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البحث العلمي و أمراض العيون في مصر - معهد بحوث أمراض العيون

كـانـت عـني اإلنـسان هـي عـنوان 
صـــحته و دلـــيالً عـــلى 
قـــدرتـــه فـــي الـــقيام 
بـاألعـمال بـأمـوره 
الـــحياتـــية بـــرؤيـــة 
إبــــــــــــــــــصـــــــــــار  و 
و   ، صــــــــــــــــــحـــــيـــــح 
تـــــربـــــعت الـــــعني عـــــلى 

املــأثــورات و األمــثال الــشعبية عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش 
لـــلمصريـــني مـــنذ قـــديـــم الـــزمـــان كـــأحـــد أهـــم و 
أغــــلى مــــا يــــمتلكه اإلنــــسان فــــي جســــده مــــن 
أعـــــــضاء الـــــــذي أبـــــــدع الـــــــخالـــــــق ســـــــبحانـــــــه و 


تعالى في تسويته .
حـــتى فـــي زمـــن الـــفراعـــنة مـــن آالف 
الــسنني ، نجــد الــنقوش و الــرســوم الــفرعــونــية 
عـــــلى املـــــعابـــــد و الـــــبرديـــــات تهـــــتم بـــــتفاصـــــيل 
الـــــــعني و الـــــــتي تـــــــكاد تـــــــنبض بـــــــالـــــــحياة فـــــــي 


بعض التماثيل الفرعونية .
فــــــضالً عــــــن اإلرتــــــباط الــــــدائــــــم فــــــي 
ثــــقافــــاتــــنا الــــشعبية كــــمصريــــني بــــني الــــعني و 
األشــياء الــغالــية و الــثمينة الــتي ال تــعوض و 

ال تــــــــــــقدر بــــــــــــثمن فــــــــــــي حــــــــــــياتــــــــــــنا ، فــــــــــــجاءت 
مـــصطلحات عـــدة لـــتعبر عـــن ذلـــك مـــثل ( قـــرة 
الــــــــــعني ، نــــــــــور الــــــــــعيون ....... إلــــــــــخ ) و قــــــــــد 
تــــــــــتسابــــــــــق فــــــــــي غــــــــــزل وصــــــــــفها و أهــــــــــميتها 


الشعراء و كتاب األغاني و املطربني .
مـــــــن كـــــــل مـــــــا ســـــــبق نجـــــــد أن عـــــــني 
اإلنــــسان تــــحتل مــــركــــز الــــرعــــايــــة و اإلهــــتمام 
األول لـــديـــه ، فـــكان مـــن الـــبُد أن تـــنال مـــنهما 
عــــــــلى قــــــــدر أهــــــــميتها كــــــــأحــــــــد أهــــــــم أعــــــــضاء 
الــجسم البشــري ذو الــوظــيفة بــالــغة األهــمية 
الـــــتي أنـــــعم بـــــها اهلل ســـــبحانـــــه عـــــلينا و هـــــي 


اإلبصار .
وقــد إهــتمت الــدول و الــشعوب عــلى إخــتالف 
ثـــقافـــاتـــها و مـــسويـــات تـــقدمـــها فـــي مـــجاالت 
الـــــــــصحة و الـــــــــتعليم بـــــــــأمـــــــــراض الـــــــــعيون ، و 
عــــــــملت عــــــــلى كــــــــشف أســــــــباب الــــــــعديــــــــد مــــــــن 
أمــراضــها و الــتي قــد تــؤثــر عــلى قــدرتــها فــي 
الـــــقيام بـــــوظـــــيفتها بـــــاإلبـــــصار الـــــصحيح ، و 
مــــــحاولــــــة عــــــالج تــــــلك األمــــــراض و الــــــتي قــــــد 
يـؤدي تـفاقـمها إلـى الـوصـول بـالـعني إلـى حـد 
فـقد الـبصر ، فـأنـشئت الـجامـعات و مـدارس 

و كـــــليات الـــــطب و تـــــنوعـــــت أقـــــسامـــــها الـــــتي 
كــــــــانــــــــت تشــــــــتمل عــــــــلى أقــــــــسام مــــــــتخصصة 


بالرمد و أمراض و جراحة العني .
و ملـــا كـــانـــت صـــحة اإلنـــسان تـــأتـــي 
دائــــــــماً عــــــــلى رأس أولــــــــويــــــــات و إهــــــــتمامــــــــات 
الــدول فــي الــعالــم بــصفة عــامــة ، لــم يــقتصر 
األمـر هـنا فـقط عـلى دراسـة أمـراض الـعيون 
فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــلــيــات الــــــــــــــــــطــب أو األقــــــــــــــــــســام و 
املســتشفيات املــتخصصة فــي هــذا املــجال . 
إذ كــــــــان لــــــــلبحث الــــــــعلمي فــــــــي هــــــــذا األمــــــــر 
نـصيب كـبير مـن دراسـة و إكـتشاف و عـالج 


و الوقاية من أمراض العيون .

