
ئداسج اىخذٍاخ اىطثيح تأتٚ قيش 

 
 

 

 

 Awareness 6                                              6ئسشاداخ طثيح       

      
 

 

                Glaucomaاىَيآ اىضسقاء 

 

 

ذؼشيف اىَشع  

 
ًٍا ٕ٘ ٍعَ٘ػح ٍِ األٍشاع يظاؼثٖا غاىثًا ٗ ىيس داب( اىَيآ اىضسقاء ) ئُ ٍشع اىعي٘مٍ٘ا 

ئسذفاع ػغط اىؼيِ ، ٗ ُيؼشف اىؼشس اىْاذط ػِ  اىعي٘مٍ٘ا  ػيٚ أّٔ فقذاُ اىخاليا اىؼظثيح 

ٗ ّريعح ىزىل ذؽذز ػي٘ب فٚ ٍعاه اإلتظاس ( اىرٚ ُذشنو اىؼظة اىثظشٙ )  تاىشثنيح 

ػشٗسٙ ٗ رىل (  اىَيآ اىضسقاء ) ػادج ال ُيالؼظٖا اىَشيغ ، اإلمرشاف اىَثنش ىيعي٘مٍ٘ا 

. اىؼالض اىَْاسة ىر٘فيش

 

  ٍا ٕٚ األػشاس اىْاذعح ػِ اىَيآ اىعي٘مٍ٘ا ؟؟
 

فٚ اىَشاؼو األٗىٚ ٍِ اىَشع ػْذٍا ذثذأ اىخاليا اىؼظثيح فٚ اىؼَ٘س غاىثًا ٍا ذظو اى٘ظاتف 

اىثظشيح سييَح ، ٗ ٍغ ذقذً اىؽاىح يخرو تظش اىَشيغ ذذسيعيًا ، ٗ تاىشغٌ ٍِ أُ اىَشيغ ال 

ئسرطاػح اىطثية اىَؼاىط ئمرشافٔ ٗ ػْذٍا يؼٚ اىَشيغ فقذاُ ٍعاه يؼٚ ػادج ٕزا اىخيو فة

ئتظاسٓ يظثػ اىَشع فٚ ٍشؼيح ٍرأخشج ، ٗ تاىشغٌ ٍِ سػاء اىَشيغ فٚ تؼغ األؼياُ ػِ 

ؼذج ئتظاسٓ قذ يؼطٚ ٕزا ئؼساسًا غيش ؼقيقٚ تاألٍاُ فقذ ينُ٘ فقذاُ ٍعاه اإلتظاس شذيذ 

 .، ٗ ٕزا ٍا يعؼو اىعي٘مٍ٘ا ٍشع خطيش  6/6تاىشغٌ ٍِ ذَرغ اىَشيغ تؽذج ئتظاس 

 

 

 

   ٍا ٕٚ ّسثح ؼذٗز اىَشع ؟؟
 

ٍييُ٘ شخض فٚ اىؼاىٌ يؼاُّ٘ ٍِ أػشاس فٚ اىؼظة اىثظشٙ ّاذط ػِ  70ي٘ظذ ؼ٘اىٚ 

، تاإلػافح ئىٚ أُ ّسثح ( ٗ ىنِ ّظف ٕإالء ىيس٘ا ػيٚ ٗػٚ تٖزا اىرشخيض ) اىعي٘مٍ٘ا 

ٍييُ٘ ٍشيغ تاىعي٘مٍ٘ا ػيٚ األقو  7فٚ ىٌٖ ػيًَا تأُ قيييح فقط ٕٚ ٍِ ذريقٚ اىؼالض اىنا

 . ُيؼاُّ٘ ٍِ فقذاُ اىثظش تاىناٍو فٚ اىؼيْيِ ٗ يضداد ٕزا اىشقٌ يٍ٘يًا 

**  ٍِ سناُ اىؼاىٌ ٍظاب تَشع اىعي٘مٍ٘ا %  3ُذشيش اإلؼظاتياخ أُ **     
 

 



 

 

 

 ٍ٘ا ؟؟ ٍإٚ اىؼ٘اٍو اىَإششج فٚ ؼذٗز أٗ ذقذً اىؼشس اىْاذط ػِ اىعي٘م

 
ئسذفاع ػغط اىؼيِ ، ئّخفاع ػغط اىذً ،  ) –ْٕاك ػ٘اٍو خطيشج يَنِ اىرؽنٌ فيٖا ٍصو 

اىؼَش ) ، ٗ ىنِ ْٕاك ػ٘اٍو خطشج أخشٙ ال يَنِ اىرؽنٌ فيٖا ٍصو ( ئّقثاع األٗػيح اىذٍ٘يح 

 ، ٗ ٍاصاىد إَٔيح ٕزٓ اىؼ٘اٍو اىَخريفح ٍؽو ئخرالف تيِ( ، اىعْس ، خيو فٚ ئّنساس اىؼيِ 

أطثاء اىؼيُ٘ ؼيس أُ تؼغ اىخثشاء يؼرقذ تأُ اىَشنيح األساسيح ىيعي٘مٍ٘ا ٕٚ صيادج ػغط 

 .اىؼيِ فاُ اىثؼغ اآلخش ُيشمض ػيٚ إَٔيح ٍشامو اىذٗسج اىذٍ٘يح فٚ ؼذٗز اىعي٘مٍ٘ا 

 

