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ة إال بإجــراء عمليــة  ن بكــرث ن المســن�ي ال عــاج لمــرض الســاد الــذي ينتــرث بــ�ي

ــببات  ــرز مس ــن أب ــن م ي الس
ــدم �ن ــرب التق ــاب. ويعت ن المص ــ�ي ــة لع جراحي

ــل  ــر إذا أهم ــة الب ــض لنعم ــة المري ــي بإضاع ــذي ينته ــرض ال ــذا الم ه

ن  ن C  وســوء التغذيــة وتعــرض العــ�ي عاجــه، وأضــف إىل ذلــك نقــص فيتامــ�ي

ــة. ات طويل ــرت ضــاءة الشــديدة لف ــات ولاإ للكدم

ن  ي القــارة الســوداء انتشــاراً واســع النطــاق ال ســيما بــ�ي
 ينتــرث مــرض الســاد �ن

مكانــات  ى، حيــث يــؤدي ضعــف االإ ســكان الــدول المحيطــة بالصحــراء الكــرب

ن بالمــرض أبصارهــم،  الماديــة والتقنيــة فيهــا، إىل فقــدان معظــم المصابــ�ي

نتيجــة حرمانهــم مــن العمــل الجراحــي، لُيمضــوا بقيــة حياتهــم معتمديــن 

عــى االآخريــن . 

الساد



ي قارة افريقيا: 
�ف

ن يبلغ عدد المكفوف�ي

ف هم من من المكفوف�ي
ن بالساد المصاب�ي

ن سنوياً يزداد عدد المكفوف�ي

ي دول مثل النيجر وتشاد وماىلي وبوركينا فاسو وأثيوبيا؛ يوجد
�ن

مريض يتمكن من تلقي العاج.
مريض واحد فقط من كل  ٢٠٠٠

من كل مليون مصاب بالساد لديهم

إمكانية تلقي العالج.

طبيب واحد فقط لكل   ٤٠٠٠٠ إنسان. 

 بسبب الساد

ي أفريقيا: 
مكانيات المادية والتقنية �ن نتيجة نقص االإ

إنسان يعيش

مليون إنسان

 مليون

 مليون

٥٠٠ فقط

١ مليار

٦

٢ 

١٢ 



ي لـ 7١٤977 إجراء الكشف الط�ب

تم ح�ت اليوم، توظيف ١٠٠ طبيباً و١3٥ ممرضاً وعامالً صحياً.

عاد

 إنسان ومعاينة

إنسان لُيبروا من جديد

 منهم. 

ي أفريقيا نجحت هيئة 
من خال حملة مكافحة الساد �ن

إجراء العمليات الجراحية الازمة لمر�ن الساد منذ عام 2٠٠٧

ي إطار الحملة
�ن

اليون والنيجر  انيا والسري ن يا وغانا وتشاد وأوغندة وترن ن ونيجري توغو وبين�ي
والسودان وأثيوبيا وموزامبيق والصومال.

: ي
�ن

3٤٤7٢9

9١٠٠٠ 
١٤ دولة أفريقية وهي: ي 

م العاج �ن يُقدَّ

عادة النور إىل عيون  إنسان مصاب بالساد. ١٠٠ ألفنسعى لإ
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كي نكون نورًا يضيء القارة 
االفريقية...

ن سكان الدول المحيطة بالصحراء  ي القارة السوداء انتشاراً واسعاً، ال سيما ب�ي
ينترث مرض الساد �ن

ن بالمرض  مكانات المادية والتقنية فيها، إىل فقدان معظم المصاب�ي ى،حيث يؤدي ضعف االإ الكرب

أبصارهم، نتيجة حرمانهم من العمل الجراحي، لُيمضوا بقية حياتهم معتمدين عى االآخرين. 

ي افريقيا، فكانت الحملة 
نسانية IHH حملة لمكافحة مرض الساد �ن غاثة االإ ي عام 2٠٠٧ أطلقت هيئة االإ

�ن

ات االآالف من االأفارقة من جديد، وما زالت تشكل شعلَة االأمِل الآالٍف  ي حياة عرث
وسيلة لبعث النور �ن

ن أبناء االأمة الواحدة.  ي تعزيز روابط االأخوة ب�ي
ن بالمرض، ناهيك عن دور الحملة �ن آخرين من المصاب�ي

ن بالساد من االأفارقة الذين يعانون الفقر والمرض، وبالتاىلي تيسري حياتهم المعيشية.  عاج المصاب�ي

 . ن ن بالساد من مستنقع العوز والحاجة، واالأخذ بأيديهم ح�ت يصبحوا سكاناً منتج�ي إنقاذ المصاب�ي

كسابها القدرة والكفاءة عى عاج مرض الساد، وذلك  ي أفريقيا الإ
إعداد وتدريب الكوادر الطبية المحلية �ن

ي القارة.
ي سبيل إيجاد حلول جذرية النتشار المرض �ن

�ن

 ما هي أهداف الحملة؟ 

1

2

3



٧
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ما هو مرض الساد؟

ن  ، ويصيب عدسة الع�ي ن ي يظهر عادة َلدى المسن�ي
الساد أو كاتاراكت، مرض عي�ن

الطبيعية فيذهب بشفافيتها، ويصيبها بالغبش والعتمة، وينتهي - إذا لم يعالج

ي الوقت المناسب - بعمى المريض.
 �ن

• سوء التغذية ونقصها.

