أكثر اسـتعداداً لإلصابـة بالرمد الُحبيبـي من الرجال بسـبب االحتكاك 

األوسـع مع األطفال في سـياق دورهن كمقدمات للرعاية األولية لألسـرة (٢٦). وفي 

حين أن ارتفاع متوسـط العمر المتوقع قد يسـهم في زيادة معدل انتشار الساد بين 

النساء في هذه السياقات، فقد تبين ضلوع عوامل أخرى (ترد تفاصيلها أدناه).
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٪٤٫٢

٥٠–٤٥٥٩–٤٩

العمر (بالسنوات)

٨٠– ٧٠٨٤–٦٠٧٩–٦٩

٪٦٫٦

٪١١٫٦

٪١٩٫٥

٪٢٧٫١



٣٢

حسب منطقة اإلقامة

تشكل منطقة اإلقامة عامالً محِدداً مهماً في الكثير من اعتالالت العين. وعىل سبيل 

المثال فإن الرمد الُحبيبي يظهر عموماً في المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة التي 

ال تحصـل عىل خدمات كافية من الميـاه، واإلصحاح، والرعاية الصحية (٢٩). كما أن 

المجموعات السـكانية الريفيـة تواجه عقبات أضخم في الحصـول عىل رعاية العين 

نتيجة طول مسـافات السـفر ورداءة الطرق، عىل سـبيل المثـال ال الحصر (٣٠، ٣١). 

ولذلـك فليـس من الغريـب أن يجـري اإلبالغ عن انخفـاض معدالت تغطيـة جراحة 

مـرض السـاد وعـن ارتفاع مصاحب فـي معدالت اإلصابـة به في المناطـق الريفية 

للعديـد مـن البلـدان (٢٧، ٢٨، ٣٢، ٣٣). وربمـا تكـون منطقـة اإلقامـة عامـًال محـدداً 

مهماً أيضاً في الَحَسر (قصر النظر) في مرحلة الطفولة. وعىل عكس الساد، فقد تم 

اكتشاف معدالت عالية للَحَسر (قصر النظر) بين األطفال في المجموعات السكانية 

الحضرية في الصين وأستراليا (٣٤- ٣٨). وربما يكون ذلك عائداً إىل أثر فوارق نمط 

الحيـاة (مثـل إنفاق األطفـال المقيمين فـي المناطق الريفية وقتاً أطـول في الهواء 

الطلق)، و/ أو التمدين، و/ أو الفوارق في النظم المدرسـية والخصائص الديمغرافية 

مثل الوضع االقتصادي االجتماعي واإلثنية (٣٦).

ضعف البصر

تسـتخدم كل تقديـرات ضعـف البصر البعيـد وفقد البصـر المطروحـة للنقاش في 

هذا القسم تعريف حدة اإلبصار الماثلة (Presenting Visual Acuity) ولذلك فإنها 

ال تشمل من يستخدمون النظارات والعدسات الالصقة الذين يعوِّضون عن ضعف 

بصرهـم. وعـىل هذا فإن الفئة المذكـورة ال تعكس توزيع العـدد اإلجمالي للمصابين 

بضعف البصر البعيد. وعىل نحو ما ُذكر في الفصل ١، فإن مصطلح «ضعف البصر 

البعيد الماثل» ُيستخدم في هذا التقرير عند وصف تلك الحاالت.

حسب اإلقليم ومستوى الدخل

من الملحوظ وجود تباين واسـع في توزيـع ضعف البصر البعيد الماثل بين األقاليم 

(الشـكل ٢-٤) ومسـتوى الدخل القطـري. ووفقاً للتقديرات فإن معدل االنتشـار في 
األقاليم المنخفضة والمتوسطة الدخل يزيد بأربعة أضعاف عما هو عليه في األقاليم 

المرتفعة الدخل (١٥). وتضم ثالثة أقاليم آسـيوية وحدها (تمثل نسـبة ٥١٪ من سكان 

العالـم) نسـبة ٦٢٪ مـن المصابيـن بضعف البصـر البعيـد الماثل الثنائي المتوسـط 

والوخيـم فـي العالـم الذين يقـدر عددهـم بقرابة ٢١٦٫٢ مليون شـخص: جنوب آسـيا 

(٦١٫٢ مليوناً)؛ وشرق آسيا (٥٢٫٩ مليوناً)؛ وجنوب شرق آسيا (٢٠٫٨ مليوناً) (١٥). وعىل 
غـرار هـذه التقديرات فإن معدل انتشـار فقد البصر الثنائي فـي األقاليم المنخفضة 

والمتوسـطة الدخـل فـي أفريقيا الغربية والشـرقية جنـوب الصحـراء (٥٫١٪) وجنوب 

آسـيا (٤٫٠٪) هو أعىل كما تشـير التقارير بثمانية أضعاف ما هو عليه في كل البلدان 

المرتفعة الدخل (<٠٫٥٪) (١٥، ٣٩).

تشير التقديرات 

إىل أن معدل 

االنتشار في 

األقاليم المنخفضة 

والمتوسطة 

الدخل يزيد بأربعة 

أضعاف عما هو 

عليه في األقاليم 

المرتفعة الدخل.
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يصل معدل انتشار 

أي ضعف بصر قريب 

إىل أعىل مستوياته 

في األقاليم ذات 

المتوسط األطول 

للعمر المتوقع.

الشـكل ٢-٤: مقارنـة إقليميـةأ للعـدد اإلجمالـي للمصابيـن بضعـف البصـر البعيد 

الثنائي المتوسط إىل الوخيم أو فقد البصر والنسبة التقديرية لحاالت ضعف البصر 

التي كان بالمستطاع توقيها أو إدراجها ضمن فئة الحاالت التي لم ُتعالج بعد

مقتبس من:

 Flaxman SR, Bourne RRA, Resnikoff S, Ackland P, Braithwaite T, Cicinelli MV, et al. Global
 causes of blindness and distance vision impairment 1990–2020: a systematic review and

meta-analysis. The Lancet Global Health. 2017;5(12):e1221–e34

ويصـل معدل انتشـار أي ضعف بصر قريب إىل أعىل مسـتوياته فـي األقاليم ذات 

المتوسـط األطول للعمر المتوقع (الشكل ٢-٥)، في حين أن العبء األعظم لضعف 

البصر القريب الذي لم يعالج بعد يحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

(٨). وعىل سبيل المثال فإن معدالت ضعف البصر القريب غير المعالج تزيد حسب 
التقديـرات عـن ٨٠٪ فـي أفريقيـا الغربيـة، والشـرقية، والوسـطى جنـوب الصحراء، 

فـي حين تقـل المعدالت المقارنة فـي األقاليـم المرتفعة الدخل ألمريكا الشـمالية، 

وأستراليا، وأوروبا الغربية، وآسيا والمحيط الهادئ، عن نسبة ١٠٪ وفقاً للتقارير (٨).

األشخاص الذين لديهم ضعف 

ابصار كان من الممكن توقيه أو 
لم يتم عالجه بعدب

بالماليين

األشخاص الذين لديهم ضعف 

ابصار ال يمكن توقيه أو معالجته

الدخل 

المرتفع

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

أمريكا 

الالتنية 

والكاريبي

جنوب 

شرق آسيا، 

وشرق آسيا، 

وأوقيانوسيا

أفريقيا 

جنوب 

الصحراء

أوروبا 

الوسطى، 

وأوروبا 

الشرقية، 

وآسيا 

الوسطى

شمال 

أفريقيا 

والشرق 

األوسط

جنوب آسيا

حسب أقاليم عبء المرض العالمي. أ) 
اسـتناداً إىل عدد المصابين بضعف البصر البعيد المتوسـط إىل الوخيم أو فقد البصر  ب) 
الناجم عن اعتالل الشـبكية السـكري، والرمد الُحبيبي، وعتامة القرنية، والَزَرق، والخطأ 

االنسكاري غير المعالج، والساد.
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الشـكل ٢-٥: مقارنـة إقليميـة لمـد البصـر (طـول النظـر) ُتظهـر العـدد اإلجمالـي 

للمصابيـن بمد البصر (طول النظر) ونسـبة حاالت ضعف البصـر القريب الناجمة 

عن مد البصر (طول النظر) غير المعالج

مقتبس من: 

 Fricke T TN, Resnikoff S, Papas E, Burnett A, Ho S, Naduvilath T, Naidoo K. Global prevalence
 of presbyopia and vision impairment from uncorrected presbyopia: systematic review,

meta-analysis and modelling. Ophthalmology. 2018.

السكان األصليون واألقليات اإلثنية

ال تمتلك معظم البلدان التي تضم سكاناً أصليين وأقليات أثنية أي بيانات عن عبء 

ضعـف البصر في صفوف هذه المجموعـات. غير أن البلدان التي تمتلك مثل هذه 

البيانات ُتبلغ باسـتمرار عـن معدالت مرتفعة لإلصابة بضعف البصـر البعيد الماثل 

في صفوف هذه المجموعات السـكانية الفرعية (٤٠–٤٣). وعىل سـبيل المثال، فإن 

جريت في أستراليا (٢٠١٥)، ووالية شيباس المكسيكية 
ُ
المسوح الوبائية األخيرة التي أ

(٢٠١٥) (٤٤، ٤٥)، أفـادت بـأن معدالت اإلصابة بضعف البصر البعيد الماثل لدى فئة 
الكبـار من السـكان األصليين تزيـد بنحو الضعف عما هي عليه بين عموم السـكان. 

جري في منطقة ناكـورو الكينية إىل أن 
ُ
وعـىل غرار هذه المسـوح، فقد أشـار مسـح أ

احتمـاالت اإلصابـة بفقـد البصـر كانت أعـىل بمقدار ٢٫٥ مـرة بين شـعب كالينجن 

األصلي منها عند السكان غير األصليين (٤٦).

وهنـاك بعـض البيِّنـات من البلـدان المرتفعة الدخل عـىل أن األقليـات اإلثنية أكثر 

عرضة لإلصابة بضعف البصر. وعىل سبيل المثال فإن األمريكيين األفارقة والهسبان 

المقيمين في الواليات المتحدة األمريكية يعانون من معدل انتشـار لضعف البصر 

البعيـد الماثـل وفقد البصر يزيد عما هو قائم في صفوف البيض من غير الهسـبان 

(٤٧). في حين تشير التقارير إىل ارتفاع معدل ضعف البصر في صفوف المصابين 
بداء السـكري مـن ذوي األصول األفريقية والتراث اآلسـيوي الجنوبـي في المملكة 

المتحدة (٤٢).

الدخل 

المرتفع

المصابون بمد 

البصر (طول النظر) 

غير المعالج

مصحح

بالماليين

أوروبا 

الوسطى، 

وأوروبا 

الشرقية، 

وآسيا 

الوسطى

أمريكا 

الالتنية 

والكاريبي

شمال 

أفريقيا 

والشرق 

األوسط

جنوب 

شرق آسيا، 

وشرق 

آسيا، 

وأوقيانوسيا

أفريقيا جنوب آسيا

جنوب 

الصحراء

٥٠٠

٤٠٠

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٠
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حسب العمر ونوع الجنس

بما أن العمر هو عامل الخطر الرئيسي في العديد من اعتالالت العين فإن معدالت 

انتشار ضعف البصر البعيد الماثل هي أعىل بكثير بين مجموعات المسنين. وتشير 

التقديـرات إىل أن ٨٠٪ مـن حاالت ضعف البصر البعيد الثنائي الماثل وفقد البصر، 

ونحـو ثلثـي ضعـف البصر القريب تحدث في صفوف من هم في سـن الخمسـين 

فما فوق (٤٧، ٤٨). وفي حين أن انتشار ضعف البصر البعيد الماثل لدى هذه الفئة 

العمرية قد حظي بدراسة واسعة، فإن القليل نسبياً من البيانات متوافر عن ضعف 

البصر في صفوف كل الفئات العمرية.

وفي المتوسـط، فإن النسـاء يعشـن أطول مـن الرجال، ومن ثم فإنهـن أكثر عرضة 

لمخاطر اإلصابة باعتالالت العين المرتبطة بالتشيخ. وعىل سبيل المثال فقد كشف 

مسـح وطنـي فـي نيجيريـا أن معدل انتشـار ضعـف البصـر البعيد الماثل البسـيط 

والمتوسـط في صفوف النسـاء يزيد بنسـبة ٣٠٪ عنه بين الرجال (٤٩). عىل أنه بعد 

ضبـط العمـر فإن التقديرات الشـاملة تـدل عىل أن عدد النسـاء المصابات بضعف 

البصـر البعيـد الماثـل المتوسـط والوخيـم يزيد عـن عـدد المصابين به مـن الرجال 

بنسبة ٧٪ (١٥).

حسب منطقة اإلقامة

ثمة شـح في بيانات المسـوح الحديثة من البلدان التي تجري مقارنات مباشرة (أي 

ضمن عملية المسـح) بين معدالت انتشـار ضعف البصر وفقد البصر في صفوف 

المجموعـات السـكانية الحضرية والريفيـة. عىل أن الدراسـات الماضية التي قامت 

جريت فـي الصين (٥٠) وغانا (٥١)، تشـير إىل أن سـكان 
ُ
بذلـك، بمـا فيها تلـك التي أ

المناطـق الريفيـة معرضون لمخاطر أعىل فـي اإلصابة بضعف البصـر البعيد وفقد 

البصـر بالمقارنـة مـع نظرائهـم الحضريين. وباإلضافـة إىل ذلك فـإن المقارنات غير 

المباشـرة (أي فيمـا بيـن المسـوح) بيـن المجموعـات السـكانية الحضريـة والريفية 

في البلد ذاته تدعم الرأي القائل بأن ضعف البصر ينحو إىل االنتشـار بشـكل أوسـع 

في صفوف سـكان األرياف. وعىل سـبيل المثال فإن معدل االنتشـار حسب العمر 

لضعف البصر البعيد الماثل في الهند بين الفئات السـكانية الحضرية في نيودلهي 

(١٩٫٧٪ فـي الفئة العمرية ٦٠-٦٩ سـنة) كان أقـل بنحو الثلث تقريباً عما هو عليه لدى 
سكان األرياف في شمال الهند (٢٨٪ في الفئة العمرية ٦٠-٦٩ سنة) (٥٢، ٥٣).
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الحصول عىل خدمات رعاية العين 

والعوائق الماثلة

يتسـم اسـتعمال خدمات رعاية العيـن بالتفاوت، وهو يتحدد تبعـاً لمدى توافر هذه 

الخدمات، وإتاحتها، والقدرة عىل تحمل تكلفتها، وتقبلها.

ويتأثر معدل انتشـار اعتالالت العين وضعف البصر باستعمال خدمات رعاية العين 

التي تقي من ضعف البصر أو تصون اإلبصار أو تسترده. وتسهم التفاوتات الواسعة 

في اسـتعمال خدمات الرعاية الطبية بين المجموعات السـكانية في تلك التباينات 

القائمة في توزيع اعتالالت العين وضعف البصر.

وأفادت العديد من المسوح الوطنية ودون الوطنية بأن معدالت استعمال خدمات 

رعايـة العيـن أعىل عموماً فـي البلدان المرتفعـة الدخل منه في البلـدان المنخفضة 

والمتوسـطة الدخل (٥٤–٦٠). كما أن معدالت تغطية جراحة الساد، وهي مؤشر عىل 

توفيـر خدمات رعاية العين بين السـكان، ُتظهر تباينات ملحوظة بحسـب مسـتوى 

جريت في فييت نام، واليمن، 
ُ
الدخل: وأبلغت المسوح السكانية دون الوطنية التي أ

ومالوي عن معدالت تقل عن ٤٠٪، في حين أشارت المسوح المنفذة في بلدان مثل 

أورغـواي، واألرجنتيـن، وأسـتراليا، عـن معدالت تزيـد عـن ٨٠٪ (٦١، ٦٢). ومن المهم 

التأكيد عىل أن بعض هذه المعدالت هي معدالت اسـتثنائية: فقد أفاد مسـح دون 

وطني من إيران، مثالً، عن أن معدالت تغطية جراحة الساد تزيد عن ٩٠٪ (٦٢).

ويتأثر اسـتعمال خدمات رعاية العين بعوامل متضافرة متعددة، بما في ذلك توافر 

هـذه الخدمات، وإتاحتهـا، والقدرة عىل تحمل تكلفتها، وتقبلها. وُتناقش مسـالة أثر 

هذه العوامل عىل توزيع اعتالالت العين وضعف البصر في هذا القسم.

التوافر

يعتبـر نقص الموارد البشـرية المدربة من بين أعظـم التحديات التي تعترض طريق 

زيادة توافر خدمات رعاية العين والحد من انتشار حاالت ضعف البصر وفقد البصر 

التي كان بالمسـتطاع توقيها أو إدراجها في فئة الحاالت التي لم ُتعالج بعد. وينبغي 

أن يستند توزيع القوى العاملة للرعاية العينية وفقاً الحتياجات السكان. ومع األسف 

فـإن هذا ليس هو الوضع القائم حالياً (٦٣–٦٥). وعىل سـبيل المثال فإن احتياجات 

رعايـة العيـن، فـي العديد من البلـدان، أعىل في السـياقات الريفية حيـث يقل عدد 

العاملين الصحيين المنخرطين في رعاية العين (٦٣، ٦٥، ٦٦).

وعـىل المسـتوى العالمي، فإن أطباء العيون مسـؤولون في المقـام األول عن إجراء 

الجراحـات العينيـة أو عالج اعتـالالت العين الشـائعة، مثل الَزَرق، واعتالل الشـبكية 

السـكري، والتنكس البقعـي المرتبط بتقدم العمر. وأفادت دراسـة حديثة (٢٠١٩) عن 

القوى العاملة في طب العيون، غطت ١٩٨ بلداً (أي ٩٤٪ من مجموع سـكان العالم)، 

أنه في حين أن عدد أطباء العيون الممارسين يتزايد في معظم البلدان، فإن التوزيع 

غيـر منصـف، وثمة نقص شـديد في العـدد الراهـن والمنتظر ألطباء العيـون (٦٧). 

ويتسم ذلك باألهمية عىل نحو خاص في الكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة 

الدخـل. كمـا تـم تحديـد جوانـب نقـص خطيرة فـي المـوارد البشـرية مـن فاحصي 

النظـر والعامليـن العينين المصاحبين اآلخرين، مثل أخصائيـي البصريات، وقياس 

تتأثر اعتالالت 
العين وضعف البصر 

باستعمال خدمات 
رعاية العين.
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يعتبر إدماج 

خدمات رعاية 

العين ضمن الرعاية 

الصحية األولية 

أمراً بالغ األهمية.

االنكسار، وتقويم البصر، والمساعدين العينيين، والممرضين العينيين، وما إىل ذلك 

(٦٨، ٦٩). والكثيـر مـن هؤالء هم من المجموعات المهنية األساسـية المنخرطة في 
إدارة الخطـأ االنكسـاري فـي مختلـف أرجاء العالـم. ونتيجة هذا النقـص الخطير في 

أعـداد أطباء العيـون وفاحصي النظر، فـإن العاملين العينييـن المصاحبين اآلخرين 

يضطلعون بدور بارز في توفير طائفة واسعة من خدمات رعاية العين، والسيما في 

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وعىل مستوى الرعاية الصحية األولية.

وحتى حين يتوافر العمال الصحيون، فقلما تتوافر المعدات الطبية العينية األساسية 

إلدارة اعتـالالت العيـن، والسـيما فـي القطـاع العـام لبعـض السـياقات المنخفضة 

والمتوسـطة الدخـل (٧٠). وعـىل سـبيل المثـال فقد أشـارت نتائج مسـح للمعدات 

الطبيـة العينيـة فـي ١٧٣ مرفقـاً من مرافـق الرعايـة الصحة (٥٦٪ من مستشـفيات 

المستوى الثالث) الواقعة في الغالب األعم في أقاليم أفريقيا (٧٠٫٥٪)، وجنوب شرق 

آسيا (١٣٫٣٪) إىل أن أكثر من ٦٠٪ من الخدمات ال تمتلك جهاز ليزر للتخثير الضوئي، 

وهـو تدخل رئيسـي لعالج اعتالل الشـبكية السـكري المهدد للنظـر (٧٠، ٧١). وأبلغت 

دراسة وطنية حديثة عن أنماط الممارسة وإدارة الَزَرق في نيجيريا أن هناك نحو ٣٠٪ 

فحسب من أطباء العيون القادرين عىل الوصول إىل المعدات الليزرية، في حين أن 

معدات التشخيص األساسية ليست متاحة في ١٥-٢٠٪ من العيادات (٧٢).

وثمة نقص شديد في أنسجة طعوم القرنية وقدرة محدودة عىل الوصول إىل برامج 

زرع القرنيـة أيضـاً في الكثير مـن البلدان.٩ ويتطلب األمر توفير بيانات محسـنة عن 

معدالت التبرع بالقرنية واالحتياجات السـكانية، بالترافق مع سياسـات وتشـريعات 

واضحة وإشـراف حوكمي داعم عىل مجالي التبرع والزرع عىل حد سـواء، كي تنشـئ 

الدول األعضاء برامج مستدامة لبنوك القرنية.

المنخفضـة  البلـدان  العيـن فـي  السـاحقة مـن خدمـات رعايـة  الغالبيـة  أن  وبمـا 

ر في مستشفيات المستويين الثاني والثالث، الواقعة بشكل  والمتوسطة الدخل توفَّ

أساسـي في المناطق الحضرية، فإن ذلك يزيد من تفاقم التفاوت القائم في القدرة 

عـىل الحصـول عـىل هذه الخدمات. ويسـلط ذلك الضـوء عىل أهميـة القيام في آن 

معـاً بتعزيـز إدماج خدمات رعاية العيـن ضمن الرعاية األولية، وضمان مسـار فعال 

لإلحالة إىل مرافق الرعاية عىل المسـتويين الثاني والثالث لتوفير العالج في الوقت 

المناسب العتالالت العين.

اإلتاحة 

هنـاك العديـد مـن العوائـق، المرتبطـة مثـًال بنـوع الجنـس، والوضـع االقتصـادي 

االجتماعـي، والتكلفـة المتصـورة للرعاية العينيـة، التي تحـول دون وصول المرضى 

إىل الخدمـات. وفـي بعـض السـياقات فـإن النسـاء ال يتمتعـن بنفس القـدرة عىل 

الحصول عىل الخدمات العينية مثل الرجال. وأفادت عمليات اسـتعراض المسـوح 

ذة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل باستمرار أن احتماالت  السكانية المنفَّ

خضوع النسـاء لجراحة السـاد تقل كثيراً عما هي عليه في صفوف الرجال (٢٨، ٦٢). 

ويمكن تفسير هذا التفاوت الجنساني في خدمات رعاية العين بطائفة من العوامل 

االقتصادية االجتماعية والثقافية، بما في ذلك المصاعب الجمة التي تواجه النسـاء 

فـي السـفر إىل مواقـع خدمات الرعاية الصحية بسـبب ضعف سـلطتهن في اتخاذ 
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القرارات المالية وخبرتهن الضئيلة في السـفر خارج مجتمعاتهن المحلية (٧٣، ٧٤). 

عـىل أن هـذا التفاوت الجنسـاني ليس قائماً فـي كل البلدان: فقد كشـفت التقارير 

الحديثة من السياقات المرتفعة الدخل في أستراليا وكندا أن وتائر استعمال الرجال 

لخدمـات رعايـة العيـن تقل عما هـو قائم لـدى النسـاء (٥٤، ٧٥). كما تشـير مقادير 

متزايـدة من البيِّنات إىل أن األشـخاص من ذوي اإلعاقات، مثل اإلعاقة السـمعية، 

أو البدنية، أو الفكرية، يواجهون مصاعب أشد في الوصول إىل خدمات رعاية العين 

بالمقارنة مع من ال يعانون منها (٧٦–٧٩).

كمـا جرت اإلشـارة باطـراد إىل الوضع االجتماعـي االقتصادي عىل أنـه عامل محِدد 

أساسـي فـي اسـتعمال خدمـات رعايـة العيـن (٥٦، ٨٠، ٨١)، مع اتجـاه إىل انخفاض 

استعمال هذه الرعاية بالترافق مع تصاعد الحرمان االقتصادي االجتماعي.

ويرتبط ضعف الدراية بالصحة العينية مع انخفاض االمتثال إىل المبادئ التوجيهية 

لفحـص العيـون، ورداءة حصائل الصحة العينية (٨٢–٨٤). وفضالً عن ذلك فقد ُحدد 

االفتقـار إىل المعرفـة بشـأن توافر الخدمات عـىل أنه من بين العوائـق القائمة أمام 

اسـتعمال رعايـة العيـن في صفـوف المجموعـات السـكانية ذات المخاطـر العالية، 

بمـا فـي ذلـك المجموعات السـكانية مـن المشـردين (٨٥–٨٦) والالجئيـن (٨٧) في 

البلدان المرتفعة الدخل. وينحو المسـنون إىل استعمال خدمات رعاية العين بوتيرة 

أقـل، ويعتقدون في غالب األحيان أن انخفاض اإلبصار هو جزء من عملية التشـيخ 

الطبيعيـة، وال يدركـون أن الكثيـر مـن اعتـالالت العيـن يمكـن عالجهـا وأن بمقدور 

التأهيل أن يحسن من أدائهم (٨٨).

وفي ظل االفتقار إىل خدمات رعاية العين الميسـورة المنال فإن الذين يعانون من 

مشـكالت في العين أو اإلبصار، والسـيما في السياقات المنخفضة الدخل، يلجأون 

إىل التطبيب الذاتي باسـتخدام عالجات محليـة، أو إىل مقدمي الخدمات المحليين 

غير الرسـميين مثل باعـة األدوية، أو المطببين التقليدييـن أو الروحيين. ويمكن أن 

تكـون هـذه التدخالت ضـارة وأن تؤخر أيضـاً الحصول عىل الرعاية المناسـبة. وعىل 

سـبيل المثـال فقد كشـف المسـح الوطني في نيجيريـا أن نحو نصف المشـاركين 

الذيـن خضعـوا إلجراء يتعلق بمرض السـاد قـد تمت إزاحة عدسـات عيونهم (إجراء 

تقليدي) وأن نحو ثالثة أرباع تلك العيون كانت فاقدة البصر (٨٩).

وجرت اإلشـارة إىل التكاليف المرتفعة المتصورة عىل أنها عائق أمام الحصول عىل 

رعاية العين في عدد من السـياقات (٩٠–٩٢). وفي بعض الحاالت، مثل عالج السـاد 

أو اعتـالل الشـبكية السـكري، فـإن التكاليف، بالترافـق مع االفتقـار إىل المعلومات 

الكافية عن الفوائد، قد تسفر عن قلة االستعداد للتسديد المرتبطة بقلة المعلومات 

عن الفوائد (٣٣، ٩٣، ٩٤).

القدرة عىل تحمل التكلفة

تتأثـر القدرة عىل تحمل التكلفة بمسـتوى الدخل، والتكاليف المباشـرة (مثل تكلفة 

العـالج، أو شـراء النظـارات، أو العدسـات الالصقـة، أو أجهـزة اإلبصـار المنخفض)، 

والتكاليف غير المباشرة، ووضع التأمين الصحي. ويؤثر العديد من اعتالالت العين، 

مثل الخطأ االنكساري واعتالل الشبكية السكري، عىل الكبار في سن العمل. ولذلك 

فليس من المستغرب أن تكون التكاليف غير المباشرة للرعاية، بما في ذلك خسارة 

اإلنتاجيـة واإليـرادات الضائعة للمريض ولمقدم الرعاية، من بين األسـباب الشـائعة 

يواجه األشخاص 

من ذوي اإلعاقات 

مصاعب أشد في 

الحصول عىل خدمات 

رعاية العين بالمقارنة 

مع من ال يعانون منها.
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تشكل التكاليف 

المباشرة، بما في 

ذلك تكاليف وسائل 

النقل إىل المواعيد 

والتدخالت الدوائية 

ذات الصلة عوائق 

في وجه الحصول 

عىل الرعاية.

لعـدم االلتـزام بمواعيـد رعاية العيـن (٩٤–٩٥). وفي ظروف أخرى فـإن عدم التماس 

الرعاية قد يكون بصورة أكبر مسـألة تتعلق بتكاليف الفرص الضائعة، حيث تتغلب 

احتياجات المعيشـة األساسـية (مثل إنتاج األغذية لألسـرة) عىل الشـواغل المتعلقة 

بالصحة العينية (٩٦).

كمـا جـرت اإلشـارة إىل التكاليـف المباشـرة، بمـا فـي ذلـك تكاليـف رعايـة العيـن، 

وتكاليف وسـائل النقل إىل المواعيد، والتدخالت الدوائية ذات الصلة، بشـكل واسع 

عىل أنها من بين العوائق الرئيسـية أمام الحصول عىل الرعاية، والسـيما في البلدان 

المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل (٣٣، ٩٤). وربمـا يمكـن تفسـير ذلك بشـكل جزئي 

عـىل أنـه يرجع إىل أن نحو ٥٠٪ من السـكان في تلك البلدان يعيشـون عىل بعد أكثر 

مـن سـاعة مـن المدينـة (بالمقارنة مع ١٠٪ فـي البلـدان المرتفعة الدخـل) (٩٧)، مما 

يجعل النقل الالزم للوصول إىل خدمات رعاية العين مسـألة عسـيرة. ومع ذلك فإن 

التكاليـف المباشـرة قد ُذكرت أيضاً كعائق أساسـي أمام الحصـول عىل رعاية العين 

فـي البلـدان المرتفعـة الدخل، والسـيما بالنسـبة لسـكان المناطق الريفيـة أو ذوي 

الوضع االقتصادي االجتماعي المنخفض (٩٨).

ويمكن العثور عىل المزيد من البيِّنات عن أثر التكاليف المباشرة للرعاية العينية في 

الدراسات التي أبلغت باطراد عن انخفاض معدالت استعمال المرضى المحرومين 

مـن التأميـن الطبي لخدمـات الرعاية الطبيـة بالمقارنة بمـن ينعمون بهـذا التأمين 

(٥٨، ٩٩، ١٠٠). ويضحـي هـذا األمـر مشـكلة كبيـرة حين تكـون خدمات القطـاع العام 
محـدودة بسـبب نقـص المـوارد البشـرية وعندمـا ال تمتلـك غالبية السـكان تغطية 

التأميـن الصحـي الالزمة للعـالج في القطاع الربحي أو حينمـا تعجز عن تحمل تكلفة 

هـذا العـالج. وكشـف اسـتعراض حديـث لديناميـات القطـاع الصحي فـي ترينيداد 

وتوباغـو أن فاحصـي النظـر وأطبـاء العيون التابعيـن للقطاع الخاص يوفرون نسـبة 

٨٠٪ من مجموع رعاية العين، في حين أفادت نسبة تقل عن ٢٠٪ من السكان الكبار 

أن لديهـا تأميناً صحياً يغطي الرعايـة التي يقدمها هذا القطاع (١٠١). ولذلك فمن غير 

المسـتغرب أن يشير مسح سـكاني حديث في ترينيداد وتوباغو إىل أن االفتقار إىل 

التأمين الصحي هو عامل خطر أساسي بالنسبة لضعف البصر عند الكبار (١٠٢).

التقبل

نـادراً مـا يتم بحث مسـألة تقبل رعاية العين عىل الرغم من أن لها عواقب جسـيمة 

عـىل اسـتعمال الخدمات وحصائل الصحة العينية الالحقـة. وهذا التقبل هو مفهوم 

متعـدد األوجـه يتصل بخصائص القـوى العاملة الصحية (مثل نـوع الجنس، واللغة، 

والثقافـة، والعمـر)؛ ودرجة فهم الشـخص للتدخـل؛ وما إذا كان الشـخص يعتقد أن 

التدخل سيحقق الحصيلة المنشودة (١٠٣).

وأبلغت المؤلفات السابقة عن أن قبول استخدام النظارات يتأثر غالباً بعوامل مثل 

الشـكل الخارجـي، أو االعتقاد بأن النظارات تعطي االنطباع بأن المسـتخدم مصاب 

بإعاقة، أو أن النظر سيسوء نتيجة االستخدام المتواصل للنظارات (١٠٤، ١٠٥). وجرت 

اإلشـارة إىل أن فقـدان الثقة بجودة الخدمات هو من بيـن العوائق القائمة في وجه 

اإلقبـال عـىل خدمات رعايـة العين. وعىل سـبيل المثال ذكرت دراسـة في صفوف 

األطفال في الصين أن انخفاض تقبل النظارات المجانية أو المنخفضة التكلفة يرجع 

إىل اعتقـاد األبويـن أن هذه النظـارات هي من نوعية رديئة (١٠٦). كما جرت اإلشـارة 
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بصـورة مطـردة إىل انعدام الثقـة بجودة الخدمـات، إىل جانـب الخوف من العملية، 

عىل أنهما من العوائق القائمة في وجه الخضوع لجراحة الساد واستعمال الخدمات 

األخرى في العديد من البلدان (١٠٦–١٠٨).

كمـا تـم اسـتطالع دور العوامـل الثقافية في تقبـل الخدمات الصحية. وعىل سـبيل 

المثـال فإن اسـتعمال السـكان األصلييـن لخدمات رعايـة العين يـزداد إذا ما كانت 

مناسبة ثقافياً وحسنة االندماج مع خدماتهم الصحية المجتمعية (١٠٩). وبالمثل فقد 

أفيـد عن ارتفاع مسـتويات انخـراط المرضى ورضاهم حينمـا كان هناك توافق في 

اللغـة و/أو اإلثنيـة بين المرضى ومهنيي الرعاية الصحيـة (١١٠). وفي بعض الثقافات 

فإن الحساسـية الجنسـانية قد تنشـأ أيضاً إذا ما كانت الرعاية ُتقدم من عامل رعاية 

صحية من الجنس اآلخر.

يتأثر قبول استخدام 

النظارات غالبًا 

بعوامل مثل الشكل 

الخارجي، أو االعتقاد 

بأن النظارات 

تعطي االنطباع بأن 

المستخدم مصاب 

بإعاقة، أو أن النظر 

سيسوء نتيجة 

االستخدام المتواصل 

للنظارات.
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سيؤدي تشيخ 

السكان، المترافق 

مع تحوالت البيئة 

ونمط الحياة، إىل 

زيادة هائلة في عدد 

المصابين بضعف 

البصر وفقد البصر.

توقعات اعتالالت العين

تشيخ السكان

سـيؤثر تشـيخ السـكان بشـدة عىل عـدد المصابيـن باعتـالالت العين. وبحلـول عام 

٢٠٣٠ فإن عدد األشـخاص من عمر ٦٠ سـنة فما فوق سـيزيد حسـب التقديرات من 

٩٦٢ مليون نسمة (٢٠١٧) إىل ١٫٤ مليار نسمة، في حين أن عدد من هم فوق الثمانين 

سـيرتفع مـن ١٣٧ مليـون نسـمة (٢٠١٧) إىل ٢٠٢ مليـون نسـمة (١١١). وسـتؤدي هـذه 

التحوالت السكانية إىل زيادات ضخمة في أعداد المصابين باعتالالت عينية رئيسية 

تسبب ضعف البصر.

وعىل سبيل المثال، فإن عدد المصابين بالَزَرق المرتبط بتقدم العمر سيزيد حسب 

التوقعـات بمعـدل ١٫٣ مرة بين عامـي ٢٠٢٠ (٧٦ مليون مصـاب) و٢٠٣٠ (٩٥٫٤ مليون 

مصـاب)؛ بينمـا سـيزيد عـدد المصابيـن بالتنكـس البقعـي المرتبـط بتقـدم العمـر 

بمعدل ١٫٢ مرة بين عامي ٢٠٢٠ (١٩٥٫٦ مليون مصاب) و٢٠٣٠ (٢٤٣٫٣ مليون مصاب) 

(الشـكل ٢-٦) (١، ٦). وبالمثـل فـإن عدد المصابيـن بقصو البصر (طـول النظر الناتج 
عـن التقـدم فى السـن) سـيزيد كمـا هو متوقـع من ١٫٨ مليـار مصاب عـام ٢٠١٥ إىل 

٢٫١ مليـار مصـاب عـام ٢٠٣٠ (٨). وبما أن معظم األشـخاص ممن يزيـد عمرهم عىل 

السـبعين سيصابون بالسـاد، فإن عدد المصابين بهذا االعتالل سيرتفع بدوره كثيراً. 

كما سـيؤدي تشيخ السـكان إىل ارتفاع عدد المصابين باعتالالت العين األخرى، بما 

في ذلك تلك التي ال تتسبب عادة بضعف البصر، مثل جفاف العين.
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الشكل ٢-٦: العدد المتوقع لألشخاص المصابين بالَزَرق والتنكس البقعي المرتبط 

بتقدم العمر في العالم (حتى عام ٢٠٣٠)

مقتبس من: 

 Tham YC, Li X, Wong TY, Quigley HA, Aung T, Cheng CY. Global prevalence of glaucoma and
 projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis.

 Ophthalmology. 2014;121(11):2081–90; and Wong WL, Su X , Li X , Cheung CM, Klein R,

 Cheng CY, et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease
burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis.

نمط الحياة

تسـفر التحـوالت فـي نمـط الحيـاة بدورهـا عـىل األرجح عـن تزايـد عـدد المصابين 

باعتالالت العين. وعىل سبيل المثال فإن انخفاض الوقت المنفق في الهواء الطلق، 

وتزايـد األنشـطة البصريـة القريبة، وارتفاع معـدالت التمدين، ضمـن جملة عوامل، 

قد تسـهم في تصاعد ضخم في عدد المصابين بالَحَسـر (قصر النظر) عىل مسـتوى 

العالم. ووفقاً للتقديرات التي تراعي النمو في التمدين وفي مؤشر التنمية البشرية، 

فـإن عـدد المصابين بالَحَسـر (قصر النظر) سـيرتفع من ١٫٩٥ مليار مصـاب عام ٢٠١٠ 

(نطـاق عـدم اليقيـن (UI) ١٤٢٢ مليوناً إىل ٢٥٤٣ مليونـاً) إىل ٣٫٣٦ مليار مصاب عام 
٢٠٣٠ (نطاق عدم اليقين ١٥٣ مليوناً إىل ٥٨٩ مليوناً) (٣). وخالل الفترة ذاتها فإن عدد 

المصابين بالَحَسـر (قصر النظر) الشـديد، المرتبط غالباً بمضاعفات وخيمة، سيزيد 

حسـأب التوقعات من ٢٧٧٫٢ مليون مصاب عام ٢٠١٠ (نطاق عدم اليقين ١٥٣ مليوناً 

إىل ٥٨٩ مليوناً) إىل ٥١٦٫٧ مليون مصاب عام ٢٠٣٠ (نطاق عدم الثقة ٢٩٨ مليوناً إىل 

١٠٨٢ مليوناً) (الشكل ٧-٢) (٣).

وقـد أدت تحوالت نمط الحياة أيضاً إىل زيادة في عدد المصابين بداء السـكري في 

كل البلدان خالل السـنوات الثالثين الماضية (١١٢). وإذا ما استمرت هذه االتجاهات 

فإن عدد المصابين باعتالل الشبكية السكري سيزيد من ١٤٦ مليون مصاب عام ٢٠١٤ 

إىل ١٨٠٫٦ مليون مصاب عام ٢٠٣٠ (١٫٢ مرة) (١١٣).

(أي) تنكس بقعي مرتبط بتقدم العمر
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النظم الصحية تواجه 

تحديات ال سابق لها 

في تلبية الطلب الحالي 

والمتوقع من احتياجات 

رعاية العين.

الشكل ٢-٧: العدد المتوقع لألشخاص الذين تشير التقديرات إىل إصابتهم بالَحَسر 

(قصر النظر) والَحَسر (قصر النظر) الشديد في كل عقد، ٢٠٠٠ – ٢٠٣٠

مقتبس من: 

 Holden BA , Fricke TR, Wilson DA , Jong M, Naidoo KS, Sankaridurg P, et al. Global
 Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050.

Ophthalmology. 2016;123(5):1036–42

مدى التحديات المقبلة أمام النظم الصحية

اسـتناداً إىل البيانـات الراهنة (عـىل نحو ما هي معروضة في هـذا الفصل) فإن من 

الواضـح أن النظـم الصحيـة تواجـه تحديـات ال سـابق لها فـي تلبية الطلـب الحالي 

والمتوقع من احتياجات رعاية العين. وباإلضافة إىل عالج فجوة التغطية لالحتياجات 

العالميـة المعروفـة مـن رعايـة العيـن، أي احتياجات مـا ال يقل عن ١ مليـار مصاب 

بضعف البصر الذي كان بالمستطاع توقيه أو الذي لم يعالج بعد، وعشرات الماليين 

مـن المصابيـن اآلخريـن بضعـف البصر أو فقـد البصر الذيـن يمكن أن يسـتفيدوا 

مـن التأهيـل، فإن عـىل النظم الصحية أيضـاً أن تواصـل رعاية أولئـك الذين تجري 

تلبيـة احتياجاتهـم حالياً ويتلقون الرعاية المناسـبة. وليس مـن المعروف اآلن حجم 

االحتياجـات الملباة، وسـيقتضي األمر، عىل نحو ما هو معـروض في الفصل ٦، أن 

تقـوم النظـم الصحية بجمع منهجـي للبيانات عن االحتياجات الملباة لكي تسـتطيع 

التخطيط بصورة فعالة.

كمـا أن عوامـل التشـيخ، والنمو السـكاني، وحقيقة أن معدل انتشـار ضعف البصر 

والكثير من اعتالالت العين يتزايد مع تقدم العمر، ستؤدي أيضاً إىل ارتفاع ضخم في 

عدد المحتاجين إىل رعاية العين في العالم. وستتفاقم هذه المشكلة بفعل الزيادات 

المنتظـرة في عبء الَحَسـر (قصـر النظر) وداء السـكري الناجمة عـن تحوالت نمط 

الحياة. وستؤثر هذه التحوالت الديمغرافية بشكل عميق عىل النظم الصحية والقوى 

العاملة في رعاية العين المنهكة أصالً. 
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الفصل ٣

عالج اعتالالت 

العين وضعف 

البصر



٥٠

تتوافـر تدخـالت فعالـة لتعزيـز الصحـة، والوقايـة، والعالج، 

والتأهيـل للعنايـة بأمـر الطيـف الكامـل مـن االحتياجـات 

المرتبطـة باعتالالت العين وضعف البصر عىل مدار العمر. 

