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يوم االب�صار العاملي 2016م معا نكون �أقوى Stronger Together
ُيقام يوم الإب�صار العاملي يف اال�سبوع الثاين
من �شهر �أكتوبر من كل عام  ،وقد مت حتدد
يوم  13من اكتوبر هذا العام ولكن لكل دولة
احل��ق يف اختيار �أي ي��وم ينا�سبها يف اال�سبوع
الثاين من �شهر اكتوبر.
و�ضمن اط��ار تنفيذ ال�برن��ام��ج ال�ع��امل��ي ملكافحة
العمى حتت ا�سم “حق الر�ؤية  “ 2020يتم �إحياء
يوم االب�صار العاملي « ”World Sight Day
يف اخلمي�س ال �ث��اين م��ن �شهر اكتوبر/ت�شرين
الأول من كل �سنة .وقد مت اختيار �شعار هذا العام
معا نكون �أقوى.

العد�سات الطبية

هي عبارة عن عد�سات مقعرة
�أو حمدبة ،من �ش�أنها �أن ت�ساعد
العني يف جتميع الأ�شعة ،حتى تقع
على ال�شبكية ،فهي حمدبة يف
حالة طول النظر ومقعرة يف حالة
ق�صر النظر .وميكن �أن تكون قوة
العد�سة لعني ،م�ساوية لقوتها يف
العني الأخ ��رى �أو خمالفة لها،
كذلك ميكن اجلمع بني العد�سة
ال �ت��ي ت�ستعمل ل��ر�ؤي��ة الأ��ش�ي��اء
البعيدة والعد�سة التي ت�ستعمل
للأ�شياء القريبة يف �إط��ار واحد
حيث يخ�ص�ص الق�سم ال�سفلي
منها ل��ر�ؤي��ة الأ��ش�ي��اء القريبة،
والق�سم العلوي ل��ر�ؤي��ة الأ�شياء
البعيدة.

العد�سات الال�صقة:

تعطي ه��ذه العد�سات ق��وة نظر
�أك�بر و�أك�ثر ات�ساعا يف امل�ساحة
ال�ب���ص��ري��ة منها يف ال�ن�ظ��ارات
العادية ،ومبا �أنها ملت�صقة على
القرنية ف�إنها تتحرك مع حركة
ال�ع�ين يف ك��ل اجت ��اه على عك�س
النظارات التي تبقى ثابتة �أمام
حركة العني.
وهي نوعان :عد�سات زجاجية
ت�ق��ل ع��ن ح�ج��م ال�ق��رن�ي��ة بقليل
وتلت�صق عليها بقوة االلت�صاق،
مب �� �س��اع��دة رط ��وب ��ة ال �ق��رن �ي��ة.
وت�ستعمل هذه العد�سات كو�سيلة
للتخل�ص من النظارات الطبية،

وق��د بينت االح�صائيات �أن االع��اق��ة الب�صرية
(العمى و�ضعف الب�صر) اللذان ميكن جتنبهما
من امل�شاكل ال�صحية العاملية املتعلقة بالبيئة لها
�أب�ع��اد اقت�صادية وخيمة فعلى ال�صعيد العاملي
ه�ن��اك  285م�ل�ي��ون �شخ�ص م�صابني ب��االع��اق��ة
الب�صرية  ،منهم  39مليون م�صاب بالعمى .
وعلى �أثر ذلك ف�إن االقت�صاد العاملي يفقد �سنوي ًا
ع�شرات امل�ل�ي��ارات م��ن ال ��دوالرات نتيجة للعمى
و�ضعف الب�صر ،مما ي�ؤثر على املجتمع ب�أ�سره
ويف �إق �ل �ي��م � �ش��رق امل �ت��و� �س��ط ،ي�ع�ي����ش �أك �ث�ر من
 23م�ل�ي��ون �شخ�ص م��ع الإع��اق��ة ال�ب���ص��ري��ة ،من
ب�ي�ن�ه��م  5م�لاي�ين ��ش�خ����ص م���ص��اب�ين ب��ال�ع�م��ى.