مــن هــذا املنطلق كــان لــلنافــذة 
هـذا الـلقاء مـع الـسيد األسـتاذ الـدكـتور 
/ شــــــريــــــف كــــــراويــــــة – رئــــــيس معهــــــد 
بـحوث أمـراض الـعيون الـتابـع لـوزارة 
الــــــبحث الــــــعلمي ، و أســــــتاذ طــــــب و 

جراحة العيون . 
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حـــــدثـــــنا ســـــيادتـــــه فـــــي الـــــبدايـــــة عـــــن تـــــاريـــــخ و نـــــشأة معهـــــد بـــــحوث 
أمراض العيون في مصر . 

التاريخ و النشأة : 
وضـع حجـر األسـاس للمعهـد فـي الـعيد الـحادي عشـر لـثورة يـولـيو 
املــجيدة و تحــديــداً فــي يــوم ٢٣ يــولــيو ١٩٦٣ ، و تــم إنــشاء شــعبة 

لبحوث أمراض العيون كإحدى الُشعب باملركز القومي للبحوث .
و إســــــــتمر الــــــــعمل بــــــــها ســــــــنوات طــــــــويــــــــلة ، حــــــــتى صــــــــدر الــــــــقرار 
الجـمهوري رقـم ٤٠ لـسنة ١٩٨٩ و الـقاضـي بـإنـشاء معهـد بـحوث 


أمراض العيون التابع لوزارة البحث العلمي .
و تـــــــم إفـــــــتتاح املعهـــــــد رســـــــمياً يـــــــوم األحـــــــد ٤ مـــــــارس مـــــــن الـــــــعام 

 . ١٩٩٠

الهدف من إنشاء املعهد : 
نــصت املــادة الــثانــية مــن قــرار رئــيس الجــمهوريــة فــي شــأن إنــشاء 
املعهــد عــلى : " يهــدف املعهــد إلــى مــكافــحة أمــراض الــعيون عــن 
طـــــــريـــــــق إجـــــــراء الـــــــبحوث و الـــــــدراســـــــات املـــــــعملية و اإلكـــــــلينيكية و 
الـــــوقـــــائـــــية و املـــــيدانـــــية و اإلحـــــصائـــــية الـــــالزمـــــة لـــــتطويـــــر وســـــائـــــل 
الــــــتشخيص املــــــبكر و الــــــعالج و دراســــــة املــــــعدالت التشــــــريــــــحية و 
الـوظـيفية و الـبصريـة الـطبيعية فـي عـيون املـواطـنني لـإلسـتفادة بـها 


في البحوث " 
و يهـــدف أيـــضاً إلـــى تـــقديـــم خـــدمـــة طـــبية عـــلى مســـتٍو مـــتقدم فـــي 
مـجال تـشخيص و عـالج و جـراحـة أمـراض الـعيون فـي مـصر بـما 
يـــــحقق الخـــــدمـــــة املـــــجتمعية مـــــن خـــــالل الـــــبحث الـــــعلمي فـــــي هـــــذا 


املجال .
و عــــــليه ، يــــــمكننا أن نــــــنتهي إلــــــى أن ســــــعي املعهــــــد فــــــي تــــــحقيق 


أهدافه يتم من خالل آداء الرسالة املنوط به أدائها كاآلتي :
دراســـة و تحـــديـــد و مـــكافـــحة مـــشكالت أمـــراض الـــعيون -


في مصر .
تــــقديــــم خــــدمــــة طــــبية مــــتميزة لــــلعنايــــة بــــصحة الــــعني مــــن -


خالل التشخيص و العالج و الوقاية منها .
تـطويـر و رفـع كـفاءة الـكوادر الـعلمية و املـهنية فـي مـجال -


علوم و أبحاث طب العيون .

الــتسجيل الــعلمي و الــطبي ألمــراض الــعيون فــي مــصر -
لــتكويــن قــاعــدة بــيانــات عــلمية و قــومــية عــنها لــإلســتفادة 


بها .
و فــي نــفس عــام اإلفــتتاح ١٩٩٠ ، صــدر قــرار رئــيس الجــمهوريــة 
رقـم ١٤٣ بـإصـدار الـالئـحة الـتنفيذيـة للمعهـد ، حـيث نـصت املـادة 


١٨ منها على اآلتي :
" إلـــحاق مســـتشفى بـــاملعهـــد تـــتولـــى عـــالج مـــا يـــتردد 

عليها من مرضى في مختلف التخصصات " . 
و هـو األمـر الـذي كـان لـه مـن األثـر إيـجابـاً فـي تـعظيم اإلسـتفادة 
مــن الــبحوث الــعلمية فــي مــجال أمــراض الــعيون و ذلــك مــن خــالل 
الــــتفاعــــل الــــدائــــم و املــــتواصــــل مــــع املــــرضــــى مــــن املــــتردديــــن عــــلى 


مستشفى املعهد و عياداته التخصصية .