وبعض هذه التدخالت يندرج في عداد أفضل تدخالت الرعاية 

الصحية عىل اإلطالق من حيث الجدوى وفعالية التكاليف. 

عند تعـذر عالج ضعف البصر وفقد البصر فإن بالمسـتطاع 

النهوض األمثل باألداء في الحياة اليومية عبر تدخالت التأهيل.
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هناك استراتيجيات 

فعالة تلبي االحتياجات 

المرتبطة باعتالالت 

العين وضعف البصر.

استراتيجيات لتلبية احتياجات الرعاية

تتوافـر طائفـة مـن التدخـالت الفعالـة للحـد من خطـر اإلصابـة باعتـالالت العين أو 

بضعف البصر، وللتخفيف من أثر ذلك.

وعـىل نحـو ما هـو معروض فـي الفصل ١، يتنوع نطـاق اعتالالت العيـن، وفي حين 

أن بعض هذه االعتالالت يمكن أن يسـبب ضعف البصر أو فقد البصر، فإن هناك 

اعتـالالت أخـرى ال تؤدي في العادة إىل ذلك. ورغم أن باإلمكان توقي عدد قليل من 

اعتالالت العين (مثل الرمد الُحبيبي ومعظم أسباب عتامة القرنية عند األطفال) فإن 

ذلك متعذر بالنسبة لمعظمها. ويتطلب كل اعتالل عيني استجابة مختلفة.

ولحسـن الحـظ فإن هنـاك اسـتراتيجيات فعالة تغطـي التعزيـز، والوقايـة، والعالج، 

والتأهيـل، وتلبـي االحتياجـات المرتبطة باعتـالالت العين وضعـف البصر، وبعضها 

ينـدرج فـي عداد أفضـل تدخـالت الرعاية الصحية عـىل اإلطالق من حيـث الجدوى 

وفعالية التكاليف. ويوفر هذا الفصل لمحة عامة عن التدخالت األساسـية؛ ويعرض 

الجدول ٣-١ أكثر هذه التدخالت أهمية بالنسبة للكبار واألطفال.

تعزيز الصحة

بمقـدور تدخـالت تعزيـز الصحـة أن تزيـد مـن اعتمـاد سـلوكيات صحيـة تؤثـر عىل 

اعتالالت العين وضعف البصر، وكذلك من اإلقبال عىل خدمات رعاية العين.

وترمـي تدخـالت تعزيـز الصحـة إىل تمكيـن النـاس مـن زيـادة تحكمهـم بصحتهـم 

وعواملهـا التعزيزيـة عبر جهود الدراية الصحية، عوضاً عن اسـتهداف عوامل خطر أو 

اعتـالالت صحيـة معينة. وحتى هـذا التاريخ فـإن تدخالت تعزيز الصحـة في ميدان 

رعايـة العين لقيت قدراً أقل من االهتمام واالسـتثمار بالمقارنة مع تدخالت الوقاية 

والعـالج (١، ٢). وعـىل هـذا فليـس من الغريـب أال تـدرج الحصائل المرتبطـة بالعين 

واإلبصار ضمن تقييم برامج تعزيز الصحة. ورغم أن البرامج العامة للتثقيف الصحي 

قـد أثبتت فعاليتها في إذكاء الوعي وتشـجيع المدخنين عـىل التماس الدعم لإلقالع 

عن التدخين (٣–٥)، فليس هناك من بيِّنات تشـير إىل أن هذه التدخالت تؤثر عىل 

معدل انتشار ضعف البصر.

وتم العثور عىل عدد قليل فحسب من األمثلة المقيَّمة الرئيسية للتدخالت الساعية 

إىل تعزيز الصحة التي نجحت في زيادة اعتماد السلوكيات التعزيزية الصحية واإلقبال 

عـىل خدمـات رعاية العين (٦). وقـد ثُبتت فعالية حمالت تعزيـز الصحة الهادفة إىل 

إذكاء الوعي بأهمية الفحوص العينية المنتظمة واستعمال خدمات رعاية العين في 

صفوف المجموعات السكانية المسنة ولدى المصابين بداء السكري (٧، ٨). كما أن 

القيام بأنشطة تعزيز الصحة (مثل الملصقات، والنشرات، واألحاديث الصحية) قبل 

تنفيذ خدمات التواصل المعنية بفحص العيون، ونقل رسائل مثل «بادر إىل فحص 

عينيك» قد برهن عىل نجاح مماثل في زيادة اإلقبال عىل الخدمات (١).
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هناك فئتان من 

التدخالت الوقائية في 

ميدان رعاية العين.

كما يمكن اعتبار تعزيز السلوكيات الوقائية العينية من ضمن تدخالت تعزيز الصحة 

وقد تشمل التقيد باستخدام النظارات، والوقت المنفق في الهواء الطلق، واستخدام 

النظارات الشمسية في صفوف األطفال في سن المدرسة (٩–١١). وفي حين أن هذه 

التدخالت قد أثبتت فعاليتها في بعض السـياقات، فإن اسـتعراضاً حديثاً لمؤسسة 

كوكرين يشير إىل أن الحاجة تدعو إىل مزيد من البحوث في هذا الصدد (١٢).

الوقاية

تشـمل اعتـالالت العين التـي يمكن اسـتهدافها بفعالية بالتدخـالت الوقائية كالً من 

الرمـد الُحبيبـي، وداء ُكالبية الذنَب، والَحَسـر (قصر النظـر). وباإلضافة إىل ذلك فإن 

توقي أو إدارة االعتالالت الصحية األخرى يمكن أن يكون فعاالً في الحد من اعتالالت 

العين التابعة لها.

وتنـدرج التدخـالت الوقائيـة فـي ميـدان رعاية العيـن عمومـاً ضمن فئتيـن اثنتين: 

(١) التدخـالت الراميـة إىل الوقايـة مـن اإلصابـة باعتـالالت العيـن قبـل وقوعهـا عبر 
اسـتهداف األسـباب وعوامل الخطـر؛ (٢) اإلجـراءات المتخذة للوقايـة من اعتالالت 

العين التابعة لالعتالالت الصحية األخرى. وعىل سبيل المثال فإن التدخالت المعنية 

بالرمد الُحبيبي، وداء ُكالبية الذنَب، والَحَسر (قصر النظر) تندرج ضمن الفئة األوىل. 

وبالنظر إىل أن داء ُكالبية الذنَب ينتقل بواسطة الذبابة السوداء، فإن برامج المكافحة 

السـابقة تألفـت مـن مكافحـة النواقـل ضمـن المجتمعـات المحليـة فـي األقاليـم 

الموطونـة، يعقبها إرسـاء ترتيبات مسـتدامة لإلعطـاء الجموعي لعقـار اإليفرمكتين 

في إطار العالج المجتمعي (١٣). وفيما يتعلق بالرمد الُحبيبي تتوافر حزمة فعالة من 

التدخـالت (اسـتراتيجية «SAFE») التـي تقي من سـراية العدوى (مـن خالل اإلعطاء 

الجموعي للعقاقير وتدخالت اإلصحاح البيئي، مثل توفير المراحيض، ومياه الشرب 

النقيـة، وتنظيف الوجـه) ومن ضعف البصر (اإلطار ٣-١) (١٤). ويمكن لتحوالت نمط 

الحيـاة الوقائيـة في صفوف األطفال، بما في ذلك توليفـة من زيادة الوقت المنفق 

فـي الهـواء الطلـق وخفض األنشـطة البصرية القريبـة أن يؤخر تفاقم الَحَسـر (قصر 

النظر) ويقلل من خطر الَحَسر (قصر النظر) الشديد ومضاعفاته (٩، ١٥).

وتتسـم التدخـالت الراميـة إىل الوقايـة مـن االعتـالالت الصحية مثل عـوز فيتامين 

ألف، والحصبة، والحصبة األلمانية، عبر التكميل بفيتامين ألف والتمنيع (التطعيم)، 

بفعاليـة عاليـة في الحد مـن خطر عتامة القرنيـة التي تتبع تلك االعتـالالت (١٦، ١٧). 

وبالنسـبة لداء السكري فإن اإلدارة المثىل لعوامل الخطر األساسية، مثل فرط سكر 

الـدم وفـرط الضغط، يمكن أن توفر الوقاية أو تؤخر ظهور اعتالل الشـبكية السـكري 

وتقلل من تفاقمه (١٨، ١٩).

وأدت التغيـرات فـي التشـريعات، مثـل االسـتعمال اإللزامـي ألحزمـة األمـان فـي 

العربـات والقيود عىل اسـتخدام األلعاب النارية، إىل تقليـل اإلصابات العينية، وهي 

تحوالت موثَّقة بشكل جيد (٢٠، ٢١). كما يمكن أن تكون الحمالت الموجهة لتحسين 

الوعي باستراتيجيات الوقاية من الرضوح، مثل استخدام واقيات العين في األنشطة 

والصناعات ذات المخاطر العالية (كبعض الرياضات أو األنشطة الزراعية) فعالة في 

تقليل اإلصابات العينية. ورغم ذلك فقد أشـار اسـتعراض حديث لمؤسسة كوكرين 

إىل أن األثـر الكلـي لتدخـالت التوعية الوقائية بشـأن خطر اإلصابـات العينية هو أثر 

قصير األجل وأن األمر يتطلب المزيد من البحوث في هذا المجال (٢٢). 
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اإلطـار ٣-١: التخلـص مـن الرمـد الُحبيبي في البلـدان الموطونة سـابقًا عبر 

تنفيذ التدخالت الوقائية

تاريخ موجز

أثبتت تجارب بارزة في عقد التسعينات من القرن الماضي فعالية مضاد األزيثروميسين 

الحيوي (٢٣، ٢٤) في الحد من انتشار الرمد الُحبيبي النشط، وأبرزت موقع حمالت نظافة 

الوجـه فـي مكافحة الرمد الُحبيبـي (٢٥). وفي عام ١٩٩٣ اعتمدت منظمـة الصحة العالمية 

(اسـتراتيجية «SAFE») للقضاء عىل هذا المرض (٢٦). وتشتمل SAFE عىل استراتيجيات 
متعـددة لعـالج المراحل النوعية للمسـار نحو فقد البصر في الرمـد الُحبيبي، بما في ذلك: 

إجراء جراحة التشعر لتقليل ضعف البصر؛ وإعطاء المضادات الحيوية للتخلص من العدوى 

العينيـة للمتدثرة الحثرية، ونظافة الوجه، وتحسـين البيئة (والسـيما النهوض بالقدرة عىل 

الحصول عىل خدمات المياه واإلصحاح) للحد من سراية المتدثرة الحثرية (٢٦).

وقـد أنشـئ تحالـف منظمة الصحـة العالمية مـن أجل التخلص مـن التراخوما فـي العالم 

بحلـول عـام ٢٠٢٠ (GET2020) عـام ١٩٩٦، وبُعيـد ذلك دعـا القـرار ج ص ع٥١-١١ الصادر عن 

جمعية الصحة العالمية لعام ١٩٩٨ البلدان الموطونة إىل اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحقيق 

هدف GET2020 (٢٧). وأسـفر هذا عن تطبيق تدابير المضادات الحيوية، ونظافة الوجه، 

والتحسـين البيئي في مناطق كاملة كان فيها معدل انتشـار عالمة الرمد الُحبيبي النشـط 

«العدوى التراخومية – الُجريبية» أعىل أو يساوي ٥٪.

التقدم

تتوافـر اآلن بيِّنـات عـىل إحـراز تقـدم واسـع فـي مكافحـة الرمـد الُحبيبـي. ويجـري تنفيذ 

اسـتراتيجية SAFE، بصـورة جزئيـة أو عـىل نطـاق واسـع، فـي ٣٢ بلـداً عـىل األقـل (٢٨). 

وانخفض العدد التقديري للسكان عىل المستوى العالمي الذين يعيشون في مناطق يجب 

نات من اسـتراتيجية SAFE ألغـراض القضاء عىل الرمـد الُحبيبي من  فيهـا تطبيـق المكوِّ

١٥١٧ مليون نسـمة عام ٢٠٠٢ إىل ١٤٢ مليون نسـمة عام ٢٠١٩، في حين هبط عدد المصابين 

بهذا المرض من ٧٫٦ مليون مصاب إىل ٢٫٥ مليون مصاب خالل الفترة ذاتها (١٤). وتثبتت 

منظمـة الصحـة العالميـة من قضـاء ثمانية بلـدان، هي كمبوديـا، وغانـا، وجمهورية إيران 

اإلسـالمية، وجمهورية الو الديمقراطية الشـعبية، والمكسـيك، والمغـرب، ونيبال، وُعمان 

عـىل الرمـد الُحبيبي كمشـكلة صحية عمومية؛ وأبلغت خمسـة بلدان أخـرى، هي الصين، 

وغامبيا، والعراق، وميانمار، وتوغو، أنها تحقق األرقام المستهدفة للقضاء عىل هذا المرض 

.(١٤)



٥٥

يستهدف عالج 

اعتالالت العين 

تحقيق الشفاء 

وكذلك العناية بأمر 

األعراض والتفاقم.

العالج

يستهدف عالج اعتالالت العين تحقيق الشفاء وكذلك العناية بأمر األعراض والتفاقم. 

كما يرمي العالج إىل الوقاية من ضعف البصر أو تأخير تفاقمه.

ويأتـي مـرض السـاد والخطأ االنكسـاري فـي طليعة األسـباب الكامنـة وراء ضعف 

البصـر؛ ويمكن للعالج أن ُيعنى بضعف البصر وأن يكفل اسـترداد اإلبصار. ويتمثل 

عالج السـاد في تدخل جراحي يتضمن نزع العدسـة المعتمة وزرع عدسة اصطناعية 

داخل الُمقلة. وتتسم جراحة الساد بفعاليتها العالية من حيث التكاليف (٢٩) وتؤدي 

إىل تحسـن كبير في نوعية الحياة (٣٠). وفي حين أن النظارات هي بالتأكيد التدخل 

األكثر شيوعاً في العالم للتعويض عن الخطأ االنكساري (اإلطار ٣-٣)، فإن العدسات 

الالصقـة وجراحـة االنكسـار الليزريـة هما بديـالن فعاالن يكتسـبان شـعبية متزايدة، 

والسيما في السياقات المرتفعة الدخل (٣١).

ويتسـم عـالج اعتـالالت العيـن األخـرى غيـر السـارية بصعوبة أكبـر فـي الغالب، مع 

ضرورة المتابعة الطويلة األجل إلبطاء تفاقمها. وعىل سـبيل المثال فإن الوقاية من 

ضعف البصر الناجم عن اعتالل الشبكية السكري، والَزَرق، واعتالل الشبكية الخداجي 

تتطلب الكشـف المبكر، وغالباً قبـل أن تظهر األعراض عىل المريض. وفيما يتعلق 

باعتالل الشبكية السكري واعتالل الشبكية الخداجي، فإن ذلك يشتمل عىل الفحص 

الروتينـي للكشـف عن مراحـل االعتالل «المهـِددة للنظـر»، ثم إجراء عـالج ليزري أو 

عالجـات أخـرى للحد من خطـر ضعف البصر أو فقـد البصـر (٣٢، ٣٣) (اإلطار ٣-٢). 

وفـي حالـة الَزَرق فإن الحاجة تدعـو إىل إدارة متواصلة للحد من خطر حدوث المزيد 

من التفاقم وذلك من خالل عدد من التدخالت الممكنة بما فيها تدبير قطرات العين 

العالجيـة، والعـالج الليزري، والجراحة، أو توليفة من هـذه التدابير (٣٤). وتتوافر حالياً 

تدخالت عالجية فعالة، عىل شكل حقن متواصل أو متقطع داخل المقلة بمضادات 

عوامل تشكل األوعية الدموية (anti-VEGF) وذلك لنمط تشكل األوعية الجديدة من 

أنماط التنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر (فقط) (٣٥، ٣٦).

ويتوافـر العالج للعديد من اعتالالت العين التي ال تتسـبب عـادة في ضعف البصر، 

مثـل جفـاف العين، والتهاب الملتحمة، والتهاب الجفـن. وغالباً ما يتوجه عالج هذه 

االعتـالالت إىل التخفيـف مـن حـدة األعراض. وفي الحـاالت المتقدمة مـن الُظفرة 

حينما يتأثر النظر فإن األمر يقتضي تدخالً جراحياً في أغلب األحيان (٣٧). وبرهنت 

البحوث عىل أن عالج اعتالالت العين التي ال تتسبب عادة في ضعف البصر يمكن 

أن يلقي أعباء اقتصادية جمة عىل كاهل المريض وعىل المجتمع (٣٨).
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اإلطار ٣-٢: األثر الطويل األجل لفحص الشبكية عىل ضعف البصر المرتبط 

بـداء السـكري فـي المجموعـة السـكانية فـي عمر العمـل: برنامـج الفصح 

الوطني في إنكلترا (٣٩) 

أنشئ برنامج وطني للفحص المنهجي العتالل الشبكية السكري في إنكلترا عام ٢٠٠٣ حيث 

ُيدعـى بموجبـه كل المصابيـن بداء السـكري من عمر ١٢ سـنة فما فوق إىل موعد سـنوي 

لفحـص العيـون تحريـاً عن أي اعتـالل عيني ناجم عـن هذا الداء. وتمشـياً مـع التوصيات 

الراهنة للسياقات ذات الموارد المرتفعة، يتلقى المرضى رسائل تذكيرية لحضور الفحص. 

ومنذ عام ٢٠٠٨، حقق البرنامج تغطية سكانية شبه شاملة (أي تغطية سنوية بنسبة >٨٠٪). 

وفي إطار هذا البرنامج، يتوىل إجراء الفحص فاحصون من ذوي التدريب الجيد يقيسـون 

حـدة اإلبصـار، ويسـتعملون قطـرات لتوسـيع الحدقـة، ويلتقطـون صـوراً ثنائيـة المجـال 

للشـبكية. ثـم ُترسـل الصـور رقمياً إىل موقـع مركزي (مثـل مركز تصنيـف معتمد) حيث 

يقـوم تقنيـون مدربـون خصيصاً من غيـر األطباء بتصنيف الشـبكية. وقبـل االنخراط في 

البرنامـج فإن من الواجـب أن يتمتع الفاحصون والمصنفون بالحـد األدنى من المؤهالت 

(٤٠). وفضـًال عـن ذلك يقوم كل المصنفين شـهرياً بفحص مجموعات مـن الصور وُتقارن 
نتائجهـم بتصنيـف إرشـادي. كما يشـتمل البرنامج عـىل عمليات مراجعة وخطـط داخلية 

وخارجية لضمان الجودة.

وتـم اإلبـالغ في إطـار البرنامج عـن حساسـيات ومواصفات صامدة للكشـف عـن اعتالل 

الشبكية السكري وعن اعتالل الشبكية السكري المهدد للنظر (المرض المتوسط أو ما هو 

أسـوأ) (٤١). وُيحال المصابون باعتالل الشـبكية السكري المهدد للنظر للخضوع في الوقت 

المناسب للتقدير واإلدارة في مجال طب العيون. وفضالً عن ذلك فإن ذوي الصور الرديئة 

النوعية يحالون لتقدير وضع الشبكية من خالل فحص المصباح الشقي.

وفي الفترة ٢٠١٥-٢٠١٦، قام البرنامج بفحص ٠٠٧ ١٤٤ ٢ من المصابين بداء السكري في إنكلترا 

(تغطية بنسبة ٨٣٪) (٣٩). وبعد ٧ سنوات من التحري عن اعتالل الشبكية السكري القابل 
للعالج، كشـف اسـتعراض لسـجل فقد البصر في إنكلترا أن هذا االعتالل لم يعد السـبب 

الشـائع األول لفقد البصر في المجموعة السـكانية في عمر العمل (٤٢). ويوفر هذا بيِّنات 

دامغـة عـىل أن الفحص المنهجي العتالل الشـبكية السـكري، المترافق مـع عالج المرض 

المهدد للبصر في الوقت المناسب، يمكن أن يحد من ضعف البصر وفقد البصر.



٥٧

اإلطار ٣-٣: النظارات

ُتدرج منظمة الصحة العالمية النظارات والعدسات الالصقة في عداد تدخالت األداء، حيث 

أنها ال تؤدي إىل القضاء عىل الخطأ االنكساري أو الشفاء منه من خالل عالج أسبابه (٤٣)؛ 

وعوضاً عن ذلك فإنها ُتستخدم في التعويض عن األخطاء االنكسارية الشائعة مثل الَحَسر 

(قصـر النظـر)، ومد البصر (طول النظـر)، وقصو البصر (طول النظر الناتـج عن التقدم فى 
السـن). وبالطريقة ذاتها فإن إدراج المواشـير (Prisms) ضمن النظارات يمكن أن يعوض 

عن اإلبصار المزدوج الناجم عن طائفة من األسباب.

كمـا ُتسـتخدم النظارات في سـياق تأهيـل البصر. ويأتي ذلك، مثالً، عىل شـكل عدسـات 

بة ُتدمج في النظارات لتكبير الصورة بغية مساعدة المصابين باإلبصار الضعيف عىل  محدَّ

أداء المهام البصرية القريبة براحة.

وُتعتبـر النظـارات أيضاً أجهزة مسـاِعدة وهي تشـكل جزءاً من قائمـة المنظمة للمنتجات 

المساِعدة ذات األولوية.١ وُتعرِّف المنظمة األجهزة والتكنولوجيات المساِعدة عىل أنها تلك 

التي يتمثل الغرض الرئيسـي منها في صون أو تحسـين أداء واسـتقالل الشخص لتيسير 

المشاركة وتعزيز العافية الكلية (٤٤).

https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/ انظـر:   ١

.global_ survey-apl/en/
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من المتعذر عالج 

ضعف البصر وفقد 

البصر الناجمين عن 

الكثير من اعتالالت 

العين البارزة، 

ويتطلب األمر في 

هذا الصدد التأهيل.

التأهيل

من المتعذر عالج ضعف البصر وفقد البصر الناجمين عن الكثير من اعتالالت العين 

البـارزة (مثل الَزَرق والتنكس البقعـي المرتبط بتقدم العمر)، ويتطلب األمر في هذا 

الصدد التأهيل.

ويرمـي التأهيـل إىل النهـوض األمثـل بـأداء األنشـطة اليوميـة للمصابيـن بضعـف 

البصـر أو فقـد البصر المتعذر عالجهم في بيئتهم، وذلك من خالل تعظيم اسـتخدام 

البصـر المتبقـي وتوفير تدابير تكيـف عملية لعالج العواقب االجتماعية، والنفسـية، 

والعاطفية، واالقتصادية لضعف البصر (٤٥).

واعتـالالت العيـن الرئيسـية التـي تسـبب ضعف البصـر لـدى الكبار، وبالمسـتطاع 

العنايـة بأمرهـا من خـالل التأهيل البصـري، هي الـَزَرق، والتنكس البقعـي المرتبط 

بتقدم العمر، وعتامة القرنية، واعتالل الشبكية السكري. وتشمل االعتالالت الرئيسية 

لدى األطفال والشباب اعتالالت العين الخلقية، والوراثية، والمكتسبة.

وتتوافر طائفة واسعة من تدخالت التأهيل البصري، بما في ذلك المكبِّرات البصرية، 

والتعديل البيئي (مثل تحسـين اإلضاءة)، والقراءة باستخدام طريقة برايل، وقارئات 

الشاشـة، وتطبيقات اسـتطالع الطرق في الهواتف الذكية، وتقديم المشورة وتوفير 

التدريـب عـىل المهـارات المنزلية، مثـل التدريب عـىل التوجه والحركية باسـتخدام 

العصي البيضاء لضمان السـير اآلمن (٤٦، ٤٧). ويمكن أن تؤثر الكثير من اعتالالت 

نات المختلفة لوظيفة اإلبصار (مثل حدة اإلبصار، والتباين، واإلبصار  العين عىل المكوِّ

المحيطي)، ولذا فإن من الواجب أن ُتصمم تدخالت التأهيل البصري بحيث تتواءم 

مع احتياجات الشخص المعني وأولوياته.

وتسـاعد تدخـالت التأهيـل البصـري كثيـراً المصابيـن بضعـف البصر وفقـد البصر 

(٤٨، ٤٩). عىل أن األمر يقتضي إجراء المزيد من البحوث لتحديد ال ألفضل التدخالت 
من حيث الكفاءة والمردودية فحسب بل وكذلك إلجراءات الحصائل المثىل للتأهيل 

(٥٠، ٥١). وتعمل منظمـة الصحـة العالميـة في الوقت الراهن عـىل تطوير حزمة من 
تدخـالت التأهيـل المسـندة بالبيِّنـات بحيـث تتضمن التأهيـل البصـري (٥٢). ويرد 

نموذج حالة لخدمة متكاملة للتأهيل البصري في اإلطار ٣-٤.
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اإلطـار ٣-٤: خدمة متكاملة لتأهيل اإلبصار الضعيف: مثال حالة من سـري 

النكا (٥٣) 

قبل عام ٢٠٠٨ كانت ثالث عيادات فحسب لإلبصار الضعيف، تابعة لمستشفيات المستوى 

الثالـث، تضطلع بتوفير خدمات التأهيل البصري لكل مناطق سري النكا. غير أنه عند وضع 

درجـت اإلبصار الضعيف فيها 
ُ
الخطـة الوطنية األوىل للرعايـة العينية في البالد عام ٢٠٠٧، أ

وأرسيت الصالت الضرورية مع الخدمات المعنية بالتوعية، والتأهيل، والشؤون االجتماعية.

وبدعـم مـن المنظمـات غير الحكوميـة الدولية ووزارة الصحـة، بدأ تعزيز خدمـات التأهيل 

البصري في سـري النكا عام ٢٠٠٨. وفي البداية اشـتمل ذلك عىل تدعيم الخدمات القائمة 

للمسـتوى الثالـث، بحيـث يمكـن لهـا أن توفر بكفـاءة التدريب عـىل المهـارات البصرية، 

وتدريب التوجه والحركية، وخدمات المشـورة للمصابيـن باإلبصار الضعيف. وفي أعقاب 

ذلك تم إنشـاء عشـر عيادات من المسـتوى الثاني، ذات صالت إحالة متينة مع العيادات 

الثالث في مستشـفيات المستوى الثالث، ضمن المستشـفيات الجهوية القائمة. وجرى 

تدريب ممارسـي رعاية العين للوحدات العينية في هذه المستشـفيات لتقديم الخدمات، 

بمـا فـي ذلـك التقديـر الشـامل لإلبصـار الضعيـف، وإعطـاء الوصفـات المتعلقـة بأجهزة 

حيل ذوو 
ُ
اإلبصار الضعيف وصرفها، وكذلك التدريب عىل اسـتخدام مثل هذه األجهزة. وأ

االحتياجات المعقدة إىل أقرب عيادة لإلبصار الضعيف من المستوى الثالث لتلقي المزيد 

من اإلدارة.

وأدى إنشـاء هـذه العيـادات إىل تحسـين الوصـول إىل الخدمـات التأهيليـة البصريـة في 

مختلـف أنحـاء البـالد، وخالل عامين فحسـب بعد التنفيـذ تلقى زهاء ٨٠٠٠ مـن المصابين 

بضعف البصر (بينهم نسبة ١٠٪ من األطفال) خدمات تأهيل اإلبصار الضعيف. ومع اإلقرار 

بأن هذه هي مجرد نسـبة بسـيطة فقط من المجموع الكلي للمصابين بضعف البصر في 

سري النكا فإنها تمثل زيادة بمعدل خمسة أضعاف في عدد األشخاص المستفيدين من 

خدمات تأهيل اإلبصار الضعيف بالمقارنة مع السنوات الثالث السابقة.

مقتبس من:

 Yasmin S. An integrated low vision service: Sri Lanka. Community eye health. 2012;25(77):16.
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الجدول ٣-١: اعتالالت العين الشائعة عىل مدار العمر واالستراتيجيات المستخدمة في االستجابة لها 

االستراتيجية مفيدة جداً إزاء اعتالل العين  

االستراتيجية مفيدة نوعاً ما   

مالحظة: التأهيل هو نوع من االستراتيجية مفيد جداً لكل االعتالالت التي تسبب ضعف البصر ويتعذر عالجها.

اعتالالت العين الشائعة لدى األطفال

تندب القرنية بسبب عدوى 

Dry eyeالحصبة وعوز فيتامين ألف Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

األسباب الشائعة: عوز فيتامين ألف وعدوى الحصبة 

يمكن أن تسبب ضعف البصر: نعم 

التعزيـز: التوعيـة التغذوية بشـأن النظـام الصحي الغنـي بفيتامين ألـف، وأهمية التمنيع 

(التطعيم) ضد الحصبة والتكميل بفيتامين ألف 

الوقايـة: يمكن توقي الحصبة عبـر التمنيع (التطعيم). ويوصى بعـالج األطفال المصابين 

بالحصبة بجرعة عالية من فيتامين ألف للحد من خطر تقرح القرنية. (٥٤) ويرتبط التكميل 

الروتيني بفيتامين ألف لألطفال في سـن قبل المدرسـة مع التقليل ذي المغزى سـريرياً 

لفقد البصر عند األطفال (١٦، ١٧). وتوصي المبادئ التوجينة للوقاية من عوز فيتامين ألف 

بإعطاء مكمالت ذات جرعات عالية لألطفال من عمر ٦ أشهر-٥٩ شهراً في السياقات التي 

يشكل فيها هذا العوز مشكلة صحية عمومية. وقد ثبت أن التكميل الواسع النطاق ضمن 

هذه السـياقات يتسـم بالمردودية (١٧). وتركز المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية 

لعـام ٢٠١١ عـىل التكميـل وتتضمن تدخـالت غذائية مثل إغنـاء األغذية لضمان االسـتدامة 

الطويلة األجل.

العـالج: يمكـن فـي بعض الحـاالت عالج ضعف البصـر أو فقـد البصر الناجم عـن عتامة 

ر. القرنية من خالل قطع القزحية المَبصِّ

نوع االستراتيجية

تعزيزية  

وقائية 

عالجية  

تندب القرنية بسبب التهاب 

الملتحمة عند الِولدان 

(«الرمد الوليدي»)

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

األسباب: عدوى المتدثرة الحثرية أو المكورة البنية المكتسبة عند الوالدة. 

يمكن أن تسبب ضعف البصر: نعم 

الوقايـة: يمكـن توقي الرمد الوليدي قبل الوالدة من خالل عـالج عدوى األم. وبعد الوالدة 

فـإن بالمسـتطاع الوقايـة مـن العـدوى مـن خـالل االتقـاء العينـي (أي تنظيـف الجفـون 

واستعمال مطهر أو مضاد حيوي بعد الوالدة). 

العالج: مضادات حيوية موضعية ونُظمية مكثفة

نوع االستراتيجية

غير منطبق تعزيزية 

وقائية 

عالجية 
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اعتالل الشبكية الخداجي 

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum .السبب: نماء شاذ لألوعية الدموية الشبكية في الُخدج

يمكن أن تسبب ضعف البصر: نعم 

التعزيـز: تعزيـز الصحـة فيمـا يتعلـق بفوائد دورة مـن االسـترويدات قبل الوالدة للنسـاء 

المعرضات لخطر الوالدة المبتسرة (٥٥). 

الوقاية: ١) تدخالت للحد من الوالدة المبتسـرة (٥٦)؛ ٢) دورة من االسـترويدات لألمهات 

المعرضـات لخطر الوالدة المبتسـرة؛ ٣) رعاية وليدية رفيعة الجودة عقب الوالدة مباشـرة 

للتصدي لعوامل الخطر (مثل اإلنتان، وسوء إدارة األكسجين، والفشل في اكتساب الوزن، 

وعمليات أقل لنقل الدم). 

العالج: فحص شـبكية منهجي للُخدج، بعد بضعة أسـابيع من الوالدة، وباسـتخدام معايير 

التحري المحلية المسـنودة بالبيِّنات، ثم العالج العاجل للرضع الذين تظهر عليهم عالمات 

مهددة للبصر العتالل الشبكية الخداجي. يحد العالج الليزري كثيراً من خطر ضعف البصر 

أو فقـد البصـر (٣٢). تدعـو الحاجـة إىل المتابعـة طيلة مرحلـة الطفولة والمراهقة لكشـف 

وإدارة المضاعفات مثل الَحَسر (قصر النظر) الشديد.

نوع االستراتيجية

تعزيزية  

وقائية 

عالجية 

الساد الِخلقي والنمائي 

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

األسـباب: ترجـع معظـم الحـاالت الثنائيـة إىل سـبب غيـر معـروف. وتشـمل األسـباب 

المعروفـة عـدوى داخل الرحم واضطرابات اسـتقالبية، أو أنها أسـباب وراثية. والرضح هو 

السبب األكثر شيوعاً للساد األحادي. 

يمكن أن تسبب ضعف البصر: نعم 

التعزيـز: بمـا أن الجراحـة المبكـرة تعطـي حصائل بصريـة أفضل فإن األمـر يتطلب بذل 

أنشطة تعزيز الصحة في صفوف اآلباء والعاملين الصحيين بحيث تتم إحالة األطفال من 

ذوي عالمات الساد (الحدقات البيضاء) بشكل عاجل. 

الوقايـة: التمنيـع (التطعيـم) مـن الحصبـة األلمانيـة، إذا كان ذلـك مدرجـاً في سياسـات 

التمنيع (التطعيم) الوطنية. 

العالج: يوصى بفحص الِولدان لضمان التشخيص المبكر واإلحالة إىل الجراحة في الوقت 

المناسب. تتطلب جراحة الساد فريقاً جراحياً كفوءاً وحسن التجهيز (٥٧–٥٩). وبعد جراحة 

السـاد فإن الحاجة تدعو إىل متابعة طويلة األجل مع تصحيح بصري وعالج للَغمش (٥٧). 

قد يتطلب األمر تأهيالً بصرياً لألطفال ذوي الحصائل البصرية الضعيفة.

نوع االستراتيجية

تعزيزية  

وقائية  

عالجية 
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االعتالالت الشائعة لدى الكبار

الساد 

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

يمكن أن تسبب ضعف البصر: نعم 

التعزيز: بالنظر إىل أن العدد القليل من عوامل الخطر الراسـخة والقابلة للتعديل، بما في 

ذلك التعرض إىل األشعة البنفسجية من الموجة المتوسطة، وتدخين السجائر، واستخدام 

الكورتكوسترويدات، والسكري، ترتبط أيضاً بحصائل صحية ضارة أخرى، فإن من الواجب 

تعزيز التدخالت الرامية إىل النهوض بمكافحتها. 

العالج: يتضمن العالج جراحة غير متكررة تحت التخدير الموضعي، وهو ما يمكن تنفيذه 

كحالة نهارية. وتشتمل جراحة الساد عىل نزع العدسة العينية وزرع عدسة داخل المقلة (٦٠). 

ويمكـن للجراحـة في مرحلـة مبكرة أن تكفل الوقايـة من تفاقم ضعف البصر أو اسـترداد 

جريت في مرحلة الحقة.
ُ
البصر إذا ما أ

نوع االستراتيجية

تعزيزية  

غير منطبق وقائية 

عالجية 

التنكس البقعي المرتبط 

بتقدم العمر 

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

يمكن أن يسبب ضعف البصر: نعم 

الوقاية: يعتبر تدخين السـجائر عامل الخطر الرئيسـي القابـل للتعديل. وهكذا فإن بعض 

المبادئ التوجيهية للعملية السـريرية الخاصة بالمرضى المصابين، أوالمعرضين لإلصابة، 

بالتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، توصي باإلقالع عن التدخين (٦١). 

العـالج: هنـاك نوعان من تنكس البقعة البصرية المتقـدم المرتبط بتقدم العمر وبتدخين 

السـجائر يمكن أن يؤديا إىل ضعف البصر وفقد البصر، وهما النوع الضموري («الجاف») 

ـي الجديد («الرطـب»). وتتألف الخيـارات العالجية الفعالة، المتاحـة حالياً لنوع  ونـوع التوعِّ

ـي الجديـد مـن التنكـس البقعي المرتبـط بتقدم العمـر، من حقن متكـرر بمضادات  التوعِّ

عوامل تشـكل األوعية الدموية. ويتطلب العالج بمضادات عوامل تشـكل األوعية الدموية 

االسـتعانة بأجهزة التصوير المقطعي للشـبكية والعصب البصري، وهي أجهزة غير شائعة 

في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن هناك شح في البيانات عن 

اسـتخدام وفعالية مضادات تشكل األوعية الدموية في هذه السياقات (٦٢). وليس هناك 

حالياً من عالجات مسندة بالبيِّنات للتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر من النوع الجاف. 

ويقتضي األمر القيام بالرصد طيلة العمر.

نوع االستراتيجية

غير منطبق تعزيزية 

وقائية  

عالجية 
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الَزَرق

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum يمكن أن يسبب ضعف البصر: نعم

التعزيـز: بالنظـر إىل أن الـَزَرق عديـم األعـراض فـي مراحلـه األوىل، فإن مبـادرات تعزيز 

الصحة ذات التصميم المناسـب والهادفة إىل الكشـف المبكر عبر تحسين الوعي بأهمية 

فحـوص العيـن المنتظمة يمكـن أن تكون فعالة في زيادة اسـتعمال خدمات رعاية العين 

في صفوف المجموعات السكانية المسنة (٨). 

العالج: ال يعتبر فحص السكان العام للتحري عن الَزَرق حالياً فعاالً من حيث التكاليف في 

معظـم السـياقات (٦٣). وذلك يوصى بإخضاع األشـخاص ذوي المخاطـر العالية لفحوص 

عينيـة روتينيـة بالنظـر إىل أن الكشـف المبكر ضـروري لوقاية الوظيفـة البصرية. ويتمثل 

العالج الوحيد المثبت، والمقبول عموماً، للحد من خطر المزيد من التفاقم في الَزَرق في 

خفض الضغط داخل المقلة (٣٤). وبالمستطاع خفض هذا الضغط عبر عدد من التدخالت 

بمـا في ذلـك ترتيب عالجي بالقطـرات العينية، والعالج الليزري، والجراحـة، أو توليفة من 

هذه التدابير (٣٤).

نوع االستراتيجية

تعزيزية  

غير منطبق وقائية 

عالجية 

اعتالل الشبكية السكري

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum السبب: داء السكري

يمكن أن تسبب ضعف البصر: نعم 

التعزيز: يمكن أن تتسم مبادرات تعزيز الصحة باألهمية في إذكاء الوعي بأهمية الفحوص 

العينية المنتظمة لدى المصابين بالسكري (٧). 

الوقايـة: وبعـد بـدء داء السـكري، فـإن بمقـدور اإلدارة المثـىل للعوامل األساسـية لخطر 

اعتالل الشبكية السكري (مثل فرط سكر الدم وفرط الضغط) أن تقي أو تؤخر بدء وتفاقم 

اعتالل الشبكية السكري (١٨، ١٩).

العـالج: بمـا أن غالبية حاالت ضعف البصر الناجمة عن اعتالل الشـبكية السـكري يمكن 

تفاديهـا من خالل الكشـف المبكر والعالج في الوقت المناسـب، فقـد تمت، ومنذ وقت 

طويل، مسـاندة إجراء الفحـوص الدورية عىل المصابين بالسـكري. ويمكن إجراء الفحص 

باستخدام العاملين المدربين للرعاية العينية للتنظير العيني (مثل أطباء العيون وفاحصي 

النظر). وتتسم تدابير اإلحالة الفعالة والعالج الحسنة التوقيت العتالل الشبكية السكري عبر 

التدخـالت الليزرية وغيرهـا بفعالية عالية في الوقاية من ضعف البصر أو فقد البصر (٦٤). 

ويقتضي األمر القيام بالرصد طيلة العمر.

نوع االستراتيجية

تعزيزية 

وقائية 

عالجية 
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الُظفرة

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

يمكن أن تسبب ضعف البصر: في الحاالت المتقدمة 

الوقايـة: يمكـن أن يؤدي تفادي عوامل الخطـر البيئية المقترحـة إىل الوقاية من اإلصابة 

بالُظفرة. يمكن أن يوفر استعمال النظارات الشمسية الوقاية من األشعة فوق البنفسجية، 

والريح، والغبار. 

العالج: غالباً ما ُتستخدم قطرات الترطيب للتخفيف من األعراض مثل التهيج واإلحمرار. 

يسـتدعي األمـر القيـام بنـزع جراحـي إذا ما زحفـت الُظفـرة عىل المحـور البصـري (الجزء 

المركزي من القرنية) (٦٥)

نوع االستراتيجية

غير منطبق تعزيزية 

وقائية  

عالجية 

جفاف العيون

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

األسباب: تشمل األسباب العديدة لجفاف العين، عىل سبيل المثال ال الحصر، استعمال 

العدسات الالصقة، وبعض اعتالالت المناعة الذاتية (مثل داء شوغرين، والتهاب المفاصل 

الروماتويدي)، والتهاب الجفن، واضطرابات الجفن، وبعض األدوية، والتشيخ. 

يمكن أن يسبب ضعف البصر: ليس في العادة. 

العالج: توفر قطرات ترطيب العين أكثر الوسـائل المتاحة يسـراً في التخفيف من جفاف 

العيـن مـن خـالل زيادة حجـم الدموع. وفي معظـم الحـاالت الوخيمة قد يكون سـد القناة 

الدمعيـة فعاالً في تحسـين اسـتبقاء الدموع، غير أن البيِّنات ليسـت حاسـمة (٦٦). وعند 

اللزوم، فإن اإلدارة المناسبة لالعتالالت الجفنية، مثل التهاب الجفن (انظر أدناه) يمكن أن 

تكون فعالة في الحد من أعراض جفاف العين. نوع االستراتيجية

غير منطبق تعزيزية 

غير منطبق وقائية 

عالجية 

التهاب الجفن 
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Blepharitis
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Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

يمكن أن يسبب ضعف البصر: ال 

العـالج: عـادة مـا يكـون التهاب الجفـن اعتـالالً مزمناً يتعـذر تحقيق الشـفاء الدائـم منه. 