وتعد حاليا منظمة ال�صحة العاملية خطة عمل
ل �ل��وق��اي��ة م��ن ال �ع �م��ى و� �ض �ع��ف ال �ب �� �ص��ر ال�ل��ذي��ن
ميكن جتنبهما (ل�ل�أع��وام  )2019-2014للدول
االع�ضاء� ،أما يف ال�سلطنة فقد ٌنظمت خطة عمل
الوقاية من العمى خالل الفرتة من  /27-20مايو
2013م وحت�ت��اج خطة العمل ه��ذه �إىل م�شاركة
ال� ��دول الأع�����ض��اء وامل �ن �ظ �م��ات غ�ي�ر احل�ك��وم�ي��ة
وااله �ل �ي��ة لتكثيف اجل �ه��ود اجل�م��اع�ي��ة م��ن �أج��ل
حتقيق هدف الق�ضاء على العمى املمكن جتنبه
بحلول عام م.2020
وم ��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ه �ن��اك ال �ع��دي��د من
اال��س�ب��اب التي ت ��ؤدي اىل العمى �أه�م��ا (ال�ن��زول

احلروق الكيماوية والتقرحات التي ت�صيب القرنية،
وت�ستعمل هذه العد�سات �أي�ضا يف حماية القرنية من
التقرحات يف حاالت منو رمو�ش اجلفن للداخل بدال
من منوها للخارج.
والعد�سات البال�ستيكية :وهي �أكرب من حجم
القرنية بقليل وهي �شبه لينة ،وتقوم بنف�س الدور
الذي تقوم به العد�س�سات الزجاجية .ويجب ازالة
هذه العد�سات عند النوم �أو يف حالة مر�ض العني.

وهي و�سيلة فعالة ،للتغلب على متاعب ب�صرية كثرية ك��م��ا ت���وج���د ع��د���س��ات ال���ص��ق��ة ك��ب�يرة
يف العني ،وخ�صو�صا ق�صر النظر ال�شديد يف عني
واحدة �أو يف الإثنتني معا ،واي�ضا بعد اجراء عملية
لعني واحدة ل�سحب املياة البي�ضاء ،ويف
ح��االت التحدب ال�شديد للقرنية
وان�ح��راف�ه��ا ،ومي�ك��ن تلوين
ه���ذه ال �ع��د� �س��ات حتى
ت �غ�ير ل� ��ون ال �ع�ين،
ول�� �ه� ��ا ف���ائ���دة
ع �ل��اج� � �ي � ��ة
ك��ب�ي�رة يف
ح� ��االت

االب �ي ����ض) ال �� �س��اد (ال� �ن ��زول االزرق) ال� ��زرق،
الأخ� �ط ��اء االن �ك �� �س��اري��ة ،ال�ت�راخ��وم��ا واع �ت�لال
ال�شبكية ال�سكري .مع �أن  ٪80من جميع حاالت
�ضعف الب�صر ميكن الوقاية منها �أو عالجها.

ح�صلت على �شهادة اخللو من مر�ض الرتاخوما
ب��اع�تراف منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة واىل االن
وال�سلطنة حتافظ على هذا املركز حيث مل يتم
ت�سليم �أي دولة �شهادة اخللو من مر�ض الرتاخوما
ويتم تقييم الدول �سنويا عن طريق معايري �أهما
جراحة اجلفن  ،توفري االدوية املنا�سبة  ،النظافة
ال�شخ�صية كغ�سل الوجه ونظافة البيئة ،ويعد هذا
املر�ض من االمرا�ض امل�سببة للعمى يف العديد من
الدول حتى االن ،ويف ال�صورة التالية تبني �سباق
الدول يف احل�صول على �شهادة اخللو من املر�ض
ويبني ان ال�سلطنة هي االوىل يف ذلك .