و يسـتطرد األسـتاذ الـدكـتور / شـريـف كـراويـة – رئـيس املعهـد فـي 

حديثة على أن العمل باملعهد ينقسم إلى جزئني أساسيني :

١ – الجــزء الخــدمــي الــصحي لخــــدمــــة مــــرضــــى الــــعيون فــــي 
مـــصر كـــلها ، حـــيث أنـــه حـــتى يـــومـــنا هـــذا يـــقوم املعهـــد بـــآداء هـــذا 


الدور بإمتياز مطرد النجاح .

٢ – الجـــزء الـــبحثي و الـــعلمي و الــــــذي يهــــــدف إلــــــى كــــــيفية 
الــــوصــــول إلــــى مــــرحــــلة املخــــرجــــات الــــبحثية الــــتطبيقية مــــن خــــالل 
مــتابــعة و الــعمل عــلى حــاالت املــرضــى املــتردديــن عــلى عــيادات و 
مســـــتشفى املعهـــــد لـــــصالـــــح املـــــريـــــض نـــــفسه مـــــن خـــــالل الـــــوصـــــول 
بــإســتخدام الــبحث الــعلمي إلــى تــوفــير الــعالج بــطريــقة مــناســبة و 
تــوفــير الــدواء و بــدائــله و أيــضاً تــحقيق اإلســتفادة لــلدولــة كــلها مــن 
خــالل تــصويــب عــمل الــبحث الــعلمي لخــدمــة مــرضــى الــعيون فــي 


مصر .

مـــا الـــذي يـــمكننا أن نحـــدده مـــما وصـــل إلـــيه املعهـــد مـــن 
تحقيق أهـدافـه و آداء رسـالـته بـعد ٢٨ عـامـاً مـن إنـشاؤه 

و إفتتاحه رسمياً ؟ 
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هــناك عــدد مــن املــؤشــرات الــتي تــبني قــدر الــتطور الــهائــل فــي عــمل 
معهـد بـحوث أمـراض الـعيون بـحثياً و خـدمـياً ، إذ نجـد عـلى سـبيل 


املثال :
كــــان عــــدد املــــتردديــــن عــــلى املســــتشفى و عــــيادات املعهــــد عــــند -

اإلفـــتتاح ال يـــتجاوز ٤٠ مـــرضـــاً يـــومـــياً ، و كـــان عـــدد الـــعمليات 
الجــــــراحــــــية ال تــــــزيــــــد فــــــي مــــــتوســــــطه عــــــن ٨ حــــــاالت فــــــي الــــــيوم 

الواحد. 

بــينما نجــد اآلن وصــول عــدد املــتردديــن مــن املــرضــى مــا يــقارب 
مــن ٥٠٠ حــالــة يــومــياً و ذلــك بــعدمــا تــم تــقسيم الــعمل بــعيادات 
املعهــــــد الــــــخارجــــــية إلــــــى الــــــتخصصات الــــــدقــــــيقة لــــــكل أمــــــراض 
الـــــــعيون فـــــــي مـــــــصر مـــــــثل ( الـــــــقرنـــــــية – الشـــــــبكية – الـــــــحول – 
التجــــــميل – الجــــــلوكــــــومــــــا – جــــــراحــــــة أمــــــراض عــــــيون األطــــــفال 
- .......... إلـــــــخ ) ، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـــــــى إرتـــــــفاع مـــــــتوســـــــط عـــــــدد 

العمليت الجراحية يومياً إلى ٤٠ عملية . 
و جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن نـــؤكـــد هـــنا عـــلى أن معهـــد بـــحوث أمـــراض 
الـــعيون هـــو أول جـــهة تـــقوم بـــعمل تـــلك الـــعيادات لـــلتخصصات 
الــدقــيقة الــخاصــة بــأمــراض الــعيون ، بــاإلضــافــة إلــى الــعيادات 
الـعامـة و الـتخصصية و عـيادات األطـفال و الـباطـنة و األسـنان 
و األنـــــــــف و األذن و الحنجـــــــــرة و هـــــــــي الـــــــــتي تـــــــــقوم بـــــــــتحضير 


املرضى للعمليات .
كـــــــــان مـــــــــن نـــــــــتيجة هـــــــــذا أن تـــــــــطور اآلداء الـــــــــبحثي و الـــــــــعلمي -

ألعــــضاء الــــهيئة الــــبحثية و مــــعاونــــيهم مــــن الــــعامــــلني بــــاملعهــــد و 
بـــالـــتالـــي أصـــبحت أبـــحاثـــهم الـــعلمية ذات مـــغزى و تـــأثـــير عـــالٍ 
كـــــان مـــــردوده يـــــنعكس بـــــصورة مـــــباشـــــرة عـــــلى صـــــحة مـــــريـــــض 


العيون .

