النظر والقيادة
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يُع ّد النظر الجيد أمرا ً مهما ً للغاية من أجل قيادة آمنة .وقد تؤثّر
بعض الحاالت المرضية الطبية والبصرية على قدرتكم على
القيادة بأمان.
النظر الجيّد ضروري لرؤية المركبات األخرى والالفتات واإلشارات والمشاة والمخاطر،
وللقيادة بأمان مثل االنتقال من خط إلى خط أو االندماج مع حركة المرور أو اجتياز
التقاطعات.
يمكن أن تحدث التغييرات في النظر في أي عمر ،ولكن مع تقدّمنا في السن تُصبح أمراض
العين مثل الساد (الماء األبيض) والجلوكوما (المياه الزرقاء) واعتالل الشبكية السكري
والتن ّكس البُقعي شائعة أكثر.

ما معنى النظر الجيّد؟
للحصول على رخصة قيادة في أستراليا يجب أن تلبّوا المعايير الوطنية للنظر من أجل القيادة
( Assessing Fitness to Drive Guidelines, Austroads 2016إرشادات تقييم القدرة
على القيادة ،أوست رودز ّ .)2016
تغطي تلك المعايير جوانب مختلفة من البصر بما في ذلك:
حدّة البصر  -مدى وضوح رؤيتكم .وهذا يتأثر بحاالت مثل قصر النظر والساد واعتالل الشبكية
السكري .وعادة ما يت ّم تحسينها عن طريق ارتداء العدسات التصحيحية.
مجاالت الرؤية – جودة نظركم المركزي (أمامكم) والجانبي (الجوانب) .يمكن أن يتأثر هذا
بالسكتة الدماغية أو التن ّكس البُقعي أو الجلوكوما.
ّ
بالسن
حساسية التباين – مدى قدرتكم على التمييز بين التفاصيل والخلفية .هذا شائع مع التق ّدم
ومع اإلصابة بالساد أو الجلوكوما أو اعتالل الشبكية السكري .ويؤدّي إلى صعوبة في الرؤية إذا
كانت اإلضاءة ُمنخفضة مثل القيادة في الليل.
إدراك العمق – إلى أي مدى يمكنكم تمييز المسافات التي تفصل بينكم وبين األشياء .يتأثر هذا
عندما تفقدون النظر في عين واحدة.

التصرف ال ُمبكر الرؤية والسالمة
سن
يح ّ
ّ
من الضروري إجراء فحوص للعين بانتظام .ويعني الكشف ال ُمبكر عن أمراض العين أنه يمكن
عالجها في أغلب األحيان أو التح ّكم بها لدعم النظر الجيّد والقيادة اآلمنة .ننصحكم بإجراء
ومرة في السنة بعد بلوغكم سن الـ .65
فحوص العين كل سنتينّ ،

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 يمكن أن تؤ ّدي إلى ضعف في النظر.
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 eyesight form( VicRoads
سيتم ّكن معظم األشخاص الذين يبلّغون  VicRoadsعن إصابتهم بالمرض في مراحله ال ُمبكرة،
من مواصلة القيادة ولكن مع فرض بعض المتطلّبات مثل:


ارتداء العدسات التصحيحية



القيادة فقط في ساعات النهار



القيادة فقط في المناطق المحلية المألوفة



إجراء مراجعات ُمنتظمة لفحص النظر للتأكد من أن نظرهم ال يزال يلبي المعايير
األسترالية للنظر.

يتوفّر المزيد من المعلومات بلغتكم في صحائف الحقائق التابعة لـ  VicRoadsالتي تتناول
مرض الساد والتن ّكس البقعي والجلوكوما

أين يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات؟
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 :

ت ُشير الصور التالية ،والتي قدّمتها مبادرة  ،Vision 2020 Initiativeإلى التغييرات ال ُمحتملة للنظر ال ُمرتبطة ببعض األمراض مقارنةً بالنظر
الطبيعي.

الجلوكوما

اعتالل الشبكية السكري

التنكّس البُقعي ال ُمرتبط بالسن

الساد

نظر صحي تام