احلجم :وه��ي تغطي القرنية وق�سما كبريا من
العني .وت�ستعمل لل�صغار خوفا من �سقوطها .وتقوم
بنف�س ال�ع�م��ل ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه ال�ع��د��س��ات الأخ ��رى
ال�صغرية التي ي�ستعملها الكبار ،كما ميكن ا�ستعمالها
يف حاالت تقرحات القرنية وامللتحمة ب�سبب حروق
خمتلفة.

ال�صنبور .وي�ج��ب دع��ك العد�سة �أث �ن��اء تنظيفها
باملحلول وذلك ب�أ�ستخدام الأ�صبع و راحة اليد .كما
�أن��ه يجب تنظيف علبة العد�سات م��رة يف الأ�سبوع
على الأق��ل وتركها مفتوحه للتهويه ويف حالة عدم
الأ�ستخدام يف�ضل �إ�ستبدالها مرة كل ِ �شهر .يف�ضل
�إ��س�ت�خ��دام علبة ال�ع��د��س��ات مو�ضح عليها اليمني
والي�سار ويجب تنظيف كل عد�سة على ح��دة .عند
ال�شعور بجفاف العني يجب ا�ستخدام قطرات العيون
املرطبة املخ�ص�صة مل�ستخدمي العد�سات الال�صقة
عند خلع العد�سة .كما يف�ضل ع��دم لب�س العد�سة
ملدة �أطول من �14ساعة يف اليوم الواحد مع مراعاة
عدم التواجد بالقرب من امل��واد املتطرية �أو اللهب
�أو الأبخرة �أثناء لب�س العد�سات .يجب الذهاب اىل
الطبيب للفح�ص ال��دوري للعيون مرة كل � 12شهرا
وعند ال�شعور بالأعرا�ض التالية( �أحمرار يف العني
�أو اف��رازات عينيه �أو الت�أثر ال�شديد بال�ضوء فيجب
الذهاب اىل الطبيب مبا�شرة .ت�ستخدم العد�سات
خ�لال ال�ف�ترة الزمنيه امل�ح��ددة فقط ويجب عدم
�إ�ستخدام وتبادل عد�سات الأخرين.

وق��د ب��ادرت وزارة ال�صحة يف تفعيل ه��ذا اليوم
ب��اق��ام��ة ال�ع��دي��د م��ن االن�شطة وال �ت��ي م��ن دوره��ا
��س�ترف��ع ال��وع��ي ال���ص�ح��ي ع��ن �أم ��را� ��ض ال�ع�ي��ون
التي ت�صيب اف��راد املجتمع يف جميع حمافظات
ال�سلطنة.
ومن �سالف الذكر ان ال�سلطنة يف عام 2012م قد

�إر�شادات ال�ستخدام العد�سات الال�صقة:

عند �أ�ستخدام العد�سات الال�صقة يجب عدم النوم
بالعد�سات اطالقا ايا كانت نوعية العد�سات؛ وعدم
ال�سباحة �أو اال�ستحمام بها ،كما يجب غ�سل اليدين
جيدا باملاء وال�صابون قبل مل�س العد�سات
وتنظيفها يف ك��ل م��رة ت��زال وتلب�س
مع �أ�ستخدام املحلول اخلا�ص
ب��ال �ع��د� �س��ات م��ع م��راع��اة
الأن��ت��ب��اه اىل ت��اري��خ
�أنتهاء ال�صالحيه؛
وع ��دم غ�سلها
مب� � � � � � � � � ��اء

ر�شادات خا�صة للفتيات م�ستخدمي املواد
التجميلية
يجب و�ضع العد�سات قبل و�ضع مكياج العيون وخلعها
قبل �أزال ��ة املكياج.ويجب ت�ف��ادي لب�س العد�سات
للمواد التجميلية .ا�ستخدمي مع العد�سات م�ساحيق
التجميل ذات القاعدة املائية وال ت�ضعي مكياج العيون
يف احلافة الداخلية للجفون يجب �أ�ستبدال املكياج
مرة كل ثالثة �أ�شهر.
�إعداد /دائرة التثقيف والربامج التوعوية