كـما إهـتم املعهـد بـرفـع كـفاءة شـباب الـباحـثني و شـباب األطـباء -
بـــــه بـــــالحـــــرص عـــــلى مـــــداومـــــة إيـــــفادهـــــم فـــــي بـــــعثات خـــــارجـــــية و 
إشـتراكـهم فـي املـؤتـمرات الـدولـية الـكبرى املـتخصصة فـي كـافـة 
دول الــعالــم املــتقدم فــي مــجال طــب و جــراحــة الــعيون ، و كــان 
لـــهم الـــحضور و املـــشاركـــة الـــفعالـــة بـــتلك التجـــمعات و املـــحافـــل 
الــدولــية و الــتي تــؤتــي ثــمارهــا مــن خــالل عــمليات نــقل و تــوطــني 
الـتكنولـوجـيات الحـديـثة فـي مـجال أمـراض الـعيون بـتخصصاتـه 


الدقيقة . 
و لــــم يــــقتصر دور املعهــــد عــــلى رفــــع كــــفاءة الــــباحــــثني فــــقط ، و -

لـكن إمـتد دوره الـريـادي إلـى عـقد دورات تـدريـبية و ورش عـمل 
يـــــشارك بـــــها مـــــعظم أطـــــباء الـــــعيون فـــــي مـــــصر حـــــتى مـــــن غـــــير 
املــعينيني بــالــهيئة الــبحثية الــعامــلون بــاملعهــد ، و ذلــك إلطــالعــهم 
و تــــدريــــبهم عــــلى كــــل مــــا هــــو جــــديــــد فــــي مــــجال الــــعمل و نــــقل 
الــخبرات و الــتكنولــوجــيات الحــديــثة الــتي يــمتاز بــها بــاحــثونــا و 


أطباؤنا .
و يـلتحق بـالـتدريـب أيـضاً بـعض أطـباء الـعيون فـي مـصر و بـعض 
الـــدول الـــعربـــية و هـــو مـــا يـــؤهـــلهم لـــلحصول عـــلى شـــهادة الـــزمـــالـــة 
املـــصريـــة الـــتي تـــمنحها وزارة الـــصحة بـــعد إجـــتياز فـــترة الـــتدريـــب 

باملعهد ملدة عام أو عامني للتدريب الفعلي العملي . 

القوى البشرية باملعهد : 
يــــتميز املعهــــد بــــالــــعمالــــة املــــدربــــة و املــــؤهــــلة لــــلعمل بخــــدمــــة الــــبحث 
الــعلمي فــي مــجال أمــراض الــعيون ، حــيث يــبلغ عــدد أفــراد الــهيئة 


البحثية و معاونيهم ٣٢٣ .
بــينما يــتكون الــكادر الــعام مــن اإلداريــني و الــفنيني و املــمرضــني و 

العمال ٦٦٤ . 

مــــا هــــي أهــــم املشــــروعــــات الــــبحثية الــــكبرى و الــــتي تــــم 
اإلنـــتهاء مـــن الـــعمل بـــها و حـــققت قـــصص نـــجاح بـــعمل 

املعهد ؟ 

أجـاب األسـتاذ الـدكـتور / شـريـف كـراويـة بـأن املعهـد عـمل بـالـعديـد 
مــــن املشــــروعــــات الــــبحثية الــــكبرى ذات األثــــر الــــفعال و اإليــــجابــــي 
عـــلى املـــجتمع فـــي طـــب و جـــراحـــة الـــعيون ، يـــمكننا أن نـــذكـــر مـــنها 


اآلتي :
أوالً : مشـــروع بـــرنـــامـــج املعهـــد لـــلتنبؤ بـــإعـــتالل الشـــبكية الـــسكري 


لدى املرضى املصابني بداء البول السكري من النوع األول .
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حيث يمكننا وصف هذا املشروع بإعتماده على عمل اآلتي :
-
فحص املرضى و تشمل إجراء التحاليل و األشعات الالزمة و جمع البيانات مع تقديم التثقيف و التوعية الصحية باملرضى .
-
التحليل اإلحصائي للبيانات بإستخدام الحاسب اآللي لبلورة ما تم الحصول عليه من بيانات و نتائج طبية تخدم املرضى .


األثر اإلجتماعي للمشروع :
مـــحاربـــة اآلثـــار الـــناجـــمة عـــن إصـــابـــة شـــبكية الـــعني بـــأضـــرار خـــطيرة تـــؤدي إلـــى الـــعمى و حـــمايـــة املـــواطـــن املـــصري و بـــخاصـــة -


املصابني بمرض السكري منهم من مخاطر تلف الشبكية و الذي يؤدي إلى فقدان اإلبصار .

األثر اإلقتصادي :

تـقليل الـعبء عـن كـاهـل الـدولـة جـراء اإلصـابـة بـمرض الـسكري و مـا يـترتـب عـليه مـن إرتـفاع نسـبة اإلصـابـة بـفقد اإلبـصار سـواء -
مـن تـقليل عـدد املـعرضـني لـإلصـابـة كـأشـخاص مـنتجني و عـامـلني و مـنتجني أو مـن تـكلفة الـعالج الـباهـظة و الـتي يـقدمـها املعهـد 


بأسعار إقتصادية و أيضاً من خالل قوائم اإلنتظار بالتأمني الصحي .

ثانياً : مشروع برنامج املعهد مليكنة ( حوسبة ) املعلومات الصحية و إنشاء السجل الطبي اإللكتروني للمرضى .

