الساد والقيادة
يُع ّد النظر الجيد أمرا ً مهما ً للغاية من أجل قيادة آمنة .وقد
تؤثّر بعض الحاالت المرضية الطبية والبصرية مثل الساد
(الكاتاراكت/إعتام عدسة العين/الماء األبيض) على قدرتكم
على القيادة بأمان.
ما هو الساد وكيف يؤثر على القيادة؟
الساد أم الماء األبيض هو ضبابية في العدسة ،وعدسة العين هي الجزء الذي ير ّكز
الضوء على الشبكية لتكوين صورة واضحة.
يؤثر الساد غالبا ً على األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  50عاماً .ويمكن أن يؤثر
على عين واحدة أو العينتين معا ً وقد يتسبّب في ما يلي:


مشوشة أو خافتة،
رؤية ضبابية أو ّ



رؤية "هاالت" حول مصادر الضوء،



حساسية من الضوء والوهج،



تحول األلوان إلى ألوان باهتة،
ّ



رؤية مزدوجة في العين ال ُمصابة.

قد تؤدّي هذه التغييرات إلى صعوبة في رؤية المركبات والالفتات واإلشارات وال ُمشاة
والمخاطر األخرى .وبالتالي يمكن أن تؤثّر على القدرة على االنتقال من خط إلى خط أو
االندماج مع حركة المرور أو اجتياز التقاطعات بأمان.
غالبا ً ما يكون ضعف الرؤية في الليل هو مؤشر ّأول للمرض ،باإلضافة إلى الحاجة إلى
إضاءة ساطعة أكثر للقراءة والقيام باألنشطة األخرى.

التصرف ال ُمبكر الرؤية والسالمة
سن
يح ّ
ّ
يتطور مرض الساد ببطء ،لذلك قد ال تالحظون أي تغييرات في المراحل ال ُمبكرة من
ّ
المرض .ولن تعانوا من أي ألم أو عالمات تحذيرية أخرى ،لذلك من المهم جداً إجراء
مرة في السنة إذا كان عمركم يزيد
فحوص ُمنتظمة للعين .يجب عليكم إجراء فحص للعين ّ
عن  65عاما.
قد تحتاجوا إلى ارتداء العدسات التصحيحية إذا كنتم تعانون من مرض الساد ،للتأكد من أن
نظركم يلبي المعايير الوطنية للنظر من أجل القيادة Assessing Fitness to
( Drive, Austroads 2016تقييم القدرة على القيادة ،أوست رودز .)2016
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سيتم وضع شرط على رخصة القيادة يتطلّب منكم ارتداء العدسات التصحيحية أثناء القيادة.
قد تضطروا أيضا ً إلى تجنّب القيادة ليالً إذا كنتم تواجهون صعوبة في الرؤية في الليل أو
التعامل مع وهج مصابيح المركبات األمامية.

عالج مرض الساد
في نهاية المطاف ،سوف يؤدّي مرض الساد إلى ضعف النظر بحيث لن يكون من اآلمن قيادة
المركبات .ولكن غالبا ً ما تكون الجراحة الستبدال عدسة العين ناجحة في استعادة القدرة على
الرؤية الواضحة .يت ّم إجراء الجراحة تحت تأثير التخدير الموضعي ويتم إجراؤها عادة
كإجراء طبي سريع ال يتطلّب البقاء في المستشفى.

المسؤوليات التي تقع على عاتقكم
يتطلّب القانون من جميع السائقين في والية فيكتوريا إبالغ  VicRoadsإذا كانوا يعانون
من حالة مرضية صحية ُمزمنة أو طويلة األجل أو إعاقة قد تؤثر على قدرتهم على القيادة
بأمان .وهذا يشمل الحاالت التي تؤثر على الرؤية مثل مرض الساد (الكاتاراكت/الماء
األبيض).
من السهل إبالغ ( VicRoads Medical Reviewوهي الوكالة الحكومية التي يجب
تبليغها عن الحاالت الطبية التي تؤثر على القيادة) .اطلبوا من أخصائي صحة العيون الذي
تراجعونه ملء وإرسال استمارة القدرة على النظر الخاصة بـ VicRoads ( VicRoads
.)eyesight form
سيتم ّكن معظم األشخاص الذين يعانون من مرض الساد ،والذين يبلّغون  VicRoadsعن
ّ
المتطلبات
إصابتهم بالمرض في مراحله ال ُمبكرة ،من مواصلة القيادة ولكن مع فرض بعض
مثل ارتداء العدسات التصحيحية وتجنّب القيادة ليالً وإجراء فحوص النظر بشكل ُمنتظم.
ستساعدكم الفحوص ال ُمنتظمة في الحفاظ على سالمتكم وعلى االستمرار في القيادة ألطول
فترة ُممكنة .وسيخبركم أخصائي العيون عندما لن يكون من اآلمن لكم القيادة ومتى يجب أن
تف ّكروا في الخضوع للجراحة.

معلومات إضافية VicRoads Medical Review -
موقع إلكترونيvicroads.vic.gov.au :
بريد إلكترونيmedicalreview@roads.vic.gov.au :
هاتف )03( 8391 3226 :أو  VicRoadsعلى الرقم 13 11 71
(.)TTY 13 36 77, Speak and Listen 1300 555 727
فاكس)03( 9854 2307 :
بريدMedical Review, PO Box 2504, Kew 3101 VIC :
تشير الصور التالية ،والتي قدّمتها مبادرة  ،Vision 2020 Initiativeإلى التغييرات
ال ُمحتملة للنظر ال ُمرتبطة بمرض الساد مقارنة بالنظر الطبيعي.
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