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)الساد(  ن يمكن أن يؤثر مرض السكري غ�ي المنضبط سلًبا عىل رؤيتك. يمكن أن تسبب أمراض مثل الجلوكوما)الزرق( وإعتام عدسة الع�ي
ي ذلك العىم. هناك أشياء يمكنك 

ي الرؤية بما �ن
ي بعض األحيان إىل تلف دائم �ن

ي الرؤية ، مما يؤدي �ن
ات �ن واعتالل الشبكية السكري تغ�ي

ي الحفاظ عىل صحة عينيك..
القيام بها للمساعدة �ن

نرعاية المرض السكري حماية العين�ي

ي دمك قريبة من المستويات المستهدفة قدر اإلمكان
حافظ عىل نسبة السكر �ن

ي الدم .
ة. اسأل مقدم الرعاية عن مستوى السكر المستهدف �ن ن الصغ�ي ر بأوعية الع�ي ي الدم ف يمكن أن يلحق ال�ن

ارتفاع نسبة السكر �ن

ي نطاق هدفك
حافظ عىل ضغط الدم �ن

ي عينيك. اسأل مقدم الرعاية الصحية عن نطاق 
ن أسوأ من خالل إتالف األوعية الدموية �ن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يجعل مشاكل الع�ي

ضغط الدم لديك.

ن االقالع عن التدخ�ي
. ن ي اإلقالع عن التدخ�ي

ي أعيننا. اطلب من مقدم الرعابة الصحية المساعدة �ن
ي عينيك ويزيد من الضغط �ن

ن يدمر األوعية الدموية �ن التدخ�ي

ن — ح�ت لو لم يكن هناك  ي العام إلجراء فحص للع�ي
ي العناية بالعيون مرة واحدة �ن

راجع أخصا�ئ
تغي�ي فب رؤيتك 

. هذا سيساعدهم عىل رؤية المزيد من  ن ن لتكب�ي حدقة الع�ي ي العناية بالعيون قطرات الع�ي
ن الموسع ، قد يستخدم أخصا�ئ أثناء فحص الع�ي

ي 
ة خاصة للنظر إىل عينيك بعناية. سيقومون أيًضا بفحص الضغط �ن الداخل من عينيك. سوف ينظرون بعد ذلك إىل عينيك بعدسة مك�ب

عينيك وجودة الرؤية الشاملة.

: اتصل بمكتبنا إذا واجهت ما يىلي

رؤية ضبابية	 

رؤية مزدوجة	 

ن	  ي أحد أو كلتا العين�ي
ألم �ن

تصبح عيناك حمراء ولن يزول االحمرار	 

ي عينيك	 
الضغط �ن

ي رؤيتك	 
البقع أو العوامات �ن

 تغ�ي الرؤية المحيطية )أو القدرة عىل رؤية األشياء	 
) ن       عىل الجانب�ي

. ي العناية بالعيون يرسل نتائج فحص عينيك إىل مركز هاريسونبورغ الصحي المجتمعي
تأكد من أن أخصا�ئ