• املياه والبيئة امللوثة.

• الُقِذيُّ من رمال الصحراء التي تصيب العني.

• عدم االستفادة من الخدمات الصحية نتيجة ضعف اإلمكانيات املادية. 

• النقص يف عدد املراكز الصحية والكوادر الطبية.

• التعرض املبارش ألشعة الشمس العاموديّة. 

• التقدم يف السن.

• مرض الساد الوالدي.

يصيب مرض الساد الكثري من األفارقة يف سن الشباب، ويستمر بهم حتى يُفِقدهم أبصارهم يف النهاية. وما ذلك االنتشار 

الواسع للمرض، إال نتيجة للظروف املناخية القاسية، وللمشاكل الغذائية والصحية التي تعاين منها القارة مبجملها، ليأيت 

النقص الكبري يف اإلمكانيات وعدد األطباء فيزيد الطينة بلّة، ال سيام يف املناطق الريفية والقرى النائية. 

ما هي أسباب مرض الساد؟

ي القارة الأفريقية؟
لماذا ينت�ش مرض الساد بكثافة �ف
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يعالج الساد بإجراء عملية جراحية بسيطة تستغرق ١٥ دقيقة فقط، وال ينجع يف عالج هذا املرض سوى العمل الجراحي.

إذا كان مستوى اإلبصار عند املريض ال يلبي حاجته؛ إذا كان الساد ناجامً عن مشكلة يف العني مثل 

االلتهاب؛ إذا كان املرض يتسبب بزيادة ضغط العني؛ عندها يصبح من الرضوري إجراء العملية الجراحية 

للمريض عىل الفور ودون تأخري. 

 ،FAKO عملية الساد هي عملية يتم إجراؤها بآليّة جراحية متطورة تدعى فاكو

أو عن طريق العمل الجراحي التقليدي. 

ويتم خالل العملية الجراحية إزالة مسببات مرض الساد من العني وتثبيت

 عدسة عينية صناعية بديلة.

كيف يتم عالج مرض الساد؟

وري إجراء العملية الجراحية؟  م�ت يصبح من ال�ف

كيف تُجرى العملية الجراحية لمريض الساد؟

عملية جراحية بسيطة
كفيلة بعالج مرض الساد!



توغو

اليون سري

موزامبيق

الصومال

ن بين�ي

انا
غ يا نيجري

ماىليالنيجر

انيا ن ترن

تشاد السودان

أثيوبيا

دة
وغن

أ



تستمر هيئة اإلغاثة اإلنسانية IHH يف حربها ضد مرض الساد منذ اطالقها لحملة مكافحة الساد يف افريقيا عام 

٢٠٠٧، وتهدف الهيئة إلنقاذ حياة ١٠٠ ألف إنسان من ظلامت هذا املرض. 

يستمر إجراء عمليات الساد يف القارة االفريقية يف ١٣ دولة: توغو وبينني ونيجرييا وغانا وتشاد 

وأوغندة وتنزانيا والسرياليون والنيجر والسودان وأثيوبيا وموزامبيق والصومال.

حملة مكافحة الساد تبعث الأمل.

ي تُجرى فيها عمليات الساد
الدول ال�ت

توغو
ف بين�ي

يا نيج�ي

ماىلي
غانا

تشاد
أوغندة

انيا ف ت�ف
اليون س�ي

النيجر
السودان

أثيوبيا
موزامبيق

الصومال

المجموع

1٥٠٠٠
129٠٠
٧6٥٠
٤8٥٥
69٠٠
1٧٤٠
٥٧٠٠
31٥٠
2٥89٠
893٠

3٥9٠٠٠
1٤٥٠٠٠
2٠٠٠

116262

 7١٤977

٥٠٠٠
٤3٠٠
3٥٠٠
2٥٥٠
23٠٠
٥8٠
٤٤٧٠
2٥٠٠
1٠29٠
1٠٧6٠

13٤٠٥٤
1٠6٥16
11٠٠

٥68٠9

3٤٤7٢9

3٠٠
39٠
1٠٠٠
٥٠٠
281
1٥٠
1٥٠٠
٥٠٠

2٤9٥
٥6٥2
368٤٠
2٧٥92

٥٠٠
133٠٠

9١٠٠٠

البلد ي
الحصاء الميدا�ف التشخيص العمليات
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يف حديث �ش
أبو داوود، االأدب، 6٠

َج َعْن  "...َوَمْن َفرَّ
َج اهللَُّ َعْنُه  ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفرَّ

ِبَها ُكْرَبًة ِمْن
ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة..."
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بإمكانك التربع 

مببلغ ٩٠$ إلعادة النور إىل 

عني مريض مصاب بالساد، إذ 

أنك بتربعك تغطي مصاريف 

العملية الجراحية ملريض 

واحد. 