وتشـمل ترتيبات العالج الفعال الكمادات الدافئة، وتطهير الجفون وتدليكها، والمضادات 

الحيوية، ومضادات االلتهابات، أو توليفة من كل ذلك (٦٧).

نوع االستراتيجية

غير منطبق تعزيزية 

غير منطبق وقائية 

عالجية 
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االعتالالت الشائعة بين األطفال والكبار

األخطاء االنكسارية

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

يمكن أن تسبب ضعف البصر: نعم 

الوقايـة: من المتعـذر الوقاية من قصو البصر (طول النظر الناتج عن التقدم فى السـن)، 

ومـد البصـر (طول النظر)، والالبؤرية وفي حالة الَحَسـر (قصر النظـر)، من جهة أخرى، فإن 

زيـادة الوقـت الذي ينفقه األطفال في الهـواء الطلق والحد من األنشـطة البصرية القريبة 

قـد يؤخر بدء الَحَسـر (قصـر النظر) وتفاقمـه، مما يقلل من الَحَسـر (قصر النظر) الشـديد 

ومضاعفاتـه (٩، ١٥). كمـا أن هنـاك طائفـة مـن التدخـالت العينيـة، والدوائية، والسـلوكية 

الكفيلـة بتأخيـر بـدء أو إبطاء تفاقم الَحَسـر (قصر النظر) إىل أشـكال متقدمة ومضاعفات 

وخيمة، غير أن األمر يتطلب المزيد من البحوث (٦٨). 

العالج: يوصى بإجراء الفحص للتحري عن األخطاء االنكسارية في صفوف األطفال (فقط) 

بغية تفادي األثر الضار للخطأ االنكساري غير المصحح عىل األداء الدراسي (١٢). 

ويمكـن التعويض بفعالية عن انخفاض حدة اإلبصار الناجم عن خطأ انكسـاري باسـتخدام 

النظارات أو العدسات الالصقة. وتستخدم جراحة االنكسار الليزرية، وبدرجة أقل العدسات 

داخل المقلة، لتصحيح الخطأ االنكساري.

نوع االستراتيجية

غير منطبق تعزيزية 

وقائية  

عالجية 

 عتامة القرنية الناجمة 

عن اإلصابة

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

األسباب: اإلصابة العينية 

يمكن أن تسبب ضعف البصر: نعم 

التعزيـز/ الوقايـة: يمكـن للتدخـالت التي تركـز عىل السـالمة العامة والمهنيـة من خالل 

إجـراءات السياسـات والقواعـد التنظيميـة، مثـل وضـع أحزمـة األمـان وتقييد اسـتخدام 

األلعـاب النارية، أن تقلـل من خطر اإلصابات العينية (٢٠، ٢١). كمـا قد يكون تعزيز الصحة 

ـه لتحسـين الوعي باسـتراتيجيات الوقاية من الرضوح، بما في ذلـك ارتداء واقيات  الموجَّ

العيـون فـي األنشـطة والصناعـات ذات المخاطـر العالية (كبعـض الرياضات، واألنشـطة 

الزراعيـة) فعـاالً في الحد من اإلصابات العينية. عـىل أن األمر يتطلب المزيد من البحوث 

للتحقيق في مدى فعالية التدخالت التثقيفية في الوقاية من اإلصابات العينية (٢٢). 

العـالج: وفـي بعض الحاالت يمكـن عالج ضعف البصـر أو فقد البصر الناجـم عن عتامة 

القرنيـة مـن خـالل زرع القرنيـة السـترداد البصـر. ويشـكل النقـص فـي أنسـجة القرنيـة 

تحدياً ماثالً.

نوع االستراتيجية

تعزيزية  

وقائية  

عالجية 
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الرمد الُحبيبي

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum السبب: عدوى بجرثوم المتدثرة الحثرية

يمكن أن يسبب ضعف البصر: نعم 

التعزيـز/ الوقايـة: المضادات الحيويـة للحد من خطر عدوى المتدثـرة الحثرية العينية أو 

التخلـص منـه (٦٩) ونظافة الوجه، والتحسـينات البيئية، والسـيما تحسـين الحصول عىل 

خدمـات الميـاه واإلصحاح، من أجل الوقاية من سـراية المتدثرة المذكورة (٢٦). يتم توفير 

تدابيـر المضادات الحيوية، ونظافة الوجه، والتحسـينات البيئية، فـي كامل المناطق التي 

يتجـاوز فيها معدل انتشـار عالمة الرمد الُحبيبي النشـط «العدوى التراخوميـة - الُجريبية» 

نسبة ٥٪.

العالج: الجراحة للتشعر للوقاية من ضعف البصر أو فقد البصر الناجم عن عتامة القرنية.

نوع االستراتيجية

تعزيزية 

وقائية 

عالجية 

داء كالبية الذنب 

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

السبب: عدوى بكالبية الذنب المتلوية 

يمكن أن يسبب ضعف البصر: نعم 

الوقايـة: ينتقـل داء كالبية الذنب عبر الذبابة السـوداء ويمكن أن يؤدي إىل ضعف البصر 

وفقـد البصـر. وليـس هناك من لقـاح أو دواء للوقاية مـن العدوى. وُتنفـذ البرامج الجارية 

لمكافحة هذا الداء في األقاليم الموطونة وتتألف من اإلعطاء الجموعي لعقار اإليفرمكتين 

في إطار العالج المجتمعي. وتشكل مكافحة النواقل استراتيجية إضافية. 

العـالج: وتوصي منظمة الصحـة العالمية بعالج داء كالبية الذنب بعقـار اإليفرمكتين مرة 

في السنة عىل األقل عىل مدى ٥-١٠ سنوات (١٣).
نوع االستراتيجية

غير منطبق تعزيزية 

وقائية 

عالجية 

التهاب الملتحمة

Dry eye Conjunctivitis Pterygium

Blepharitis

Refractive error

Sub-conjunctival haemorrhage

Cataract Macular degeneration

Glaucoma Corneal opacity

Onchocerciasis

Diabetic retinopathy Trachoma

Chalazion Xerophthalmia

Neonatorum

األسباب الشائعة: الحساسية أو عدوى جرثومية أو فيروسية 

يمكن أن تسبب ضعف البصر: ليس في العادة 

التعزيز/ الوقاية: يمكن توقي سـراية التهاب الملتحمة الفيروسـي والجرثومي من خالل 

إجراءات النظافة الشخصية (غسل األيدي)، في حين أن تفادي المواد المسببة للحساسية 

يمكن أن يكون فعاالً في الوقاية من التهاب الملتحمة التحسسي. 

العـالج: يمكـن عالج التهاب الملتحمة الجرثومي باسـتخدام قطـرات المضادات الحيوية، 

وعالج التهاب الملتحمة التحسسي باستعمال مضادات االلتهاب.
نوع االستراتيجية

تعزيزية 

وقائية 

عالجية 



٦٨

المراجع

 Hobday K, Ramke J, du Toit R. Eye health promotion  .١

 in Western Pacific island countries. Clinical &
Experimental Ophthalmology. 2011;39(6):584–5.

 Martin-Maria N. Do health promotion strategies  .٢

 targeting physical activity and diet have take into
account eye health? A Scoping Review. 2018.

 DOH. Tobacco-control campaigns in Australia:  .٣

 experience. Australian Government Department
 of Health and Ageing; 2004 (available at:

https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-14-

social-marketing/14-3-tobacco-control-campaigns-in-

australia-experi , accessed 16 September 2019).

 Kennedy RD, Spafford MM, Parkinson CM, Fong GT.  .٤

 Knowledge about the relationship between smoking
 and blindness in Canada, the United States, the
 United Kingdom, and Australia: results from the

 International Tobacco Control Four-Country Project.
Optometry (St Louis, Mo). 2011;82(5):310–7.

 Wilson N, Grigg M, Cameron G, Afzal R, Glasgow H.  .٥

 Smoking and blindness advertisements are effective
in stimulating calls to a national quitline. BMJ. 2003.

 Hubley J, Gilbert C. Eye health promotion and the  .٦

 prevention of blindness in developing countries:

 critical issues. The British Journal of Ophthalmology.

2006;90(3):279-84.

 Lawrenson JG, Graham-Rowe E, Lorencatto F, Burr J,  .٧

 Bunce C, Francis JJ, et al. Interventions to increase
 attendance for diabetic retinopathy screening.

Cochrane Database Syst Rev. 2018;1:CD012054.

 Muller A, Keeffe JE, Taylor HR. Changes in eye  .٨

 care utilization following an eye health promotion
 campaign. Clinical & Experimental Ophthalmology.

2007;35(4):305-9.

 He M, Xiang F, Zeng Y, Mai J, Chen Q, Zhang J, et al.  .٩

 Effect of time spent outdoors at school on the
 development of myopia among children in China: a
randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(11):1142–8.

 Kirag N, Temel AB. The effect of an eye health  .١٠

 promotion program on the health protective
 behaviors of primary school students. Journal of

Education and Health Promotion. 2018;7:37.

 Paudel P, Yen PT, Kovai V, Naduvilath T, Ho SM,  .١١

 Giap NV, et al. Effect of school eye health promotion
 on children’s eye health literacy in Vietnam. Health

Promotion International. 2019;34(1):113-22.

 Evans JR, Morjaria P, Powell C. Vision screening  .١٢

 for correctable visual acuity deficits in school-age
 children and adolescents. Cochrane Database Syst

Rev. 2018;2:Cd005023.

 WHO. The WHO African programme for  .١٣

 onchocerciasis control: final evaluation report.
WHO; 2015 (available at: https://www.who.int/about/

 evaluation/jaf21-apoc-final-report15-v5.pdf , accessed
16 September 2019.

 WHO. WHO Weekly epidemiological record.  .١٤

 2019;19 July 2019, No 29(94):317–28

 Gifford KL, Richdale K, Kang P, Aller TA, Lam  .١٥

 CS, Liu YM, et al. IMI - Clinical Management
 Guidelines Report. Invest Ophthalmol Vis Sci.

2019;60(3):M184-m203.

 Imdad A, Mayo-Wilson E, Herzer K, Bhutta ZA. Vitamin  .١٦

 A supplementation for preventing morbidity and
 mortality in children from six months to five years of
age. Cochrane Database Syst Rev. 2017;3:Cd008524.

 Mayo-Wilson E, Imdad A, Herzer K, Yakoob MY,  .١٧

 Bhutta ZA. Vitamin A supplements for preventing
 mortality, illness, and blindness in children aged

 under 5: systematic review and meta-analysis.

BMJ. 2011;343:d5094.

 Nathan DM, Genuth S, Lachin J, Cleary P, Crofford O,  .١٨

 Davis M, et al. The effect of intensive ةيجالع of diabetes
 on the development and progression of long-term

 complications in insulin-dependent diabetes mellitus.

N Engl J Med. 1993;329(14):977-86.

 Yau J, Rogers S, Kawasaki R, Lamoureux E, Kowalski J,  .١٩

 Bek T, et al. Global prevalence and major risk
 factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care.

2012;35:556–64.

 Wisse RP, Bijlsma WR, Stilma JS. Ocular firework  .٢٠

 trauma: a systematic review on incidence, severity,

 outcome and prevention. Br J Ophthalmol.
2010;94(12):1586–91.

 Rutherford WH. The medical effects of seat-belt  .٢١

 legislation in the United Kingdom: a critical review of
the findings. Arch Emerg Med. 1985;2(4):221–3.

 Shah A, Blackhall K, Ker K, Patel D. Educational  .٢٢

 interventions for the prevention of eye injuries.

Cochrane Database Syst Rev. 2009(4):Cd006527.

 Bailey RL, Arullendran P, Whittle HC, Mabey DC.  .٢٣

 Randomised controlled trial of single-dose
 azithromycin in ةيجالع of trachoma. Lancet.

1993;342(8869):453–6.

https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-14-social-marketing/14-3-tobacco-control-campaigns-in-australia-experi
https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-14-social-marketing/14-3-tobacco-control-campaigns-in-australia-experi
https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter-14-social-marketing/14-3-tobacco-control-campaigns-in-australia-experi
https://www.who.int/about/evaluation/jaf21-apoc-final-report15-v5.pdf
https://www.who.int/about/evaluation/jaf21-apoc-final-report15-v5.pdf


٦٩

 Schachter J, West SK, Mabey D, Dawson CR, Bobo L,  .٢٤

 Bailey R, et al. Azithromycin in control of trachoma.

Lancet. 1999;354(9179):630–5.

 West S, Munoz B, Lynch M, Kayongoya A,  .٢٥

Chilangwa Z, Mmbaga BB, et al. Impact of face-

 washing on trachoma in Kongwa, Tanzania. Lancet.
1995;345(8943):155–8.

 Taylor HR, Burton MJ, Haddad D, West S, Wright H.  .٢٦

Trachoma. Lancet. 2014;384(9960):2142-52.

 WHA. Global elimination of blinding trachoma.  .٢٧

 Fifty-first World Health Assembly, Geneva,

 16 May 1998, Resolution WHA51.11. World Health
Organization, Geneva: 1998.

 Solomon AW, Emerson PM, Resnikoff S. Trachoma  .٢٨

 then and now: update on mapping and control.
Community Eye Health. 2017;30(100):90–1.

 Baltussen R, Sylla M, Mariotti SP. Cost-effectiveness  .٢٩

 analysis of cataract surgery: a global and regional
analysis. Bull World Health Organ. 2004;82(5):338–45.

 Finger RP, Kupitz DG, Fenwick E, Balasubramaniam  .٣٠

 B, Ramani RV, Holz FG, et al. The impact of successful
 cataract surgery on quality of life, household

 income and social status in South India. PloS One.

2012;7(8):e44268.

 Wen D, McAlinden C, Flitcroft I, Tu R, Wang Q,  .٣١

 Alio J, et al. Postoperative Efficacy, Predictability,

 Safety, and Visual Quality of Laser Corneal Refractive
 Surgery: A Network Meta-analysis. Am J Ophthalmol.

2017;178:65–78.

 Revised indications for the ةيجالع of retinopathy of  .٣٢

 prematurity: results of the early ةيجالع for retinopathy
 of prematurity randomized trial. Arch Ophthalmol.

2003;121(12):1684–94.

 Wong TY, Sun J, Kawasaki R, Ruamviboonsuk P,  .٣٣

 Gupta N, Lansingh VC, et al. Guidelines on diabetic
 eye care: the International Council of Ophthalmology

 recommendations for screening, follow-up,

 referral, and ةيجالع based on resource settings.

Ophthalmology. 2018;125(10):1608–22.

Jonas JB, Aung T, Bourne RR, Bron AM, Ritch R, Panda-  .٣٤

Jonas S. Glaucoma. Lancet. 2017;390(10108):2183–93.

 Bloch SB, Larsen M, Munch IC. Incidence of legal  .٣٥

 blindness from age-related macular degeneration
 in Denmark: year 2000 to 2010. Am J Ophthalmol.

2012;153(2):209–13.e2.

 Borooah S, Jeganathan VS, Ambrecht AM, Oladiwura  .٣٦

 D, Gavin M, Dhillon B, et al. Long-term visual
 outcomes of intravitreal ranibizumab ةيجالع for wet

 age-related macular degeneration and effect on
 blindness rates in south-east Scotland. Eye (London,

England). 2015;29(9):1156–61.

 Aminlari A, Singh R, Liang D. Management of  .٣٧

 pterygium. American Academy of Ophthalmology;
2019 (available at: https://www.aao.org/eyenet/
 article/management-of-pterygium-2 , accessed

16 September 2019).

 Yu J, Asche CV, Fairchild CJ. The economic burden of  .٣٨

 dry eye disease in the United States: a decision tree
analysis. Cornea. 2011;30(4):379–87.

 Scanlon PH. The English National Screening  .٣٩

 Programme for diabetic retinopathy 2003-2016. Acta
diabetologica. 2017;54(6):515–25.

 GREG. Certificate of higher education in diabetic  .٤٠

retinopathy screening https://drscreening.org/
certificate-of-higher-education-in-diabetic-

 retinopathy-screening: Gloucestershire Retinal
Education Group; [cited 2019 June].

 Oke JL, Stratton IM, Aldington SJ, Stevens RJ,  .٤١

 Scanlon PH. The use of statistical methodology to
 determine the accuracy of grading within a diabetic

 retinopathy screening programme. Diabet Med.

2016;33(7):896–903.

 Liew G, Michaelides M, Bunce C. A comparison of  .٤٢

 the causes of blindness certifications in England and
 Wales in working age adults (16-64 years), 1999-2000

with 2009-2010. BMJ open. 2014;4(2):e004015.

 Fortune N, Madden R, Almborg AH. Use of a new  .٤٣

 international classification of health interventions
 for capturing information on health interventions

 relevant to people with disabilities. Int J Environ Res
Public Health. 2018;15(1)

 Tebbutt E, Brodmann R, Borg J, MacLachlan M,  .٤٤

 Khasnabis C, Horvath R. Assistive products and the
 Sustainable Development Goals (SDGs). Globalization

and Health. 2016;12(1):79.

 AHRQ. Vision rehabilitation for elderly individuals  .٤٥

 with low vision or blindness. Agency for
 Healthcare Research and Quality; 2004 (available

at: https://www.cms.gov/Medicare/Coverage/
 InfoExchange/downloads/rtcvisionrehab.pdf ,

accessed 16 September 2019).

Binns AM, Bunce C, Dickinson C, Harper R, Tudor-  .٤٦

 Edwards R, Woodhouse M, et al. How effective is low
 vision service provision? A systematic review. Surv

Ophthalmol. 2012;57(1):34–65.

 Ryan B. Models of low vision care: past, present  .٤٧

 and future. Clinical & Experimental Optometry.

2014;97(3):209–13.

 Lamoureux EL, Pallant JF, Pesudovs K, Rees G,  .٤٨

Hassell JB, Keeffe JE. The effectiveness of low-

 vision rehabilitation on participation in daily living
 and quality of life. Invest Ophthalmol Vis Sci.

2007;48(4):1476–82.

https://www.aao.org/eyenet/article/management-of-pterygium-2
https://www.aao.org/eyenet/article/management-of-pterygium-2
https://drscreening.org/certificate-of-higher-education-in-diabetic-retinopathy-screening
https://drscreening.org/certificate-of-higher-education-in-diabetic-retinopathy-screening
https://drscreening.org/certificate-of-higher-education-in-diabetic-retinopathy-screening
https://www.cms.gov/Medicare/Coverage/InfoExchange/downloads/rtcvisionrehab.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Coverage/InfoExchange/downloads/rtcvisionrehab.pdf


٧٠

 Chiang PP, O’Connor PM, Le Mesurier RT, Keeffe JE.  .٤٩

 A global survey of low vision service provision.

Ophthalmic Epidemiol. 2011;18(3):109–21.

 Elsman EBM, Al Baaj M, van Rens G, Sijbrandi W, van  .٥٠

 den Broek EGC, van der Aa HPA, et al. Interventions
 to improve functioning, participation, and quality of
 life in children with visual impairment: a systematic

review. Surv Ophthalmol. 2019;64(4):512–57.

 Virgili G, Acosta R, Bentley SA, Giacomelli G, Allcock C,  .٥١

 Evans JR. Reading aids for adults with low vision.

Cochrane Database Syst Rev. 2018;4:Cd003303.

 Rauch A, Negrini S, Cieza A. Toward strengthening  .٥٢

 rehabilitation in health systems: methods used
 to develop a WHO package of rehabilitation

 interventions. Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation. 2019.

 Yasmin S. An integrated low vision service: Sri Lanka.  .٥٣

Community Eye Health. 2012;25(77):16.

 Huiming Y, Chaomin W, Meng M. Vitamin A for  .٥٤

 treating measles in children. Cochrane Database Syst
Rev. 2005(4):CD001479.

 WHO. WHO recommendations on interventions  .٥٥

 to improve preterm birth outcomes.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321160/:
World Health Organization, 2015.

 Medley N, Vogel JP, Care A, Alfirevic Z. Interventions  .٥٦

 during pregnancy to prevent preterm birth: an
 overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane

Database Syst Rev. 2018;11:CD012505.

 Lenhart PD, Courtright P, Wilson ME, Lewallen S,  .٥٧

 Taylor DS, Ventura MC, et al. Global challenges in the
 management of congenital cataract: proceedings of

 the 4th International Congenital Cataract Symposium
 held on March 7, 2014, New York, New York. Journal

 of AAPOS: the official publication of the American
 Association for Pediatric Ophthalmology and

Strabismus. 2015;19(2):e1–8.

 Long V, Chen S. Surgical interventions for bilateral  .٥٨

 congenital cataract. The Cochrane database of
systematic reviews. 2001(3):Cd003171.

 RCO. Cataract Surgery Guidelines. Royal  .٥٩

 College of Ophthalmologists; 2010 (available
at: https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/

uploads/2014/12/2010-SCI-069-Cataract-
 Surgery-Guidelines-2010-SEPTEMBER-2010-1.pdf ,

accessed 16 September 2019).

 Riaz Y, Mehta JS, Wormald R, Evans JR, Foster A,  .٦٠

Ravilla T, et al. Surgical interventions for age-

 related cataract. Cochrane Database Syst Rev.

2006(4):Cd001323.

 AAO. Age-related macular degeneration:  .٦١

 preferred practice pattern. American
 Academy of Ophthalmology, 2015 (available at:

https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/age-

 related-macular-degeneration-ppp-2015 , accessed
16 September 2019).

 Yorston D. Anti-VEGF drugs in the prevention  .٦٢

 of blindness. Community Eye Health Journal.
2014;27(87):44–6.

 Fleming C, Whitlock EP, Beil T, Smit B, Harris RP.  .٦٣

 Screening for primary open-angle glaucoma in the
 primary care setting: an update for the US ةيئاقو

 services task force. Annals of Family Medicine.

2005;3(2):167–70.

 Arun CS, Al-Bermani A, Stannard K, Taylor R.  .٦٤

 Long-term impact of retinal screening on significant
 diabetes-related visual impairment in the working age

population. Diabet Med. 2009;26(5):489–92.

 Krachmer J, Mannis M, Holland E. Cornea: 2nd ed.  .٦٥

Mosby E, editor: Elsevier Mosby; 2005.

 Ervin AM, Law A, Pucker AD. Punctal occlusion for  .٦٦

 dry eye syndrome. Cochrane Database Syst Rev.

2017;6:Cd006775.

 Amescua G, Akpek E, Farid M, Garcia-Ferrer F,  .٦٧

 Lin A, Rhee K, et al. Blepharitis PPP–2018. American
 Academy of Ophthalmology, 2018 (available at:

https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/
blepharitis-ppp-2018 , accessed 16 September 2019).

 Wildsoet CF. Interventions for myopia onset and  .٦٨

 progression report. Investigative Ophthalmology &
Visual Science; 2018.

 Evans JR, Solomon AW. Antibiotics for trachoma.  .٦٩

Cochrane Database Syst Rev. 2011(3):Cd001860.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321160/
https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/2010-SCI-069-Cataract-Surgery-Guidelines-2010-SEPTEMBER-2010-1.pdf
https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/2010-SCI-069-Cataract-Surgery-Guidelines-2010-SEPTEMBER-2010-1.pdf
https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2014/12/2010-SCI-069-Cataract-Surgery-Guidelines-2010-SEPTEMBER-2010-1.pdf
https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/age-related-macular-degeneration-ppp-2015
https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/age-related-macular-degeneration-ppp-2015
https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/blepharitis-ppp-2018
https://www.aao.org/preferred-practice-pattern/blepharitis-ppp-2018


٧١٧١

الفصل ٤

النجاحات والتحديات 

المتبقية في ميدان 

رعاية العين
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أثمـر العمل المتضافـر العالمي الهـادف إىل عالج اعتالالت 

العيـن وضعف البصر في السـنوات الثالثيـن الماضية عن 

إحراز تقدم في العديد من المجاالت. 

أتاحــت الُفتوح العلميــة والتكنولوجية طائفة واســعة من 

الفــرص الســريرية والبحثيــة التي تبشــر بتعجيــل وتيرة 

الجهود المقبلة.

ما تزال هناك تحديات في الطريق إىل المستقبل، والسيما 

فيما يتعلق بالسمات الديمغرافية المتحولة؛ وجمع البيانات 

وإدماجها في نظم المعلومات الصحية؛ وإدراج رعاية العين 

ضمـن الخطـط االسـتراتيجية الصحيـة؛ والقـوى العاملـة، 

والتنسيق مع القطاع الخاص.
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العمل المتضافر العالم

بفضـل العمل المتضافر الذي بُذل في السـنوات الثالثيـن الماضية لعالج اعتالالت 

العيـن وضعـف البصـر، وكذلـك الُفتـوح العلميـة والتكنولوجيـة التـي تحققـت في 

ميدان رعاية العين، فقد أرسى القطاع منصة قوية للنجاح يمكن االرتكاز عليها لبناء 

الجهود المقبلة. 

المناصرة

بُذلت جهود واسعة خالل السنوات الثالثين الماضية لعالج اعتالالت العين وضعف 

البصـر أثمـرت عن تحقيق التقدم في مجاالت عديـدة. وقد أطلقت منظمة الصحة 

العالميـة عـام ٢٠٠٩ المبـادرة العالميـة للتخلـص من فقـد البصر الذي يمكـن تجنبه، 

والمعروفـة باسـم «اإلبصـار ٢٠٢٠ – الحـق فـي اإلبصـار» (١) بغيـة تكثيـف وتسـريع 

األنشـطة السـاعية إىل الوقاية من فقـد البصر والهادفة إىل القضـاء عىل هذا النوع 

مـن فقـد البصـر بحلـول عـام ٢٠٢٠. واضطلعـت المبادرة بـدور محوري فـي تحقيق 

مناصـرة موحـدة ومنسـقة لألوليات األساسـية للعمل في ميدان رعايـة العين عىل 

األصعدة العالمية، واإلقليمية، والوطنية؛ كما أسـهمت في تقوية البرامج، واللجان، 

وجهـات التنسـيق الوطنية المعنية بالوقاية من فقـد البصر، وفي دعم إعداد خطط 

وطنية للرعاية العينية، واستقطاب التأييد لتوفير بيِّنات أمتن في الميدان. وكفلت 

أربعـة قـرارات صـادرة عـن جمعية الصحـة العالمية الحفـاظ عىل هـذا الزخم، وهي 

 ،(٢٠٠٩) ع٦٢-١  ص  وج   ،(٢٠٠٦) وج ص ع٥٩-٢٥   ،(٢٠٠٣) ع٥٦-٢٦  ص  ج  القـرارات: 

وج ص ع٦٦-١١ (٢٠١٣) (٢، ٣).

وفي حين أن أهداف ومبادئ المبادرة األصلية ماتزال عىل حالها، فإنها استندت إىل 

خطط إضافية عىل مر السنين. وركزت المبادرة األولية «اإلبصار ٢٠٢٠» عىل األسباب 

الرئيسـية لفقـد البصـر التـي تتوافـر إزاءها تدخـالت فعالة مـن حيـث التكلفة، مثل 

السـاد، والرمـد الُحبيبي، وداء كالبيـة الذنب، وفقد البصر لدى األطفـال. وفيما بعد، 

وإقـراراً بأهميـة االعتالالت غير السـارية وأثر األشـكال الخفيفة مـن فقد البصر عىل 

نوعية الحياة، فإن خطط عام ٢٠٠٦ لم تركز فحسب عىل القضاء عىل فقد البصر الذي 

يمكن تجنبه بل إنها شملت أيضاً ضعف البصر، والسيما تصحيح الخطأ االنكساري.

وترافـق قـرار جمعيـة الصحـة العالمية فـي عامـي ٢٠٠٩ و٢٠١٣ مع خطـط عمل تحدد 

أهدافـاً وأنشـطة واضحـة للـدول األعضـاء، وأمانة المنظمـة، والشـركاء الدولييــن. 

وتضمنت أحدث هذه الخطط، وهي «توفير صحة العين للجميع: خطة عمل عالمية 

للفتـرة ٢٠١٤-٢٠١٩» (٣)، بعـداً إضافياً يتمحور حول حصول الجميع عىل خدمات رعاية 

العيـن الشـاملة، وحددت هدفـاً عالمياً طموحاً هـو تخفيض «معدل انتشـار حاالت 

ضعف البصر الذي يمكن تجنبه بنسبة ٢٥٪ بحلول عام ٢٠١٩».

أثمر العمل المتضافر 

العالمي خالل 

السنوات الثالثين 

الماضية عن تحقيق 

تقدم في العديد 

من المجاالت.
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وُعرضـت بيِّنـات أثـر هـذه الجهـود المتضافـرة عـىل الـدول األعضـاء خـالل الـدورة 

السـبعين لجمعيـة الصحـة العالميـة فـي أيار/ مايـو عام ٢٠١٧ فـي تقرير يبـرز التقدم 

المحـرز نحو تحقيق المؤشـرات المدرجـة في خطة العمل العالميـة للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩ 

(القـرار ج ص ع٦٦-٤). وأثنـاء الـدورة المذكـورة أبلغـت ٥٦ دولـة عضواً عـن إعدادها 
لخطة وطنية للصحة العينية، أو السـتراتيجيات تسـاند خطة العمل، في حين راعت 

العديـد مـن الـدول األخرى خطة العمل فـي خططها الصحية الوطنية الواسـعة. كما 

أفادت أكثر من ٥٠ من الدول األعضاء بأن إنشـاء لجنة وطنية للصحة العينية أو آلية 

تنسيق مماثلة كان حاسماً في تنفيذ خطة العمل (٤).

وأسـفرت الدعـوة المطـردة إىل توفيـر المزيـد مـن البيِّنـات بشـأن ضعـف البصـر 

ذة لقياس  وخدمات رعاية العين عن زيادة ملحوظة في عدد المسوح السكانية المنفَّ

جريت في 
ُ
فقـد البصـر وضعف البصر، بحيث وصل عدد المسـوح السـكانية التـي أ

٣٥ بلـداً إىل أكثـر مـن ٦٠ مسـحاً منـذ عـام ٢٠١٠ (ونحـو ٣٠٠ مسـحاً فـي ٩٨ بلـداً منـذ 

عام ١٩٨٠) (٥). وكانت المعارف المسـتخلصة من هذه المسـوح ذات أهمية محورية 

في زيادة المناصرة وتنوير االستراتيجيات المناسبة للصحة العمومية.

اعتالالت العين وضعف البصر

تحقق تقدم واسع عىل طريق عالج الحاالت النوعية العتالالت العين وضعف البصر. 

وانخفـض عـدد األطفال والبالغيـن المصابين بالعـداوى العينية وفقـد البصر نتيجة 

عوز فيتامين ألف (٦)، وداء كالبية الذنب (٧)، والرمد الُحبيبي (٨، ٩) في كل األقاليم 

خالل السنوات الثالثين الماضية (١٠). ويرجع ذلك إىل تنفيذ مبادرات واسعة النطاق 

للصحة العمومية قادت إىل النهوض بإجراءات النظافة الشخصية، والتغذية، وتغطية 

التمنيـع (التطعيم)، وكذلك توزيع المضادات الحيوية، وعقار اإليفرمكتين، وفيتامين 

ألف. وباإلضافة إىل نجاحات التدخالت الوقائية الخاصة بالرمد الُحبيبي النشط، فقد 

انخفـض عدد األشـخاص المحتاجيـن إىل عمليات عالج التشـعر التراخومي بشـكل 

ضخـم خالل العقد الماضي في مختلف أرجاء العالم: وذلك من ٨٫٢ مليون شـخص 

عام ٢٠٠٧ (٨) إىل ٢٫٥ مليون شخص عام ٢٠١٩ (١١).

ويعتبـر السـاد السـبب الرئيسـي لفقـد البصر عىل مسـتوى العالم وقـد كان موضع 

التركيز األساسي للعديد من البرامج الهادفة إىل تحقيق أهداف مبادرة اإلبصار ٢٠٢٠. 

ونتيجـة ذلـك فـإن الكثير مـن البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخل قد شـهدت 

زيادات ضخمة في معدالت جراحة السـاد (١٢، ١٣). وعىل سـبيل المثال فقد نجحت 

الهنـد فـي زيادة معدل جراحة السـاد بنحو تسـعة أمثـال بين عامـي ١٩٨١ و٢٠١٢ (١٤). 

وأسـفرت هـذه الجهـود عن انخفاضـات متواضعة في النسـبة العالميـة من حاالت 

ضعف البصر وفقد البصر العائدة إىل الساد بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٥ (١٥).

ومـن الواضـح أن االسـتثمارات خـالل األعوام الثالثيـن الماضية قد جنت مكاسـب 

ضخمة، كما ويفيد تحليل تَلَوي حديث للدراسات السكانية المتعلقة بعبء المرض 

العالمـي إىل انخفـاض متواصـل في معدل االنتشـار الموحد حسـب العمر لضعف 

البصر البعيد وفقد البصر في صفوف الكبار منذ عام ١٩٩٠ (٣٫٨٣٪ عام ١٩٩٠ بالمقارنة 

مـع ٢٫٩٠٪ عـام ٢٠١٥) (٥). وفضـًال عـن ذلـك فقد تحققـت انخفاضـات متواضعة في 

نسـبة البالغيـن المصابين بحـاالت ضعف البصر أو فقد البصـر الناجمة تحديداً عن 

أسـباب يمكـن توقيها أو عالجهـا (٥). غير أنه تجدر اإلشـارة إىل أن االنخفاضات في 

معدل االنتشار ال تواكب معدالت التشيخ والنمو السكاني، وهكذا فإن عدد البالغين 

المصابين بضعف البصر آخذ بالتزايد.
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الُفتوح العلمية والتكنولوجية

أتاحـت الُفتـوح العلميـة والتكنولوجيـة بدورها طائفة واسـعة من الفرص السـريرية 

والبحثية في ميدان رعاية العين. وعىل سبيل المثال فإن التصوير المقطعي للشبكية 

والعصب البصري قد أثر كثيراً عىل تشكل الممارسة السريرية للرعاية العينية خالل 

السـنوات الخمس عشرة األخيرة (١٦)، وسـاعد في تشخيص مجموعة من اعتالالت 

العين، وأرشد ترتيبات العالج المتعلقة بالَزَرق، واعتالل الشبكية السكري، والتنكس 

البقعـي المرتبـط بتقـدم العمـر. وكان اعتماد حلـول الرعايـة الصحية عن بعـد فعاالً 

فـي تيسـير الحصول عىل طائفـة من خدمات الرعايـة الصحية، والسـيما للقاطنين 

فـي المناطـق الريفيـة والنائيـة في العديد مـن البلـدان (١٧–١٩). وتبعـث العديد من 

التكنولوجيـات الناشـئة فـي ميدان رعاية العيـن، بما في ذلك اسـتخدام التطبيقات 

البرمجية لألجهزة المتنقلة في تقدير اإلبصار (٢٠، ٢١) ومقايسة حصائل جراحة الساد 

(٢٢)، وتكنولوجيـات الـذكاء االصطناعي للكشـف عن مجموعة مـن اعتالالت العين 
بينهـا اعتـالل الشـبكية السـكري (٢٣–٢٦)، المزيد مـن األمل لتيسـير الحصول عىل 

شـة.  الرعاية الصحية والنهوض بجودتها بالنسـبة لمعظم المجتمعات المحلية المهمَّ

عىل أن األمر يتطلب المزيد من البحوث في سياقات العالم الحقيقي قبل االعتماد 

الواسـع لهـذه التكنولوجيات. كما أن اسـتخدام تحليـالت البيانات الكبيـرة يمكن أن 

ينهـض بالمعـارف المتعلقـة باسـتعمال الخدمات وترصـد اعتالالت العيـن وتحديد 

أسبابها (٢٧)، ورصد الحصائل الجراحية (٢٨).

وفي سـياق العالج، فإن الفتوح المحققة في مجـال التقنيات الجراحية، والمترافقة 

مـع تحسـينات في تصميم العدسـات القرنية، وتزايد توافر هذه العدسـات بأسـعار 

زهيدة ونوعية رفيعة (٢٩)، قد أسفر عن تحسن ملموس (من حيث نوعية الحصائل 

البصرية للمرضى، والسـالمة، وعدد العمليات الجراحية) فيما يتعلق بتوفير خدمات 

الساد الجراحية (٣٠،٣١). وشكل تطبيق نهج الحقن بمضادات تشكل األوعية الدموية 

ثـورة فـي عالج التنكـس البقعي المرتبـط بتقدم العمر وأسـفر عـن خفض معدالت 

اإلصابة بفقد البصر بفعل التنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر والناجم عن تشكل 

األوعيـة الدمويـة في البلـدان المرتفعة الدخـل (٣٢، ٣٣). وفي حيـن أن من الواضح 

أن نهجي التصوير المقطعي للشـبكية والعصب البصري والحقن بمضادات تشكل 

األوعيـة الدمويـة عـىل حد سـواء يضطلعـان بدور بـارز فـي الوقاية من فقـد البصر، 

فإن توافرهما شـحيح في الكثير من البلدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل بسبب 

تبعات التكلفة (٣٤، ٣٥). وبفضل الفتوح العلمية في عالج المصابين بفيروس العوز 

المناعي البشري (HIV) فقد أضحى بالمستطاع توقي العداوى العينية المرتبطة بهذا 

الفيروس عموماً، ولو أن التهاب الِعنبية المرتبط بتعافي المناعة انبثق كمضاعفة من 

المضاعفات (٣٦). ويبعث المزيد من الفتوح العلمية األمل بتحقيق تحسـينات في 

عالج الَزَرق و التنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، وجراحة عتامة القرنية (٣٧–٣٩).

وغيَّـرت الفتـوح التكنولوجية من ميـدان التأهيل البصري. وبفضـل تطوير الهواتف 

الذكية، والتعرُّف الصوتي، وخصائص الوصول الميسر في نظم التشغيل الحاسوبية، 

فقد تعززت بشـكل هائل قدرة المصابين بضعف البصر وفقد البصر عىل الحصول 

عـىل خدمـات المعلومـات واالتصـاالت (٤٠). وتتوافر الكتب السـمعية الرقمية عىل 

نطاق واسع وبأعداد متصاعدة للعاجزين عن قراءة المطبوعات. وبمقدور المصابين 

بضعـف البصـر اسـتطالع طريقهـم باسـتخدام النظـام العالمـي لتحديـد المواقع، أو 

اسـتخدام العصـي اإللكترونيـة للمسـاعدة في كشـف العوائـق القريبـة (٤١). ومع أن 

األمـر يتطلب المزيد من البحوث فإن غرسـات الشـبكية يمكـن أن توفر حالً مبتكراً 

السترداد البصر لذوي اإلبصار الوظيفي المحدود (٤٢).
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ومن المهم اإلقرار بأن األمثلة المعروضة هنا ليست شاملة بالتأكيد، ونتيجة اإليقاع 

السريع لالبتكار في ميدان رعاية العين فستكون هناك عىل األرجح فتوح تكنولوجية 

أخرى جديرة باالهتمام خالل العقود المقبلة.



٧٧

ماتزال هناك تحديات 

تتعلق بتخطيط وتوفير 

الخدمات الجيدة وفقًا 

الحتياجات السكان.

تحديات طريق المستقبل

حرز عىل طريق تيسـير الحصول عىل خدمات رعاية 
ُ
من الواضح أن تقدماً كبيراً قد أ

العين، غير أن ذلك لم يواكب احتياجات رعاية العين السـكانية.١وعىل نحو ما ُعرض 

فـي الفصـل ٢ فإن هنـاك في العالم مـا ال يقل عـن ١ مليار مصاب بضعـف البصر 

الذي كان بالمستطاع توقيه أو الذي لم يعالج بعد. وفضالً عن ذلك فإن االحتياجات 

العالمية للرعاية العينية سـتتزايد كثيراً بسـبب تصاعد التمدين، واالتجاهات القائمة 

المتعلقة بالسمات الديمغرافية، والسلوك، ونمط الحياة.

السمات الديمغرافية المتغيرة للسكان

عىل غرار ما هو مطروح في الفصل ٢، فإن عدد من هم في عمر السـتين فما فوق 

سـيزيد حسـب التقديـرات بنسـبة ٥٤٪: وذلك من ٩٦٢ مليون نسـمة عـام ٢٠١٧ إىل 

١٫٤ مليـار نسـمة عـام ٢٠٣٠، ثـم إىل ٢٫١ مليار نسـمة عـام ٢٠٥٠ (٤٣). وسـيؤدي ارتفاع 

متوسـط العمر المتوقع والنمو السـكاني إىل تفاقم هذا الوضع. ولذلك، وعىل الرغم 

من التحسن الدوري في معدل االنتشار الموحد حسب العمر لضعف البصر المشار 

إليه آنفاً، فإن توليفة من النمو والتشـيخ السـكاني سـتزيد كثيراً من العدد اإلجمالي 

للمصابيـن باعتـالالت العين وضعـف البصر ألن المعدل المذكـور يتصاعد مع تقدم 

السكان في العمر (٥).

وعـىل الرغـم مـن العـالج المجـدي للسـاد والخطأ االنكسـاري غيـر المصحـح فإنهما 

ما يـزاالن فـي عـداد البنـود الرئيسـية عىل جـدول األعمال غيـر المسـتكمل للصحة 

العموميـة (٤٤، ٤٥). ويعانـي قرابة ٢٠٠ مليون شـخص حالياً عىل مسـتوى العالم من 

ضعـف البصـر البعيد أو فقد البصر الناجم عـن هذين االعتاللين، في حين أن هناك 

مـا يقـدر بنحـو ٨٢٦ مليـون مصاب بضعـف البصر القريـب نتيجة عـدم عالج قصو 

البصـر (طول النظر الناتج عن التقدم فى السـن). ومـن المنتظر أن يرتفع هذا الرقم 

بشكل كبير بالنظر إىل أن اإلصابة بالساد وقصو البصر (طول النظر الناتج عن التقدم 

فى السـن) تشـكل جزءاً حتمياً من عملية التشيخ. عىل أن من المعتقد أن الزيادات 

المنتظـرة فـي الَحَسـر (قصـر النظر) ترجـع عموماً إىل عوامـل بيئية (مثـل انخفاض 

الوقت المنفق في الهواء الطلق وزيادة األنشطة البصرية القريبة).