وهـــو نـــظام مـــتكامـــل يـــغطى كـــافـــة أعـــمال إدارات املســـتشفى والـــوصـــول إلـــى جـــميع املـــزايـــا الـــناتـــجة عـــن الـــحوســـبة واملـــتمثلة فـــى ســـرعـــة -
الـــوصـــول إلـــى املـــعلومـــة، ضـــبط الـــعمل والـــتنظيم اإلدارى ، دقـــة الـــتعامـــل مـــع الـــتعامـــالت املـــالـــية ، ســـهولـــة وســـرعـــة إســـتخراج الـــتقاريـــر 
اإلحـصائـية ، تخـزيـن كـافـة املـعلومـات الـطبية واإلداريـة الـخاصـة بـاملـرضـى عـلى قـاعـدة بـيانـات يـمكن الـوصـول إلـيها مـن أى نـقطة فـى 


املعهد أو خارجه دون إستخراج ملف املريض من األرشيف .
 ( Local Area Network) يوجد حالياً ١٦٠ جهاز حاسب آلى مرتبط بشبكة معلومات داخلية

مـا هـي أهـم مـميزات و نـتائـج الـعمل بـالـتخصصات الـدقـيقة بـاملعهـد و أهـم مخـرجـاتـها الـبحثية و املـجتمعية لخـدمـة 
مرضى العيون في مصر : 

فـــــــي هـــــــذا الـــــــصدد كـــــــان لـــــــنا الـــــــلقاء مـــــــع األســــتاذ الــــدكــــتور / مــــها حــــجاج – األســــتاذ الــــباحــــث بــــاملعهــــد و أســــتاذ 
املـيكروبـيولـوجـي و الـتي حـدثـتنا سـيادتـها عـن عـالج حـساسـية الـعني بـإسـتخدام املـصل املـناعـي الـخاص عـلى هـيئة قـطرة و ذلـك ألول 


مرة في مصر .
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حــيث أنــه يــتم كــذلــك عــالج حــساســية الــصدر و حــساســية 
األنـــــــف بـــــــإســـــــتخدام مســـــــتخلصات طـــــــبيعية ملســـــــببات الـــــــحساســـــــية 
مــباشــرةً مــن املــواد الــخام املــوجــودة فــي الــبيئة و الــتي يــتعرض لــها 
املـــــرضـــــى بـــــالـــــفعل فـــــي كـــــثير مـــــن قـــــطاعـــــات الـــــشعب املـــــصري فـــــي 


مختلف أنحاء الجمهورية .

و لـــذلـــك فـــهي لـــها مـــصداقـــيتها و فـــعالـــيتها و هـــي بـــذلـــك تحـــل محـــل 
الــــــعالج املــــــناعــــــي املســــــتورد و الــــــذي يــــــقدم فــــــي الــــــعيادات األخــــــرى 
خــارج املعهــد بــأســعار مــرتــفعة و يــنتمي إلــى بــيئة مــختلفة عــن بــيئة 
املــــرضــــى فــــي مــــصر ، و هــــذا مــــا يــــؤكــــد عــــلى إهــــتمام عــــمل املعهــــد 
بـالـبحث الـعلمي فـيما يـكون لـه أثـراً إيـجابـياً إجـتماعـياً و إقـتصاديـاً 


يعود على املواطن و الدولة بالنفع .
كـما يـقوم مـعمل الـحساسـية بمعهـد بـحوث أمـراض الـعيون 
بـــتحضير الـــعالج املـــناعـــي الـــخاص مـــن املـــواد الـــخام املـــوجـــودة فـــي 


البيئة ، مثل :
( حــــــــبوب لــــــــقاح الشجــــــــر و الــــــــنخيل و العشــــــــب كــــــــالــــــــنجيلة و شــــــــعر 
الـحيوانـات مـثل الـقطط و الـكالب و املـاعـز و صـوف األغـنام و أيـضاً 
ريـش الـطيور و كـذلـك الـتراب و مـا يـحويـه مـن مسـببات الـحساسـية 
مـثل حشـرة عـثة الـتراب ) و تـذاب هـذه املـواد الـخام فـي محـلول مـلح 
فـقط خـاٍل مـن أي مـواد كـيمائـية أو كـورتـيزون أو حـتى مـواد حـافـظة 
و يـــتم تـــعقيمة عـــن طـــريـــق الـــفلترة بـــإســـتخدام فـــلتر دقـــيق جـــداً ٠.٢ 


ميكروميتر ، و هذه الطريقة تضمن سالمة املستخلص .
و تســـــتخدم هـــــذه املســـــتخلصات الـــــتي تـــــم تـــــحضيرهـــــا بـــــمكون 

مصري خالص و بمعرفة الباحثون بمعمل الحساسية في اآلتي :

عـمل إخـتبار شـك الجـلد لـكل مـريـض يـعانـي مـن حـساسـية الـعني -

أو األنف أو الصدر لتشخيص مسببات الحساسية .