   ٍا ٕ٘ اىَسر٘ٙ اىطثيؼٚ ىؼغط اىؼيِ ؟؟
 

ذ٘ظذ ئخرالفاخ شذيذج فٚ ػغط اىؼيِ تاىْسثح ىألشخاص األطؽاء ٗ يرشاٗغ ػغط اىؼيِ ىذٙ 

ٍييَيرش صتثق ، ٗ ُيَنِ أُ يؽذز ػشس فٚ اىؼظة اىثظشٙ  21ئىٚ  9ٍؼظٌ األشخاص ٍا تيِ 

ٍييَيرش صتثق ، ٗ ٍِ ّاؼيح أخشٙ ْٕاك اىنصيش ٍِ األشخاص ال  21ؼرٚ فٚ ػغط أقو ٍِ 

ٍييَيرش صتثق ، ٗ ىٖزا  21ا تاىشغٌ ٍِ ئسذفاع ػغط اىؼيِ ىذيٌٖ أمصش ٍِ يؼاُّ٘ ٍِ اىعي٘مً٘

فاُ ٍسر٘ٙ ػغط اىؼيِ اىزٙ يؽذز ذيف فٚ اىؼظة اىثظشٙ يخريف طثقًا ىألفشاد ٗ يؼرَذ ػيٚ 

. ػ٘اٍو اىخطش األخشٙ اىساتق رمشٕا 

 

:  اىؼالقح تيِ ؼذٗز ّسثح ؼذٗز اىعي٘مٍ٘ا ٗ ػغط اىؼيِ 

 ئؼرَاالخ اإلطاتح تاىعي٘مٍ٘ا           غط اىؼيِ ع                  

                  16-21                       1.5      % 

                  22-29                            8        % 

 %      25           أمصش ........     30           

 

 6ٍُ٘ قطشاخ م٘سذيضُٗ تاسرَشاس ىَذج ذضيذ ػِ تاىْسثح ىألشخاص اىزيِ يسرخذ***  

ٌٍْٖ ىذيٌٖ ئؼرَاه اإلطاتح تؼغط اىؼيِ اىَشذفغ   %  5أساتيغ فاُ 

 

 

 

   ٍا ٕٚ األػشاع اىرٚ يالؼظٖا ٍشيغ اىعي٘مٍ٘ا ؟؟
 

ىِ يالؼظ ٍشيغ اىعي٘مٍ٘ا أٙ شة غيش ػادٙ ىَذج ط٘ييح ٗ قذ ي٘اظٔ طثية اىؼيُ٘ أؼياًّا 

ٗه ٍشج ٗ ىنْٔ فقذ ٍؼظٌ ٍعاه ئتظاسٓ ٗ ىٖزا يْثغٚ اىثؽس ػِ شخظًا ذٌ فؽض ػيْآ أل

 .اىعي٘مٍ٘ا ٗ ال يْرظش ذشخيظٖا ؼرٚ ظٖ٘س أٗه أػشاػٖا 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ٍرٚ يْثغٚ ئسرشاسج طثية اىؼيُ٘ ؟؟
 

ػْذٍا يؽذز ؼ٘ه فٚ اىؼيِ أٗ ػْذٍا ذظٖش ذٕ٘عاخ فٚ اىؼ٘ء أٗ ئرا أطثؽد اىؼيِ             -

 .ض فٚ اىشؤيح أٗ ػْذ ؼذٗز ئػطشاتاخ فٚ اإلتظاس ؼَشاء أٗؼذز ئصدٗا

ْٕاك أشخاص مصيشُٗ ىيس ىذيٌٖ أٍشاع فٚ اىؼيُ٘ ٗ ال يشؼشُٗ تأٙ ٍشامو ، ٗ           -

ئرا ىٌ ينِ ْٕاك ذاسيخ ىيعي٘مٍ٘ا فٚ األسشج ي٘طٚ تأُ ينُ٘ أٗه فؽض ىيؼيِ ػْذ تي٘ؽ    

فٚ األسشج أٗ ػ٘اٍو خطشج أخشٙ فيعة ػاًٍا ٗ ػْذٍا ذ٘ظذ أػشاع أٗ ذاسيخ ىيعي٘مٍ٘ا  40

. ئظشاء فؽض ٍثنش ىيؼيِ 

ٗ يَنِ ىطثية اىؼيِ أُ يؼشف تسشػح ٗ تسٖ٘ىح ٗظ٘د اىعي٘مٍ٘ا ٗ ئرا ماّد ْٕاك تؼغ 

اإلشاساخ ػيٚ أّٖا ؼاىح ظي٘مٍ٘ا فررٌ ئخرثاساخ أخشٙ ىيرأمذ ٍِ اىرشخيض أٗ ّفئ ، ٗ ئرا 

. ُٗظذ يعشٙ ذؽذيذ ٍذٙ اىؼشس 

 

 الخ اىؼالض ؟؟  ٍا ٕٚ ٍعا
 

 :ْٕاك شالشح ئسرشاذيعياخ ٍخريفح ٗ ىنْٖا ٍنَيح ىثؼؼٖا 

 

خفغ ػغط اىؼيِ ٗ ئسرقشاسٓ ت٘اسطح     : أٗاًل 

اىؼقاقيش   - أ

 اىؼالض تأشؼح اىييضس  - ب

 اىعشاؼح  - خ

 

 .ذؽسيِ ٗ ئسرقشاس اىذٗسج اىذٍ٘يح تاىؼيِ : شاّيًا 

 

. ؼَايح اىخاليا اىؼظثيح : شاىصًا 

 

 
 