ومـن الواضـح أن هنـاك حاجـة متناميـة لتوسـيع تغطية التدخـالت الخاصة بالسـاد 

والخطـأ االنكسـاري بغيـة تلبيـة الطلـب الحالـي والمقبل لهذيـن االعتالليـن؛ ووفقاً 

لتقديرات تقرير من الواليات المتحدة األمريكية فإن الحفاظ عىل مسـتوى التغطية 

الجراحية الراهنة يتطلب إجراء ٤٫٣ مليون عملية سـاد سـنوياً بحلول عام ٢٠٣٦ (٤٦). 

وتشمل التحديات الرئيسية القائمة عىل طريق تلبية هذه الطلبات المتزايدة القدرة 

عىل توفير الحصول عىل الخدمات المعنية بالسـاد والخطأ االنكسـاري للمجموعات 

السكانية التي تعاني من نقص الخدمات، وضمان جودة تقديم الخدمات عىل مدى 

تصـف احتياجـات رعايـة العين السـكانية حجم ونـوع الحاجـة إىل رعاية العين لـكل األفراد في   ١

مجموعة سكانية معينة. ويشمل ذلك الحاجة إىل رعاية العين عىل امتداد جميع االستراتيجيات 

الصحية، وتعزيز الصحة، والوقاية، والعالج، والتأهيل. وقد تنشأ الحاجة إىل رعاية العين بسبب 

اعتالالت عينية يمكن أن تسـبب ضعف البصر أو ال تسـببه في العادة، وكذلك بفعل اعتالالت 

صحية أخرى قادرة عىل التأثير عىل وظيفة البصر، مثل داء السكري.



٧٨

يشكل الساد اآلن 

في العديد من البلدان 

المنخفضة الدخل 

السبب الرئيسي 

لفقد البصر القابل 

للعالج في صفوف 

صغار األطفال، 

في حين يظل تندب 

القرنية أبرز األسباب 

الشائعة لفقد البصر.

الزمن (٤٧). ورغم توثيق الزيادات في معدالت جراحة السـاد في العديد من البلدان 

(١٢، ١٣) فإن البيِّنات الراهنة تشير إىل أن النتائج البصرية بعد العمليات ليست في 
المستوى األمثل أحياناً (٤٧).

كما يتطلب األمر استراتيجيات جديدة لمجابهة التحديات المتعلقة باالنبثاق السريع 

العتـالالت العيـن المزمنـة غيـر السـارية، مثـل اعتـالل الشـبكية السـكري، والـَزَرق، 

والتنكـس البقعي المرتبط بتقدم العمر، ومضاعفات الَحَسـر (قصر النظر) الشـديد، 

واعتالل الشبكية الخداجي. وعىل النقيض من التدخالت المنفردة أو القصيرة األجل 

الالزمة للساد (٤٨)، فإن هذه االعتالالت تقتضي طائفة شاملة من التدخالت إلدارتها 

إىل جانب رعاية طويلة األجل مما سـيخلِّف أثـراً عميقاً عىل النظام الصحي والقوى 

العاملة في رعاية العين المنهَكْين أصالً. واسـتناداً إىل العبء المتوقع لداء السـكري 

وحده، فإن التقديرات تشير إىل أنه بحلول عام ٢٠٤٠ فإن العالم سيشهد زيادة بنسبة 

٥٠٪ في عدد األشـخاص المحتاجين إىل فحص الشـبكية الروتيني (أي سنوياً أو مرة 

كل سنتين تبعاً للسياق) (٤٩) للتحري عن اعتالل الشبكية السكري (٥٠).

وتـدل التقديـرات عـىل أن التغطيـة الحاليـة لخدمـات التأهيـل البصـري رديئـة في 

معظـم البلـدان (٥١). وسـيؤدي التحول فـي السـمات الديمغرافية واالرتفـاع الالحق 

فـي عـدد المصابيـن بضعف البصر الـذي يتعذر عالجـه إىل زيادة الطلـب عىل مثل 

هـذه الخدمـات. وبالمثل سـيزداد عدد المصابيـن باعتالالت العيـن المرتبطة بتقدم 

العمر التي ال تسبب عادة ضعف البصر (مثل جفاف العين)، ولكنها تحتاج غالباً إىل 

الرعاية بسبب أعراضها المؤلمة والمتعبة.

األولويات المتغيرة في صفوف المجموعات السكانية لألطفال

يعتبر التحول في أولويات رعاية العين الملحوظ في المجموعات السـكانية لألطفال 

في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خالل العقدين األخيرين ظاهرة مهمة (١٠). 

وفـي العديد من البلـدان المنخفضة الدخل، وليس كلهـا، حيث انخفضت معدالت 

فقـد البصـر الناجـم عـن تنـدب القرنيـة بفضـل التنفيـذ الناجـح لمبـادرات الصحـة 

العمومية، فإن السـاد أضحى اآلن السـبب الرئيسـي لفقد البصر القابل للعالج لدى 

األطفـال. ورغـم ذلـك، ونتيجـة تباطـؤ وتيرة التقـدم في بعـض البلدان، فـإن تندب 

القرنية يظل أبرز األسـباب الشـائعة لفقد البصر (٥٢). ويعد الكشف المبكر واإلحالة 

ضرورييـن، كمـا يتطلـب األمـر توفيـر خدمـات رعايـة العين مـن المسـتوى الثالث 

لألطفـال، وهـي خدمـات غير كافيـة في العديد مـن البلدان المنخفضـة الدخل، من 

أجل اإلدارة الجراحية والمتابعة.

وبفعـل الزيـادة فـي عدد الـوالدات المبتسـرة، ومعـدالت بقـاء الُخدج، فقـد أضحى 

اعتـالل الشـبكية الخداجي سـبباً رئيسـياً لفقـد البصر بيـن األطفال فـي العديد من 

البلدان المتوسـطة الدخل (٥٣)، وهو يشـكل تحدياً ناشئاً حديثاً في عدد من البلدان 

األفريقية (٥٤). ونتيجة لذلك فإن هناك حاجة أعظم للرعاية الوليدية الرفيعة الجودة، 

ولخدمات متكاملـة للتحـري عـن اعتـالل الشـبكية الخداجـي وعالجـه مـع المتابعـة 

الطويلة األجل.

وعـىل غـرار ما هـو عليه الحال فـي المجموعات السـكانية للكبار، فإن عـدد األطفال 

والمراهقين المصابين باألخطاء االنكسـارية، والسـيما الَحَسر (قصر النظر)، سيزداد 

كثيراً في العقود المقبلة (٤٥، ٥٥، ٥٦). وأفاد استعراض منهجي عالمي وتحليل تلوي 

مؤخراً بأن عدد األطفال والمراهقين المصابين بالَحَسر (قصر النظر) سيرتفع كما هو 

منتظـر بمقـدار ٢٠٠ مليون مصاب بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٥٠. وسـتكون هـذه الزيادة عىل 



٧٩

ال يتيح قياس 

حدة اإلبصار الماثلة 

 Presenting Visual)
Acuity) في معظم 
المسوح السكانية 

حساب العدد 

اإلجمالي للمصابين 

بضعف البصر.

األرجح ملحوظة بشـكل أشـد بين المجموعات السـكانية التي تمـر بمراحل انتقالية 

اقتصادية سـريعة (مثل شـرق آسيا) (٥٥، ٥٦) وسيكون لها آثار مهمة عىل التخطيط 

لخدمات رعاية العين.

تحديات البيانات 

يركـز هـذا القسـم عـىل التحديـات الحاليـة للبيانـات في سـياق المسـوح السـكانية 

(فقط). عىل أنه ينبغي اإلقرار بأن شح بحوث الخدمات الصحية وبحوث التنفيذ في 
ميـدان رعاية العيـن يعيق بدوره التخطيط الُمسـند بالبيِّنات لبرامـج وخدمات هذه 

الرعاية (٥٧).

وعـىل نحـو ما جـرى توضيحه في هـذا الفصل قبالً، فقـد تم تنفيذ عـدد متزايد من 

مسـوح معدالت االنتشـار خـالل العقديـن الماضييـن؛ وبالتأكيد فإن هذه المسـوح 

قد قدمت مسـاهمات بارزة عىل طريق فهم السـمات الوبائية لضعف البصر وفقد 

البصـر. ورغـم هذه اإلنجازات فثمة افتقار إىل بيانات مسـوح متينة في زهاء نصف 

بلـدان العالـم (٥٨)، مـع فجـوات بيانـات صارخة فـي المناطـق الوسـطى والجنوبية 

فـي أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وفـي أوروبا الشـرقية والوسـطى، وآسـيا الوسـطى، 

والكاريبـي (٥). وفضالً عن ذلك فإنه حتى في تلك البلدان التي أجرت المسـوح فإن 

الكثير من االستنتاجات المستخلصة لم ُينشر بعد (٥٩)، وتمتلك نسبة ١٥٪ فحسب 

مـن هـذه البلـدان بيانات عىل المسـتوى الوطنـي (٦٠). وهكذا فإنه يجري اسـتخدام 

مسـوح جهويـة أصغر فـي غالب األحيان كبديـل لإلبالغ عن معدالت انتشـار ضعف 

البصر ووفقد البصر للبلد بأكمله.

وعـىل نحـو ما هـو معروض في الفصليـن ١ و٢، فهناك أيضاً عدد مـن الفجوات في 

السـمات الوبائية العالميـة العتالالت العين وضعف البصر. ويشـمل بعضها انعدام 

التقديـرات العالميـة الموثوقة لمعدالت انتشـار (١) اعتالالت العين التي ال تتسـبب 

عـادة فـي ضعـف البصـر؛ (٢) اإلصابـة باعتـالل عيني واحـد عىل األقـل؛ (٣) ضعف 

البصر األحادي ووفقد البصر.

 Presenting Visual) واألهـم، فضـًال عـن ذلـك، أن قيـاس حـدة اإلبصـار الماثلـة

Acuity) فـي معظم المسـوح السـكانية ال يتيح حسـاب العدد اإلجمالـي للمصابين 
بضعـف البصر (أي عـدد ذوي االحتياجات الملبـاة وغير الملبـاة). ونتيجة لذلك فإن 

باإلمكان اعتبار أن المؤشر المهم للتغطية «الفعالة» لتصحيح الخطأ االنكساري، إىل 

جانـب التغطيـة الفعالـة لجراحة السـاد، يرصد التقـدم عىل طريق التغطيـة الصحية 

الشـاملة (التغطية الصحية الشـاملة، الفصل ٥)، وهو ما لن يُحدث إال في حال جمع 

بيانـات عـن العدد اإلجمالي للمصابيـن بضعف البصر الناجم عن الخطأ االنكسـاري 

(أي دون اسـتعمال النظارات أو العدسات الالصقة للتعويض عن االعتالل)، واإلبالغ 
عنها، وإدراجها في تقديرات االنتشار العالمية (اإلطار ٤-١).



٨٠

درجت مؤشرات 
ُ
أ

التغطية الفعالة للخطأ 

االنكساري والتغطية 

الفعالة لجراحة الساد 

في مؤشر التغطية 

الصحية الشاملة 

في منظمة الصحة 

العالمية.

اإلطار ٤-١: التغطية «الفعالة» للخطأ االنكساري وجراحة الساد

ال تكتفي مؤشـرات التغطية الفعالة للخطأ االنكسـاري والتغطية الفعالة لجراحة الساد في 

اسـتخالص نطـاق التغطية فحسـب، بـل أنها تسـتوعب أيضاً مفهـوم التغطيـة «الفعالة» 

لضمان تلقي المحتاجين إىل الخدمات الصحية لنوعية كافية من هذه الخدمات بما ينتج 

المكسب المنشود في اإلبصار. وهكذا فإن هذه البيانات قيِّمة لتقدير مدى اإلتاحة وطبيعة 

الجـودة ضمن بلد ما وينبغي أن ُتبلغ عنها المسـوح السـكانية بشـكل منتظـم (٤٧). ووفقاً 

للوصـف المـدرج في مؤشـر التغطية الصحية الشـاملة في منظمة الصحـة العالمية، فإن 

نقاط البيانات األساسية الالزمة في حساب هذه المؤشرات تشمل ما يلي:

التغطية الفعالة لجراحة الساد:

الحـاالت السـائدة للسـاد القابلة للخضـوع للعمليات (أي حاالت ضعـف البصر أو فقد   (١)
البصر حيث الساد هو السبب الرئيسي).

الحاالت السائدة للساد التي خضعت للعمليات (أي كل أولئك الذين خضعوا لعمليات   (٢)
الساد بغض النظر عن حصيلة حدة اإلبصار).

الحاالت الســائدة للســاد التي خضعــت للعمليــات وحققت حصيلــة بصرية جيدة   (٣)
(أي الذين تعافوا من ضعف البصر في أعقاب جراحة الساد).

التغطية الفعالة للخطأ االنكساري:*

الحاالت السائدة لضعف البصر وفقد البصر الناجمة عن الخطأ االنكساري.  (١)
الحاالت السائدة للخطأ االنكساري مع استعمال النظارات أو العدسات الالصقة.  (٢)

الحاالت السـائدة للخطأ االنكسـاري مع اسـتعمال النظارات أو العدسـات الالصقة مع   (٣)
حصيلـة بصريـة جيـدة (أي ليـس هناك من ضعـف بصر عند اسـتعمال النظـارات أو 

العدسات الالصقة).

*  ال ُتدرج األخطاء االنكسـارية المصححة بجراحة العدسـات الليزرية حالياً في حسـاب التغطية الفعالة للخطأ االنكساري في 
مؤشـر التغطيـة الصحية الشـاملة لمنظمة الصحـة العالمية، حيث أن هـذه العمليات ال ُتجرى كثيراً في السـياقات ذات 

الموارد الشحيحة. عىل أنه مع تقدم الميدان، فإن باإلمكان إدراج تلك العمليات ضمن الحساب.

وثمـة فرص كثيرة لتقوية نـوع البيانات المجموعة واإلبالغ عنها لضمان اسـتخالص 

الفوائد الكاملة إلجراء المسوح.

وتشمل منهجيات مسوح التقدير السريع التي يكثر استخدامها في البلدان 

المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل فحوصـًا بصريـة مبسـطة مما يجعـل مـن 

الصعـب تحديـد سـبب لضعف البصر واإلبـالغ عن معدالت انتشـار العديد 

مـن اعتـالالت العيـن. وفـي الماضي ركـزت مسـوح التقدير السـريع عـىل تحديد 

أسـباب ضعف البصر وفقد البصر القابلة للتفادي، مثل السـاد، والخطأ االنكساري، 

وتندب القرنية. عىل أنه بفعل التصاعد المتوقع في عدد المصابين باعتالالت العين 

غير السـارية، مثـل الَزَرق، والتنكس البقعي المرتبط بتقدم العمر، واعتالل الشـبكية 

السكري في العقود المقبلة فإن هناك حاجة إىل تحسين قدرة المسوح عىل تحديد 

اعتالالت القطاع الخلفي للعين هذه.

وغالبًا ما تستخدم المسـوح تعاريف متباينة لضعف البصر القريب والبعيد 

وفقد البصر، مما يجعل من الصعب مقارنة االسـتنتاجات بين الدراسـات. 

وعىل سـبيل المثل فـإن تعريف ضعف البصـر القريب يتفاوت تفاوتاً شاسـعاً بين 

الدراسـات من حيث مسـافة االختبار وحجـم الخط المسـتخدم. وباإلضافة إىل ذلك 

ذة في البلدان المرتفعة الدخل كثيراً ما تعتمد حدوداً فاصلة أشد  فإن المسوح المنفَّ

صرامة لضعف البصر البعيـد. وتدعو الحاجة إىل تعزيز توحيد تعاريف ضعف البصر 

القريب والبعيد.
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وال تشـتمل معظـم المسـوح عـىل أحـكام بشـأن تطبُّـق العينـات لمراعـاة 

المجموعـات السـكانية المتغايرة. وافتراض التجانس قد يـؤدي إىل تقدير كمي 

غيـر كاف لعبء فقد البصر في بعٍض من أشـد المجموعـات الضعيفة في البلدان، 

مثل السكان األصليين، واألقليات اإلثنية، والفقراء، وذوي اإلعاقة. ولتقليل التفاوت، 

فـإن مـن المهم تحديد المجموعات الفرعية من السـكان األقـل قدرة عىل الحصول 

عىل خدمات الرعاية.

وقلما قامت مسوح االنتشار السابقة بتقدير التحيز المحتمل لعدم اإلجابة 

واإلبـالغ عنـه، ممـا يجعـل مـن الصعـب تفسـير الطابـع التمثيلـي للنتائج. 

وأشـار اسـتعراض حديـث الثنين وتسـعين مسـحاً من مسـوح انتشـار فقـد البصر 

ـذة فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل والمنشـورة بين عامـي ٢٠٠٩  المنفَّ

و٢٠١٧ (٦١) إىل أن أقـل مـن ربـع الباحثيـن ُيبلغـون عن تحيـز اإلجابـة، أي الفرق بين 

من يشـاركون («المجيبون») والذين ال يشاركون («غير المجيبين»)، بطرق تؤثر عىل 

تقديرات االنتشار.

وثمة شـح فـي البيانات السـكانية التي ُتبلغ عن ضعف البصـر لكل األعمار 

(٦٢–٦٣). وحتى اليوم فإن الغالبية السـاحقة من منهجيات المسـح قد تم تنفيذها 
بالنسـبة لمجموعـات سـكانية فرعية من عمـر ٥٠ عاماً فما فوق، ألن نسـبة ٨٠٪ من 

حاالت ضعف البصر تحدث حسب التقديرات في صفوف هذه الفئة العمرية. ورغم 

ذلـك فـإن مـن المؤكد أن حـاالت اعتـالل العين وضعـف البصر الناجمة عـن الخطأ 

االنكسـاري غيـر المصحـح أو ذي التصحيح الناقص وعن اعتالل الشـبكية السـكري 

شائع في الفئات األصغر سناً بكثير. وبغية االستهداف الفعال الحتياجات الناس في 

األوقات الحرجة عىل مدى العمر فقد يقتضي األمر أن تكون الدراسات الوبائية ذات 

طابع أكثر شـموالً للمجموعات السـكانية الشـابة. وكبديل عن ذلك فقد تكون هناك 

فرص متاحة إلدراج وحدات نموذجية بشأن رعاية العين في مسوح صحة األطفال.

وُتبـذل الجهـود بالفعـل لتقوية تصاميم المسـوح بغية عـالج الكثير من هـذه القيود 

درجت اآلن تعاريف حالة موصى بها لضعف البصر القريب والبعيد في 
ُ
(٦٤)؛ وقد أ

التصنيـف الدولـي لألمراض في النسـخة المنقحة مـن التصنيـف الدولي لألمراض 

(ICD 11).٢ كما سيسـتفيد الميـدان مـن إعـداد كتيـب لمسـوح رعايـة العيـن لدعم 
الباحثيـن فـي إجـراء الدراسـات الوبائية، بما في ذلك توفير اإلرشـاد بشـأن تصميم 

الدراسات، وتخطيط المسوح وتنفيذها، واألدوات الممكنة لجمع البيانات، مع مراعاة 

عوامل مثل التعقيد والتكلفة. وسـيكفل ذلك جمع معلومات قابلة للمقارنة واإلبالغ 

عنهـا، وسييسـر التقديـرات المقبلـة لالنتشـار العالمـي لضعف البصر والمؤشـرات 

المهمة األخرى لتغطية الخدمات.

 .https://www.who.int/classifications/icd/en/ :انظر  ٢
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ال ُتدرج رعاية العين 

عادة ضمن الخطط 

االستراتيجية الصحية.

اإلدماج

ال ُتدرج رعاية العين عادة ضمن الخطط االستراتيجية الصحية.

عملـت خطـة العمـل العالميـة للفتـرة ٢٠١٤-٢٠١٩ (٣) عـىل الترويج لتنفيذ سياسـات، 

وخطـط، وبرامـج وطنية متكاملة للرعايـة العينية، إال أن الحاجـة تتطلب بذل المزيد 

فـي البلـدان مـن أجـل ضمـان اإلدمـاج الفعـال. وفـي الوقـت الراهن فـإن الخطط 

االسـتراتيجية للرعايـة العينيـة ليسـت مدرجة ضمن الخطـط االسـتراتيجية للقطاع 

الصحي في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويمكن االفتراض بأنه ما 

لـم ُتـدرج رعاية العين في الخطط االسـتراتيجية الصحية فإنها لـن تكون مدرجة في 

الغالب في تخطيط وميزانية الخدمات.

البرامج الرأسية

تنحو البرامج الرأسية إىل أن تكون ذات أجل قصير إىل متوسط، وقد حققت النجاح 

في بعض الحاالت وذلك في الغالب حينما يكون هناك انتقال معٍد العتالل ما (٦٥) 

أو حينما تكون البنية التحتية الصحية ضعيفة بحيث ال يكون هناك ما يمكن االرتكاز 

عليه إلنشاء الخدمات أو إدماجها (٦٦). وعىل سبيل المثال فقد اسُتخدمت البرامج 

الرأسـية (المعنية بمرض معين) كنموذج شـائع وناجح للرعايـة العينية في اعتالالت 

محددة مثل الرمد الُحبيبي وداء كالبية الذنب (٦٦، ٦٧).

عىل أن هذه البرامج، في معظم األحيان، ال ُتعنى باحتياجات رعاية العين عىل مدار 

العمر أو باالحتياجات المرتبطة بالتشـيخ واألمـراض المزمنة؛ وفضالً عن ذلك فإنها 

فشـلت عىل مـا يبدو في الحد مـن الفوارق الصحيـة بين المجموعـات االقتصادية 

االجتماعيـة فـي البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخل. وفي بعـض األوقات فقد 

تكـون هنـاك حوافز معاكسـة ُتخـل بالجودة وسـالمة المرضى بحيث يتعـذر تحقيق 

نواتج عالية. كما أن من الصعب ضمان االتسـاق بين البرامج الرأسية واالحتياجات 

السكانية للرعاية العينية (٦٨–٧٠).

ويتطلب تيسـير الحصول عىل الخدمات جهـوداً متجددة إلدماج رعاية العين، ال في 

التخطيـط للقطـاع الصحـي عمومـاً، وفي البرامـج الصحيـة النوعية خصوصـاً (مثل 

الرعايـة الوليديـة، واألمراض غير السـارية، والرعايـة األولية، والتأهيل) فحسـب، بل 

وكذلـك في القطاعات األخـرى، مثل التعليم. ففي حين أن هنـاك عدداً متزايداً من 

األمثلـة عـىل عمليـات واسـعة وفعالة للفحـص العيني في سـياق البرامـج الصحية 

المدرسـية (٧١)، فإن اإلتاحة منعدمة في الكثير من البلدان المنخفضة والمتوسـطة 

الدخـل. وفـي ضـوء األعـداد المتصاعـدة لألطفـال والمراهقيـن المصابيـن بالخطـأ 

االنكسـاري، فـإن توافر رعاية عينية مدرسـية ومتسـمة بالمردودية والجـودة الرفيعة 

يتسم بأهمية قصوى. ويتطلب ذلك التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم، بالترافق 

مـع خطـة وطنية للرعاية العينية تشـمل الصحة العينية المدرسـية (٧١، ٧٢). ومع أن 

هنـاك بعـض النمـاذج الناجحة لتدخـالت رعاية العيـن الجاري تنفيذهـا عبر خدمات 

صحية أخرى (٧٣)، فإن وتيرة التقدم كانت، حتى اليوم، بطيئة في قطاع رعاية العين 

وهو ما قد يعكس انفصاالً عن بقية القطاع الصحي.
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يركز الجانب األعظم 

من تقديم رعاية 

العين عىل توفير 

تدخالت عالجية في 

المستويين الثاني 

والثالث من النظام 

الصحي وهو محصور 

في الغالب في 

السياقات الحضرية 

أو المناطق الكبيرة.

الفوارق في الحصول عىل خدمات رعاية العين

عـىل نحـو مـا هو معـروض فـي الفصـل ٢، فماتـزال هنـاك فـوارق مسـتديمة بين 

المجموعات الفرعية المختلفة من السـكان في الحصول عىل خدمات رعاية العين. 

وبشكل عام فإن العاجزين عن الحصول عىل خدمات رعاية العين بالشكل المطلوب 

يشـملون القاطنيـن فـي المناطـق الريفيـة، وذوي الدخـول المنخفضـة، والنسـاء، 

والمسـنين، وذوي اإلعاقة، واألقليات اإلثنية، والالجئين. وبالتالي تسود في صفوف 

هذه الفئات معدالت أعىل لضعف البصر وفقد البصر (٥، ٧٤، ٧٥). ورغم ذلك فإن 

نهـج مراعـاة اإلنصاف في خطط الرعاية الطبية مايزال ضعيفاً. وعىل سـبيل المثال 

فإن ثلث البلدان (٢٧/٩، ٥٩٪ من البلدان ذات الدخل المنخفض أو الدخل المنخفض 

إىل المتوسـط) التي استكملت أداة تقييم خدمات رعاية العين (ECSAT) بين عامي 

٢٠١٤ و٢٠١٦ أفـادت بأنـه ليس هناك من إجراءات حكوميـة لضمان التوزيع المنصف 

للعاملين الصحيين المنخرطين في الرعاية الطبية في جميع المناطق الجغرافية.

وتجـدر اإلشـارة إىل أن توفيـر معـدالت متسـاوية مـن خدمـات رعايـة العيـن بيـن 

المجموعات الفرعية السـكانية ال يكفل تقديم خدمات منصفة. وعىل سبيل المثال 

فإن الساد في العديد من أقاليم العالم هو بصورة ملحوظة سبب أكثر شيوعاً لضعف 

البصر بين النسـاء منه لـدى الرجال (١٥). ولذلك، وبما أن احتياجات النسـاء لجراحة 

الساد أعظم، فإن إجراء عدد متساو من العمليات للنساء والرجال ال يحقق اإلنصاف.

ويركـز الجانـب األعظـم مـن تقديـم رعايـة العيـن عـىل توفيـر تدخـالت عالجيـة في 

المستويين الثاني والثالث من النظام الصحي وهو محصور في الغالب في السياقات 

الحضريـة أو المناطق الكبيرة. ويفاقم ذلـك من التفاوت في الحصول عىل تدخالت 

فعالة للكشف المبكر والوقاية، ومن التكاليف المرتفعة التي يتحملها المرضى (مثل 

تكاليف السـفر). وبغية المسـاعدة فـي عالج هذا التفاوت بيـن المجموعات الفرعية 

السـكانية فـإن هنـاك حاجـة إىل بحـوث التنفيـذ وبحـوث النظـم الصحيـة لضمـان 

التخطيط المسند بالبيِّنات للبرامج والخدمات المقبلة للرعاية العينية.

وثمـة بيِّنـات أيضـاً تبرهن عـىل أن إلغاء األتعـاب المفروضة عىل المسـتخدمين أو 

خفض المدفوعات الشخصية عند نقطة تقديم الخدمات، تؤثر إيجابياً عىل الحصول 

المنصـف عـىل الخدمات (٧٧، ٧٨). غيـر أن األدوية والخدمـات العينية مازالت غير 

مدرجـة فـي خطط التأمين الصحي فـي العديد من البلدان المنخفضة والمتوسـطة 

الدخـل. وعىل سـبيل المثال فإن أتعـاب الجراحة العينية وتكاليـف النظارات وعالج 

اعتالالت العين غير السـارية (كالَزَرق، واعتالل الشـبكية السـكري، والتنكس البقعي 

المرتبـط بتقـدم العمـر) ماانفكـت تعتمـد عـىل المدفوعات الشـخصية فـي العديد 

مـن السـياقات (٧٩). بـل إن البلـدان المرتفعـة الدخل يمكن أن تتطلـب مدفوعات 

شخصية لتقدير الخطأ االنكساري وتصحيحه، أو لشراء األجهزة، أو تأميناً متخصصاً 

للرعاية البصرية. وفضالً عن ذلك فإن المنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، 

التي تعمل بشكل مستقل عن وزارات الصحة، غالباً ما تتصدر جهود توفير خدمات 

رعاية العين.
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وقـد قامـت بعض البلدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل (مثـل الهند، وفييت نام، 

وروانـدا، والفلبيـن) بالفعل بـإدراج جراحة السـاد وعالج اعتالالت العيـن األخرى في 

خطط التأمين الصحي االجتماعي (اإلطار ٤-٢). غير أنه بالنظر إىل الزيادات الضخمة 

فـي معـدالت جراحـة السـاد، والتكاليـف المصاحبة التـي يتحملها مقدمـو خدمات 

التأميـن الصحيـن فـإن بعض البلـدان فرضت حـدوداً قصوى عىل العـدد اإلجمالي 

للعمليات الجراحية التي يحق للجراح المعتمد تلقي تعويضات عنها (٤-٣). وقد يضر 

هذا بجهود تحسين التغطية الجراحية للساد، ويؤكد أهمية عملية التخطيط الشاملة 

التـي تراعـي التوقعـات المتعلقة باالحتياجات السـكانية وبتوافر القـوى العاملة عند 

تقدير التكلفة وتغطية التكاليف.
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اإلطـار ٤-٢: إدراج تدخـالت رعايـة العين ضمـن خطط التأميـن الصحي في 

الهند: البرنامج الوطني لمكافحة فقد البصر

لمحة تاريخية

أطلقـت الهنـد عـام ١٩٧٦ برنامجهـا الوطني للوقاية من فقـد البصر، المعروف حالياً باسـم 

«البرنامـج الوطنـي لمكافحـة فقـد البصـر»، الذي تمثل هدفـه الطموح فـي خفض معدل 

جري في 
ُ
انتشار فقد البصر من ١٫٤٪ إىل ٠٫٣٪ بحلول عام ٢٠٢٠. وبعد ذلك أفاد مسح سكاني أ

الفترة ١٩٨٦-١٩٨٩ عن حدوث زيادة متواضعة في معدل انتشـار فقد البصر ليصبح ١٫٤٩٪. 

وعـىل هذا األسـاس شـرعت الحكومـة الهندية في تنفيـذ برنامج للقضاء عـىل فقد البصر 

الناجم عن السـاد بمساعدة من البنك الدولي مستهدفة سبع واليات (أندرا براديش، ماديا 

براديش، ماهراشترا، أوديشا، راجستان، تاميل نادو، أوتار براديش) التي تسود فيها معدالت 

عاليـة معروفـة النتشـار فقد البصر السـاد. وحقـق هذا المشـروع نجاحاً بالغاً في تحسـين 

معـدالت جراحة السـاد (من ١٣٤٢ جراحة في المليون عـام ١٩٩٥ إىل ٣٦٢٠ في المليون عام 

٢٠٠٢) ومعدالت زرع العدسات القرنية (ارتفعت من نسبة ٣٪ عام ١٩٩٣ إىل ٧٥٪ عام ٢٠٠٢).

وبغيـة إضفـاء الطابع الالمركزي عـىل البرنامج الوطنـي لمكافحة فقد البصر، فقد ُشـكلت 

رابطـة لمكافحـة فقد البصر عىل مسـتوى كل منطقـة من مناطق الهند فـي الفترة ١٩٩٤-

١٩٩٥. وبعـد ذلـك (وانطالقـاً مـن عـام ٢٠٠٢)، أضحـى البرنامج الوطنـي ممـوالً بالكامل من 

الحكومة الهندية دون االعتماد عىل دعم وكاالت التمويل الخارجية. وفي ظل هذا البرنامج 

ـرت جراحة السـاد مجاناً لنحو ثلث مجموع هذا النوع مـن الجراحات، بما في ذلك كل  توفَّ

العمليات الجراحية المتعلقة بالمرضى الحاملين لشهادة الفقر. وفي حين أن التركيز األولي 

للبرنامـج انصـب عـىل تيسـير الحصول عىل خدمات جراحة السـاد المشـتملة عـىل الزرع 

داخل القرنية، فقد توسع الدعم التمويلي في السنوات الالحقة ليتضمن التغطية الشاملة 

لطائفـة مـن تدخالت رعاية العين، بما في ذلك العالج الليزري العتالل الشـبكية السـكري، 

وجراحـات الـَزَرق، والوقاية من الرضوح العينية وعالجها، وفقد البصر لدى األطفال، ورأب 

القرنيـة، والَحـَول، والتأهيل البصري، وعمليات الفحـص والتدابير الليزرية الخاصة باعتالل 

الشبكية الخداجي، وذلك عبر شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص. وتتوىل رابطات 

مكافحة فقد البصر عىل مستوى المناطق استعراض البيانات التي ترفعها المستشفيات 

المشاركة، وتقوم بزيارات ميدانية لمراقبة الجودة.

التقدم

وفر البرنامج الوطني لمكافحة فقد البصر جراحة الساد لنحو ٦٫٥ مليون شخص في الهند 

فـي الفتـرة ٢٠١٦-٢٠١٧، بحيـث وصل معدل هـذه الجراحة إىل أكثر مـن ٦٠٠٠ في كل مليون 

نسمة. وخالل هذه الفترة تم تقديم خدمات الفحص في المدارس لقرابة ٣٢ مليون طفل 

مـع توزيـع زهاء ٧٥٠ ٠٠٠ نظارة. وباإلضافة إىل ذلك فقد أجري ما مجموعه ١٫٥ مليون عملية 

مـن عمليـات اإلدارة/ العـالج فيمـا يتصل باعتـالالت العين األخـرى. ونتيجة هـذه الجهود 

المنسـقة فقد أشـارت التقارير إىل انخفاض إجمالي في معدل انتشار فقد البصر من ١٫١٪ 

في الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ إىل ٠٫٤٥٪ خالل السنوات ٢٠١٥-٢٠١٨.



٨٧

اإلطار ٤-٣: تمويل عالج السـاد في إطار التأمين الصحي الوطني – الحجم، 

وضبط التكلفة، واإلنصاف في خطة الصحة الفلبينية

نحـو   ،PhilHealth والمسـماة  الفلبيـن،  فـي  العمومـي  الصحـي  التأميـن  تغطـي خطـة 

٩٠٪ مـن السـكان وهـي مصـدر رئيسـي لتمويـل رعاية العيـن. وجراحـة السـاد مغطاة في 

حزمـة االسـتحقاقات وكانـت منذ وقـت طويل مـن بين أبـرز العمليات التي تـرد طلبات 

التعويضات عنها.

ويتلقى مقدمو الخدمات مبلغاً ثابتاً للحالة عن كل عين، وال يتغير هذا المبلغ بغض النظر 

عـن طريقـة اسـتخراج السـاد (أي جراحة السـاد اليدوية ذات الشـق الصغير أو اسـتحالب 

العدسـة)، ونـوع العدسـات القرنيـة المسـتخدمة (شـريطة أن تكـون مدرجـة فـي القائمـة 

المعتمدة من إدارة األغذية واألدوية في الفلبين)، وما إذا كان مقدم الخدمات تابعاً للقطاع 

العـام أو الخاص. وبالنسـبة للمسـنين، والفقـراء، واألعضاء اآلخرين المشـاركين في خطة 

PhilHealth التـي تتـوىل الحكومـة رعاية أقسـاطهم، فليس هناك من تكاليف شـخصية 
ذة ضمن المرافق الحكومية. غير أنه فيما يتعلق  يتحملها المريض عن جراحة الساد المنفَّ

بكل األشـخاص اآلخرين المعالَجين في المرافق الحكومية، وجميع األشـخاص المعالجين 

في المرافق الخاصة، فإن بمقدور مقدمي الخدمات فرض رسوم عليهم تتجاوز مبلغ الحالة 

الثابت، حيث يسـدد المريض المبلغ المتوجب المتبقي. وفي الفلبين فإن نسـبة ٦٠٪ من 

مقدمي الخدمات المعتمدين ينتمون للقطاع الخاص.

وثمـة ضوابـط داخليـة واسـعة عـىل جراحـة السـاد فـي إطـار خطـة PhilHealth تتضمن 

متطلبـات اإلجـازة المسـبقة، مثـل معلومات المريـض القابلـة للتحقق، وموافقة رؤسـاء 

وحـدات طب العيـون عىل إجراء الجراحة. وفي عام ٢٠١٥ الحظـت نظم الرقابة وجود أعداد 

ضخمة اسـتثنائية من عمليات السـاد التي تجري المطالبة بسداد التعويضات عنها. وجاء 

ذلك نتيجة سعي بعض مقدمي الخدمات إىل استغالل الخطة عبر توفير عمليات جراحية 

جريت بغرض االحتيال.
ُ
للساد ربما لم تكن ضرورية، أو أنها أ

ورداً عـىل ذلـك فقد قيَّدت الخطة عدد العمليات الجراحية للسـاد الصالحة للتعويض عنها 

لـكل جراح معتمد بخمسـين عملية جراحية في الشـهر الواحد (وعـىل أال يتجاوز هذا العدد 

ذة كجـزء من برنامـج تدريبي معتمد  عشـر عمليـات في اليوم)، باسـتثناء العمليـات المنفَّ

لألطبـاء المقيميـن. وأسـفر ذلك عن انخفـاض ملحوظ فـي طلبات التعويـض عن جراحة 

السـاد – وعىل سـبيل المثال فإن جراحة استحالب للعدسـة احتلت المرتبة الخامسة بين 

أعىل العمليات التي طالتها طلبات التعويض عام ٢٠١٥ (أكثر بقليل من ٠٠٠ ١٤٦ من طلبات 

التعويض بقيمة تصل إىل ٢٫٣٤ مليار بيزو فلبيني) ولكنها انخفضت إىل المرتبة العاشـرة 

عام ٢٠١٦ (أقل بقليل من ٠٠٠ ٩٥ طلب تعويض بقيمة قدرها ١٫٥٢ مليار بيزو فلبيني). وتدعو 

الحاجـة إىل التحقيـق في أثر هـذه اإلجراءات عىل توفير الحصـول المنصف عىل خدمات 

جراحة الساد.
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عىل الرغم من أن 

القطاع الخاص 

يشكل نسبة عالية 

في صفوف مقدمي 

الخدمات في ميدان 

رعاية العين، فإنه قلما 

توافرت معلومات 

عن النصيب الدقيق 

لهذا القطاع فيه.

التنسيق مع القطاع الخاص

عىل الرغم من أن القطاع الخاص يشـكل نسبة عالية في صفوف مقدمي الخدمات 

فـي ميـدان رعايـة العين، فإنـه قلما توافـرت معلومات عـن النصيـب الدقيق لهذا 

القطـاع فيه (٨٠–٨٢). ويرجع خطـر االنخراط القوي لهذا القطاع و/ أو المنظمات غير 

الحكوميـة إىل أن ذلـك قد يسـهم في عـدم تحمل الحكومات للمسـؤولية عن توفير 

خدمـات رعايـة العيـن كجزء من خطـط التأميـن الوطنيـة، والتبعات السـلبية لذلك 

عـىل المجموعـات المحرومـة العاجـزة عن تحمل تكاليـف خدمات القطـاع الخاص. 

وفـي بعـض الحـاالت فإن التحـدي قد يتمثـل فـي االفتقـار إىل اللوائـح التنظيمية 

للخدمات الخاصة.

وبالنظـر إىل الطلبـات المتزايـدة عـىل خدمـات الرعايـة الطبيـة، فإن األمـر يقتضي 

اسـتطالع خيـارات فعالـة للشـراكات بيـن القطاعين العـام والخاص كوسـيلة لتوفير 

الرعاية الطبية بتكاليف يمكن تحملها (٧٩، ٨٣).

القوى العاملة غير المنسقة وال الخاضعة للتنظيم

ثمة عوامل عددية ُتفاقم من المشـكالت المرتبطة بنقص أعداد العاملين الصحيين 

في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ وهذه العوامل تشمل التوزيع غير األمثل 

(جغرافياً وعىل امتداد مستويات الدخل عىل حد سواء)، ومسائل االستبقاء، وضعف 
اإلشـراف ورداءة تنسـيق خدمات رعاية العين في صفوف العاملين الصحيين وهو 

ما قد يسفر غالباً عن خدمات موازية، وتداخل، وانعدام الكفاءة، وفجوات، وحصائل 

سيئة (٨٤).

وفـي حيـن ظهرت اسـتراتيجيات مبتكرة تسـتعين بالعاملين والكـوادر األخرى عىل 

مسـتوى المجتمعات المحلية، مثل فاحصي النظـر، في توفير خدمات رعاية العين 

والخدمـات البصريـة، فقـد تعرقـل أثرها بسـبب االفتقـار إىل التنسـيق، والتنظيم، 

والتكامل المنهجي، مما أدى إىل استمرار فجوات وفوارق الخدمات وانعدام توحيد 

الرعايـة فـي العديد مـن البلـدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل. ولكـي تحقق مثل 

هـذه االسـتراتيجيات النجاح فـإن عليها أن ُتنفذ في سـياق تقييـم وتخطيط القوى 

العاملة باالستناد إىل االحتياجات، وأن تربط بين جوانب الكفاءة، والتركيبة، والنشر، 

واالسـتبقاء المتعلقـة بالقـوى العاملـة من جهة واحتياجـات السـكان وتوزيعهم من 

جهة أخرى.

ورغم التقـدم الملحوظ الجاري إحـرازه في تعزيـز معايير التدريـب المعنية بفاحصي 

النظر، وتقنيـي النظـارات، والتقنيين البصرييـن (٨٥)، فإن القبـول بتصحيح البصر 

كمهنة مايزال مـدار النقاش في الكثيـر من البلدان، كمـا أنه يغدو من بيـن القضايا 

بيـن  المثـال فإنـه مـن  (٨٦). وعـىل سـبيل  التأييـد فيهـا  المطروحـة السـتقطاب 

البلـدان التي اسـتكملت مؤخراً أداة تقييـم خدمات الرعايـة الطبيـة (٢٠١٤–٢٠١٦) فإن 

ثلثها (٢٤/٨) لم يعترف بتصحيح البصر كمهنة أو أنه لم يكن لديه متطلبات تعليمية 

معتمدة لفاحصي النظر. وفي هذا السـياق فإن من المهم اإلشارة إىل أن اإلنتاجية، 

في بعض البلدان، قد تتضاءل ألن قسماً من القوى العاملة الصحية، مثل فاحصي 

النظر، غير مرخص له بتقديم خدمات رعاية العين بشكل مستقل (٨٧).
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ال تتضمن نظم 

المعلومات الصحية 

في غالب األحيان 

بيانات مفيدة 

عن اعتالالت العين 

وضعف البصر، 

والعوامل المحِددة 

لذلك، وبيانات النظم 

الصحية المتصلة 

برعاية العين.