تــــحضير الــــعالج املــــناعــــي الــــخاص بمســــببات الــــحساســــية لــــكل -

مريض طبقا لنتيجة إختبار شك الجلد له و بتركيزات معينة .
يــــقوم مــــعمل الــــحساســــية بــــاملعهــــد أيــــضاً بــــتقديــــم هــــذا الــــعالج 
املـــــــناعـــــــي الـــــــخاص عـــــــلى قـــــــطرة لـــــــلعني ( و ذلــــك ألول مــــرة فــــي 
مـــصر ) و هـــــذا ســـــبق يتشـــــرف بـــــه معهـــــد بـــــحوث أمـــــراض الـــــعيون 
فـــضالً عـــن الـــهيئة املـــعتادة لـــه كـــحقن تـــحت الجـــلد لـــعالج حـــساســـية 


األنف و الصدر .

و تـــــناول الحـــــديـــــث الـــسيد األســـتاذ الـــدكـــتور / محـــمود عـــلي 
راجـــح – األســـتاذ املـــتفرغ بـــاملعهـــد و رائـــد طـــب و جـــراحـــة 


عيون األطفال :

حــيث قــال أن كــان لــوحــدة طــب و عــيون األطــفال و الــحول 
دور هــام و فــعال فــي الــعنايــة بــعيون األطــفال عــن طــريــق دراســة و 
تحـــــديـــــد و مـــــكافـــــحة املـــــشكالت املـــــختلفة الـــــخاصـــــة بـــــعيون األطـــــفال 
كــــالــــحول و عــــيوب اإلبــــصار و أمــــراض الشــــبكية و املــــياة الــــزرقــــاء و 


القرنية .
و عــــلى مــــر الــــسنوات قــــام املعهــــد بمشــــروع بــــحث شــــامــــل 
ألهــــم أمــــراض الــــعيون الــــتي تــــصيب األطــــفال فــــي مــــرحــــلة الــــتعليم 
اإلبـــتدائـــي بـــمحافـــظات مـــصر املـــختلفة ، حـــيث تـــم إرســـال الـــقوافـــل 
الـــــطبية و الـــــعالجـــــية بـــــمرســـــى مـــــطروح و شـــــرم الـــــشيخ و دمـــــياط و 


غيرها .
كـــما نـــظمت الـــوحـــدة دورات كـــامـــلة بـــالنســـبة لـــتشخيص و 
عـــــــالج حـــــــاالت الـــــــحول ، و شـــــــاركـــــــت فـــــــي دورات الـــــــتعليم املســـــــتمر 


بالنسبة لطب و جراحات الحول بدار الحكمة .
تــــم الــــتعاون و املــــشاركــــة دولــــياً مــــع مــــؤســــسة بــــارتــــيميرس 
الـهولـنديـة لـلتأهـيل الـبصري لـألطـفال املـعاقـني بـصريـاً كخـطوة أولـى 
نـــحو إنـــشاء وحـــدة مـــماثـــلة لـــلتأهـــيل الـــبصري ألطـــفال مـــصر داخـــل 


املعهد .
هــــذا بــــخالف املــــشاركــــة فــــي املــــؤتــــمرات املحــــلية و الــــدولــــية 
بــصفة مســتمرة و عــرض األبــحاث الــطبية املــميزة فــي مــجال طــب و 
جـــراحـــة الـــحول و مـــنها عـــلى ســـبيل املـــثال ، جـــراحـــات الـــحول بـــدون 
إســتخدام التخــديــر الــعام أو املــوضــعي مــما زاد مــن نســبة الــنجاح 
لـلعمليات و الجـراحـات بـدون إسـتخدام أي غـرز لـزيـادة األمـان أثـناء 


العملية و درء أي مخاطر جراحية .
كــما صــدر كــتاب بــإســم األســتاذ الــدكــتور / محــمود راجــح 
و نشـر دولـياً عـن طـريـقة عـالج الـحول كـانـت مـرجـعيته لـوحـدة طـب و 
عــــيون األطــــفال و الــــحول بــــاملعهــــد ، و ســــتظل الــــوحــــدة فــــي ســــعيها 
املســتمر لــلمحافــظة عــلى نــشاطــها و تــطويــرهــا لــريــادتــها فــي خــدمــة 

املجتمع في مصر من خالل اإلهتمام بمرضى أطفال العيون .

و إلــتقت الــنافــذة مــع الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / حـازم 
حــلمى - أســتاذ بــاحــث مــساعــد طــب و جــراحــة الــعيون و 
أســــتشارى جــــراحــــات املــــياة الــــزرقــــاء و أمــــراض الــــعصب 
الـبصرى بمعهـد بـحوث أمـراض الـعيون و الـذي حـدثـنا سـيادتـه عـن 
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هـذا املـرض الخـطير الـذي يـصيب عـيون املـصريـني و الـدور الـذي يـقوم 

به املعهد في تشخيص و عالج هذا املرض .

