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ما هو؟ 
، مما  ن ي الدم أيًضا إىل تغي�ي شكل عدسة الع�ي

ي الدم، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر �ن
داء السكري ليس مجرد مرض يؤثر عىل مستويات السكر �ن

ي الدم.
ي عند استقرار مستويات السكر �ن

يؤدي إىل تشوش الرؤية، وهي مشكلة تخت�ن
ن وهو مرض يعرف باسم اعتالل الشبكية السكري.  ي قعر الع�ي

كما إن داء السكري بوسعه أن يسبب فقدان البرص لكونه يتلف األوعية الدموية متناهية الصغر �ن
ن  ن الذي يعت�ب أك�ث شيوًعا ب�ي ي المراحل المبكرة منه فهي قد ال تظهر إال عندما يتقدم بك المرض. باإلضافة إىل مرض إعتام عدسة الع�ي

قد ال تشعر بأية أعراض �ن
ن بمرض السكري ويحدث بعمر أصغر. المصاب�ي

ي تتأكد بها من صحة  ، فهي الطريقة ال�ت ن يمكن الوقاية من كل حاالت فقدان البرص بسبب داء السكري ولذلك فأنه من األهمية بمكان أن تجري فحًصا للعين�ي
ي العام عىل األقل. 

عينيك مرة �ن

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
 : قد يقوم طبيبك العام خالل الفحص بالتاىلي

ي البرصيات أن يلتقط صوًرا خاصة لقعر عينك )ما يعرف بصور الشبكية(.	  يلتقط أو يطلب من ف�ن
ي تقرأ منها أحرفا.	  يخت�ب برصك باستعمال لوحة اختبار البرص القياسية ال�ت
 	) ن يبحث عن وجود الماء األبيض )إعتام عدسة الع�ي

ن ثالثة  اوح ما ب�ي ة ت�ت ي ف�ت
ي مقابلتك للمتابعة المنتظمة �ن

غب طبيبك العام �ن ي برصيات. س�ي ي أو ف�ن
إذا اكتشف طبيبك العام أية مشكالت فقد يحيلك إىل أخصا�ئ

إىل ستة أشهر. 

 ماذا بوسعي أن أفعل؟       
ي الدم ضمن 

ر. تعاون مع طبيبك العام عىل الحفاظ عىل مستوى الغلوكوز �ن افحص عينيك بانتظام )عىل األقل مرة كل عام( لرصد العالمات المبكرة للرصن
ول صحية.  النطاق المستهدف. حافظ عىل معدالت ضغط دم وكوليس�ت

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
ي  قد يحيلك طبيبك العام إىل إحدى عيادات داء السكري المتخصصة ال�ت

 : ي
تقدم خدماتها �ن
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ي الرعاية الصحية لدعم 
ن �ن تقدم هذه الوحدات فريًقا من المتخصص�ي

ن بهم. أمامك أيًضا خيار مراجعة  مر�ن السكري وأفراد أرسهم والمعتن�ي
. ن ي برصيات خاص لفحص الع�ي ف�ن
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ن  فحص العيون لدى المصاب�ي
بداء السكري

ة معلومات عن حالة صحية  ن�ش
ي مارس/آذار 2021

صدرت �ن

؟       ّ ي
ض أن أقوم بها بفحص عي�ف ي يف�ت

ة ال�ت  ما هي الوت�ي

هل أنا عرضة ألي مضاعفات أخرى؟

ي يجب أن انتبه لها؟
ف ال�ت ما هي أعراض تلف الع�ي

ي عيون؟
هل أحتاج لمقابلة أخصا�ئ

ي يمكن أن أطرحها  ما األسئلة ال�ت
؟ ي عىل طبي�ب

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

https://mspgh.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/1974030/CTST-DL-Brochure.pdf
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http://diabetesnsw.com.au
https://www.youtube.com/watch?v=ItxnOhmQrv4