نظم المعلومات الصحية

ُتسـتخدم نظـم المعلومات الصحية فـي جمع، وتوحيـد، وترميـز، وإدارة المعلومات 

المهمـة لمؤشـرات الوضـع الصحي (بما في ذلـك اعتالالت العيـن وضعف البصر)؛ 

ومحـِددات الصحـة (ومـن ضمنهـا محـِددات اعتـالالت العيـن)؛ والنظـم الصحيـة 

(الحوكمة والقيادة، والقوى العاملة، واألدوية األساسـية، والتكنولوجيات المسـاِعدة، 
وتقديم الخدمات). وهذه المعلومات ضرورية لكل من: (١) صنَّاع السياسات لتحديد 

المشـكالت والتصـدي لهـا بحلول مسـندة بالبيِّنـات، وللتخصيص الفعـال للموارد؛ 

(٢) المخططـون لتصميـم الخدمات الفعالة، والمدراء لرصـد وتقييم هذه الخدمات؛ 
(٣) المهنيـون السـريريون لتوفيـر الرعايـة المسـندة بالبيِّنات وذات الجـودة الرفيعة 
(٨٨). وهكذا فإن نظم المعلومات الصحية تشـكل المرتكز التخاذ القرارات الصحية 

والمرتبطة بالصحة في ميادين السياسة الصحية، واإلدارة، والرعاية السريرية.

وال تقـوم البلـدان، حتى من يمتلك منها نظماً متطـورة للمعلومات الصحية، بإدراج 

بيانات مفيدة عن اعتالالت العين وضعف البصر، والعوامل المحِددة لذلك، وبيانات 

النظـم الصحيـة المتصلة برعايـة العين. وبالتالـي فإن صنَّاع القـرارات عىل مختلف 

أصعـدة النظـام الصحـي قـد يفتقـرون إىل المعلومـات الالزمـة لتحديد المشـكالت 

واالحتياجـات، مـن أجل تخصيـص الموارد عـىل النحو األمثـل أو لتوفيـر الخدمات 

المسـندة بالبيِّنـات. ويمكـن أن يـؤدي ذلـك إىل فجوة واسـعة بين ما يعرفـه صنَّاع 

السياسـات، والعاملـون الصحييـن، والباحثون وبين ما يجب أن يعرفوه في سـبيل 

النهوض بصحة السـكان (٨٩). وفضالً عن ذلك فـإن وضع رعاية العين يواجه المزيد 

مـن التحديات بسـبب وجـود قطاع خاص قـوي للرعاية العينيـة ذي نظم معلومات 

موازية ال تتواصل مع نظم معلومات القطاع العام.

وممـا يبعـث عىل التفاؤل أن دراسـة حديثة قامـت بتقييم ٢٨ خطـة وطنية للرعاية 

العينية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلصت إىل أن كل البلدان تقريباً 

تقـر بالحاجـة إىل تقوية نظم معلوماتها الصحية لمسـاندة رصد خدمات وسياسـات 

رعاية العين (٧٦). وفضالً عن ذلك فإن الجهود األخيرة السـتقطاب التأييد قد ركَّزت 

أيضـاً عىل توسـيع مؤشـرات رعاية العيـن ضمن الرعايـة األولية (٩٠). عـىل أن األمر 

يقتضـي بـذل المزيد من الجهود؛ ويتسـم التصـدي لتحدي تقوية نظـم المعلومات 

بأهميـة قصـوى خـالل  العيـن  برعايـة  الصلـة  المعلومـات ذات  الصحيـة لتشـمل 

السنوات المقبلة.



٩١

طريق المستقبل

إن التحديـات المقبلة جسـيمة غير أن باإلمكان التغلب عليهـا، وخاصة ألن بمقدور 

ميـدان رعايـة العين أن يبنـي عىل نجاحاته العديـدة. فأوالً، تتوافـر التدخالت الفعالة 

للحـد مـن مخاطـر اإلصابـة باعتـالل عيني أو ضعـف بصـر وللتخفيف مـن آثارهما. 

وثانيـاً، وكمـا أكـدت رؤيـة ٢٠٢٠، فإن رعايـة العين يمكـن أن تسـتند إىل تاريخ عريق 

مـن المناصـرة الفعالة والمنسـقة التي تدفع قدماً نحو أهداف مشـتركة. وثالثاً، فقد 

تحقق عدد من الفتوح العملية والتكنولوجية القادرة عىل تيسـير التشـخيص األولي 

والتسريع باالستجابة.

وفضـًال عـن ذلـك فهنـاك فرص سـانحة لتسـهيل التقـدم، وأهمهـا أهـداف التنمية 

المسـتدامة. وتتسـم خدمات رعاية العيـن بأهمية خاصة في تحقيـق هدف التنمية 

المسـتدامة ٣: «ضمـان تمّتـع الجميـع بأنمـاط عيش صحيـة وبالرفاهيـة في جميع 

األعمـار»، والسـيما الغايـة ٣-٨ بشـأن التغطية الصحية الشـاملة: «تحقيـق التغطية 

الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول عىل 

خدمـات الرعايـة الصحيـة األساسـية الجيـدة وإمكانية حصـول الجميع عـىل األدوية 

واللقاحـات األساسـية المأمونـة الجّيـدة الفعالـة الميسـورة التكلفة». وتسـهم رعاية 

العيـن أيضاً في تحقيـق الغايات األخرى مثل الغايات المتعلقـة باألمراض المدارية 

المهملـة (الغايـة ٣-٣)، والصحـة العقلية (الغايـة ٣-٤)، وحوادث المـرور (الغاية ٣-٦)، 

وصحة القوى العاملة (الغاية ٣-ج).

واسـتناداً إىل النجاحـات، وفـي ضوء االلتـزام السياسـي إزاء تحقيق هـدف التنمية 

المسـتدامة ٣، والدفع قدماً بالتغطية الصحية الشـاملة، فإن الفصلين ٥ و٦ يقدمان 

وصفاً للتغطية الصحية الشاملة ورعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس وكيف 

يمكـن لكل منهما المسـاعدة في التصـدي للتحديات الراهنـة والمقبلة التي حددها 

هـذا الفصـل. ويعـرض الفصل ٥ التغطيـة الصحية الشـاملة ومسـاهمتها في إنجاز 

إدماج أفضل للرعاية العينية في النظم الصحية وفي تضييق الفوارق عبر التخطيط 

وتوفير رعاية العين الجيدة عىل أسـاس االحتياجات السـكانية. أما الفصل ٦ فيطرح 

رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس من خالل تقوية النظام الصحي لمجابهة 

تلـك التحديات، والسـيما ما يتعلق منهـا بالقوى العاملة في رعاية العين، وتنسـيق 

هذه الرعاية واستمرارها.
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الفصل ٥

الدفع قدماً بالتغطية 

الصحية الشاملة عبر 

رعاية العين

٩٧
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تتسـم خدمـات رعاية العيـن بأهمية خاصة بالنسـبة لهدف 

التنمية المستدامة ٣ المعني بالصحة والعافية، والغاية ٣-٨ 

بشأن التغطية الصحية الشاملة.

يجـب أن تكـون رعايـة العيـن جـزءاً أصيـًال مـن التغطيـة 

الصحية الشـاملة للتصدي للتحديات الناشئة عن السمات 

الديمغرافيـة المتغيرة، والفـوارق القائمة في الحصول عىل 

الخدمات، واالفتقار إىل التكامل.

تعتبر أنشـطة جمع المعلومات عـن احتياجات رعاية العين 

الملباة وغير الملباة واإلبالغ عنها عنصراً أساسياً في تخطيط 

الخدمات كجزء من التغطية الصحية الشاملة.

تشـتمل الحماية مـن المصاعـب المالية عـىل ضمان عدم 

تعريض المستخدم إلنفاق كارثي عىل الصحة.١ 

تدعـو الحاجـة إىل حزمـة من تدخـالت رعاية العين لتيسـير 

إدماج هذه الرعاية ضمن القطاع الصحي والتغطية الصحية 

الشاملة بما يكفل تلبية احتياجات السكان عىل نحو فعال.

يشـير اإلنفـاق الكارثي عىل الصحة إىل الشـريحة السـكانية ذات اإلنفاق األسـري الضخم عىل   ١

الصحة كنسبة من مجموع اإلنفاق أو الدخل األسري. وُتستخدم عتبتان لتحديد «اإلنفاق األسري 

الضخم عىل الصحة»: أكثر من ١٠٪ وأكثر من ٢٥٪ من مجموع اإلنفاق أو الدخل األسري. (متاح 

 ،https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=3&Target=3.8 فـي: 

تم االطالع في ١٣ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٩).
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جعل رعاية العين 

جزءاً أصيًال من 

التغطية الصحية. 

الشاملة.

التغطية الصحية الشاملة

تسهم رعاية العين في تحقيق هدف التنمية المستدامة ٣ المعني بالصحة والعافية، 

وكذلك غايته بشأن التغطية الصحية الشاملة.

وتحـدد أهـداف األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة غايـات لمجـاالت العمل ذات 

األولويـة التـي وافقت كل البلـدان األعضاء في األمم المتحدة البالـغ عددها ١٩١ دولة 

عـىل إنجازهـا بحلـول عام ٢٠٣٠. وتتسـم رعايـة العين بأهميـة خاصة بالنسـبة لهدف 

التنميـة المسـتدامة ٣ الـذي ُيعنـى بالصحـة والعافيـة، وكذلـك بالغايـة ٣-٨ بشـأن 

التغطية الصحية الشـاملة التي تشـكل أحد األغراض السـامية التـي يجب أن تجهد 

النظـم الصحيـة لبلوغهـا. وتعني هذه التغطيـة أن بمقدور كل النـاس الحصول عىل 

الخدمـات الصحيـة التـي يحتاجـون إليهـا حينمـا وحيثمـا اقتضـى األمر ذلـك، دون 

معانـاة من المصاعب المالية. وتشـمل هذه التغطية الطيـف الكامل من الخدمات 

الصحيـة األساسـية، مـن تعزيـز الصحـة إىل الوقايـة، والعـالج، والتأهيـل، والرعايـة 

فة (Palliative Care) (١). وفضالً عن ذلك فإن التغطية الصحية الشـاملة هي  الُملطِّ

نهـج قوي لضمان التقدم عـىل طريق تلبية الغايات الصحيـة األخرى لهدف التنمية 

المستدامة ٣.

وتراعي المداوالت والتدابير بشأن تنفيذ التغطية الصحية الشاملة المسائل التالية:

ضمان تغطية السكان، أي عدم السماح بتخلف أحد عن الركب؛	 

ضمان الحماية الصحية المالية وتفادي النفقات الكارثية؛	 

توفيـر حزمـة مـن الخدمـات الصحيـة المتكاملـة ذات النوعيـة الجيـدة المرتكـزة 	 

عىل الناس.

وتجدر اإلشـارة إىل أن بمقدور كل بلد أن يختار نقاط انطالق ومسـالك مختلفة عىل 

طريـق تحقيق التغطية الصحية الشـاملة؛ وسـيعتمد ذلك عىل احتياجات السـكان، 

والمـوارد المتاحة، والسـياق السياسـي واالجتماعي، ودرجة نضـوج النظام الصحي، 

عىل سبيل المثال ال الحصر. عىل أن إنجاز الهدف األسمى للتغطية الصحية الشاملة 

يقتضـي اعتمـاد نهج نُظمي صحي يتم في إطـاره تقوية كل مكونات النظم الصحية 

لتوفير خدمات جيدة شاملة. وفضالً عن ذلك فإن القطاع الصحي يحتاج إىل التعاون 

النشـط مع القطاعـات المعنية األخرى والجهـات ذات المصلحة لمناقشـة واعتماد 

استراتيجيات ممكنة للنهوض بصحة السكان.

وبغيـة التصـدي للعديـد مـن التحديـات المعروضـة فـي الفصـل ٤، والسـيما تلـك 

الحصـول عـىل  المتغيـرة، والفـوارق فـي  الديمغرافيـة  بالسـمات  المتعلقـة منهـا 

الخدمات، واالفتقار إىل التكامل، فإن األمر يتطلب أن تكون رعاية العين جزءاً أصيالً 

من التغطية الصحية الشاملة. عىل أن الحاجة تدعو إىل بذل قدر كبير من العمل ألن 

تسديد تكاليف خدمات رعاية العين ذات األولوية في عدد من البلدان مايزال يعتمد 

عىل المدفوعات الشخصية.
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وعنـد دراسـة الرعايـة الطبيـة من منظـور التغطيـة الصحية الشـاملة فـإن المعارف 

إىل  الموجهـة  التاليـة  الرسـائل  إىل  تشـير  التاريـخ  هـذا  حتـى  المتاحـة  والبيِّنـات 

صنَّاع السياسات:

توفيـر خدمـات رعايـة العين الجيـدة وفقاً الحتياجات السـكان بغرض تحسـين   (١)
تغطيتهـا وتقليل الفـوارق. ويتطلب ذلـك عمليات تقدير لمجمـوع االحتياجات 

السكانية للرعاية العينية (الملباة منها وغير الملباة)؛

ضمـان إدراج تكلفـة تدخـالت رعايـة العيـن ذات األولويـة فـي حـزم الخدمـات   (٢)
ع مسبق الدفع؛ المغطاة بتمويل مجمَّ

االنتقال نحو رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس.  (٣)

ويتناول هذا الفصل بالبحث النقطتين األوليين؛ أما النقطة الثالثة، المتعلقة برعاية 

العيـن المتكاملة المرتكزة عىل الناس ودورها فـي رعاية العين، فهي موضع اهتمام 

الفصل ٦.
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يعد جمع المعلومات 

واإلبالغ عنها بشأن 

احتياجات رعاية 

العيون الملباه والغير 

ملباه أمًرا جوهريا 

لتخطيط الخدمات 

كجزء من التغطية 

الصحية الشاملة.

خدمات رعاية العين الجيدة وفقًا 

الحتياجات السكان

إن تسليط الضوء عىل أهمية الرعاية الجيدة ليس أمراً طارئاً في ميدان رعاية العين؛ 

فنوعية جراحة الساد، مثالً، كانت في بعض األحيان مثاراً للقلق. وهكذا فقد شهدت 

السـنوات األخيرة تشـديداً أقوى عىل اإلبالغ عن القياس السـكاني للتغطية الفعالية 

لجراحة الساد (انظر الفصل ٤، اإلطار ٤-١) بغية فهم مدى إتاحة هذه الجراحة ونوعيتها 

عىل حد سواء ضمن المجموعات السكانية (٢، ٣). وباإلضافة إىل ذلك، وفي السياق 

السـريري، كانـت هناك أمثلة ناجحـة عىل إدخال أدوات مبتكـرة لرصد نوعية جراحة 

الساد مما أسفر عن تحسين السالمة والحصائل (اإلطار ٥-١).

اإلطار ٥-١: رصد نوعية وسالمة جراحة الساد: مثال حالة من ماليزيا

تعتمـد حصيلـة جراحـة السـاد عىل مهـارة الجـرَّاح ولذلك فإن رصـد الكفاءة مهـم لضمان 

سـالمة المريـض ومعاييـر الرعاية. وفي عام ٢٠٠٩ تم اسـتخدام أداة رصد جيدة مبتكرة، هي 

تحليـل الحاصـل التراكمـي (CUSUM) في برنامج طب العيون التابع لـوزارة الصحة. وهذا 

ر بموضوعية حصيلة عمليات الساد الجراحية  التحليل هو أداة لضبط العملية اإلحصائية تقدِّ

المتتالية عىل مدى الزمن بالمقارنة مع معايير حصائل مسبقة التحديد.

وحتـى هـذا التاريـخ ُطبقت األداة عـىل نحو ١٣٠٠ مـن المتدربيـن واالستشـاريين العاملين 

في ميدان طب العيون في كل مستشـفيات وزارة الصحة في ماليزيا (التي تقدم حسـب 

التقديرات ٥٠-٧٠٪ من كل جراحات الساد في البلد) للتحري عن حدوث تمزق خارج المحفظة 

في القطاع الخلفي وعن حدة إبصار ذات تصحيح أمثل تالية للجراحة أسوأ من ١٨/٦. وفي 

حال أظهرت مخططات أداة CUSUM الخاصة بالمتدربين مسـتوى أداء غير مقبول، فإن 

المشرفين عليهم يدلون بتعليقاتهم ويفرضون رصداً أوثق في الجراحات التالية.

وتتوافـر بيِّنات عن أثر هذه االسـتراتيجية. فبين عامـي ٢٠٠٧ و٢٠١٧ انخفض معدل التمزق 

خـارج المحفظـة فـي القطاع الخلفي مـن ٤٫٢٪ إىل ٢٫٤٪. وخـالل فترة مماثلـة لوحظ أيضاً 

حدوث تحسن متواضع في نسبة المرضى الذين سجلوا حصيلة حدة إبصار تالية للجراحة 

تبلغ ١٨/٦ أو أفضل (٩٦٫١٪ (٢٠٠٧) مقابل ٩٧٪ (٢٠١٦).

وكما يتضح من اإلطار ٥-٢ فإن من الواجب مراعاة العديد من الخصائص المختلفة 

لتوفير خدمات صحية رفيعة الجودة. وسيتطلب ذلك قدراً أكبر من التركيز المتعمد 

لصناع السياسات في البلدان عىل نوعية خدمات رعاية العين. ومن المفهوم عموماً 

اآلن أن الخدمات الصحية الرفيعة الجودة تشتمل عىل الرعاية المناسبة، في الوقت 

المناسب، بما يستجيب إىل احتياجات المستخدمين وأفضلياتهم، مع التقليل في 

الوقت ذاته من األذى وهدر الموارد. وتتضمن الخصائص القابلة للقياس الضرورية 

لخدمـات الرعايـة الصحية الجيدة أن تكون هذه الخدمات فعالة، وآمنة، ومركِّزة عىل 

الناس؛ وبغية تحقيق الفوائد فإن عىل هذه الخدمات أن تكون أيضاً حسنة التوقيت، 

ومنصفة، ومتكاملة، وكفوءة (الشـكل ٥-١) (٤). ويعـرض اإلطار ٥-٢ مثاالً عىل كيفية 

تطبيق هذه الخصائص عىل خدمات الرعاية الصحية ألحد األشخاص.
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ويتطلب تقدير حالة نوعية الرعاية الصحية توافقاً في اآلراء بشأن تعريف ومقاييس 

المؤشـرات الخاصـة بالنوعيـة عىل المسـتوى الوطنـي، وأن يكون هـذا التقدير قابالً 

للمقارنة فيما بين البلدان. ولذلك فإن الدفع قدماً بقطاع رعاية العين يقتضي تعريف 

النواتـج والحصائـل. وفضالً عن ذلك فإن األمر سـيحتاج إىل مقاييس بنيوية لنوعية 

رعايـة العين بشـأن تقديـم الخدمات (المدخـالت)، بما في ذلك المعـدات، والموارد 

البشرية، والحوافز، والخصائص التنظيمية (انظر الفصل ٦، الشكل ٦-٢).

الشكل ٥-١: عناصر نوعية الرعاية الصحية في سياق رعاية العين (٥)

الكفاءة

اإلنصاف

الفعالية

التركيز عىل الناس

حسن التوقيت

الجودة

السالمة التكامل
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اإلطـار ٥-٢: مثـال عـىل كيفيـة تطبيـق عناصر جـودة الرعايـة الصحية عىل 

شخص ما

لننظر إىل جولي، وهي سيدة ستينية تعيش مع زوجها في منطقة ريفية. وقد تم تشخيص 

إصابتهـا بداء السـكري من النمط ٢ قبل عامين ونصـف العام، ومنذ ذلك الحين خضعت 

لفحوص منتظمة لهذا الداء في مركز الرعاية األولية. وفي الوقت الحاضر فإن مسـتويات 

السـكر فـي دمها مضبوطة جيداً بفضل األدوية. وخالل األشـهر القليلـة الماضية، الحظت 

جولـي انخفاضـا تدريجياً فـي قدرتها البصرية؛ غيـر أنها عزت ذلك إىل تغيـرات «طبيعية» 

ترتبـط بالتشـيخ. واليـوم تصـل جولـي إىل مركز الرعايـة األولية إلجـراء تقديـر روتيني لداء 

السـكري. ويتم أيضاً فحص بصرها، وُيالحظ أنها تعاني من انخفاض في حدة اإلبصار في 

كلتا عينيها؛ والعين اليمنى في وضع أسوأ من اليسرى. وُتحال جولي عىل الفور إىل مقدم 

محلي للرعاية العينية حيث يتم تشخيص إصابتها بالساد القابل للعالج جراحياً. وال يكشف 

د للنظر. فحص شامل للشبكية عن أي عالمات العتالل الشبكية السكري المهدِّ

وتوضح النقاط التالية الرعاية ذات الجودة الرفيعة التي ستتلقاها جولي ضمن إطار العناصر 

األساسية السبعة للجودة.

الرعايـة الرفيعـة الجـودة لجولـي هـي رعاية مركِّـزة عىل النـاس: إن الرعايـة التي 	 

سـتتلقاها جولي سـتحترم أفضلياتهـا، وحاجاتهـا، وقيمها. وبالطبع فـإن جولي قد تكون 

قلقة وستطرح الكثير من األسئلة. وسيصغي العاملون في الرعاية الصحية الذين يعتنون 

بها إىل أسئلتها وهواجسها، وسيجيبون بصبر، ويزودنها بالمعلومات الشفهية والخطية 

عىل حد سواء حول كل جوانب العالج المصممة لتتناسب مع احتياجاتها المخصوصة. 

وسـتكون خدمـات الرعايـة الصحيـة بالقرب مـن منطقة إقامـة جولي، وسـيكون عليها 

فحسب السفر إىل مسافة أبعد من أجل جراحة الساد.

الرعاية الرفيعة الجودة لجولي منصفة: لن تتفاوت الخدمات التي ستتلقاها جولي، 	 

بمـا في ذلـك توقيت هذه الخدمـات، تبعاً لسـماتها الديمغرافية (نوع الجنـس، العرق)، 

أو الموقع الجغرافي الذي تعيش فيه، أو وضعها االقتصادي االجتماعي.

الرعايـة الرفيعـة لجولـي فعالة: ستسـتند الرعايـة التي تتلقاهـا جولـي إىل المعارف 	 

العلمية والمبادئ التوجيهية المسـندة بالبيِّنات (٦). وسـيتم التأكيد لجولي أنها ستتلقى 

رعاية مسـندة بالبيِّنات وانه سيجري اتباع عملية منهجية. وسُتبلغ أن جراحة الساد التي 

سـتخضع لهـا سـتكون ناجحة فـي تحقيـق الحصيلـة البصرية المنشـودة، وأنه سـُيعنى 

بأمـر أي خطأ انكسـاري متبق بعد العملية أو أيـة مضاعفات أخرى قد تؤثر عىل اإلبصار 

(أي عتامة المحفظة في القطاع الخلفي) في الوقت المناسب.

الرعايـة الرفيعـة لجولي آمنة: سـتقلل الرعاية التي تتلقاها جولي مـن األذى، بما في 	 

ذلك المضاعفات الجراحية القابلة للوقاية واألخطاء الطبية (مثل زراعة العدسـة الخطأ). 

وستكون هناك مبادئ توجيهية واضحة للوقاية من العداوى (مثل التهاب باطن المقلة) 

واألخطـاء الطبيـة فـي المرفق الصحي. وسـُيجرى اسـتعراض شـامل ألدويتهـا وألنواع 

الحساسـية التي تعاني منها، وسـُتعطى تعليمات واضحة عن كيفيـة العناية بعينها بعد 

جراحـة السـاد وعن موعـد العودة للخضـوع للتقديـر التالي للعمليـة. وبغيـة التقليل من 

احتماالت عدم القيام بالزيارة الالحقة للعملية وبزيارات المتابعة بعد ذلك، فسيتم تعيين 

نقطة اتصال مخصوصة وواضحة الهوية لجولي. وسـتراعى بشكل كامل مسائل الوقاية 

واإلدارة ألي مخاطـر متزايـدة محتملة للجراحة تتعلق بداء السـكري المصابة به (الوذمة 

ل للشـبكية بعد  البقعيـة التاليـة للجراحـة Oedema)؛ وسـتخضع جولـي لفحـص مفصَّ

العملية للتحري عن عالمات تفاقم اعتالل الشبكية السكري، وسيستند العالج، إن دعت 

الحاجة إليها، إىل مبادئ توجيهية سريرية (٧).

الرعاية الرفيعة لجولي حسنة التوقيت: ستقلل الرعاية التي تتلقاها جولي إىل أدنى 	 

حد من مدد التأخير في توفير الخدمات. وتتسم جراحة الساد ذات التوقيت الحسن التي 

ستخضع لها جولي باألهمية ألنها ستمكنها من األداء الفعال ومواصلة االمتثال للترتيب 
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الدوائي الموصوف لداء السكري. وفضالً عن ذلك فسيكون من المهم إجراء العملية قبل 

أن تؤدي عتامة العدسـة إىل حجب مجال الشـبكية والحيلولة بالتالي دون تقدير اعتالل 

الشبكية السكري. ومع التخطيط المناسب فإن جولي لن ُتضطر إىل االنتظار طويالً أثناء 

زيارات المتابعة التالية للجراحة. وسيتوىل نظام فعال لتدفق المرضى إدارة تواصلها مع 

مقدمـي الخدمـات الصحيـة اآلخريـن المنخرطين فـي رعايتها، مثل أولئـك الذين تدعو 

الحاجة إليهم إلجراء الفحوص الروتينية العتالل الشبكية السكري، أو لتخطيط أو تعديل 

الزيارات وإلخطار المرضى بفترات االنتظار المتوقعة.

الرعايـة الرفيعـة لجولـي متكاملة: سـتكون الرعاية التـي تتلقاها جولـي من مختلف 	 

المرافق ومقدمي الخدمات منسقة. وبعد عملية الساد ستواصل جولي إجراء الفحوص 

المنتظمة لداء السكري في مركز الرعاية األولية للتمكين من إدارته. وسُتتخذ اإلجراءات 

الالزمـة لرصـد شـبكيتها بانتظـام تحريـاً عـن عالمات تفاقـم اعتالل الشـبكية السـكري؛ 

وسيسـتند توقيت ذلـك إىل المبادئ التوجيهية السـريرية (٧). وسـيتوافر أحد العاملين 

االجتماعيين للمساعدة في ربطها بالخدمات المطلوبة.

الرعايـة الرفيعة المتكاملة لجولي كفوءة: سـتتفادى الرعاية التي تتلقاها جولي هدر 	 

المـوارد. وبغيـة منـع التكرار وهـدر الموارد فسـيكون بمقدور أي من مقدمـي الخدمات 

الصحيـة لهـا أن يتتبـع نتائج فحوصها وعملياتها السـابقة عبر نظام إلكتروني للسـجالت 

الطبيـة. وسـيتوىل تقديـم الرعايـة لهـا فريـق متماسـك، يعمل كل فـرد فيه عـىل مهام 

تتناسب وكفاءاته.

وإىل جانب الفهم ورصد الجودة فإن البيانات الخاصة باحتياجات السكان من رعاية 

العيـن ضروريـة لتخطيط خدمات هـذه الرعاية كجزء من التغطية الصحية الشـاملة. 

ويمكـن اسـتخالص هـذه البيانات عـىل النحو األمثل من المسـوح السـكانية. وعىل 

نحـو مـا هو مطروح فـي الفصل ٦ فإن تقوية جمع البيانات يسـتدعي أن تكون هذه 

المسوح جزءاً أصيالً من نظام المعلومات الصحية.

وكمـا يوضـح الفصـل ٤، فإنـه ال يكفـي أن توفـر المسـوح السـكانية معلومـات عن 

االحتياجـات الملبـاة وغيـر الملبـاة مـن رعايـة العيـن، بـل إن عليهـا أيضـاً أن تتيـح 

اسـتخالص نتائـج مصنفة للمجموعـات السـكانية الفرعية، مثل النسـاء، واألقليات 

ه هـذه المعلومات تخطيط  اإلثنيـة، ومجموعات السـكان األصليين. وينبغي أن توجِّ

رعاية العين للحد من الفوارق. وبصورة إجمالية فإنه يتعين تحديد األولويات استناداً 

إىل االحتياجات السكانية؛ وال يجوز البت فيها عىل أساس مخصوص وفقاً لعوامل 

غير شـفافة مثل الضوء المسـلط عىل بعض االعتالالت، أو نطاق ممارسـة المهني 

المعنـي، أو أولويـات الشـركاء اإلنمائيين أو هيئات التمويل. ويعـرض اإلطاران ٥-٣ 

ذة للحد من عدم المساواة بين الجنسين. و٥-٤ أمثلة عىل المبادرات المنفَّ

كمـا أن المشـاورات المجتمعية توفر مصدراً هاماً للمعلومـات عن احتياجات رعاية 

العيـن فـي صفـوف المجموعات السـكانية (١). وتعتبر المشـاورات سـبيالً ملموسـاً 

يمكـن فيه للجمهـور العام االنخراط فـي وضع الخطط الصحية الوطنية التي تمسـه 

في نهاية المطاف، وحيث يمكن له طرح تعليقاته. وتكفل هذه المشاورات النهوض 

بالمسـاءلة والشـفافية وتزيد من اإلحسـاس بملكية السـكان ومشـاركتهم، والسيما 

شـة، بحيث يتحولون إىل أصحاب مصلحة نشطين. ويتسم هذا  المجموعات المهمَّ

شـة  بأهمية خاصة بالنسـبة للرعايـة العينية بالنظر إىل أن بعض المجموعات المهمَّ

تتأثر تأثراً بالغاً باعتالالت العين وضعف البصر، وألن هذه االعتالالت شـائعة عموماً 

ولها أثر موثَّق بشكل جيد عىل األشخاص عىل مدار حياتهم.
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اإلطار ٥-٣: تقليل الفوارق الجنسانية في اإلقبال عىل الخدمات في صفوف 

المجتمعات المحلية الرعوية في كينيا

يستند مشروع النهج المنسق للصحة المجتمعية (CATCH)٢ إىل المبادرات المعنية بالرمد 

الُحبيبـي لضمان تشـخيص اعتـالالت العين، بما في ذلك السـاد والخطأ االنكسـاري، في 

عيادات التحري عن هذا الرمد، وإلحالة المرضى وعالجهم. وفي كينيا يستهدف المشروع، 

شـة في  فـي الغالبية السـاحقة من الحاالت، المجتمعـات المحلية الرعوية الفقيرة والمهمَّ

المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وغالبـاً مـا تعاني النسـاء فـي هـذه المجتمعات المحليـة من حواجـز ثقافيـة إضافية فيما 

يتعلـق بالحصـول عىل الخدمات الصحية. ولمعالجة ذلك فإن مشـروع CATCH يسـتخدم 

اسـتراتيجيات السـتهداف النسـاء، بما في ذلك تدريب العامالت الصحيات المجتمعيات 

لدفـع النسـاء إىل حضـور مخيمات العيـون، ولتكليف مـن خضعن لعمليـة جراحية عينية 

ناجحـة بمهمـة «سـفيرات األمل». ويتم اسـتهداف النسـاء فـي مواقع اسـتراتيجية (مثل 

العيادات الصحية النسـائية)، وُينفذ فحص العيون في مناطق التالقي الشـائعة مثل نقاط 

جمـع الماء واألسـواق. كما أن االسـتهداف المباشـر يتضمن القيام بعمليـات فحص من 

منزل إىل آخر.

وعبـر نقـل الخدمـات إىل المناطق النائيـة المحرومة مـن المرافق الصحية، فإن مشـروع 

CATCH يتيـح للنسـاء الملتمسـات للرعاية البقاء ضمن بيئتهن، ومـن ثم الحد من عرقلة 
مسؤولياتهن اليومية. وحينما تتوافر الخدمات في مرفق صحي ثابت فقط فإن المشروع 

يوفر النقل لتيسير الشؤون اللوجستية والحد من التكاليف.

وحقق مشروع CATCH في كينيا مستوى مرتفع من المشاركة النسائية منذ بدايته. وفي 

السـنة األوىل بلغت نسـبة النسـاء في صفوف من خضعوا للفحوص في مخيم المشروع 

٥٤٫٣٪؛ وارتفعت هذه النسـبة لتصل إىل ٥٨٫٧٪ في السـنة الثالثة. واتخذت نسبة النساء 

الالتـي خضعن لجراحة السـاد مسـاراً مماثالً. وكان االسـتثناء هو توفير النظـارات للقراءة، 

حيـث كان عـدد الرجال أعىل عـىل الدوام. وتعتبر بعض النسـاء أن النظارات هي ألغراض 

القراءة فحسب، وبما أن معظمهن ال يجدن القراءة فإن حاجتهن إليها ضئيلة. وزاد طلب 

النساء عىل النظارات، وهو ما قد يرجع إىل أنهن أدركن أنها ُتستخدم أيضاً إلبصار األشياء 

القريبـة وللعمـل فـي األشـغال اليدويـة. وبحلـول السـنة الثالثة، كانـت حصة النسـاء من 

النظارات التي وزعها المشروع هي النصف، وهو ما يعتبر تطوراً مشجعاً.

تتـوىل مبـادرة «Seeing is Believing» فـي البرنامـج العالمـي للتمويـل المجتمعـي التابـع   ٢

لمصرف Standard Chartered تمويل المشروع الجهوي للرعاية العينية الشاملة.
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اإلطـار ٥-٤: الفوارق الجنسـانية في اإلقبال عىل خدمات جراحة السـاد في 

مقاطعة خيبر بختنخوا في باكستان

يمثل اعتالل السـاد في باكسـتان السـبب الرئيسـي لفقد البصر، عىل الرغم من أنه قابل 

للعالج بعملية جراحية بسيطة وزهيدة التكلفة. وكشف تقييم سريع لفقد البصر الذي يمكن 

تجنبه (RAAB) أجري في مقاطعة خيبر بختنخوا٣ أن معدل انتشـار فقد البصر الناجم عن 

حـاالت السـاد التي لم تخضـع لعمليات جراحيـة يبلغ ٦٫٥٪ في صفوف النسـاء ممن تزيد 

أعمارهن عىل الخمسـين، بالمقارنة مع ٢٪ لدى الرجال؛ وأن معدل تغطية النسـاء بجراحة 

الساد يقل كثيراً عما هو عليه عند الرجال (٧٥٪ مقابل ٩٤٪).

والسـتطالع أسـباب انخفـاض إقبال النسـاء عـىل جراحات السـاد فقد ُعقدت مناقشـات 

لمجموعات التركيز مع العامالت الصحيات والمسـتفيدات. وقد حددت هذه المناقشـات 

التكلفـة وشـؤون السـفر اللوجسـتية عـىل أنهـا هـي العوائـق الكبـرى أمـام الحصـول عىل 

الخدمات. ولم تمتلك الكثير من النساء القدرة عىل الحصول عىل التمويل األسري لتسديد 

تكاليف الجراحة والسفر. كما أن النساء كن أقل اطالعاً عىل المعلومات بشأن تدابير العالج 

بسبب انخفاض معدالت معرفة القراءة والكتابة، وكان العديد منهن ينظر إىل الساد عىل 

أنه من التبعات الحتمية للتشيخ.

وقد أدخلت استراتيجيات الستهداف النساء ولجعل الخدمات في مقاطعة خيبر بختنخوا 

أكثر مراعاة لالعتبارات الجنسـانية. وبدأت المستشـفيات الشريكة في استعمال المسوح 

المعنية برضا المرضى والمركزة عىل االعتبارات الجنسانية، كما سيتم زيادة عدد العامالت 

في ميدان رعاية العين. وبغية تقوية سلسلة اإلحالة فسيتم تدريب المزيد من الموظفات 

الصحيات والمسـاِعدات الطبيات لفحص وإحالة النساء إىل المستشفيات، كما سُتدرب 

الموظفات عند المسـتوى المتوسـط من رعاية العين بالشـراكة مع الحكومة الباكسـتانية. 

وسـيجري العمـل عىل نشـر الوعي والمعلومات عن جراحات السـاد لتحسـين اسـتهداف 

الشـرائح النسـائية، بمـا في ذلـك من خالل الشـراكات مع المنظمات النسـوية والرسـائل 

الصوتية والفيديوية عىل الشبكات اإلعالمية.

وتشـير النتائج األولية إىل اتجاهات مشـجعة، ومن المنتظر أن تؤدي هذه االستراتيجيات 

تدريجياً إىل زيادة نسبة النساء الحاصالت عىل خدمات الساد عىل مدى السنوات الثالث 

للمشروع. وقد نوقشت أهداف النواتج مع الشركاء المنفذين وستخضع للرصد الوثيق.

تتـوىل مبـادرة «Seeing is Believing» فـي البرنامـج العالمـي للتمويـل المجتمعـي التابـع   ٣

لمصرف Standard Chartered تمويل المشـروع الجهوي الشـامل للرعاية العينية من أجل 

إنقاذ البصر.
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 ضمان أال تشكل التكاليف 

عائقاً أمام رعاية العين

إن الحمايـة إزاء المصاعـب الماليـة تعنـي ضمـان أال تـؤدي تكلفة رعايـة العين إىل 

تعريض المستخدم لنفقات كارثية.

وعىل نحو ما أوضح الفصل ٢، فإن تكاليف ارتياد خدمات رعاية العين يشكل عائقاً 

مهمـاً أمـام الحصـول عىل هـذه الخدمـات ويحد بشـدة من فـرص العافيـة والحياة 

نـات الهامـة للتغطية الصحية  بالنسـبة لألفـراد وأسـرهم. ولذلك فـإن من بين المكوِّ

الشـاملة الخاصة برعاية العين أن يحصـل كل الناس عىل خدمات رعاية العين التي 

يحتاجونها دون التعرض لخطر المصاعب المالية نتيجة المدفوعات الشخصية التي 

ال يمكن تحملها.

وبصفـة عامـة، وعـىل نحو مـا اقترح تقريـر الفريـق االستشـاري المعنـي باإلنصاف 

والتغطيـة الصحيـة الشـاملة في المنظمة عـام ٢٠١٤ (٩) فإن عىل البلـدان أن تمضي 

قدمـاً فـي ثالثـة أبعـاد (الشـكل ٥-٢). أوالً، يجـب توسـيع الخدمـات ذات األولويـة؛ 

ثانياً، يجب تغطية المزيد من الناس؛ ثالثاً، يجب الحد من المدفوعات الشخصية (١). 

وعند التصدي لهذه األبعاد يقتضي األمر قيام البلدان باختيارات هامة تشمل ماهية 

الخدمـات التـي ينبغي تغطيتها أوالً؛ ومـن الذي ينبغي أن يحظـى باألولوية؛ وكيف 

يمكن التحول بالمدفوعات الشـخصية نحو نهج المدفوعات المسـبقة. وعىل سبيل 

المثال، هل يتعين أن تحظى تدخالت، مثل توفير النظارات، باألولوية عىل التدخالت 

الالزمـة لنسـبة أصغر من السـكان فيمـا يتصل بالرمـد الُحبيبي مثـًال؟ وهل ينبغي 

منـح األولويـة العتـالالت العين التـي تصيب األطفـال وإدراجها باكراً فـي الحزمة أم 

هل يتعين تأجيلها إىل مرحلة الحقة حينما سيتوافر المزيد من الموارد؟ وهل يمكن 

العمل بفعالية مع المنظمات غير الحكومية لفترة محدودة بغية زيادة حجم تدخالت 

معينة، مثل جراحة الساد؟
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الشكل ٥-٢: محاور التغطية الصحية الشاملة (١)

وعنـد اختيـار الخدمـات فـإن من المفيـد اعتماد ثالث فئـات من األولويـات: عالية، 

ومتوسـطة، ومنخفضة. وينبغي أن يسـتند تصنيف هذه الفئات الثالث إىل معايير 

(اإلنصـاف)،  محـددة محليـاً، قـد تتضمـن المردوديـة، ومنـح األولويـة للمعسـرين 

والحماية من المخاطر المالية. وعند تحديد الخدمات المزمع توسـيعها، فهناك، من 

جديـد، نقطة انطالق مفيـدة وهي تقديرات المردودية، التي ُتدمج المعايير المتعلقة 

بالشواغل المعنية بالمعسرين، بمعايير أخرى، مثل السالمة، وطاقة النظام الصحي. 

ومن الواجب أن يسترشـد تحديد هذه المعايير وموازنتها بمداوالت عامة وإجراءات 

تشاركية متينة.

ويتمتع قطاع رعاية العين بموقع جيد لالنخراط في الحوار المسند بالبيِّنات بالنظر إىل 

أن العديـد من تدخالت رعاية العين تتسـم بمردودية عاليـة وبجدوى التنفيذ (١٠–١٣). 

وعنـد تقرير توسـيع التغطية السـكانية لمجموعة محددة من الخدمـات، فإنه ينبغي 

منـح األولوية للمجموعات ذات الدخل المنخفض، وسـكان األريـاف، والمجموعات 

المحرومة األخرى (من حيث الخدمات أو الصحة).

ل الرعايـة الصحيـة مـن طائفـة مـن المصـادر تشـمل الميزانيـات الحكومية،  وتمـوَّ

ووكاالت التأميـن الصحـي االجتماعـي، واألسـر. وفـي حيـن أن متوسـط اإلنفـاق 

الشخصي عىل الصحة يقل عن ٢٠٪ من مجموع اإلنفاق الصحي في البلدان المرتفعة 

الدخل، فإنه يشـكل نسـبة تزيد عن ٤٠٪ في البلدان المنخفضة الدخل (١٤). ويشـكل 
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تدعو الحاجة إىل 

حزمة من تدخالت 

رعاية العين لتيسير 

إدماج هذه الرعاية 

ضمن القطاع 

الصحي والتغطية 

الصحية الشاملة 

بما يكفل تلبية 

احتياجات السكان 

عىل نحو فعال.