تــــعتبر املــــياة الــــزرقــــاء مــــن أكــــثر أمــــراض الــــعيون إنــــتشاراً و 
خــطورة فــى مــصرو مــنطقة شــمال افــريــقيا . املــياة الــزرقــاء هــى عــبارة 
عــن تــأثــر األلــياف الــعصبية املــكونــة لــلعصب الــبصرى و ضــمورهــا مــما 
يــنتج عــنه تــآكــل فــى مــجال اإلبــصار يــنتهى بــتأثــره تــأثــراً بــالــغاً يــصل 
إلــــى فــــقد اإلبــــصار تــــمامــــاً حــــيث أن و لــــلمياة الــــزرقــــاء أنــــواع مــــتعارف 


عليها و يتم التعامل معها عالجياً و بحثياً باملعهد : 

 

الـنوع األول مـنها هـو املـياة الـزرقـاء الخـلقية و الـتى تـصيب 
األطـــفال حـــديـــثى الـــوالدة نـــتيجة لـــعدم إكـــتمال تـــكون الـــزاويـــة املـــسوؤلـــة 
عـن تـصريـف الـسائـل املـائـى لـلعني مـما يـنتج عـنه حـدوث إرتـفاع شـديـد 
فـى ضـغط الـعني مـما يـؤدى إلـى كـبر حجـم الـعني و عـتامـة الـقرنـية مـما 
يــــجعل لــــونــــها مــــائــــل لــــلزرقــــة، و هــــذا الــــنوع يــــتطلب الــــتدخــــل الجــــراحــــى 
الســـريـــع لـــخفض ضـــغط الـــعني للمســـتوى الـــطبيعى بـــغرض املـــحافـــظة 
عـــلى عـــصب الـــعني مـــن الـــتآكـــل. و ذلـــك إمـــا بـــالجـــراحـــات الـــتقليديـــة أو 

زرع الصمامات فى الحاالت املقاومة للجراحات التقليدية. 

الـنوع الـثانـى هــو املــياة الــزرقــاء املكتســبة الــتى تظهــر بــعد 
سـن األربـعني و هـى نـوعـان: أولـهما هـو املـياة الـزرقـاء مـفتوحـة الـزاويـة 
أو مـا تـسمى سـارق اإلبـصار، و هـذا الـنوع لـيس لـه أعـراض واضـحة 
فـى مـراحـله األولـى و يـكتشف أثـناء الـفحص الـدورى لـلعني لـذا يـنصح 
لـكل مـن هـم فـوق سـن األربـعني أو مـن لـديـهم تـاريـخ مـرضـى عـائـلى أو 
مــرضــى الــسكر أو أصــحاب قــصر الــنظر الــعالــى بــعمل فــحص دورى 
كـل عـام حـتى يـتسنى لـهم إكـتشاف هـذا املـرض مـبكراً قـبل أن يـتآكـل 
الـــعصب الـــبصرى و مـــجال اإلبـــصار و يـــكون الـــغرض مـــن الـــعالج هـــو 

املحافظة على ما تبقى و ليس العودة ملا سبق. 

 يـــعالـــج هـــذا الـــنوع مـــن املـــياة الـــزرقـــاء إمـــا دوائـــياً عـــن طـــريـــق 
الــــــقطرات أو جــــــراحــــــياً و لــــــقد شهــــــدت كــــــلتا الــــــطريــــــقتني تــــــطوراً كــــــبيراً 
فـالـعالج الـدوائـى عـن طـريـق الـقطرات أصـبح أكـثر تـنوعـاً و أعـلى تـأثـيراً 
مــما يــجعل نســبة كــبيرة مــن املــرضــى تســتجيب لــلعالج الــدوائــى بــشكل 
هـــائـــل أمـــا الـــعالح الجـــراحـــى فـــلقد تـــطور أيـــضاً تـــطوراً هـــائـــالً بـــظهور 

الجــــراحــــات املــــيكروســــكوبــــية الــــدقــــيقة الــــتى يــــتم فــــيها زرع الــــدعــــامــــات 
الـدقـيقة داخـل زاويـة الـعني أو زرع الـصمامـات مـما يـعيد قـدرتـها عـلى 

التصريف بشكل يقارب الطبيعى بشكل كبير. 

 هـناك نـوع آخـر و هــو املــياة الــزرقــاء مــغلقة الــزاويــة و هــذا 
الـنوع أقـل خـطراً النـه يـأتـى بـأعـراض تـنبه املـريـض بـظهوره فـى صـورة 
ألـــم و صـــداع و إحـــمرار و إضـــطراب فـــى الـــرؤيـــة و لـــكنه أكـــثر تـــعقيداً 

ألن عالجه يكون جراحياً بشكل رئيس. 

و نــحن فــى قــسم املــياة الــزرقــاء و أمــراض الــعصب الــبصرى 
فــــــــى معهــــــــد بــــــــحوث أمــــــــراض الــــــــعيون نــــــــملك مــــــــن الــــــــكفاءة الــــــــعلمية و 
اإلكــــــلينيكية مــــــا يــــــجعلنا نــــــواكــــــب أحــــــدث املــــــراكــــــز الــــــعاملــــــية ســــــواء فــــــى 
الــتشخيص أو الــعالج، كــما نــقوم بــاإلجــراءات اإلســتقصائــية لــلكشف 
عـــــن وجـــــود املـــــياة الـــــزرقـــــاء فـــــى كـــــافـــــة املـــــرضـــــى مـــــن املـــــتردديـــــن عـــــلى 

العيادات التخصصية باملعهد. 