كيف يمكن المساهمة
ي حملة مكافحة الساد؟ 

 �ف
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ع عن طريق: بإمكانكم الت�ب

ع بالأجهزة الطبية لحملتنا. الت�ب

ي الحملة.
يمكن لأطباء العيون أو الكوادر الطبية أن يساهموا �ف

زيارة مركز هيئة اإلغاثة اإلنسانية IHH يف اسطنبول فعليّاً وتسليم املبلغ باليد. 

• موقع التربع االلكرتوين التابع للهيئة 

• إرسال حوالة مرصفية إىل حسابنا املرصيف أو إيداع شيك يف حسابنا الربيدي.

• التربعات التي تقومون بها للحملة ويقل مقدارها عن ٩٠$ )وهي تكلفة العملية الجراحية لعني مريض واحد( 

سيتم جمعها يف صندوق متويل مكافحة الساد ويتم اجراء العمليات بهذا املجموع. 

من أجل التربع باملعدات أو األجهزة الطبية، ميكن االتصال مبنسق مرشوع حملة 

مكافحة الساد يف أفريقيا.

اذا كنت ذو خربة طبية وترغب يف املساهمة يف املرشوع فبإمكانك التطوع إلجراء 

عمليات جراحية أو لتدريب األطباء املحليني يف افريقيا.

ملزيد من املعلومات والتفاصيل حول الحملة يرجى االتصال بالرقم : 

٠٠٩٠٢١٢٦٣١٢١٢١

www.ihh.org.tr/ar
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املراكز الصحية ومراكز اجراء العمليات

ي إعادة النور إىل عيون 
ي عام 2٠٠٧ �ن

نجحت حملة الساد منذ انطاقها �ن

أ فيه العديد من العيادات  ، ففي السودان الذي أن�ث االآالف من المر�ن

ي انشاء مشاريع 
العينية عاد النور إىل نحو 3٧٠٠٠ إنسان. وتستمر الحملة �ن

ي 2٠1٤ وكمخيمات العيادة 
ي النيجر الذي افتتح �ن

عديدة كمشفى العيون �ن

ي 1٤ دولة افريقية.
ي تتواجد �ن

العينية المتنقلة ال�ت
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١٣٠ ألف مصاب بالساد يف النيجر.. إنه رقم ال ميكن االستخفاف به يف بلد تشكل الصحراء ٦٠% من مساحة أراضيه؛ إذ أن 

لحبيبات الرمل املتطايرة التي تلج العني تأثرياً كبرياً يف اإلصابة بهذا املرض. ومع ضعف اإلمكانات الطبية ونقص الخدمات الصحية 

يف البالد بادرت هيئة اإلغاثة اإلنسانية IHH عام ٢٠١٤ لتكون وسلية يف تأسيس مشفى أمراض العيون يف مدينة نيامي عاصمة 

النيجر، فصار املشفى شعلة أمل لآلالف من املرىض املُعَدمني، إذ أنه من املخطط إجراء ٦٠٠٠ عملية جراحية عىل مدى السنوات 

الخمس القادمة. عالوة عىل ذلك، يقوم األطباء األخصائيون الذاهبون من تركيا بتدريب أطباء املنطقة للرفع من قدراتهم.

ي النيجر، الهدف: إجراء ٦٠٠٠ عملية.
مشفى العيون �ف



2٤

تواصل حملة الساد استمرارها من خالل مخيامت العيادة العينية املتنقلة يف القارة االفريقية يف كل من توغو وبينني 

ونيجرييا ومايل وغانا وتشاد وأوغندة وتنزانيا والسرياليون والنيجر والسودان وأثيوبيا وموزامبيق والصومال. يؤدي 

األطباء املحليون دورهم يف إجراء العمليات التي توفرها IHH مبساهمة املؤسسات الرشيكة يف تلك البالد.

ي ١٤ دولة:
مخيمات العيادة العينية �ف
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أحمد يلماز
ي النيجر- 2٠1٤(

ي العيادة العينية �ن
 )مساهم �ن

وع ي الم�ش
المتطوعون �ف

"لقد رأيتك، لقد رأيتك"
بعد افتتاح العيادة العينية يف النيجر تم إجراء خمس عمليات فيها. شاهدنا عودة النور اىل عيون الناس

 خالل عملية جراحية استمرت حوايل ١٥ دقيقة وفرحنا كثرياً.

ال ميكن التعبري عن فرحتهم وسعادتهم تعبرياً كامالً. ال سيام تلك املرأة التي كانت يف مقتبل عمرها؛ رد فعلها بعد 

إجراء العملية ال تغيب من أمام عيني.أزال الدكتور الذي أجرى العملية العصابة من عني املريضة، وهز يده بشكل 

تراها املرأة. حامس املرأة وصيحتها ال يصدق »لقد رأيك، لقد رأيتك«... حركت عواطفنا جميعاً.
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