اإلنفاق الشخصي عائقاً أمام الحصول عىل الخدمات الصحية، والسيما للفقراء، وقد 

يلقـي بعبء مالي جسـيم عىل مسـتعملي الخدمات وأسـرهم. وتـؤدي المدفوعات 

الشخصية لقاء الخدمات الصحية إىل دفع ١٠٠ مليون إنسان إىل هاوية الفقر المدقع 

كل عـام (١٤). وبغيـة تيسـير الحصـول عـىل هـذه الخدمات مـع ضمـان الحماية من 

المخاطـر الماليـة، فإن عىل البلـدان أن تتحول من أسـلوب المدفوعات الشـخصية 

إىل نهـج المدفوعـات المسـبقة اإللزامية مع تجميـع لألموال. وقد يكـون هذا صعباً 

فـي بعـض البلـدان إال أن األسـبقية يجب أن ُتمنح عـىل الـدوام إىل الخدمات ذات 

األولويـة العاليـة، وللمجموعات المحرومـة، بما في ذلك الفقراء. وفـي حالة التأمين 

والترتيبات اإللزامية األخرى ينبغي أن تكفل البلدان أال يشكل العجز عن الدفع حاجزاً 

أمام التغطية.٤

وتيسـيراً لالختيـارات التي يتوجـب أن تتخذها البلـدان عند تنفيـذ التغطية الصحية 

الشـاملة فـإن منظمـة الصحـة العالميـة تعمل عـىل إعداد مسـتودع بيانات شـبكي 

ـل التدخالت الموصـى بها وتبعاتها من حيث الموارد. ويهدف هذا المسـتودع  يفصِّ

إىل أن يكون مصدراً عالمياً لتيسير المناقشات عىل المستوى القطري بشأن ماهية 

الخدمات الموفرة ضمن حزمة االسـتحقاقات الصحية. وسـتتضمن قاعدة البيانات 

معلومـات عن تبعـات تقديم الخدمـات، والمتطلبات مـن القوى العاملـة الصحية، 

واألجهـزة واألدوية األساسـية، مع وصالت بتوصيـات المنظمة ومبادئهـا التوجيهية 

الشـاملة. وسـُترفق قاعدة البيانات العالمية بإرشـادات مسـتفيضة عن سبل تنفيذ 

عمليات المواءمة مع السـياق المحلي القطري لحفز األثر القطري، وذلك باالسـتناد 

إىل أدوات المنظمـة القائمـة، مثـل «أداة الصحة الواحدة» (اإلطـار ٥-٥) – ومواصلة 

توسـيع اإلرشـادات الراهنـة. وسـيحتوي هذا المسـتودع عـىل معلومات عـن حزمة 

موصى بها لتدخالت رعاية العين (اإلطار ٥-٦). وسيوفر هذا النفاذ المعزز إىل البيِّنات 

والتوصيـات، واألدوات القطريـة المصاحبـة، الدعـم لـوزارات الصحـة فـي تخطيط، 

وميزانيـة، وإدمـاج تدخالت رعايـة العين ضمن حزم وسياسـات الخدمـات الصحية 

الوطنيـة، وفقـاً الحتياجـات السـكان والمـوارد المتاحة، ومن ثم اإلسـهام فـي نهاية 

المطاف في الدفع قدماً ببرنامج رعاية العين كجزء من التغطية الصحية الشاملة.

يمكـن العثـور عىل مزيد من التفاصيل فـى تقرير منظمة الصحة العالميـة ٢٠١٦: اتخاذ خيارات   ٤

https://www.who.int/choice/) الشـاملة  الصحيـة  التغطيـة  الطريـق اىل  عادلـة عـىل 

.(documents/making_fair_choices/en/
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اإلطار ٥-٥: أداة الصحة الواحدة 

إن أداة الصحـة الواحـدة هـي أداة برمجيـة مصممـة لتنويـر أنشـطة التخطيـط الصحـي 

االستراتيجي الوطني وتحديد التكاليف في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وتـدرس هـذه األداة الطلبـات الموجهـة إىل النظام الصحي، سـواء من منظـور عام للنظام 

الصحـي أو مـن منظـور خاص بـكل برنامـج. وتوفـر األداة إطاراً أوحـد للتخطيـط، وتحديد 

التكلفة، وتحليل األثر، والميزانية، والتمويل فيما يتعلق باستراتيجيات كل األمراض البارزة 

نات النظام الصحي الرئيسـية. واألداة مسـتكملة بقيم تلقائية عن معدالت االنتشـار  ومكوِّ

والحدوث؛ وبروتوكوالت التدخالت للرعاية التعزيزية، والوقائية، والعالج؛ وأسـعار العقاقير، 

واإلمدادات، والمعدات، وهي قيم يمكن للمستخدم أن يغيِّرها كلها.

والنواتج المسـتخلصة من التطبيق يمكن أن تسـاعد المخططين عىل اإلجابة عىل 

األسئلة التالية:

ما هي موارد النظام الصحي الالزمة لتنفيذ الخطة الصحية االستراتيجية؟	 

كم ستبلغ تكاليف الخطة االستراتيجية حسب السنوات والمدخالت؟	 

ما هو األثر الصحي التقديري؟	 

ما هي نسبة التكاليف إىل التمويل المتاح التقديري؟	 

وقـد ُصممت األداة ليسـتخدمها الخبـراء المنخرطون في التخطيط الصحـي الوطني، بما 

فـي ذلـك مخططو القطـاع الصحي الحكومـي، ومخططـو البرامج المخصوصـة لألمراض، 

والمنظمـات غير الحكومية، ووكاالت األمـم المتحدة، والباحثون، والخبراء االستشـاريون. 

ومنذ إطالق األداة عام ٢٠١٢ تم استخدامها في أكثر من ٤٠ بلداً. 

وسُتضاف تدخالت رعاية العين إىل أداة الصحة الواحدة عام ٢٠٢٠.
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اإلطار ٥-٦: عملية تطوير حزمة لتدخالت رعاية العين

تعمـل منظمـة الصحـة العالميـة عـىل تطويـر حزمـة للرعايـة العينيـة لتيسـير إدمـاج هـذه 

الرعايـة ضمـن القطاع الصحي وفـي التغطية الصحية الشـاملة. وسـتوفر الحزمة مجموعة 

مـن التدخـالت المسـندة بالبيِّنـات وذات المردوديـة، بمـا فـي ذلـك المـوارد الالزمـة لهذه 

التدخالت مثل المنتجات المسـاِعدة، والمعدات، واألدوية، والمواد االسـتهالكية، وكفاءات 

القوى العاملة.

وتبـدأ عمليـة تطوير الحزمة باختيـار طائفة من اعتالالت العين ذات األولوية باالسـتناد إىل 

البيانـات الوبائيـة العالميـة وعـىل اقتراحات الخبراء في هـذا الميدان. وعىل سـبيل المثال 

فإنـه إذا كان الـَزَرق من بين هذه االعتـالالت المختارة، فإن الفرق العاملة، التي تضم خبراء 

سريريين وأكاديميين في الميدان، ستتوىل بعد ذلك تحديد تدخالت الَزَرق المسندة بالبيِّنات 

باالعتمـاد عىل طائفة من المصادر التي تشـمل المبادئ التوجيهية للممارسـات السـريرية 

واالسـتعراضات المنهجيـة الرفيعة الجودة. وبعد هذا سـينخرط فريـق عامل مهني من كل 

إقليـم فـي العالـم في عمليـة ثالثية الخطـوات إلعداد قائمـة بتدخالت الـَزَرق. وعقب تأكيد 

القائمـة سـيوافق أعضـاء الفريق العامل عىل منصة مناسـبة لتقديـم الخدمات لكل تدخل 

(أي منصة عىل المستوى األول، أو الثاني، أو الثالث). وأخيراً سُتحدد الموارد المطلوبة لكل 
تدخل وستخضع الحزمة النهائية الستعراض أقران شامل. 

مقتبس من:

  Rauch A, Negrini S, Cieza A. Toward strengthening rehabilitation in health systems: methods used to develop a WHO package of rehabilitation
interventions. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2019.

اإلرشادات الشاملة: المجلس االستشاري للمنظمة

 سيتألف المجلس االستشاري من أعضاء من مختلف إدارات المنظمة، 

بما في ذلك أمانة اللجنة المعنية باستعراض المبادئ التوجيهية للمنظمة

إرشادات أصحاب المصلحة: برنامج المنظمة للوقاية من فقد البصر

ستدعم المنظمة شتى الفرق العاملة المؤلفة من الخبراء السريرين واالستشاريين 

في الميدان الذين يجب أن يفصحوا عن وجود أي تضارب في المصالح

تطوير الحزمة

سُتنشأ فرق تطوير لكل نوع 

من اعتالالت العين

١

اختيار اعتالل العين

٢
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وقـد اتخـذت بعض البلدان، مثل كمبوديا وكينيا ومالـي والمغرب، بعض الخطوات 

المهمـة نحـو تنفيـذ التغطية الصحية الشـاملة، بما في ذلك رعايـة العين، رغم قيود 

المـوارد الشـديدة. وعىل سـبيل المثـال فإن كمبوديا أرسـت بالفعـل تدخالت رعاية 

عينية ذات أولوية ضمن سـياق حزمتها األساسـية للخدمـات الصحية (اإلطار ٥-٧). 

ورغم ذلك فمايزال هناك عدد كبير من البلدان عىل المستوى العالمي التي لم ُتدرج 

رعاية العين ضمن التغطية الصحية الشاملة – فمن بين البلدان التسعة والعشرين 

(٥٩٪ مـن البلـدان المنخفضـة الدخل أو البلـدان المنخفضة إىل المتوسـطة الدخل) 
التي اسـتكملت أداة تقييم خدمات رعاية العين بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ أفادت نسـبة 

تزيـد عـىل ٢٠٪ أن خطط التأمين الصحي ال تغطي خدمـات رعاية العين؛ كما أبلغت 

بلدان أخرى أن تغطية خدمات رعاية العين هي تغطية ضئيلة فحسب. 

اإلطـار ٥-٧: إدراج رعايـة العيـن فـي الخطط االسـتراتيجية لقطـاع الصحة: 

دراسة حالة من كمبوديا

اعتمدت وزارة الصحة في كمبوديا عملية متينة لتنوير تخطيط خدمات رعاية العين. فمنذ 

درجـت رعايـة العين بصـورة روتينية كبنـد ذي أولوية في الخطط االسـتراتيجية 
ُ
عـام ٢٠٠٨ أ

الصحيـة الوطنية. وفي عام ٢٠١٥ شـرعت الوزارة في إعـداد الخطة الصحية الوطنية الحالية 

(٢٠١٦ – ٢٠٢٠). وشملت عملية التخطيط إدراج توقعات التكاليف التقديرية لألنشطة واألهداف 
ضمن الخطة االستراتيجية، بغرض تنوير جهود تحديد األولويات وتعبئة الموارد. وكجزء من 

هذه الجهود جرى تقدير التكاليف المرتبطة بتوفير خدمات رعاية العين.

وتطلبـت هـذه العمليـة تعريـف المـوارد، أو المدخـالت، المرتبطـة برعايـة العيـن، وتقدير 

متوسـط تكاليف التدخالت ذات األولوية، وتوقع العدد اإلجمالي للتدخالت المذكورة الالزم 

تقديمهـا كل عـام، وكذلـك التكاليف المرتبطة بـإدارة البرنامج الكلي، بما في ذلك أنشـطة 

نت هذه العملية وزارة الصحة من تقدير الموارد الضرورية لتلبية  مثل الرصد والتقييم. ومكَّ

األهداف الوطنية للرعاية العينية مما كفل تنوير جهود إعداد الخطة الوطنية للرعاية العينية 

(الخطة االستراتيجية الوطنية للوقاية من فقد البصر ومكافحته ٢٠١٦-٢٠٢٠).
النظـم  تقويـة  العديـد مـن جوانـب  تغطـي  شـاملة  أغراضـاً  الوطنيـة  الخطـة  وتتضمـن 

الصحيـة، مثـل متطلبـات القـوى العاملـة. كما أنهـا توفر درجـة عالية مـن التفاصيل التي 

تحدد األنشـطة، والنواتج، واألطر الزمنية، والوكاالت المسـؤولة، واألهداف، والمؤشـرات، 

والتكاليف المصاحبة. 

وباختصـار فـإن توفيـر رعايـة العيـن الجيدة، وفقـاً الحتياجـات السـكان، يكفل الحد 

مـن الفـوارق الصحيـة؛ غيـر أن مـن الضـروري توفيـر معلومـات موثوقـة عـن هذه 

االحتياجات. وتتطلب التغطية الصحية الشاملة توسيع كل بلد لخدمات رعاية العين 

ذات األولويـة؛ وضمـان أال تسـفر تكاليـف هـذه الرعاية عـن تحمل األفـراد لنفقات 

شخصية كارثية. وتعمل منظمة الصحة العالمية في الوقت الراهن عىل إعداد حزمة 

مـن التدخـالت العينيـة التي سـتوفر، بالتضافـر مـع األدوات األخرى، والسـيما أداة 

الصحة الواحدة، المساندة للبلدان في التصدي لهذه التحديات.
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الفصل ٦

رعاية العين 

المتكاملة المرتكزة 

عىل الناس



١١٦

توفر رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس متسلسـلة 

مـن التدخـالت الصحيـة التـي ُتعنـى بالطيـف الكامـل من 

اعتالالت العين، وفقاً الحتياجات الناس وعىل مدار العمر. 

ويتطلـب تنفيذ رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس 

اعتماد أربع استراتيجيات هي:

تمكين الناس والمجتمعات المحلية وإشراكهم؛- ١

إعادة توجيه نموذج الرعاية؛ - ٢

تنسيق الخدمات ضمن القطاعات وعبرها؛ و - ٣

إنشاء بيئة تمكينية.- ٤



١١٧

يتطلب تحقيق نهج 

IPEC اعتماد أربع 
استراتيجيات.

رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس

باالسـتناد إىل اإلطـار الحالـي لمنظمـة الصحـة العالميـة بشـأن الخدمـات الصحيـة 

المتكاملـة المرتكـزة عىل الناس (١)، ُيعرَّف نهج رعايـة العين المتكاملة المرتكزة عىل 

النـاس (نهـج IPEC) بأنـه خدمات ُمـدارة وُمقدمة لضمـان تلقي الناس لمتسلسـلة 

مـن التدخـالت التعزيزيـة، والوقائية، والعالجيـة، والتأهيلية ضد الطيـف الكامل من 

اعتـالالت العيـن، ومنسـقة عىل مختلـف أصعـدة الرعايـة ومواقعها ضمـن القطاع 

الصحـي وخارجـه، وُمتبنية لوجهـات نظر الناس كمشـاركين ومسـتفيدين من هذه 

الخدمات عىل مدار العمر. 

وجـرت مواءمـة التـزام المنظمـة بإطار الخدمـات الصحيـة المتكاملـة المرتكزة عىل 

النـاس لتطبيقـه عـىل رعايـة العين ألن مـا تواجهه الخدمـات الصحية مـن تحديات 

دفعـت إىل تطويرهـا، ُتماثل، وعىل نحـو ما هو معروض في الفصـل ٤، ما هو قائم 

في قطاع رعاية العين. وهذه التحديات هي: االفتقار إىل اإلنصاف في توزيع خدمات 

رعايـة العيـن، وانعـدام المسـاواة مـن حيث الجـودة، وضعـف التكامل عـىل امتداد 

البرامـج والقطاعات الصحية ذات الصلة؛ وتقديـم هذه الخدمات في غالب األحيان 

عـىل يـد قـوة عاملة غير منسـقة بل وغيـر خاضعة للتنظيـم أحياناً. وفضـًال عن ذلك 

فليـس هنـاك من دمج للمعلومـات المتصلة برعاية العين ضمـن نظام المعلومات 

الصحية. ويتمتع نهج IPEC بالقدرة عىل التغلب عىل هذه التحديات وتيسير اعتماد 

أسـاليب لتقديـم الخدمـات تسـتجيب للتحديات الصحية الناشـئة في قطـاع رعاية 

العين، بما في ذلك أنماط الحياة غير الصحية، وتشـيخ السكان، والحاجة إىل العناية 

بطائفة من اعتالالت العين غير السارية.

ويتطلب تحقيق نهج IPEC عبر مواءمة إطار الخدمات الصحية المرتكزة عىل الناس 

ليتناسب مع قطاع رعاية العين اعتماد االستراتيجيات األربع التالية:

تمكين الناس والمجتمعات المحلية وإشراكهم؛  -١

إعادة توجيه نموذج الرعاية؛   -٢

تنسيق الخدمات ضمن القطاعات وعبرها؛ و  -٣

إنشاء بيئة تمكينية.  -٤

ويوفـر هـذا الفصـل إرشـادات رفيعة المسـتوى بشـأن هـذه االسـتراتيجيات األربع 

الخاصة بقطاع رعاية العين. وهناك إقرار بأن البلدان قد تعتمد نقاط انطالق مختلفة 

عند تنفيذ هذه االستراتيجيات، تبعاً لدرجة نضوج النظم الصحية، والموارد المتاحة، 

واالحتياجات المحلية.



١١٨

تمكين الناس والمجتمعات المحلية 

وإشراكهم

عـىل نحو ما هو مطروح في إطار الخدمات الصحية المتكاملة المرتكزة عىل الناس، 

فـإن تمكيـن وإشـراك األفـراد، واألسـر، والمجتمعـات المحليـة، ومقدمـي الرعايـة 

ليصبحوا مسـتعملين فعالين للخدمات الصحية يتطلب توفير الفرص، والمهارات، 

والموارد، والدعوة إىل إصالح النظام الصحي تعزيزاً لتجربة الرعاية الصحية وحصائلها. 

شـة والتـي تعاني من نقص  ومـن الواجـب الوصول إىل المجتمعات المحلية المهمَّ

الخدمات بغية ضمان حصول الجميع عىل الخدمات الجيدة المنتجة بصورة مشتركة 

وفقاً ألفضلياتهم واحتياجاتهم الخاصة. وسـعياً وراء مواءمة هذه الشروط لتتناسب 

مع رعاية العين فإن عىل البلدان إرساء خيارات سياسات وتدخالت موجهة.

ناً أساسـياً من مكونـات تمكين األفراد وأسـرهم؛ وهي  وتعتبـر الدرايـة الصحية مكوِّ

تتسـم بأهمية حاسـمة لضمان فعالية الكثير من تدخالت رعايـة العين، وبصفة أعم 

لمسـألة االمتثـال (٢–٤). والغالبية السـاحقة مـن حاالت ضعف البصـر الناجمة عن 

اعتـالالت عينيـة شـائعة، مثل اعتالل الشـبكية السـكري والَزَرق، هي حـاالت يمكن 

تجنبها من خالل الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب (٥–٧). غير أنه ماتزال 

هنـاك نسـبة ضخمة من األفراد ممن لـم يخضعوا للتشـخيص ألن هذه االعتالالت 

غالبـاً ما تكـون عديمة األعراض فـي مراحلها األولية؛ وثمة افتقـار عموماً إىل الوعي 

بأهمية الفحوص العينية المنتظمة. وفي بعض الحاالت فإن انعدام المعرفة الوافية 

بتوافر الخدمات، إىل جانب نزوع األفراد إىل النظر إىل انخفاض اإلبصار عىل أنه جزء 

من عملية التشيخ الطبيعية، يمكن أن يؤدي إىل حصائل رديئة (٨). وفضالً عن ذلك، 

فإنه حتى عندما يدرك األفراد أنهم يعانون من اعتالل عيني، فإن قلة الدراية الصحية 

العينية يمكن أن تحد من التقيد باألدوية وبالتقدير الروتيني (٣، ٤، ٩).

ويحتـاج قطـاع رعايـة العين إىل زيـادة جهوده لتوفير تثقيف سـليم وفعـال. ويمكن 

تنفيذ استراتيجيات اإلشراك والتمكين عىل مستوى الفرد أو عىل مستوى مجموعة 

سـكانية معينة. ومن بين األمثلة عىل التمكين المجتمعي الفعال في ميدان الرعاية 

الطبية أسـلوب العالج المجتمعي باإليفرمكتين كتدخل وقائي ضد داء كالبية الذنب 

(اإلطار ٦-١). 

يحتاج قطاع رعاية 

العيون اىل زيادة 

جهوده ليقدم تعليم 

سليم وفعال.



١١٩

برهنت خدمات رعاية 

العين المتنقلة عىل 

أنها فعالة في زيادة 

التغطية الخدمية 

في المجتمعات 

المحلية التي يصعب 

الوصول إليها.

اإلطار ٦-١: العالج المجتمعي باإليفرمكتين للوقاية من داء كالبية الذنب

ينتقـل داء كالبيـة الذنـب عبـر الذبابـة السـوداء ويمكن أن يـؤدي إىل ضعـف البصر وفقد 

البصـر. واإليفرمكتيـن هو دواء فعال وآمـن للعالج الجموعي لداء كالبيـة الذنب. وواجهت 

الفـرق المتنقلـة للعامليـن الصحييـن طائفة مـن التحديات عند اسـتخدام الطـرق األولية 

لتوزيـع اإليفرمكتيـن بمـا في ذلـك ضعف التغطيـة، وضآلة االنخـراط المجتمعـي وارتفاع 

نشـئ البرنامج األفريقي لمكافحة 
ُ
التكاليـف التـي يتحملها النظام الصحي. وفي عام ١٩٩٥ أ

داء كالبية الذنب. وتم اعتماد استراتيجية العالج المجتمعي باإليفرمكتين رسمياً عام ١٩٩٧ 

بعـد أن أظهـرت دراسـة متعددة البلـدان أن هذا النمط مـن العالج هو نهج مجـٍد، وفعال، 

ومستدام (١٠).

المحليـة لالضطـالع  المجتمعـات  باإليفرمكتيـن عـىل تمكيـن  المجتمعـي  العـالج  ويركـز 

بالمسـؤولية عن إعطاء اإليفرمكتين، أي تولي هـذه المجتمعات أمر بالبت في كيف يوزَّع 

اإليفرمكتين، ومتى، ولمن. وأسفرت هذه االستراتيجية عن تحقيق إنجازات ملحوظة في 

مكافحة داء كالبية الذنب في أفريقيا:

تلقـى أكثـر مـن ١٤٢ مليون نسـمة العـالج مـن داء كالبية الذنـب بحلول نهاية عـام ٢٠١٧. 	 

وفي العام ذاته أبلغ أربعة عشر بلداً عن أنها حققت تغطية جغرافية بنسبة ١٠٠٪.

 	.(١١) (DALYs) لة باحتساب مدد العجز أمكن تجنب ١٧ مليون سنة من سنوات العمر المعدَّ

انخفـض معدل انتشـار العـدوى بحلول عـام ٢٠٠٥ بنسـبة ٧٣٪ عن المسـتوى الذي كان 	 

عليـه قبـل اعتماد نهج العالج المجتمعي باإليفرمكتين، وأشـارت التقديرات إىل أن هذا 

المستوى هبط ليصل إىل نسبة ١٤٪ عما كان عليه قبل تطبيق النهج بحلول عام ٢٠١٥.

ومـن الواجـب أن تهـدف جهود الدرايـة برعاية العيـن إىل إذكاء الوعـي بتوافر تدابير 

التأهيـل العيني. وقد يعيش الكثيـر من المصابين بحاالت اعتالل عيني وخيم وفقد 

بصر ال يمكن عالجها في ظروف من االتكال ألنهم، أو أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، 

ال يدركون أن بالمسـتطاع تقديم خدمات تأهيل تكفل تحقيق االسـتقالل. وفي عدم 

توافر هذه الخدمات فإنه يمكن للدراية الصحية أن تدفع الناس إىل المطالبة بها.

وقـد طرحـت تكنولوجيـا المعلومـات حلـوالً جديـدة للتغلـب عـىل مصاعـب توفيـر 

التثقيـف الصحـي وتبـادل المعلومات فـي الوقت المناسـب، ومن واجـب القطاع 

الصحي أن يستفيد من هذه التكنولوجيا. وعىل سبيل المثال فقد تبين أن الرسائل 

النصيـة الروتينيـة عبر األجهـزة المتنقلة زادت من معدل التـردد عىل مرافق الرعاية 

الصحية (١٢). كما أن اسـتعمال السـجالت الصحية اإللكترونية، وضمان سهولة نفاذ 

المرضـى إىل سـجالتهم، همـا من الطـرق اإلضافية لتقويـة التواصل بيـن المرضى 

ومقدمي رعاية العين (١٣–١٥).

وبرهنت خدمات رعاية العين المتنقلة عىل أنها فعالة في زيادة التغطية الخدمية في 

المجتمعات المحلية التي يصعب الوصول إليها، مما أتاح قدراً أعظم من االستجابة 

لالحتياجـات المجتمعيـة المحليـة (١٦، ١٧). وعنـد تنفيـذ برامج رعايـة العين فإن من 

الضـروري ضمان أنها تشـكل جزءاً أصيالً من نظام تقديـم خدمات القطاع الصحي، 

توخياً لالستدامة وكذلك ألن هذا يتيح عندها استطالع مسالك جديدة لتنفيذ تدخالت 

رعايـة العيـن. وعىل سـبيل المثـال فإن تدخـالت رعاية العيـن، من قبيـل الفحص، 

يمكـن أن ُتدمـج في نظم تقديم الخدمـات التابعة للتدخالت الصحيـة القائمة، مثل 

نظم إعطاء اللقاحات.



١٢٠

تبسيطًا لحصول 

المجموعات السكانية 

التي تعاني من نقص 

الخدمات عىل الرعاية 

فإن بالمستطاع 

االستفادة من القدرات 

الكامنة للتحول 

التكنولوجي السريع.

وتبسيطاً لحصول المجموعات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات عىل الرعاية، 

فإن بالمستطاع االستفادة من القدرات الكامنة للتحول التكنولوجي السريع في هذا 

المجـال أيضـاً. وعىل نحو ما هـو معروض في الفصـل ٤، فإن نهـج الرعاية الصحية 

عن بعد ُيستخدم بشكل فعال في ميدان رعاية العين. ويساند هذا النهج الناس في 

السـياقات الريفية والنائية الذين سـيعانون بغير ذلك من نقـص الخدمات (١٨، ١٩)، 

كما وييسر تنسيق الرعاية بين مقدمي خدماتها (اإلطار ٦-٢).



١٢١

اإلطـار ٦-٢: إشـراك المجتمعـات الريفيـة والنائيـة مـن خـالل نهـج الرعايـة 

الصحية عن بعد: مثال حالة من منظمة Lions Outback Vision، أستراليا

يمتلـك نهج طب العيون عن بعد، والسـيما االستشـارات اآلنية الفيديويـة، قدرات كامنة 

عظيمة لتيسـر إتاحـة الخدمات في البلدان التي تعاني من صعوبـات في توفير الخدمات 

العينية المتخصصة خارج المدن الرئيسـية بسـبب التوزع من حيث الجغرافيا، والسـكان، 

والقـوى العاملـة. ويتناسـب طب العين بشـكل خاص مـع الرعاية الطبية عن بعد بسـبب 

اعتماده الشديد عىل التصوير ألغراض تشخيص وإدارة األمراض العينية.

لمحة عامة عن الخدمة

تقـوم منظمـة Lions Outback Vision (LOV)، وهي جزء من معهد ليونز لطب العيون، 

بتوفير خدمات الطب العيني عن بعد عىل مستوى والية أستراليا الغربية، وبربط المرضي 

فـي المجتمعـات الريفيـة والنائية بأطبـاء العيون االستشـاريين في مدينة بيـرث عاصمة 

الواليـة. وتزيد المسـافة الفاصلـة بين بيـرث وأبعد مجتمـع محلي مشـمول بالخدمة عىل 

٣٠٠٠ كم. وتنطلق عملية اإلحالة إىل الخدمات من أطباء العيون العاملين ضمن المجتمعات 

المحلية الجهوية، وتقوم إدارات الطوارئ في المستشـفيات الريفية والممارسون العامون 

غالبـاً بإحالـة المرضى للفحص عىل يـد فاحصي النظر. وتوفر الخدمـة توليفة من وصالت 

الطـب عن بعد المسـتندة إىل «التخزيـن والتحويل» و«الزمن الحقيقي»، مع إرسـال نتائج 

التحقيقات الطبية العينية إىل طبيب العيون الُمعالج قبل االستشارة اآلنية الفيديوية. كما 

ُتحدد مواعيد للمرضى الذين يحتاجون إىل تقدير سـريري طبي عيني أو إىل إدارة جراحية 

.LOV تحل عند الزيارة المقبلة للفريق المتنقل لمنظمة

وبعـد جهود السـتقطاب التأييد وقاعدة بيِّنات مؤكدة تم اعتمـاد نظام لمدفوعات التأمين 

الصحي الحكومي ألطباء العيون والممارسـين العامين لمسـاندة نهج الرعاية الصحية عن 

بعـد عـام ٢٠١٥. وهناك تكاليف إضافية دنيا للبنية التحتية، بالنظر إىل اسـتخدام المنصات 

المتغلغلـة لنظـام Skype أو FaceTime فـي االستشـارات اآلنية الفيديويـة. وفي الوقت 

الراهن فإن نسبة ٩٤٪ من مجموع فاحصي النظر في المناطق المشمولة بزيارات منظمة 

LOV يشـاركون بنشـاط في خدمة الرعاية الصحية عن بعد. ويكفل توفير نظام للحجز عبر 
شـبكة اإلنترنـت إىل جانب تدابيـر للتقدير العاجل «عند الطلـب» إىل التقليل من العوائق 

التي تعترض اإلقبال عىل الخدمة. 

الحصائل األساسية

فـي أعقـاب تنفيذ خطة الرعاية الطبية عن بعد لمنظمـة LOV انخفض معدل عدم حضور 

زيارات الخدمة المتنقلة من نحو ٥٠٪ إىل ٣٪. كما أبدى المرضى رضاً شـديداً عن خدمات 

هذا النوع من الرعاية.

وأسفر توفير االستشارات الفيديوية التي تشمل موافقة المرضى، وتدابير الحجز، المتعلقة 

بالعمليات الجراحية عن العديد من الحصائل األساسية. فأوالً، أدى ذلك إىل التخلص من 

«انتظـار قائمـة االنتظـار»، حيـث كان عـىل المرضى االنتظـار لمدد تصل إىل سـنة واحدة 

للحصـول عـىل موعد من الخدمـات العامة للمرضى الخارجيين قبـل اإلدراج ضمن قائمة 

االنتظار الخاصة بالجراحة. وفضالً عن ذلك شـهدت خدمات طب العيون المتنقلة تحسـناً 

ملحوظـاً مـن حيث الكفاءة واألثر، حيث يتوىل فاحصو النظر اإلدارة المالئمة لنسـبة أعىل 

مـن رعايـة العين األولية مع معدل أقل مـن ازدواج الخدمات، وزيـادة ملحوظة في اإلدارة 

.LOV الجراحية عىل يد أطباء العيون التابعين لمنظمة
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إعادة توجيه نموذج الرعاية

تشتمل عملية إعادة توجيه نموذج الرعاية عىل ضمان تصميم خدمات رعاية صحية 

كفـوءة وفعالـة وتقديمهـا من خـالل نماذج مبتكـرة للرعايـة تمنح األولويـة لخدمات 

الرعايـة األوليـة والمجتمعيـة ولإلنتـاج المشـترك للصحـة. وُيعـرِّف إطـار الخدمـات 

الصحيـة المرتكـزة عـىل النـاس أولويـات للخدمات مسـتندة إىل احتياجـات مجرى 

الحيـاة، وبنـاء رعاية صحية أولية قوية. وتتسـم هذه الرعاية القويـة، إىل جانب رعاية 

العين المتكاملة، باألهمية ألن رعاية العين تتضمن عىل حد سـواء تنفيذ التدخالت 

الموجهـة إىل األفـراد عبـر الرعايـة األوليـة (مثـل فحـص اعتالل الشـبكية السـكري) 

والتدخالت السكانية، مثل توفير التكميل بفيتامين ألف.

وخـالل هـذا القرن فإن أنشـطة بنـاء أو تقويـة الرعاية الصحيـة األولية، ودمـج رعاية 

العيـن، تتسـم بأهمية حيويـة لعدد من األسـباب. األول، أن الرعايـة الصحية األولية 

تتيـح للنظم الصحية التكيف واالسـتجابة للسـمات الديمغرافية السـكانية المتغيرة 

وللتحـوالت فـي أنمـاط الحياة ولألعـداد المتزايـدة مـن المصابين باعتـالالت العين 

وضعـف البصر. والثانـي، أن الرعاية الصحيـة األولية تحفز الحصـول عىل الخدمات 

عىل امتداد متسلسلة الرعاية، في حين تيسر استعمال الخدمات الصحية التعزيزية 

والوقائيـة التـي تتميز في أغلب األحيان بمردوديـة أعىل من خدمات العالج. وأخيراً، 

فإن الرعاية الصحية األولية بالغة األهمية لمسألة العناية بالمكونات الرئيسية األخرى 

للتغطية الصحية الشاملة مثل (١) خفض اإلنفاق األسري عبر التأكيد عىل الخدمات 

السـكانية التي تكفل الوقاية من اعتالالت العين وتعزيز الكشف المبكر واإلحالة في 

الوقـت المناسـب؛ (٢) الوصـول إىل المجموعـات السـكانية النائيـة والمحرومة من 

خـالل التركيز عىل الخدمـات المجتمعية التي توفر في مواقع قريبة قدر المسـتطاع 

من منازل الناس (٢٠).

وتتطلـب تقويـة رعاية العين فـي إطار الرعاية الصحيـة األولية تمويالً كافيـاً، وتدريباً 

مناسـباً للقوة العاملة، وقوًة عاملة مسـتدامة (٢٠)، ونظم إحالة فعالة التخطيط. وعند 

توفيـر المـوارد الكافية فإن بمقدور الرعاية الصحيـة األولية أن تلبي عدداً ضخماً من 

احتياجـات رعايـة العيـن للناس عىل مـدار حياتهـم، ويمكن أن تذكـي الوعي بأهمية 

االلتـزام بسـلوكيات تضمـن صحة العيـن والوقاية مـن أمراضهـا، مثل نظافة الوجه 

لتوقـي الرمد الُحبيبي النشـط. ويمكن أن يتم في إطـار الرعاية الصحية األولية أيضاً 

توفيـر الخدمـات المتعلقـة باعتـالل الشـبكية السـكري (٢١)؛ والخدمـات االنكسـارية 

للكبار؛ والتحري عن حاالت اعتالالت العين الشـائعة، مثل السـاد؛ وتشخيص وإدارة 

بعـض اعتـالالت العين الشـائعة التي ال تتسـبب عادة فـي ضعف البصـر، كالتهاب 

الملتحمـة. وفـي الحـاالت التـي تتطلب خدمات أكثـر تخصصاً، مثـل مرحلة ما بعد 

اكتشـاف اإلصابة بالسـاد أو اعتالل الشـبكية السـكري، فإن الرعاية األولية يمكن أن 

تسـهل عمليات اإلحالة والتنسـيق عىل امتداد مقدمي الخدمات وسياقات الرعاية. 

وبالنظـر إىل أن العديد من اعتالالت العين التي يمكن إدارتها بفعالية عىل مسـتوى 

الرعايـة األوليـة هي اعتـالالت يلتمس لها الناس في غالب األحيـان رعاية العين في 

سـياقات المسـتوى الثانـي والثالـث لهذه الرعايـة (٢٢–٢٦)، فإن إرسـاء رعايـة أولية 

متينـة ورعاية عينية مجتمعية يمكن أن ينهـض بكفاءة خدمات رعاية العين. وتجدر 

تتطلب تقوية رعاية 

العين في إطار الرعاية 

الصحية األولية تمويًال 

كافيًا، وتدريبًا مناسبًا 

للقوة العاملة، وقوًة 

عاملة مستدامة.
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ليس هناك من 

مسار منفرد يمكن 

أن تسير عليه 

البلدان لتحقيق رعاية 

أولية قوية تشتمل 

عىل رعاية العين.

اإلشـارة إىل أن بنـاء رعايـة عينية متكاملة ضمـن الرعاية األولية ال يقلـل من أهمية 

المستويين الثاني والثالث. ولتلبية احتياجات رعاية العين للسكان فإن األمر يتطلب 

كل مستويات الرعاية (الشكل ٦-١) مع مسالك إحالة متكاملة وفعالة.

وليـس هنـاك من مسـار منفرد يمكـن أن تسـير عليه البلـدان لتحقيق رعايـة أولية 

قوية تشتمل عىل رعاية العين. فهذا المسار قد يتضمن إدماج خدمات رعاية العين 

األوليـة ضمـن مراكـز الرعايـة الصحيـة األولية، مـن خالل تعزيـز اإلشـراف وتدريب 

الموظفيـن الحالييـن (اإلطار ٦-٣)، أو اعتماد خدمات رعاية عينية أولية قائمة بذاتها، 

ضمـن مرافـق مختلطـة أو من خالل الوحـدات المتنقلة. وفي حيـن أنه ليس هناك 

مـن إرشـادات تقنيـة متاحة بعد حـول كيفية المضي قدمـاً عىل طريق بنـاء الرعاية 

الصحية األولية المخصوصة لقطاع رعاية العين، فإن وثيقة «الرؤية الخاصة بالرعاية 

الصحية األولية في القرن الحادي والعشـرين» (٢٠) وسلسـلة المنظمة التقنية بشأن 

الرعاية األولية اآلمنة (٢٧) توفران موارد مفيدة.
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الشكل ٦-١: رعاية العين المتكاملة عىل مختلف مستويات تقديم الخدمات

اإلطـار ٦-٣: دمج رعاية العين ضمن الرعايـة األولية عبر تدريب الموظفين 

الحاليين: مثال حالة من طاجيكستان 

يخضع أطباء الرعاية األولية (أطباء العائلة) في طاجيكستان إىل برنامج تدريبي مهني يستند 

إىل المنهـاج التعليمـي التدريبي الوطنـي. وحتى فترة قريبة لم يكن هـذا المنهاج يتضمن 

رعايـة العيـن ورعايـة األذن، ولذلك فإن هـذه الخدمات لم تكن تقدم عىل مسـتوى الرعاية 

األوليـة فـي مختلف أرجـاء البلد. وفي عـام ٢٠١٨، وبدعـم تقني ومالي مـن منظمة الصحة 

العالمية، تم إدراج وحدة تعليمية جديدة بشـأن السـمع واإلبصار ضمن المنهاج التعليمي 

التدريبـي الوطنـي ألطبـاء وممرضـي الرعايـة األوليـة. وخالل هـذه الفترة قـادت المنظمة 

جهود إذكاء الوعي في صفوف العاملين الصحيين مباشرة بغية زيادة تقبل محتوى المواد 

التدريبية وااللتزام به.

وفـي الوقـت الحاضر أنهـى ثمانية وأربعـون من أطباء وممرضـي الرعاية األوليـة تدريبهم 

عىل مهارات التثقيف واإليضاح المتصلة بسـبل توفير رعاية األذن والعين األساسية. كما 

يجـري توفير المعـدات األولية، مثـل مناظير العيـون، للمتدربين (مرافق الرعايـة األولية). 

وبفضل هذه الجهود فقد تمكن أطباء وممرضو الرعاية األولية في طاجيكستان حتى اآلن 

مـن تحديـد ما ال يقل عن ألف مصاب باعتالالت في األذن والعين لم يسـبق تشـخيصها 

وتحتاج إىل العالج. وفي عام ٢٠١٩ سـتواصل المنظمة رصد نتائج هذا التدخل؛ وفضالً عن 

ذلـك فإن المنظمة سـتقوم بتعبئـة األموال لمواصلة تقوية قدرة رعايـة العين واألذن عىل 

المستوى الثالث عبر أنشطة تدريبية إضافية وتزويد القطاع بمعدات جراحية وتشخيصية 

مخصوصة أخرى. 

 

  

تقديم رعاية العين في 

المستشفيات أو العيادات 

المتخصصة
الرعاية عىل المستوى الثالث

الرعاية الصحية عىل المستوى الثاني

الرعاية الصحية األولية

المجتمع المحلي

تكامل رعاية العين وتنسيقها 

في سياقات المرضى 

الداخليين والخارجيين عىل 

امتداد التخصصات الطبية

تكامل رعاية العين وتنسيقها 

ضمن الرعاية األولية

تقديم رعاية العين في 

المنازل، والمدارس، 

والسياقات المجتمعية األخرى
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بدون توفير مستوى 

جيد من استمرارية 

رعاية العين 

وتنسيقها، فإن 

المرضى سيتعرضون 

لخطر أن تكون النتائج 

دون المستوى األمثل.

تنسيق الخدمات ضمن القطاعات وعبرها

يركز تنسيق الخدمات عىل النهوض بتقديم الرعاية ومجانسة العمليات والمعلومات؛ 

وال يتطلب التنسـيق بالضرورة دمج الهياكل، أو الخدمات، وتدفقات العمل. ويحدد 

إطـار الخدمـات الصحيـة المتكاملـة المرتكزة عـىل الناس ثالثـة مناهج اسـتراتيجية 

هـي: التنسـيق المعني باألفـراد؛ وتنسـيق البرامج ومقدمـي الخدمات؛ والتنسـيق 

بين مختلف القطاعات. وكل هذه المناهج أساسـية لتحقيق رعاية العين المتكاملة 

المرتكزة عىل الناس.

ويشـتمل تنسـيق الرعاية لألفراد طائفة من االسـتراتيجيات بما فيها إدارة الحاالت، 

والرعايـة القائمـة عـىل الفـرق، ونظم اإلحالـة الكفوءة. وتسـهم هذه االسـتراتيجيات 

فـي أسـلوب اسـتمرارية الرعايـة الذي تكون فيـه هذه الرعايـة متميزة، ومتماسـكة، 

ومترابطة، ومتوافقة مع احتياجات الفرد وأفضلياته. وبدون توفير مستوى جيد من 

اسـتمرارية رعاية العين وتنسـيقها فإن المرضى سـيتعرضون لخطر الخضوع لرعاية 

مفتتـة، ورديئة التكامـل، يوفرها مقدمو خدمات متعددون، وتـؤدي في الغالب إىل 

حصائـل دون المسـتوى األمثـل، وإىل مسـتويات عاليـة من السـخط نتيجة فشـل 

التواصـل، وضعف تقاسـم المعلومات السـريرية، وازدواج التحقيقـات (٢٨). ويعتبر 

التدفق السلس للمعلومات، المتاحة لكل مقدمي الرعاية، عنصراً حاسماً في النجاح 

الجـاري لتنسـيق الرعايـة. وثمـة أمثلة حديثة عـىل التنفيـذ الناجح لشـبكات اإلحالة 

الكفوءة وذات التنسيق الجيد في ميدان رعاية العين (٢٩).

ويفترض تنسـيق الرعاية لألفراد توافر التنسـيق لجميع البرامـج ومقدمي الخدمات 

المعنييـن، ويتضمـن تجسـير فجـوات المعلومـات عىل امتـداد مسـتويات الرعاية 

وكذلك ضمان االسـتمرارية في التنظيم والتمويل. وباإلضافة إىل ذلك فإن تنسـيق 

الرعايـة قـد يتطلـب اسـتحداث شـبكات لتقديـم الخدمـات الصحية عىل مسـتوى 

المناطق والنواحي، ودمج البرامج الرئيسية القائمة ضمن النظم الصحية (عىل النحو 

الموصوف في اإلطار ٦-٧)، وتوفير الحوافز المالية وغيرها.

كما يشـتمل التنسـيق عىل إرسـاء روابط بين برامـج رعاية العيـن والبرامج الصحية 

األخرى، مثل الرعاية الوليدية، واألمراض غير السـارية، والتأهيل والصحة والسـالمة 

المهنيـة. ويجري توفير تدخالت رعاية العين الناجحة عبر خدمات صحية أخرى مثل 

إجراء فحص اعتالل الشبكية الخداجي عبر أنشطة الرعاية الوليدية (٣٠) (اإلطار ٦-٤).



١٢٦

اإلطـار ٦-٤: العنايـة باعتـالل الشـبكية الخداجي فـي إطار الرعايـة الوليدية: 

دراسة حالة من األرجنتين

بحلول نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي، أشارت التقديرات إىل أن اعتالل الشبكية 

الخداجـي كان السـبب فـي نسـبة ال تقـل عن ٥٠٪ مـن ضعف البصـر لدى األطفـال (٣١). 

واسـتجابة لذلـك أنشـأت وزارة الصحة فريقاً عامـًال متعدد االختصاصات لعالج المشـكلة. 

واعتبـاراً مـن عام ٢٠٠٤، تم توفير التدريـب ألكثر من ٧٠ وحدة من وحـدات الرعاية الوليدية 

عـىل الوقايـة من هذا المرض، وتشـخيصه، وعالجـه. وفي عام ٢٠٠٧ دعا تشـريع وطني إىل 

ضمان دمج واسـتمرارية هذه الخدمات بشـكل رسمي، وتم توفير التمويل الجاري لها بعد 

ذلك من خالل وزارة الصحة. وكان من بين السمات المهمة لهذه التغييرات االلتزام بالجمع 

المتواصل للبيانات لرصد التقدم وتحديد مجاالت التحسين.

ومنـذ إنشـاء البرنامـج لوحـظ حـدوث انخفاض بنسـبة ٣٨٪ في عـدد األطفـال المصابين 

باعتالل الشبكية الخداجي، وهبوط بنسبة ٦٥٪ في عدد المصابين بضعف البصر المكتسب 

نتيجة لذلك (٣٠).

وبما أن الرعاية الصحية تتطلب جهات فاعلة متعددة، ضمن القطاع الصحي وخارجه، 

فإن تنسـيق الرعاية يغطـي مختلف القطاعات، بما في ذلـك الخدمات االجتماعية، 

والشؤون المالية، والتعليم، والعمل، والقطاع الخاص. ويرجع التنسيق بالدرجة األوىل 

إىل الحوكمـة والقيـادة، ومـن ثـم فهو يتطلـب قيادة قويـة من جانـب وزارة الصحة 

لتنسيق العمل المتعدد القطاعات. وعىل سبيل المثال فإن توفير التأهيل البصري 

يقتضي شـراكات متعددة القطاعات مـع القطاع االجتماعي بحيث تتمكن قطاعات 

الشؤون االجتماعية والعمل خالل عملية التأهيل من توفير المزيد من الدعم لضمان 

الشـمول والمشـاركة االجتماعيـة. كما قـد يكون التنسـيق مع قطـاع التعليم إلدراج 

برامج الكشـف المبكر عـن اعتالالت العين من بين الحلـول المتاحة. وتحقيقاً لذلك 

فـإن هنـاك مجموعة مـن المبـادئ التوجيهية لخدمـات رعاية العين المدرسـية في 

مختلف األقاليم والبلدان. كما أن هناك أمثلة عىل تدخالت رعاية العين، مثل فحص 

الخطأ االنكساري، المقدم من خالل قطاع التعليم (٣٢) (اإلطار ٦-٥).

وبالنظـر إىل الطلبـات المتصاعـدة عىل خدمات رعايـة العين فإن الحاجـة تدعو إىل 

اسـتطالع الخيـارات الفعالة إلقامة شـراكات بيـن القطاعين العام والخاص كوسـيلة 

لتوفير رعاية العين بتكاليف معقولة. وهناك بالفعل أمثلة عىل هذه الشـراكات التي 

أسـهمت في تمكين المجموعات الضعيفة من الحصول عىل خدمات رعاية العين، 

بمـا في ذلـك خدمات توفير النظـارات (٦-٦) وتدخـالت مكافحة الرمـد الُحبيبي في 

السياقات ذات الموارد الشحيحة (٣٩، ٤٠).
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اإلطار ٦-٥: برنامج الصحة العينية المدرسية في بالتيمور: دراسة حالة من 

الواليات المتحدة األمريكية

يوفر فحص البصر المدرسي في غالب األحيان اإلشارة األوىل إىل احتمال إصابة األطفال 

بضعـف البصـر أو باعتالل عينـي (٣٣). وفي الواليـات المتحدة األمريكية تبيـن أن العديد 

من األطفال الذين يفشـلون في الفحص البصري ال يحصلون عىل رعاية المتابعة العينية 

الموصى بها (٣٤، ٣٥). واسـتجابة لذلك فقد تزايد التركيز عىل توفير هذا النوع من الرعاية 

مـن خـالل المـدارس، والسـيما فـي الضواحـي ذات المسـتوى االقتصـادي االجتماعـي 

المنخفض (٣٦- ٣٨).

وفي مدينة بالتيمور، يجري تنفيذ شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم رعاية العين 

المدرسـية لـكل األطفـال من عمر ٤-١٤ سـنة. وأقامـت إدارة صحة مدينة بالتيمور شـراكة 

مـع معهـد ويلمـر لطـب العيون التابـع لجامعة جـون هوبكينـز، وكليـة التربيـة، والمدارس 

العامـة فـي مدينة بالتيمـور، ومنظمة Vision To Learn، والقطاع الخاص إلنشـاء برنامج 

«Vision for Baltimore» الذي يغطي المدينة ويوفر رعاية العين المدرسية. وتجري جامعة 

جون هوبكينز دراسة جنباً إىل جنب مع البرنامج لرصد أثر التدخل عىل األداء المدرسي.

ومنذ إنشاء المشروع عام ٢٠١٦ خضع أكثر من ٠٠٠ ٣٥ طالب في المدارس العامة للفحص، 

منهم نحو ٠٠٠ ١٢ فشلوا في اجتيازه. ومن بين الطالب الستة آالف الذين وافق آباؤهم عىل 

إجراء فحص متابعة عيني لهم وِصف العالج بالنظارات لنسبة ٨٠٪ تقريباً منهم.

وتشـمل الـدروس المسـتفادة حتـى اليـوم أهميـة بنـاء تحالـف بيـن العامليـن الصحيين 

والمربين لبناء نموذج مدرسـي. ويسـتطلع الشـركاء المنخرطون في المشـروع حالياً سبل 

زيـادة عدد األسـر التي تمنح اإلذن بإجـراء الفحص العيني، وكذلك كيفية ترويج اسـتعمال 

النظارات واستبقائها.
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اإلطـار ٦-٦: شـراكات القطاعيـن العـام والخـاص لتوفيـر النظــارات فـي 

باكستان، وسـري النـكا، وجنـوب أفريقيا

يمكـن أن تكون شـراكات القطاعين العام والخاص المعنية برعاية العين مفيدة، والسـيما 

حينما يعاني توفير الخدمات العامة من الضعف، أو قلة الموارد، أو انعدام الكفاءة. وتبرهن 

األمثلة الواردة من باكستان، وسري النكا، وجنوب أفريقيا، عىل الحصائل اإليجابية للتعاون 

بيـن وزارات الصحـة والمنظمات غير الحكومية المحلية منها أو الدولية بالنسـبة للسـكان 

المحتاجين للخدمات االنكسارية وتوفير النظارات.

 Layton Rahmatulla Benevolent وفي باكستان، مثالً، فإن شبكة مستشفيات منظمة

Trust (LRBT)، وهـي أضخـم منظمة غير حكومية ومقدم لخدمات رعاية العين في البالد، 
تتعـاون مع الحكومة الباكسـتانية ومعهد Brien Holden Vision حالياً عىل إنشـاء متاجر 

لألجهـزة البصريـة فـي مستشـفيات المسـتويين الثانـي والثالث. وهـذه المتاجـر مدمجة 

ضمـن نظام مستشـفيات منظمـة LRBT. وعندما يصـف فاحصو النظـر أو أطباء العيون 

العالج بالنظارات للمرضى فإن بمقدور هؤالء شـراء النظارات من متاجر األجهزة البصرية 

 LRBT المالصقة لصيدليات المستشفيات. ومنذ شهر تشرين األول/ أكتوبر وفَّرت منظمة

النظارات لعدد يبلغ ٦١٩ ١٨ شخصاً، منهم نسبة ٦٨٪ من النساء والفتيات، ومعظمهم من 

المجتمعات المحلية المنخفضة إىل المتوسطة الدخل.

وفي سـري النكا أنشـأ معهد Brien Holden Vision، بالشراكة مع وزارة الصحة والتغذية 

أربعـة مراكـز لإلبصـار ومتاجـر لألجهـزة البصريـة لتقديـم الخدمـات االنكسـارية والبصريـة 

قيمت مراكـز اإلبصار فـي المجتمعات 
ُ
للمجتمعـات المحليـة الريفية وشـبه الحضريـة. وأ

المحليـة التـي ال تتوافـر فيهـا مرافق عامـة للرعاية العينيـة، وهي تعمل بتعـاون وثيق مع 

إدارات الصحـة. وُيحـال المرضـى الذين يحتاجـون إىل خدمات جراحية أو الذين ُتشـخص 

إصابتهـم بشـذوذات صحيـة إىل مرافـق رعاية العين من المسـتويين الثانـي والثالث في 

القطـاع العـام أو الخـاص. وحتى هـذا التاريخ قام فاحصـو النظر في مراكـز اإلبصار بتقديم 

النظارات لما مجموعه ٧٨٢ ٩٤ شخصاً (٥٧٪ من النساء والفتيات).

 Brien Holden وفـي مقاطعتـي كوازولو- ناتـال وخوتنغ في جنـوب أفريقيا، يقوم معهـد

Vision بتوفيـر خدمـات تقديم النظارات بالتعاون مـع إدارات الصحة منذ عام ٢٠٠٧. ومنذ 
انطالق التعاون جرى صرف أكثر من ٠٠٠ ١٦٥ نظارة، منها ٠٠٠ ٢٦ نظارة مجاناً.

وإىل جانـب تقديـم النظـارات للمحتاجين، فإن هذه الشـراكات أسـهمت أيضـاً في تعزيز 

شة من الحصول عىل خدمات رعاية  الوعي بالحاجة إىل تمكين المجتمعات المحلية المهمَّ

العين وإىل توفير المساندة المحلية، من حيث اإلدارة والرصد، للخدمات البصرية.

عىل أنه ماتزال هناك العديد من التحديات المتعلقة بإمدادات النظارات في هذه البلدان. 

وتشكل مسألة توافر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة (فاحصو النظر والتقنيون البصريون) 

تحدياً جسيماً، حيث أن الكثير من البلدان تفتقر إىل برنامج تدريبي موحد في هذا الصدد. 

ومايـزال القطـاع دون تنظيم، كما أن التشـريعات المحلية والسـلطات المعنية غير وافية. 

وسـاهم القطـاع غيـر الرسـمي فـي نمو باعـة األجهـزة البصرية في الشـوارع، كمـا أن باعة 

المعـدات البصرية عىل شـبكة اإلنترنت يشـكلون ضغطاً عىل سالسـل المحـالت التجارية 

الصغيرة لألجهزة البصرية ومراكز اإلبصار/ المتاجر البصرية المستقلة.
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تتمثل الخطوة 

األوىل في دمج رعاية 

العين ضمن تخطيط 

النظام الصحي.

إنشاء بيئة تمكينية

من المتعذر أن تدخل االسـتراتيجيات الثالث الموصوفة قبالً مرحلة التشغيل ما لم 

تتوافـر بيئـات تمكينية. وصاغـت منظمة الصحـة العالمية مفهوم البيئـة التمكينية 

عـىل شـكل سـت ركائز للنظـام الصحي. ومـن بين هذه الركائز السـت هنـاك ركيزة 

تقديـم خدمات رعايـة العين التي ينصب عليهـا اهتمام نهج رعايـة العين المتكاملة 

المرتكـزة عـىل النـاس. ومـع أن الركائـز الخمـس األخـرى، وهـي القيـادة والحوكمة؛ 

والمعلومـات؛ والقوى العاملة الصحيـة؛ والتمويل الصحي؛ واألدوية والتكنولوجيات 

الصحيـة (بمـا فـي ذلـك المنتجات المسـاِعدة) مهمـة جميعـاً لتحقيق رعايـة العين 

المتكاملة المرتكزة عىل الناس، بالنظر إىل التحديات المخصوصة التي تواجه قطاع 

رعايـة العيـن والمعروضـة في الفصل ٤، فإن هذا القسـم سـيكتفي ببحث مسـائل 

القيادة والحوكمة، والقوى العاملة، والمعلومات فقط.

القيادة والحوكمة

تشـتمل الحوكمة الرشـيدة عىل القيادة الشـفافة التي تتسـم بالشـمول والتشـارك، 

وتسـتفيد عـىل النحـو األمثـل مـن المـوارد والمعلومـات المتاحـة لضمـان تحقيق 

النتائج الممكنة الفضىل. وتسـتند هذه الحوكمة إىل المسـاءلة المشتركة بين صنَّاع 

أنفسـهم.  الخدمـات، والمسـتخدمين  والمـدراء، ومقدمـي  السياسـات،  ومنفـذي 

وتتضمن مسؤوليات الحوكمة في قطاع الرعاية الصحية إعداد خطة استراتيجية، ثم 

إدارة المسـاءلة، واإلشـراف عـىل تنفيذ الخطة. وفي معظم البلـدان فإن هذه الخطة 

االستراتيجية هي خطة صحية وطنية تحدد القيم األساسية للنظام الصحي؛ وأهداف 

الحصائل الصحية المراد تحقيقها؛ وخطة عمل ملموسة إلنجاز هذه األهداف؛ وإطار 

زمنـي للقيام بذلك. وبغية تنفيذ التخطيط االسـتراتيجي فإن الحاجة تدعو إىل قيادة 

إلنشـاء تحالـف بيـن أصحاب المصلحـة، عىل امتـداد قطاعات الحكومـة والمجتمع 

المدني، من أجل جمع المعلومات عن الُمدخالت، والنفاذ إىل الخدمات، والتغطية، 

والحصائل الصحية، ولوضع اللوائح التنظيمية والمعايير الرسمية للممارسة (٤١).

ومـا مـن حاجة إىل التأكيد عـىل األهمية الجليـة للتخطيط االسـتراتيجي في القطاع 

الصحي. ومع األسـف، وعىل نحو ما هو معروض في الفصل ٤، فإن معظم البلدان 

غالبـاً مـا ُتغفـل إدراج رعايـة العيـن فـي خططهـا االسـتراتيجية الصحيـة الوطنيـة، 

أو أنهـا تكتفـي بإشـارة مختصرة إليهـا (٤٢). عـىل أن إدراج رعاية العيـن في الخطط 

االسـتراتيجية الصحية الوطنية يتسـم بأهمية قصوى بالنسـبة لتحقيق رعاية العين 

المتكاملـة المرتكزة عىل الناس في البلدان، وذلك من أجل ضمان العناية المنهجية 

بتوفيـر خدمـات رعايـة العين ودمجها دمجاً كامـًال. وتتمثل الخطـوة األوىل في دمج 

رعايـة العيـن ضمـن تخطيـط النظـام الصحي، وذلـك من حيـث األهداف الشـاملة 

والخطـط الملموسـة لتحقيـق هـذه األهـداف. أمـا الخطـوة الثانيـة فهـي أن الدمـج 

سيسـهم، عـىل المسـتوى التشـغيلي، فـي إدراج تدخالت رعايـة العين عـىل امتداد 

جميع منصات تسليم الخدمات والمجاالت الصحية األخرى. وأخيراً فإن الدمج يزيد 

مـن احتمـاالت النظر إىل رعاية العين فـي إطار الخطط العريضـة المتعلقة بالموارد 

البشرية، والمنتجات المساِعدة، ومشتريات التكنولوجيا الصحية، والبنية التحتية.
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وحتى في الحاالت التي ال يكون فيها النظام الصحي هو مقدم الخدمات أو الممول 

الرئيسـي للخدمـات المخصوصـة للرعايـة العينيـة، فـإن دور الحوكمـة يظـل مهمـاً. 

وتدعـو الحاجـة إىل إرسـاء أطـر تنظيميـة فـي قطـاع رعاية العيـن إلشـراك الجهات 

الفاعلـة الحكومية، وغيـر الحكومية، والخاصة بغية الحد من المخاطر التي تهدد نماء 

خدمات رعاية العين المنصفة واسـتدامتها. وعند توافر إطار تنظيمي متين وإنفاذه 

فـإن بمقـدور تدابيـر الخصخصـة، والتجـارة، والتسـويق أن تزيد من النفاذ الشـامل 

إىل خدمـات رعايـة العيـن. عىل أن قوى السـوق وحدها ال تـؤدي تلقائيـاً إىل النفاذ 

المنصـف والشـامل إىل الخدمات. ولهذه السـبب فـإن النفاذ المنصـف إىل رعاية 

العين يجب أن يظل هدفاً مستمراً وأن يحظى بدعم إطار تنظيمي متين (٤٣).
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المعلومات 

نات الرئيسـية لركيزة المعلومات استحداث نظام للمعلومات الصحية  تشمل المكوِّ

والترصد؛ واسـتخدام أدوات وأجهـزة موحدة؛ وتصنيف ونشـر اإلحصاءات الصحية 

نات توليـد المعلومات والبحوث واسـتخدامها  الوطنيـة والدوليـة. وتتيح هـذه المكوِّ

االستراتيجي في قطاع الصحة والنظم الصحية.

ويكفل نظام المعلومات الصحية ذو األداء الجيد إنتاج، وتحليل، وتعميم، واستخدام 

معلومات صحية موثوقة وحسـنة التوقيت من جانب صنَّاع السياسـات واإلدارات 

الصحية وواضعي القرارات السريرية بشكل منتظم. وكما هو موضح في الشكل ٦-٢ 

فإن نظام المعلومات الصحية يغطي ثالثة مجاالت هي: المحِددات الصحية؛ وقدرة 

النظـم الصحيـة؛ واألداء (الُمدخـالت، والنواتج، والحصائل)؛ والوضـع الصحي (األثر). 

ومــن أجل جمـع المعلومات من هذه المجـاالت الثالثة فإن عىل نظـام المعلومات 

الصحية أن يولِّد بيانات ســكانية ومرفقية من عمليات التعداد، وبيانات السـجالت 

المدنيـة، والمسـوح السـكانية، والسـجالت الفرديـة، وسـجالت الخدمـات والموارد، 

وذلـك مـن خـالل أدوات وأجهـزة موحدة. كما يجـب أن يتمتـع النظـام بالقدرة عىل 

تجميع المعلومات في صيغة مؤشـرات حساسـة، وصالحـة، وموثوقة، وعىل ترويج 

المعارف المستخلصة من هذه المؤشرات. ويعرض اإلطار ٦-٧ مثاالً عىل استحداث 

نظام حسن التكامل للمعلومات الصحية في ميدان رعاية العين.

الشكل ٦-٢: مجاالت قياس نظم المعلومات الصحية

مقتبس من:

 Framework and standards for country health information systems, second edition. World
Health Organization, 2012. Geneva: World Health Organization, 2012.
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اإلطـار ٦-٧: دمج البرامج الرأسـية ضمن النظام الصحي واسـتحداث نظام 

حسن التكامل للمعلومات الصحية: دراسة حالة من ُعمان

كان الرمـد الُحبيبـي في السـبعينات من القرن الماضي متوطناً في ُعمان بمعدل انتشـار 

تقديـري يبلغ ٧٠-٨٠٪ في صفـوف المواطنين الُعمانيين من مختلـف األعمار. ولعالج هذه 

المشـكلة الصحية العمومية شـرعت وزارة الصحة العمانية، بمساعدة من منظمة الصحة 

العالميـة، في «برنامج مكافحـة التراخومـا» الرأسـي مـع تركيـز عىل عالج هـذا المرض في 

المدارس. وأسفر هذا البرنامج عن تحقيق انخفاض ملموس بنسبة ٧٪ بحلول عام ١٩٨٣.

وفي عام ١٩٩١ شـهد البرنامج المزيد من التوسـع، واكتسب اسـماً جديداً هو «برنامج رعاية 

دمج في الخطـة الوطنية للرعاية الصحية في البالد، مع التركيز عىل سـتة 
ُ
صحـة العيـن» وأ

اعتالالت عينية ذات أولوية هي: الساد، والرمد الُحبيبي، والَزَرق، وأمراض القرنية، واعتالل 

الشبكية السكري، والخطأ االنكساري. وُشكلت لجنة وطنية للرعاية العينية لتخطيط تنفيذ 

وتقييـم األنشـطة المتصلـة برعايـة العين فـي ُعمان. وتم توفيـر خدمات رعايـة العين عبر 

الخدمـات الصحية المدرسـية ومؤسسـات الرعايـة الصحية األوليـة التابعة لـوزارة الصحة 

لتوفير رعاية العين الشاملة.

وفي نهاية عقد التسعينات منحت الخطة الوطنية للرعاية الصحية األولوية للرعاية العينية 

فـي إطـار «برامج مخصوصة لمكافحة األمراض» تسـتهدف مشـكالت صحية معينة ذات 

أولويـة. وُدرِّب جميـع مقدمـي خدمـات الرعاية الصحية فـي مجال توقي اعتـالالت العين 

وإدارتهـا، وكذلـك تسـجيل وتقييم أنشـطة رعاية العين. وتم توسـيع خدمـات رعاية العين 

لتشـمل كل مسـتويات الخدمـة فـي النظام الصحي، بمـا في ذلك المسـتوى المجتمعي، 

واألولـي، والثانـي، والثالـث. وفي عام ٢٠١٤ قامـت وزارة الصحة بإعداد اسـتراتيجية وطنية 

للرعايـة العينيـة مـع خطـة عمـل للفتـرة ٢٠١٦-٢٠٢٠ بالتعـاون مـع منظمـة الصحـة العالمية 

والمكتـب اإلقليمي لشـرق المتوسـط التابـع للوكالة الدوليـة للوقاية من فقـد البصر وفقاً 

لخطة العمل العالمية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٩ من أجل توفير صحة العين للجميع. 

ويعتبر النظام المركزي للمعلومات الصحية جزءاً مهماً لخدمات الرعاية الصحية في ُعمان. 

وفي البداية أطلقت ُعمان «نظام التقارير الشهرية لرعاية صحة العين» في كل المؤسسات 

الصحية في ظل وزارة الصحة والرعاية الصحية المدرسية. وكان الهدف هو جمع البيانات 

الشـهرية عـن كل فحوصـات النظر لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسـة في مراكز الرعاية 

الصحيـة األولية، وبيانـات إحصائية عن رعاية العين للمرضـى الخارجيين والداخليين عىل 

حد سـواء في مراكز المسـتويين الثاني والثالث. وكمثال عىل ذلك تقوم مؤسسـات رعاية 

العين األولية باإلبالغ عن الحاالت الجديدة للسـاد، في حين تتوىل مؤسسـات المسـتويين 

الثانـي والثالث المجهـزة بوحدات لطب العيون جمع المعلومات واإلبالغ عنها شـهرياً عن 

جميـع حـاالت السـاد الجديدة، التـي تم ربطهـا بالوضع البصـري ورموز التصنيـف الدولي 

العاشر لألمراض، وكل حاالت الساد التي خضعت لإلدارة. وفيما يتصل بالخطأ االنكساري 

فقد ُكلفت مراكز المستويين الثاني والثالث باإلبالغ عن جميع الحاالت الجديدة وفقاً لرموز 

التصنيف الدولي لألمراض، في حين يتم تسجيل حاالت الخطأ االنكساري المكتشفة خالل 

الفحوصات المدرسية وإبالغ األخصائي المدرسي لألخطاء االنكسارية عىل مستوى المنطقة 

بهذه الحاالت في أسرع وقت بحيث يمكن اتخاذ التدابير الفورية الالزمة.
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طلق النظام الوطني اإللكتروني إلدارة المعلومات الصحية (نظام الشفاء +٣) 
ُ
وفي عام ٢٠٠٨ أ

في ُعمان. وُيسـتخدم نظام الشـفاء عىل مختلف أصعدة وحدات الرعاية الصحية مع تولي 

وزارة الصحة دور الهيئة الُمبلغة. وُصمم هذا النظام ليلبي االحتياجات في مختلف مستويات 

اإلدارة، بمـا في ذلك اسـتخالص البيانات وتدوينها وتسـليم المعلومـات الضرورية لإلدارة 

الوسـطى للعمليـات اليومية فـي مرافق الرعاية الصحيـة. ويعمل النظام أيضاً كمسـتودع 

للبيانـات وكحزمـة تطبيقات لمعلومات األعمال بما يوفر إحصـاءات الرعاية الصحية عىل 

المسـتوى الوطني بشـأن مؤشـرات األداء الرئيسـية حـول مختلف اعتـالالت العين (مثل 

السـاد، والخطأ االنكسـاري، وفقد البصر لدى األطفال، واعتالل الشبكية السكري، وما إىل 

ذلك) المستخلصة من كل المرافق. وتمكِّن هذه اإلحصاءات إدارة المستوى المركزي من 

تحليـل األداء الكلـي لمراكز الرعاية الصحية عىل امتداد السـلطنة، وإعداد التقرير السـنوي 

الوطنـي الـذي ُيسـتفاد منـه في عـالج الفجوات فـي برنامج رعايـة العين، وفـي التخطيط 

لألنشطة المقبلة، وتعزيز برنامج رعاية العين.

وباإلضافة إىل البيانات المجموعة من نظام إدارة المعلومات الصحية فإن ُعمان تستخدم 

مصـادر أخـرى للمعلومـات عـن اعتـالالت العين وضعـف البصر. ويشـمل ذلك المسـوح 

السـكانية الوطنيـة، مثـل المسـح الوطني لفقد البصـر والمسـح الوطني للـَزَرق، والتقارير 

اإلحصائية السنوية الصادرة عن وزارة الصحة، وشتى الدراسات الوطنية عن رعاية العين.

اآلثار

منـذ إطـالق خدمـات رعاية العين فـي ُعمان، انخفـض معدل انتشـار الرمـد الُحبيبي بين 

السـكان من نحو ٨٠٪ في عقد السـبعينات، إىل مسـتوى أضحت فيه ُعمان في عام ٢٠١٢ 

البلـد األول الذي ينال إشـهاداً دولياً بخلوه من الرمـد الُحبيبي. وفضالً عن ذلك فإن معدل 

انتشـار فقـد البصـر في صفوف مـن هم في سـن األربعين فما فوق هبـط بنحو ٣٠٪ بين 

عامـي ١٩٩٦ و٢٠١٠. كمـا حدثـت زيـادة ملحوظة في عدد أطبـاء العيون في البـالد، وتم اآلن 

تجهيـز وحـدات العيـن بالتكنولوجيـا الحديثـة وبنظـم محوسـبة لتسـجيل الحـاالت. وعبـر 

تقويـة نظام اإلحالة، والسـيما عىل مسـتوى الرعايـة األولية، ُيحال في الوقـت الحاضر كل 

المصابيـن بداء السـكري إىل وحدات طب العيون للتحري عن اعتالل الشـبكية السـكري. 

وُعزز برنامج رعاية العين في وحدات الرعاية عىل المستويات األولية، والثانية، والثالثة عبر 

تحليل التقارير المؤسسية، والجهوية أيضاً، المتعلقة بأنشطة رعاية العين، من خالل نظام 

المعلومات الصحية.
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وعنـد تطبيـق نظـام المعلومـات الصحية عـىل رعاية العيـن، وبغـرض االنتقال نحو 

رعايـة العيـن المتكاملة المرتكزة عىل الناس، فإن عىل هـذا النظام جمع المعلومات 

عـن: ١) محِددات اعتالالت العين؛ ٢) قدرة النظـام الصحي عىل توفير خدمات رعاية 

العيـن وكذلـك أداؤه، وعىل وجه الخصوص كيف تلبي خدمـات رعاية العين القائمة 

االحتياجـات عـىل نحـو منصـف؛ ٣) أعـداد األفـراد ذوي اعتـالالت العيـن وضعـف 

البصـر ومسـتوى أدائهـم وعافيتهم. وكمـا هو موضح في الشـكل ٦-٣ فـإن تحقيق 

هـذه األهداف يتطلب توافر األدوات واألجهزة لجمع البيانات السـكانية، والمرفقية، 

ـر البحوث بشأن  والُنظمية. وتولِّد هذه البيانات معلومات عن رعاية العين، كما تيسِّ

اعتـالالت العيـن وضعـف البصر، بمـا في ذلـك البحـوث المتعلقة بالنظـم الصحية 

ورعاية العين. ويوضح الشكل ٦-٣ كذلك المعلومات حسب المصادر والكيفية التي 

يمكن بها استخدامها.
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الشكل ٦-٣: مصادر البيانات والمعلومات التخاذ القرارات وتقوية رعاية العين

مقتبس من:

Framework and standards for country health information systems, second edition. Geneva: World Health Organization, 2012.
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عىل قطاع رعاية العين 

ضمان أن تساند 

البيانات المستخلصة 

من المسوح السكانية 

جهود تخطيط خدمات 

رعاية العين وتوفير 

المعلومات بشأن 

أعداد األشخاص من 

كل األعمار المصابين 

بضعف البصر وذلك 

ممن ُلبيت احتياجاتهم 

ومن لم ُتلب أيضًا.

وعـىل نحـو ما جـرى بحثه فـي الفصل ٤ فإن قطـاع رعايـة العين يسـتطيع أن يبني 

عـىل نجاحاته العديدة، بما في ذلك التنفيذ المتكرر للمسـوح السـكانية السـتخالص 

تقديـرات لمعدالت انتشـار بعض حـاالت اعتـالل العين وضعف البصر واسـتخدام 

األدوات الموحدة، مثل أداة تقييم خدمات رعاية العين وأداة تقييم اعتالل الشـبكية 

شير سـابقاً، فإن قطاع رعاية العين بحاجة 
ُ
السـكري وداء السـكري. ومع ذلك، وكما أ

إىل ضمان أن تسـاند البيانات المسـتخلصة من المسـوح السـكانية جهود تخطيط 

خدمـات رعايـة العيـن وتوفيـر المعلومات بشـأن أعداد األشـخاص مـن كل األعمار 

المصابيـن بضعف البصـر وذلك ممن لُبيت احتياجاتهم ومن لم ُتلب أيضاً. ويكفل 

ذلـك جمـع المعلومات القابلـة للمقارنة عـن المؤشـرات المهمة لتغطيـة الخدمات 

واإلبالغ عنها.

كمـا أن رصـد تنفيذ رعايـة العيـن المتكاملة المرتكزة عـىل الناس يتطلـب تخطيطاً 

اسـتراتيجياً منهجياً لتحديد ماهية المعلومات الواجب اسـتخالصها ومن أي مصادر 

للبيانات (السـكانية، أو المرفقية، أو الُنظمية). ويتطلب األمر اسـتحداث مؤشـرات 

ذات صلـة. ولـن يتمكـن قطـاع رعايـة العين مـن اإلبالغ عـن التدخالت التـي تغطي 

تعزيز الصحة، والوقاية، والعالج، والتأهيل؛ واحتياجات السكان؛ وتنسيق الخدمات؛ 

ومناظيـر مسـتخدمي رعايـة العيـن، إال بعد أن يتم جمـع بيانات سـكانية، ومرفقية، 

ونُظمية شـاملة. وتدعو الحاجة إىل معلومات من هـذه المصادر لتنفيذ رعاية العين 

المتكاملة المرتكزة عىل الناس.

القوى العاملة

يعتمد تنفيذ رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس عموماً عىل التوافر، واإلتاحة، 

والقبول، ونوعية القوى العاملة الصحية وما تقدمه من خدمات. غير أن هناك، وكما 

هو موضح في الفصل ٢، تحديات في ميدان الموارد البشرية تشمل حاالت النقص 

العامة، وسـوء توزيع العاملين، واالسـتنزاف، واالختالالت فـي تركيبة المهارات، إىل 

جانب ضعف التنظيم أحياناً (٤٤–٤٨).

وحتـى فترة وجيـزة، جرى اسـتخدام عدد العامليـن الصحيين في كل مليون نسـمة 

إلرشـاد تخطيط القوى العاملة. وفي حين أن هذا النهج بسـيط نسبياً، فإنه ال يراعي 

عوامل محِددة أخرى، مثل الهيكل السـكاني، والسـمات الوبائيـة، والمعايير واللوائح 

التنظيميـة، وموقـع القوى العاملـة الحالية، والطلب العـام (٤٩). ويفترض هذا النهج 

أن تقديم رعاية العين يتم عىل يد مجموعة مسبقة التحديد من العاملين الصحيين 

فقـط، مثل أطباء العيـون، وفاحصي النظر، وأخصائيي النظـارات، في حين أن هذا 

التقديـم يتـم عملياً مـن جانب جهـات فاعلة متعـددة متخصصة وغيـر متخصصة، 

والسيما عىل مستوى الرعاية األولية. ولمجابهة التحديات الموصوفة في الفصل ٤، 

ولتحقيـق رعايـة العيـن المتكاملـة المرتكـزة عىل الناس فـي إطار التغطيـة الصحية 

الشاملة، فإن قطاع رعاية العين، وانطالقاً من المنظمات المهنية، بحاجة إىل العمل 

بصـورة وثيقة مـع صنَّاع السياسـات المعنيين فـي البلدان والمسـؤولين عن وضع 

السياسـات بغيـة النهوض األمثل باإلمـدادات من العاملين الصحيين. وسـتتطلب 

رعايـة العيـن المتكاملـة المرتكزة عىل الناس تخطيطاً شـامالً للقـوى العاملة للرعاية 

العينيـة، يتضمن كل العاملين الصحييـن المنخرطين عند نقطة الدخول إىل الرعاية 

الصحيـة (الرعاية األولية) ويسـتند إىل تحليل معمق لسـوق العمـل الصحي عموماً. 
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يعتمد تنفيذ رعاية 

العين المتكاملة 

المرتكزة عىل الناس 

عمومًا عىل التوافر، 

واإلتاحة، والقبول، 

ونوعية القوى العاملة 

الصحية وما تقدمه 

من خدمات.

وتتنوع التحديات في هذا السـوق، وتمتد إىل ما وراء السـؤال األساسـي عن كثافة 

العامليـن الصحييـن المشـاركين فـي رعايـة العين، لتشـمل، مثالً، الغبن فـي توزيع 

العاملين الصحيين، والهجرة، ومسـألة اسـتبقاء العاملين. وترتبـط بعض التحديات 

بالسياسـات وتدابيـر الحوكمـة المتعلقـة بالقوى العاملـة الصحية؛ فـي حين تتعلق 

تحديات أخرى، كالجودة، واإلتاحة، واسـتخدام البيانـات، بنظام المعلومات الصحية. 

ولعـالج هذه التحديات فقد وضعت منظمة الصحة العالمية االسـتراتيجية العالمية 

للموارد البشرية الصحية: القوى العاملة ٢٠٣٠ (٥٠).

ويوفر إطار سـوق العمـل الصحي المعروض في الشـكل ٦-٤ لمحة عامة عن القوى 

الرئيسـية التـي تؤثـر عـىل ديناميات سـوق العمـل الصحـي المؤثرة عـىل الحصول 

المنصـف عىل الخدمات الصحية الجيدة والتغطية الصحية الشـاملة (٤٩). وتشـمل 

القـوى المحركـة قطاعـات متعـددة، بمـا فيها قطاعـا التعليـم والعمل. وعـىل قطاع 

التعليـم أن يضمن تدريب أعداد كافيـة من العاملين الصحيين وتزويدهم بالمعارف 

والمهارات المناسبة؛ أما قطاع العمل فعليه أن يكفل جاذبية الوظائف في مجاالت 

الصحة، وتوافر الحوافز المالية وظروف العمل المناسـبة لتحقيق التوزيع المناسـب 

للعامليـن الصحييـن. ويقتضـي تفعيـل هـذه العوامل التنسـيق بين طائفة واسـعة 

مـن أصحـاب المصالح؛ وعـىل وزارة الصحـة، وقطاعـات التعليم، والخدمـة العامة، 

واالقتصـاد، والماليـة، العمل معاً لضمان توافر العامليـن الصحيين المنخرطين في 

رعاية العين.
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الشكل ٦-٤: إطار سوق العمل الصحي وروافع السياسات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة (٥١)

مقتبس من:

.٢٠١٢ ,Framework and standards for country health information systems, second edition. Geneva: World Health Organization

قطاع التعليم

المدرسة 

الثانوية

سياسات اإلنتاج

عن البنية التحتية والمواد _

عن االلتحاق _

عن الطلبة المختارين _

عن الكادر التعليمي _

سياسات تنظيم القطاع الخاص

إلدارة الممارسة المزدوجة _

لتحسين نوعية التدريب _

لتعزيز تقديم الخدمات _

السياسات المعنية بالتدفقات 

الداخلة والخارجة

لعالج الهجرة المؤقتة والدائمة _

الجتذاب العاملين الصحيين الذين  _

يعانون من البطالة

السترجاع العاملين الصحيين إىل قطاع  _

الرعاية الصحية

سياسات عالج سوء التوزيع 

وانعدام الكفاءة

لتحسين اإلنتاجية واألداء _

لتحسين تركيب مزيج المهارات _

الستبقاء العاملين الصحيين في  _

المناطق التي تعاني من نقص الخدمات

مجموعة 

من العاملين 

الصحيين 

المؤهلين

قطاع الرعاية 

الصحية

القوى العاملة 

الصحية 

مجهزة لتقديم 

الخدمات 

الصحية الجيدة

العاملون

الهجرة

التغطية 

الصحية 

الشاملة

العاطلون 

عن العمل

التدريب في 

ميادين أخرى

خارج القوى خارج البالد

العاملة

قطاعات أخرى

التدريب في 

ميدان الصحة

ديناميات سوق العمل
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تحتاج البلدان إىل 

تقديرات شاملة 

عن توافر العاملين 

الصحيين ذوي 

المهارات في ميدان 

رعاية العين.

وبغية تعميق الفهم بالتحديات التي تواجه القوى العاملة الصحية المنخرطة في رعاية 

العيـن فـإن البلـدان بحاجة إىل تقديرات شـاملة عن توافر العامليـن الصحيين ذوي 

المهـارات في ميدان رعاية العين، وهو ما يتطلب االسـتثمار فـي نظام المعلومات 

الصحية. وخالل جمعية الصحة العالمية في أيار/ مايو ٢٠١٦، وكجزء من االستراتيجية 

العالميـة للمـوارد البشـرية الصحية، تم حض الـدول األعضاء عىل أن تقـوم تدريجياً 

بتنفيـذ حسـابات القـوى العاملـة الصحية الوطنيـة (NHWA) (٥٢). وأعـدت منظمة 

الصحة العالمية إرشـادات شـاملة وسلسلة من أدوات هذه الحسابات للنهوض، مع 

الزمن، بتوافر، ونوعية، واسـتخدام البيانات من خالل رصد المؤشـرات الموحدة عن 

القـوى العاملـة الصحية. ومع البيانات المحسـنة التـي توفرها الحسـابات المذكورة 

فـإن بالمسـتطاع إجـراء تحليالت لسـوق العمـل الصحي، وتيسـير فهـم لديناميات 

القـوى العاملة الصحيـة يتضمن تقدير العـرض والطلب بشـأن العاملين الصحيين 

المنخرطين في رعاية العين.

وبعبـارات عامـة، يتحدد العرض، أي عدد العاملين الصحيين المؤهلين الراغبين في 

العمـل فـي قطـاع رعاية العين، حسـب األجور، وظـروف العمل، وظروف السـالمة، 

وفـرص الترقي المهني. أما الطلب عىل العاملين الصحيين فيتقرر تبعاً الحتياجات 

السـكان وللطلـب عىل خدمـات الرعاية الصحية. عىل أن هنـاك العديد من العوامل 

الديناميـة التـي يجـب أن ُتراعى عنـد تخطيط القـوى العاملة للرعايـة العينية. وعىل 

سـبيل المثال فإن العرض يعتمد عىل مدى اسـتعداد المؤسسـات الخاصة والعامة 

وقدرتها عىل سـداد تكاليف العاملين الصحيين المنخرطين في رعاية العين المزمع 

تعيينهم في مراكز الرعاية األولية، أو العيادات، أو المستشـفيات، أو األرجاء األخرى 

مـن النظام الصحي. كما أن المؤسسـات تتنافس فيمـا بينها فيما يتعلق بمعدالت 

األجور، والميزانيات، وممارسـات مدفوعات مقدمـي الخدمات، واللوائح التنظيمية 

للعمـل، وقواعـد التوظيـف. وبالمثل فـإن قطاع رعايـة العين يتنافس مـع الميادين 

الصحية األخرى عىل اجتذاب العاملين الصحيين.

وال يمكن للنظم الصحية المنخرطة في رعاية العين تقديم خدمات وافية دون عالج 

دور القطـاع الخـاص في كل جوانب تخطيـط القوى العاملة، ابتـداًء بالتعليم وانتهاًء 

بسـوق العمـل. وتشـمل هـذه السياسـات اللوائـح التنظيميـة لتدريـب الموظفين، 

ونوعيـة الخدمات، والممارسـة المزدوجة، لضمان الحصـول المنصف عىل خدمات 

صحيـة جيدة لجميع السـكان. ومـع أن من الصعب، في العديد مـن البلدان، تحديد 

النسـبة الدقيقـة للرعاية العينية المقدمـة في القطاع الخـاص، وللعاملين الصحيين 

المنخرطيـن فـي الممارسـة المزدوجة، فإن مـن المعروف أن كلتا هاتين النسـبتين 

مرتفعـة. إال أن هنـاك القليل من البيِّنات عمـا إذا كان ذلك يخلِّف تبعات إيجابية أو 

سلبية عىل توافر العاملين الصحيين في ميدان رعاية العين أو عىل جودة الخدمات. 

وينبغـي أن يـؤدي هذا االفتقـار إىل البيانات ال إىل تحفيز وضع سياسـات مصممة 

خصيصاً لتنظيم القطاع الخاص فحسـب، بل وكذلك إىل سياسـات صحية وبحوث 

نُظمية في ميدان القوى العاملة في قطاع رعاية العين.

ه  وعنـد تنفيـذ رعايـة العين المتكاملة المرتكـزة عىل الناس فإن مـن الحيوي أن يوجِّ

قطاع رعاية العين تخطيط القوى العاملة في هذا القطاع نحو سـياق الرعاية األولية. 

وال يتطلـب ذلك فقط ضمـان تمتع العاملين فـي الرعاية األولية بالكفـاءات الالزمة 

لتنفيـذ تدخالت رعاية العين، والسـيما ما يتعلق منها بالكشـف المبكر واإلحالة إىل 

رعايـة العيـن المتخصصـة عنـد الضـرورة، بل واسـتحداث سياسـات أيضاً لتيسـير 

تنسيق العاملين الصحيين الذين يقدمون الخدمات عىل مستوى الرعاية األولية.

ه  من الحيوي أن يوجِّ

قطاع رعاية العين 

تخطيط القوى العاملة 

في هذا القطاع نحو 

سياق الرعاية األولية.
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كمـا أن تحقيـق رعايـة العين المتكاملـة المرتكزة عـىل الناس يسـتدعي اعتماد نهج 

الرعاية المستندة إىل الكفاءة في تخطيط القوى العاملة. وتشير الكفاءات إىل المهام 

المخصوصـة التـي يجب أن يكون الفرد قادراً عىل أدائهـا طبقاً لمعيار محدد للتأهل 

كمهنـي. وثمة حاجـة إىل الكفـاءات لتدخـالت مختلفـة، وسـيتطلب األمـر عامليـن 

صحييـن من ذوي الكفاءات والمهارات المناسـبة في كل مسـتوى من مسـتويات 

تقديـم الخدمـات. وهنـاك بالفعـل أمثلة عىل انتقال قطـاع رعاية العيـن نحو مناهج 

تخطيط مسـتندة إىل الكفاءات (اإلطار ٦-٨). وقام المكتب اإلقليمي ألفريقيا مؤخراً 

بوضـع كفاءات أساسـية للقوى العاملة فـي رعاية العين في إقليم أفريقيا لتحسـين 

توزيع المهارات في فرق طب العيون (٥٣).

وبابـوا  فيجـي  مـن  مثـال  الكفـاءة:  إىل  المسـتندة  الرعايـة  اإلطـار ٦-٨: 

غينيا الجديدة

ربمـا تجـد الـدول الجزرية الصغيـرة النامية أن من العسـير عليها أن تنشـئ وتصون كوادر 

اسـتحدثت مؤسسـة  الهـادئ  المحيـط  وفـي  المتخصصيـن.  الصحييـن  العامليـن  مـن 

The Fred Hollows Foundation في نيوزيلندا برنامجاً تدريبياً لبناء كفاءات رعاية العين 
للممرضين واألطباء.

وأنشئ معهد طب العيون في المحيط الهادئ عام ٢٠٠٦، وهو يمنح شهادة دبلوم دراسات 

عليا في رعاية العين للممرضين، وشـهادة ماجسـتير في طـب العيون لألطباء. وصممت 

شـهادة الدبلـوم الخاصـة بالممرضيـن خصيصـاً لضمـان تمتعهـم بالكفـاءات الضروريـة 

لالسـتجابة الحتياجات السـكان من رعاية العين في اإلقليم، مثل الخطأ االنكساري وتعزيز 

الصحـة. وإقـراراً بتزايد معدل انتشـار داء السـكري فـي اإلقليم فقد أضيفـت إىل المنهاج 

التعليمـي مؤخـراً كفـاءة عـن الفحـص، وتصنيـف الصـور، فيمـا يتعلـق باعتالل الشـبكية 

السكري واإلحاالت.

وُتمنـح شـهادة الدبلوم هـذه اآلن في فيجي وبابـوا غينيا الجديدة، وقد تمكـن نحو ١٥٠ من 

الممرضين المنتمين إىل ١١ بلداً من الحصول عليها، علماً بأنها تحظى باعتراف العديد من 

الحكومات في اإلقليم.

وسـيتطلب األمـر اعتمـاد مناهج مبتكـرة للقوى العاملـة، مثل تبادل األنشـطة بين 

العامليـن الصحييـن عبر تفويض األدوار، لعالج أوجه انعدام الكفاءة وتعزيز اإلنصاف 

فـي توفير خدمات رعاية العين (٥٤). ويتمتع أسـلوب تفويض األدوار بإمكانية زيادة 

عـدد العاملين في الرعاية الصحية عىل المسـتوى المتوسـط القادريـن عىل التوفير 

نات الرئيسـية مـن المهام، التي كانت سـتقتصر  اآلمـن للمهـام السـريرية، أو للمكوِّ

بخـالف ذلك عىل كوادر المسـتوى األعـىل مثل أطباء العيون. وسـيتطلب مثل هذا 

التبادل جهوداً بشأن التعليم المهني المتواصل وآليات اإلجازة التعليمية. وفي حال 

إنفاذ سياسات لالستخدام الفعال لمهارات وكفاءات محددة للقوى العاملة الصحية 

فإن بالمسـتطاع إرسـاء توزيع رشـيد للمهام والمسـؤوليات بين العاملين الصحيين 

المنخرطيـن فـي رعاية العيـن بغية النهوض بالحصـول عىل الخدمـات وبالمردودية 

نت بعض البلدان بالفعل العاملين الصحيين عىل المستوى المتوسط  (٤٦). وقد مكَّ
من تقديم طائفة من خدمات رعاية العين، باستخدام هذه الكوادر وحدها أو كجزء من 

فـرق ضمن المجتمعـات المحلية ومرافق الرعاية الصحية عىل مختلف مسـتويات 

النظام الصحي (٥٥).

وأخيـراً، فـإن تقويـة تقديـم رعاية العيـن وفقـاً الحتياجات السـكان عبر قـوى عاملة 

معـززة لهـذه الرعاية يمكن أن يحقق فوائـد اقتصادية إيجابية مزدوجـة: (١) الحد من 

أثر اعتالالت العين وضعف البصر عىل المجموعات السكانية، وبالتالي التمكين من 



١٤١

زيـادة اإلنتاجية؛ (٢) خلق وظائف، بصورة مباشـرة وغير مباشـرة، في القوى العاملة 

الصحيـة بمهـارات تلبي احتياجات رعاية العين. وأشـارت الهيئة الرفيعة المسـتوى 

المعنيـة بالعمالـة في مجـال الصحة والنمـو االقتصـادي التابعة لألمـم المتحدة عام 

٢٠١٦ إىل أن القطـاع الصحـي هو أحد القطاعات ذات القـدرات الكامنة العالية للنمو 

االقتصـادي (٥٦). ولذلك ينبغـي النظر إىل تمويل القوى العاملة الصحية كاسـتثمار 

ال كتكلفة.

ولـن يكون بالمسـتطاع تنفيـذ رعاية العيـن المتكاملة المرتكزة عـىل الناس وضمان 

التغطيـة الصحيـة الشـاملة ما لم يتـم القضاء عىل أوجـه انعدام الكفـاءة لدى القوى 

العاملـة الصحيـة، وتأميـن التمويـل، وتحسـين إنتاجيـة وأداء العامليـن الصحييـن. 

ويتطلـب األمـر سياسـات للقـوى العاملـة الصحيـة لعـالج نقـص العامليـن وسـوء 

توزيعهـم. وينبغي تصميم هذه السياسـات عىل نحو يتناسـب مع السـياق القطري 

الفردي ومع احتياجات رعاية العين للسكان.

وتحقيقـاً لهـدف دمج نهج رعاية العيـن في التغطية الصحية الشـاملة، فإن «التقرير 

العالمـي عـن اإلبصـار» يقتـرح اعتمـاد هـذا النهج فـي توفير خدمـات رعايـة العين. 

ويتمتـع النهـج المذكور بالقـدرة عىل التصدي للكثيـر من التحديات األساسـية التي 

تعتـرض طريـق التوفير الفعال لخدمات رعايـة العين الموصوفة فـي التقرير. وهذه 

التحديـات هـي: تفتـت الخدمـات، وتبايـن جودتهـا، وعـدم توفيرهـا بصـورة فعالـة 

عـىل مسـتوى الرعاية األوليـة؛ واالفتقار إىل تنسـيق القوى العاملـة، وعدم تنظيمها 

أحيانـاً، مما يؤدي إىل حاالت النقص وسـوء التوزيع؛ وضعـف دمج معلومات رعاية 

العيـن فـي نظـام المعلومـات الصحية. ويعـزز نهج رعاية العيـن المتكاملـة المرتكزة 

عـىل الناس مـن اإلنصاف في توفيـر الخدمات وفقـاً الحتياجات السـكان، ومن ثم 

فإنه عنصر حاسـم في المضي قدماً عىل طريق تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة 

والتغطية الصحية الشاملة. ويستعرض الفصل ٦ االستراتيجيات األربع لتحقيق هذا 

النهـج وهـي: تمكين الناس والمجتمعات المحلية وإشـراكهم؛ وإعـادة توجيه نموذج 

الرعايـة؛ وتنسـيق الخدمـات ضمـن القطاعـات وعبرهـا؛ وإنشـاء بيئـة تمكينية من 

خـالل تعزيـز الحوكمة والقيادة، والقوى العاملة ذات التدريب الجيد، وتحسـين نظام 

المعلومات الصحية.
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التوصيات

١٤٦



١٤٧

تحويل رعاية العين المتكاملة 

المرتكزة عىل الناس إىل حقيقة

هنـاك مـا ال يقل عـن ٢٫٢ مليار إنسـان عىل المسـتوى العالمي يعانـون من ضعف 

البصر بينهم مليار شـخص عىل األقل من الذين كان بالمسـتطاع توفير الوقاية لهم 

أو ممـن لـم يحظوا بالعالج بعد. ويؤدي تشـيخ السـكان، بالترافق مـع التحوالت في 

نمـط الحيـاة، إىل زيادة هائلـة في عدد المصابيـن باعتالالت العيـن وضعف البصر. 

وباإلضافة إىل عالج هذه الفجوة المتسـعة في التغطية عىل وجه السـرعة، فإن عىل 

النظم الصحية أن تحافظ عىل رعاية أولئك الذين لُبيت احتياجاتهم بالفعل. ومن غير 

المعـروف حالياً ما هو مدى هذه االحتياجـات الُملباة وغير الملباة. عىل أن هناك ما 

يكفـي من البيِّنات اآلن للعمـل؛ وبمقدور كل بلد اتخاذ التدابير الالزمة، بغض النظر 

عن درجة نضج نُظمه الصحية أو مستوى تنميته.

ولحسن الحظ، فإن رعاية العين هي من بين مجاالت الرعاية الصحية ذات التدخالت 

المتسمة بمردودية عالية في تعزيز الصحة، والوقاية، والعالج، والتأهيل لتلبية الطيف 

الكامل من االحتياجات المصاحبة العتالالت العين وضعف البصر عىل مدار العمر. 

والفوائـد التـي تعـود عىل الفرد والمجتمع مـن هذه التدخالت ضخمـة. كما أن تلبية 

احتياجات رعاية العين يسـهم بصـورة متأصلة في المضي قدماً عىل طريق تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

حرز عىل مدى السـنوات الثالثين 
ُ
ويبـرز تقرير اإلبصـار العالمي التقدم الكبيـر الذي أ

الماضية، بفضل أنشـطة اسـتقطاب التأييـد والتدابير العالمية المنسـقة. ومع ذلك 

فماتزال هناك احتياجات غير ملباة: ففوارق التغطية مستمرة، وضمان الجودة يظل 

تحديـاً ماثـًال. ويقترح هذا التقرير اعتماد نهج رعاية العيـن المتكاملة بما يكفل توفير 

هذه الرعاية امتثاالً للتغطية الصحية الشاملة.

وبغية تطبيق رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس، فإن عىل كل بلد أو إقليم 

أن يقـوم بتقدير الوضع الراهن قبل رسـم الخطـوات المقبلة المعينة. وقد تم تحديد 

خمسة مجاالت شاملة ذات أولوية وتدابير موصى بها للعمل:



١٤٨

١- جعل رعاية العين جزءاً أصيًال من التغطية الصحية الشاملة

بغيـة القضـاء عـىل الفـوارق في الحصـول عىل رعايـة العيـن وتوفيرها عـىل امتداد 

السـكان، فـإن مـن الضـروري تخطيـط هـذه الخدمـات بعنايـة ووفقـاً للمعلومـات 

المتاحة الفضىل بشـأن احتياجات السـكان، مع ضمان جودة هذه الخدمات. وحتى 

فتـرة قريبـة ركز قطـاع رعاية العين عىل اإلبالغ عـن االحتياجات غيـر الملباة. غير أن 

التخطيـط الفعال لخدمـات رعاية العين الجيدة كجزء من التغطية الصحية الشـاملة 

يتطلـب أيضـاً توفير المعلومات عـن االحتياجـات الجارية والملبـاة وكفالة أال تؤدي 

تكلفة تدخالت رعاية العين ذات األولوية إىل تعريض المستخدمين لنفقات كارثية.

والتوصيات هي عىل النحو التالي:

جمـع المعلومـات عـن احتياجات رعايـة العين الملبـاة وغير الملباة للسـكان عىل 	 

المستوى الوطني واإلبالغ عنها.

إعداد حزمة تدخالت للرعاية العينية لالستجابة الحتياجات السكان من آجل اإلدراج 	 

االستراتيجي ضمن ميزانية التغطية الصحية الشاملة.

تيسير الوصول مع الحماية من المخاطر المالية فيما يتعلق بخدمات رعاية العين 	 

ذات األولويـة، والسـيما لصالـح المجموعات ذات الدخل المنخفـض وغيرها من 

المجموعات المحرومة.

تحديـد الحصائل المنشـودة لتدخـالت رعاية العين، ولضمان الجـودة، واإلبالغ عن 	 

التغطية الفعالة.

تحديـد مؤشـرات المدخـالت، والنواتـج، والحصائل لرصد جودة رعايـة العين عىل 	 

المستوى الوطني، وإلجراء المقارنات عىل امتداد البلدان.

ضمـان حصـول المصابين بضعف البصر أو فقد البصر الذين يتعذر عالجهم عىل 	 

خدمات تأهيل بصري رفيعة الجودة للنهوض األمثل بأدائهم.
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٢- تنفيذ نهج رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس 
في النظم الصحية

يتمتـع نهـج رعايـة العين المتكاملـة المرتكزة عىل النـاس بالقدرة عـىل التغلب عىل 

التحديات التي تواجه البلدان في جهودها لتوفير خدمات رعاية العين ذات األولوية، 

مثل حاالت نقص القوى العاملة المدربة، والخدمات المفتتة، وأحياناً الحصائل غير 

المثىل، ولضمان الحصول المنصف عىل هذه الخدمات لكل الناس. ويتطلب األمر 

اعتمـاد منظـور نظم صحيـة، واإلقرار بالحاجـة إىل تكامل الخدمات واالسـتجابة إىل 

احتياجات الناس وأفضلياتهم.

والتوصيات هي عىل النحو التالي:

دمج رعاية العين ضمن الخطط االستراتيجية الصحية الوطنية.	 

تقويـة رعايـة العيـن فـي إطـار الرعايـة األوليـة لتيسـير الحصـول عـىل الخدمات، 	 

وللتكيف واالسـتجابة لالحتياجات السـكانية المتغيرة بسـرعة، بما في ذلك النمو 

المتوقع في عدد المصابين باعتالالت عينية غير سارية.

زيـادة التغطيـة الفعالـة للخطأ االنكسـاري، والتغطيـة الفعالة لجراحة السـاد، علماً 	 

بأن هذين االعتاللين هما السـببان الرئيسـيان لحاالت ضعف البصر وفقد البصر 

القابلة للعالج.

إدارة وتقديم خدمات الرعاية التي يتلقاها الناس ضمن متسلسـلة من التدخالت 	 

التـي ُتعنـى بالتعزيـز، والوقاية، والعـالج، والتأهيل عىل امتداد مسـتويات ومواقع 

تقديم الخدمات.

تدعيم تنسيق خدمات رعاية العين في البرامج المعنية (مثل داء السكري، وصحة 	 

األم والطفل، والتشيخ)؛ والقطاعات (مثل قطاعات الشؤون االجتماعية، والعمل، 

والتعليم، والعمل).

ضمـان أن يكـون تخطيط القوى العاملـة للرعاية العينية جـزءاً أصيالً من تخطيط 	 

القوى العاملة الصحية.

ضمـان أن تحتـوي نظـم المعلومـات الصحيـة عـىل معلومات شـاملة عـن رعاية 	 

العيـن لتحديـد االحتياجـات؛ والتخطيط الفعـال لتقديم الخدمـات؛ ورصد التقدم 

عـىل طريـق تنفيـذ نهـج رعاية العيـن المتكاملـة المرتكزة عـىل النـاس وأثره عىل 

المستوى السكاني.
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٣- تعزيز البحوث ذات الجودة الرفيعة

دعماً لتنفيذ نهج رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس فإن األمر يتطلب جهود 

تنفيـذ وبحـوث نظم صحيـة ذات جـودة رفيعة، بما يسـتكمل البيِّنـات القائمة عىل 

التدخـالت الفعالـة للرعايـة العينية. وفضالً عن ذلـك فإن الحاجة تدعو إىل دراسـات 

ُتحلل التكاليف والفوائد المرتبطة بتنفيذ حزمة تدخالت رعاية العين عىل المستوى 

الفـردي والمجتمعـي. وتتمتـع رعايـة العين بقدرة عاليـة عىل االسـتفادة من الفتوح 

التكنولوجيـة؛ ومـن الضروري إجراء البحـوث لضمان تأثير هذه الفتـوح عىل الرعاية 

السريرية وعىل حياة الناس.

والتوصيات هي عىل النحو التالي:

والنظـم 	  السياسـات  بحـوث  يشـمل  عالمـي  بحـوث  برنامـج  اسـتحداث  دعـم 

الصحيـة، واالبتكارات التكنولوجيـة المتعلقة برعاية العين، بما ييسـر وضع برامج 

وطنية للبحوث.

تعزيـز التعـاون بين الباحثيـن ووزارات الصحـة لضمان أن تكـون البحوث مفيدة 	 

للسياق الوطني ولتنفيذ نهج رعاية العين المتكاملة المرتكزة عىل الناس.

إنشـاء أو تعزيـز خطـط التمويل القائمة ألنشـطة التنفيذ ولبحـوث النظم الصحية 	 

المعنية برعاية العين.

تعزيـز دراسـات عائـد االسـتثمار لتوفيـر البيِّنـات حـول الكيفيـة التـي تضمن بها 	 

االستثمارات في قطاع رعاية العين تحقيق عوائد صحية، واجتماعية، واقتصادية.

تقويـة بحوث التنفيذ لتوسـيع نطـاق الفتوح التكنولوجية وتقاسـم المهام لضمان 	 

االستفادة السريعة للمصابين باعتالالت العين وضعف البصر.

تشـجيع الحكومات والمؤسسـات الخاصة فـي دعمها للبحـوث المتعلقة بالطرق 	 

المبتكـرة للعالج والتشـخيص وذلك للقضاء عىل فقد البصـر الناجم عن اعتالالت 

العين، وعىل اعتالالت العين ذاتها أيضاً.
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٤- رصد االتجاهات وتقييم التقدم

مـن المهـم رصـد التقـدم المحـرز فـي تنفيذ نهـج رعايـة العيـن المتكاملـة المرتكزة 

عـىل النـاس وأثـره عـىل المسـتوى السـكاني. ويتطلب ذلـك معلومات شـاملة من 

نظـم المعلومـات الصحيـة عـن رعايـة العيـن وبيانـات وبائيـة عـن اعتـالالت العين 

وضعـف البصر. كما يتطلب األمر مؤشـرات وعمليات مقايسـة لتقييم التقدم عىل 

طريق التنفيذ.

والتوصيات هي عىل النحو التالي:

تقويـة القـدرة الوطنيـة عىل جمـع، وتحليل، واسـتخدام البيانـات المتعلقة بعبء 	 

واتجاهات اعتالالت العين وضعف البصر.

إجـراء مسـوح سـكانية دورية تشـمل قيـاس ضعف البصـر، حسـب تعريف هذا 	 

التقرير، وإدراج المتغيرات المتصلة برعاية العين في المسوح الصحية العامة، بما 

يكفل القدرة عىل اإلبالغ عن التغطية الفعالة لجراحة الساد واألخطاء االنكسارية.

دعـم اسـتحداث قائمة مؤشـرات عالمية عـن اعتالالت العين وضعـف البصر بما 	 

ييسر اختيار مؤشرات وطنية ويعزز من المقارنات بين البلدان.

تحديـد سـبل إجراء التقييمات بشـأن التقدم عـىل طريق تنفيذ نهـج رعاية العين 	 

المتكاملة المرتكزة عىل الناس، وتنفيذ مثل هذه التقييمات دورياً.
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٥- إذكاء الوعي وإشراك وتمكين الناس والمجتمعات المحلية

من الواجب توعية الجمهور العام وفرادى المجتمعات المحلية، والسيما المجموعات 

السـكانية التـي تعانـي من نقـص الخدمـات، مثـل النسـاء، والمهاجرين، والسـكان 

األصليين، واألشـخاص ذوي األنـواع المعينة من اإلعاقة، بأهمية االكتشـاف المبكر 

العتالالت العين؛ والحاجة إىل الوقاية من ضعف البصر وعالجه؛ وسبل تمكين هذه 

الجهات لتستطيع الحصول عىل خدمات رعاية العين.

والتوصيات هي عىل النحو التالي:

إذكاء الوعـي بشـأن توافر التدخـالت الفعالة التي تلبـي كل احتياجات رعاية العين 	 

عىل مدار العمر.

شن حمالت صحية عمومية تؤكد أهمية رعاية العين.	 

إشـراك وتمكين شـرائح الجمهور العام، وعىل وجه التحديد المجموعات السكانية 	 

التـي تعانـي من نقـص الخدمـات، لتـدرك احتياجاتها مـن رعاية العيـن ولتطلب 

وتلتمس خدمات هذه الرعاية.

التمـاس تعـاون قطاعـي التعليـم والعمل بصفة شـركاء فـي إذكاء الوعـي بأهمية 	 

اكتشـاف اعتـالالت العيـن والحصـول عـىل خدمـات رعايـة العيـن فـي صفـوف 

الطالب والعاملين.

إذكاء الوعـي بااللتزام المجتمعي بإعمـال حقوق األفراد المصابين بحاالت ضعف 	 

البصر وفقد البصر التي يتعذر عالجها، من أجل المشـاركة في المجتمع عىل قدم 

المساواة مع اآلخرين. 



 
الملحقات
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الملحـق الثاني: قائمـة البلدان المدرجة فـي المقارنات اإلقليمية 
لمجموعـة مختارة من اعتالالت العيـن وضعف البصر المعروضة 

في الفصل ٢ والملحق ١ من هذا التقرير

١- توزيـع الـَزَرق والتنكـس البقعـي المرتبـط بتقـدم العمـر (تصنيـف 

األقاليم القارية الجغرافية الكبرى في األمم المتحدة)

آسيا

أفغانسـتان؛ أرمينيـا؛ أذربيجـان؛ البحريـن؛ بنغالديـش؛ بوتـان؛ برونـي دار السـالم؛ 

كمبوديا؛ الصين؛ الصين، منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة؛ الصين؛ منطقة ماكاو 

اإلداريـة الخاصـة؛ قبـرص؛ جمهوريـة كوريـا الديمقراطية الشـعبية؛ جورجيـا؛ الهند؛ 

إندونيسيا؛ جمهورية إيران اإلسالمية؛ العراق؛ إسرائيل؛ اليابان؛ األردن؛ كازاخستان؛ 

قرغيزسـتان؛ الكويـت؛ جمهوريـة الو الديمقراطيـة الشـعبية؛ لبنـان؛ ماليزيـا؛ جـزر 

المالديـف؛ منغوليـا؛ ميانمار؛ نيبال؛ سـلطنة عمان؛ باكسـتان؛ الفلبيـن؛ دولة قطر؛ 

جمهورية كوريا؛ المملكة العربية السـعودية؛ سـنغافورة؛ سري النكا؛ دولة فلسطين؛ 

الجمهورية العربية السورية؛ طاجيكستان؛ تايلند؛ تيمور ليشتي؛ تركيا؛ تركمانستان؛ 

اإلمارات العربية المتحدة؛ أوزبكستان؛ فييت نام؛ اليمن.

أفريقيا

الجزائـر؛ أنغـوال؛ بنين؛ بوتسـوانا؛ إقليـم المحيط الهنـدي البريطاني؛ بوركينا فاسـو؛ 

بورونـدي؛ الـرأس األخضـر؛ الكاميـرون؛ جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى؛ تشـاد؛ جـزر 

القمـر؛ الكونغـو؛ كـوت ديفـوار؛ جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة؛ جيبوتـي؛ مصر؛ 

غينيـا االسـتوائية؛ إريتريا؛ إسـواتيني؛ أثيوبيـا؛ األقاليم الجنوبية الفرنسـية؛ الغابون؛ 

غامبيـا؛ غانـا؛ غينيا؛ غينيا بيسـاو؛ كينيا؛ ليسـوتو؛ ليبيريا؛ ليبيا؛ مدغشـقر؛ مالوي؛ 

النيجـر؛  ناميبيـا؛  المغـرب؛ موزامبيـق؛  مالـي؛ موريتانيـا؛ موريشـيوس؛ مايـوت؛ 

نيجيريا؛ ريونيون؛ رواندا؛ سانت هيالنة؛ سان تومي وبرينسيبي؛ السنغال؛ سيشيل؛ 

سـيراليون؛ الصومـال؛ جنـوب أفريقيا؛ جنوب السـودان؛ السـودان؛ توغـو؛ تونس؛ 

أوغندا؛ جمهورية تنزانيا المتحدة؛ الصحراء الغربية؛ زامبيا؛ زيمبابوي.

أوروبا

جـزر أوالنـد؛ ألبانيـا؛ أندورا؛ النمسـا؛ بيالروس؛ بلجيكا؛ البوسـنة والهرسـك؛ بلغاريا؛ 

كرواتيا؛ التشـيك؛ الدانمرك؛ إستونيا؛ جزر فارو؛ فنلندا؛ فرنسا؛ ألمانيا؛ جبل طارق؛ 

غيرنسـي؛ اليونان؛ هنغاريا؛ الكرسـي الرسولي؛ أيسلندا؛ إيرلندا؛ جزيرة مان؛ إيطاليا؛ 

جيرسـي؛ التفيا؛ ليختنشـتاين؛ ليتوانيا؛ لوكسمبورغ؛ مالطة؛ موناكو؛ الجبل األسود؛ 

هولنـدا؛ مقدونيـا الشـمالية؛ النرويج؛ بولنـدا؛ البرتغال؛ جمهورية مولدوفـا؛ رومانيا؛ 

االتحاد الروسـي؛ سـان مارينو؛ سـارك؛ صربيا؛ سـلوفاكيا؛ سـلوفينيا؛ إسـبانيا؛ جزر 

سفالبارد وجان ماين؛ السويد؛ سويسرا؛ أوكرانيا؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

وشمال إيرلندا.

أوقيانوسيا

سـاموا األمريكيـة؛ أسـتراليا؛ جزيـرة كريسـماس؛ جزر كوكـوس (كيلينغ)؛ جـزر كوك؛ 

فيجـي؛ بولينيزيـا الفرنسـية؛ غـوام؛ جزيـرة هيـرد وجـزر ماكدونالـد؛ كيريباتـي؛ جـزر 

مارشـال؛ واليـات ميكرونيزيا الموحدة؛ ناورو؛ نيو كاليدونيـا؛ نيوزيلندا؛ نيوي؛ جزيرة 

نورفولـك؛ بابـوا غينيا الجديدة؛ جزر سـليمان؛ جزر ماريانا الشـمالية؛ باالو؛ بيتكيرن؛ 

سـاموا؛ توكيـالو؛ تونغا؛ توفالو؛ جزر الواليات المتحـدة الصغيرة النائية؛ فانواتو؛ جزر 

واليس و فوتونا.
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أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

أنغيـال؛ أنتيغـوا و بربـودا؛ األرجنتيـن؛ أروبـا؛ الباهامـا؛ بربـادوس؛ بليز؛ دولـة بوليفيا 

المتعـددة القوميـات؛ بونير؛ جزيرة بوفيت؛ البرازيل؛ شـيلي؛ كولومبيا؛ كوسـتاريكا؛ 

الجمهوريـة  دومينيـكا؛  كوراسـاو؛  كوبـا؛  كايمـان؛  جـزر  البريطانيـة؛  فيرجـن  جـزر 

الدومينيكية؛ إكوادور؛ السـلفادور؛ جزر فوكالند (مالفيناس)؛ غيانا الفرنسية؛ غرينادا؛ 

غواتيمـاال؛ غوادلـوب؛ غيانـا؛ هايتـي؛ هنـدوراس؛ جامايـكا؛ مارتينيـك؛ المكسـيك؛ 

مونتسـيرات؛ نيكاراغوا؛ بنما؛ باراغواي؛ بيرو؛ بورتو ريكو؛ سـانت بارتيليمي؛ سانت 

كيتس ونيفيس؛ سـانت لوسـيا؛ سـانت مارتن (الجزء الفرنسـي)؛ سـانت فنسـنت 

وغرينادين؛ سينت أوستاتيوس وسابا؛ سينت مارتن (الجزء الهولندي)؛ جزر جنوب 

جورجيا وجنوب ساندويتش؛ سورينام؛ ترينيداد وتوباغو؛ جزر تركس وكايكوس؛ جزر 

فيرجن التابعة للواليات المتحدة؛ أوروغواي؛ جمهورية فنزويال البوليفارية؛

أمريكا الشمالية

برمودا؛ كندا؛ غرينالند؛ سانت بيير وميكلون؛ الواليات المتحدة األمريكية؛

٢- توزيـع الرمـد الُحبيبـي؛ وعـوز فيتاميـن ألـف؛ واعتـالل الشـبكية 

السكري (أقاليم منظمة الصحة العالمية)

إقليم أفريقيا

الجزائر؛ أنغوال؛ بنين؛ بوتسوانا؛ بوركينا فاصو؛ بوروندي؛ الكاميرون؛ الرأس األخضر؛ 

جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى؛ تشـاد؛ جـزر القمـر؛ كـوت ديفـوار؛ جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية؛ غينيا االستوائية؛ إريتريا؛ إسواتيني؛ إثيوبيا؛ غابون؛ غامبيا؛ غانا؛ غينيا؛ 

غينيا بيساو؛ كينيا؛ ليسوتو؛ ليبيريا؛ مدغشقر؛ مالوي؛ مالي؛ موريتانيا؛ موريشيوس؛ 

موزامبيـق؛ ناميبيـا؛ النيجر؛ نيجيريـا؛ جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ رواندا؛ سـان 

تومي وبرينسـيبي؛ السـنغال؛ سيشـيل؛ سـيرا ليون؛ جنوب أفريقيا؛ توغو؛ أوغندا؛ 

جمهورية تنزانيا المتحدة؛ زامبيا؛ زيمبابوي.

إقليم األمريكتين

المتعـددة  بوليفيـا  دولـة  بليـز؛  بربـادوس؛  الباهامـا؛  األرجنتيـن؛  وبربـودا؛  أنتيغـوا 

القوميات؛ البرازيل؛ كندا؛ شـيلي؛ كولومبيا؛ كوسـتاريكا؛ كوبا؛ دومينيكا؛ الجمهورية 

الدومينيكيـة؛ إكـوادور؛ السـلفادور؛ غرينـادا؛ غواتيمـاال؛ غيانـا؛ هايتـي؛ هنـدوراس؛ 

جامايكا؛ المكسيك؛ نيكاراغوا؛ بنما؛ باراغواي؛ بيرو؛ سانت كيتس ونيفيس؛ سانت 

لوسـيا؛ سـانت فنسـنت وغرينادين؛ سـورينام؛ ترينيداد وتوباغو؛ الواليات المتحدة 

األمريكية؛ أوروغواي؛ جمهورية فنزويال البوليفارية.

إقليم جنوب شرق آسيا

بنغالديـش؛ بوتـان؛ جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية؛ الهند؛ إندونيسـيا؛ جزر 

المالديف؛ ميانمار؛ نيبال؛ سري النكا؛ تايلند؛ تيمور -ليشتي.
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إقليم أوروبا

ألبانيـا؛ أنـدورا؛ أرمينيا؛ النمسـا؛ أذربيجـان؛ بيالروس؛ بلجيكا؛ البوسـنة والهرسـك؛ 

بلغاريـا؛ كرواتيـا؛ قبـرص؛ التشـيك؛ الدانمـرك؛ إسـتونيا؛ فنلنـدا؛ فرنسـا؛ جورجيـا؛ 

ألمانيا؛ اليونان؛ هنغاريا؛ أيسلندا؛ أيرلندا؛ إسرائيل؛ إيطاليا؛ كازاخستان؛ قرغيزستان؛ 

التفيـا؛ ليتوانيـا؛ لوكسـمبورغ؛ مالطـة؛ موناكـو؛ الجبـل األسـود؛ هولنـدا؛ مقدونيـا 

الشـمالية؛ النرويـج؛ بولنـدا؛ البرتغال؛ جمهوريـة مولدوفا؛ رومانيا؛ االتحاد الروسـي؛ 

سـان مارينو؛ صربيا؛ سلوفاكيا؛ سلوفينيا؛ أسبانيا؛ السويد؛ سويسرا؛ طاجيكستان؛ 

تركيـا؛ تركمانسـتان؛ أوكرانيـا؛ المملكة المتحـدة لبريطانيا العظمى وشـمال أيرلندا؛ 

أوزبكستان.

إقليم شرق المتوسط

أفغانسـتان؛ البحريـن؛ جيبوتي؛ مصـر؛ جمهورية إيران اإلسـالمية؛ العـراق؛ األردن؛ 

الكويـت؛ لبنـان؛ ليبيـا؛ المغـرب؛ سـلطنة عمـان؛ باكسـتان؛ دولـة قطـر؛ المملكـة 

السعودية العربية؛ الصومال؛ السودان؛ الجمهورية العربية السورية؛ تونس؛ اإلمارات 

العربية المتحدة؛ اليمن.

إقليم غرب المحيط الهادئ

أسـتراليا؛ بروني دار السـالم؛ كمبوديا؛ الصين؛ جزر كوك؛ فيجـي؛ اليابان؛ كيريباتي؛ 

الديمقراطيـة؛ ماليزيـا؛ جزر مارشـال؛ واليـات ميكرونيزيـا  الشـعبية  جمهوريـة الو 

الموحـدة؛ منغوليـا؛ نـاورو؛ نيوزيلنـدا؛ نيـوي؛ بـاالو؛ بابـوا غينيـا الجديـدة؛ الفلبيـن؛ 

جمهوريـة كوريا؛ سـاموا؛ سـنغافورة؛ جزر سـليمان؛ تايـوان؛ تونغا؛ توفالـو؛ فانواتو؛ 

فييت نام.

٣- توزيع الَحَسر (قصر النظر)؛ وضعف البصر القريب؛ وضعف البصر 

المتوسط إىل الوخيم أو فقد البصر (أقاليم العبء العالمي للمرض)

آسيا الوسطى

أذربيجـان؛ جورجيـا؛ كازاخسـتان؛ قيرغيزسـتان؛ منغوليـا؛ طاجيكسـتان؛  أرمينيـا؛ 

تركمانستان؛ أوزبكستان.

أوروبا الوسطى

ألبانيا؛ بلغاريا؛ البوسنة والهرسك؛ كرواتيا؛ التشيك؛ هنغاريا؛ الجبل األسود؛ مقدونيا 

الشمالية؛ بولندا؛ رومانيا؛ صربيا؛ سلوفاكيا؛ سلوفينيا.

أوروبا الشرقية

بيالروس؛ إستونيا؛ التفيا؛ ليتوانيا؛ جمهورية مولدوفا؛ االتحاد الروسي أوكرانيا.

أستراليا

أستراليا؛ نيوزيالندا.

آسيا والمحيط الهادئ – العالية الدخل

بروني دار السالم؛ اليابان؛ جمهورية كوريا؛ سنغافورة.

أمريكا الشمالية – العالية الدخل

كندا؛ الواليات المتحدة األمريكية.

أمريكا الالتينية الجنوبية

األرجنتين؛ شيلي؛ أوروغواي.
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أوروبا الغربية

أندورا؛ النمسـا؛ بلجيكا؛ قبرص؛ الدانمرك؛ فنلندا؛ فرنسا؛ ألمانيا؛ اليونان؛ غرينالند؛ 

أيسـلندا؛ أيرلندا؛ إسـرائيل؛ إيطاليا؛ لوكسـمبورغ؛ مالطة؛ هولندا؛ النرويج؛ البرتغال؛ 

إسبانيا؛ السويد؛ سويسرا؛ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.

أمريكا الالتينية – منطقة األنديز

(دولة بوليفيا المتعددة القوميات)؛ إكوادور؛ بيرو.

البحر الكاريبي

بليـز؛ برمـودا؛ كوبـا؛ دومينيـكا؛ الجمهوريـة  الباهامـا؛ بربـادوس؛  أنتيغـوا وبربـودا؛ 

الدومنيكيـة؛ غرينـادا؛ غيانـا؛ هايتـي؛ جامايـكا؛ بورتو ريكـو؛ سـانت لوسـيا؛ سـانت 

فنسنت وغرينادين؛ سورينام؛ ترينيداد وتوباغو.

أمريكا الالتينية الوسطى

كولومبيا؛ كوسـتاريكا؛ السـلفادور؛ غواتيماال؛ هندوراس؛ المكسيك؛ نيكاراغوا؛ بنما؛ 

جمهورية فنزويال البوليفارية.

أمريكا الالتينية االستوائية

البرازيل؛ باراغواي.

شمال أفريقيا والشرق األوسط

أفغانسـتان؛ الجزائـر؛ البحريـن؛ مصـر؛ جمهوريـة إيران اإلسـالمية؛ العـراق؛ األردن؛ 

الكويت؛ لبنان؛ ليبيا؛ المغرب؛ سلطنة عمان؛ دولة قطر؛ المملكة العربية السعودية؛ 

دولة فلسطين؛ السودان؛ الجمهورية العربية السورية؛ تونس؛ تركيا؛ اإلمارات العربية 

المتحدة؛ اليمن.

جنوب آسيا

بنغالديش؛ بوتان؛ الهند؛ نيبال؛ باكستان.

أفريقيا الوسطى جنوب الصحراء الكبرى

أنغـوال؛ جمهورية أفريقيا الوسـطى؛ الكونغـو؛ جمهورية الكونغـو الديمقراطية؛ غينيا 

االستوائية؛ الغابون.

أفريقيا الشرقية جنوب الصحراء الكبرى

بورونـدي؛ جزر القمر؛ جيبوتـي؛ إريتريا؛ إثيوبيا؛ كينيا؛ مدغشـقر؛ مالوي؛ موزمبيق؛ 

رواندا؛ الصومال؛ جنوب السودان؛ أوغندا؛ جمهورية تنزانيا المتحدة؛ زامبيا.

أفريقيا الجنوبية جنوب الصحراء الكبرى

بوتسوانا؛ إسواتيني؛ ليسوتو؛ ناميبيا؛ جنوب أفريقيا؛ زيمبابوي.

أفريقيا الغربية جنوب الصحراء الكبرى

بنيـن؛ بوركينا فاصو؛ الكاميرون؛ الرأس األخضر؛ تشـاد؛ كـوت ديفوار، غامبيا؛ غانا؛ 

غينيا؛ غينيا بيساو؛ ليبيريا؛ مالي؛ موريتانيا؛ النيجر؛ نيجيريا؛ ساوتومي وبرينسيبي؛ 

السنغال؛ سيراليون؛ توغو.

شرق آسيا

الصين؛ جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ تايوان.
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جنوب شرق آسيا

كمبوديـا؛ إندونيسـيا؛ جمهورية الو الشـعبية الديمقراطيـة؛ ماليزيا؛ جـزر المالديف؛ 

تايلنـد؛ تيمور- ليشـتي؛  الفلبيـن؛ سيشـيل؛ سـري النـكا؛  موريشـيوس؛ ميانمـار؛ 

فييت نام.

أوقيانوسيا

ساموا األمريكية؛ فيجي؛ غوام؛ كيريباتي؛ جزر مارشال؛ واليات ميكرونيزيا الموحدة؛ 

بابوا غينيا الجديدة؛ ساموا؛ جزر سليمان؛ تونغا؛ فانواتو.
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