مـــــن الـــــثابـــــت عـــــلمياً أن لـــــلوراثـــــة دور كـــــبير فـــــى حـــــدوث املـــــياة 
الــــزرقــــاء لــــذلــــك يــــقوم قــــسم املــــياة الــــزرقــــاء بــــاملعهــــد بــــالــــتعاون مــــع قــــسم 
الـــوراثـــة البشـــريـــة بـــالـــعمل عـــلى دراســـة و وضـــع و مـــحاولـــة إســـتخالص 
خـــــريـــــطة جـــــينية لـــــلمياة الـــــزرقـــــاء فـــــى املـــــرضـــــى املـــــصريـــــني مـــــن خـــــالل 

الفحص الجينى ملرضى املياة الزرقاء بكافة أنواعها. 

أمـا بـخصوص الـتطورات الجـراحـية الـهائـلة الـتى حـدثـت فـى 
الـــفترة األخـــيرة فـــى الجـــراحـــات الـــدقـــيقة لـــلمياة الـــزرقـــاء، فـــيقوم الـــقسم 
بـإعـداد الـبروتـوكـول لـلتعاون الـعلمى مـع أحـد أكـبر املـراكـز املـتخصصة 
فـــى جـــراحـــات املـــياة الـــزرقـــاء فـــى الـــعالـــم و الـــذى يـــتبع جـــامـــعة جـــنيف 
بــــسويســــرا. ســــوف يــــشمل هــــذا الــــبرنــــامــــج تــــبادل الــــخبرات و إبــــتعاث 
صـــغار الـــباحـــثني و الجـــراحـــني لـــلتدريـــب و إســـتقبال الـــخبراء األجـــانـــب 
مـــما يـــثرى و يـــزيـــد الـــخبرة الـــعلمية و الجـــراحـــية خـــصوصـــاً فـــى مـــجال 

زرع الدعامات الدقيقة. 

كـما يهـدف املعهـد خـالل الـفترة الـقادمـة لـعمل بـحوث مـيدانـية 
تــشمل جــميع مــحافــظات مــصر بــغرض رســم خــريــطة مــعبرة عــن مــدى 
إنـــــتشار و تـــــنوع املـــــياة الـــــزرقـــــاء بـــــني أفـــــراد الـــــشعب املـــــصرى بـــــغرض 
اإلكــــتشاف و الــــعالج املــــبكر، بــــاإلضــــافــــة إلــــى عــــمل بــــرامــــج تــــوعــــويــــة و 


تثقيفية عن املياة الزرقاء.

و إســتكمل الحــديــث األسـتاذ الـدكـتور / شـريـف كـراويـة 
– رئــــيس املعهــــد ، بـــــــأنـــــــه لـــــــديـــــــنا أحـــــــد أهـــــــم األقـــــــسام و هـــــــو قــــسم 
جـراحـاة الشـبكية تـحت رئـاسـة الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / إيـهاب 
الـريـس و الـذي يـعد مـن أعـالم جـراحـات الشـبكية فـي مـصر و الـعالـم 
الــــعربــــي نــــظراً لــــخبرة ســــيادتــــه الــــطويــــلة فــــي هــــذا الــــتخصص الــــدقــــيق 
فـضالً عـن دراسـاتـه و أبـحاثـه املشـتركـة مـع الـواليـات املتحـدة األمـريـكية 
فـي أحـدث أسـالـيب جـراحـات شـبكية الـعيون و الـذي تـوج خـبراتـه فـي 
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هـــذا املـــجال بـــإبـــتكار و تـــطويـــر بـــعض األدوات الجـــراحـــية املســـتخدمـــة 

في العمليات ُسجلت بإسم سيادته كبراءات إختراع .

و يـــــجب أن نـــــنوه هـــــنا بـــــعد مـــــا إســـــتعرضـــــه الـــــساتـــــذة الـــــباحـــــثون 
بــــاملعهــــد مــــن بــــعض الــــتخصصات الــــدقــــيقة بــــه و مــــن خــــالل تــــحعظيم 
الـدور املـجتمعي الـذي يـقوم بـه املعهـد لخـدمـة املـرضـى و املـجتمع فـإنـه 
البــد و أن نــذكــر هــنا  بــأن املعهــد يهــدف إلــى تــحقيق أقــصى إســتفادة 
مــن أبــحاثــة الــعلمية و خــدمــاتــه املــجتمعية مــن خــالل بــعض املــؤشــرات 

التي تؤكد على املردود اإلقتصادي لنتائج العمل باملعهد مثل : 

املــــساهــــمة فــــى عــــالج مــــرضــــى الــــعيون بــــتكلفة إقــــتصاديــــة أو •

مجاناً مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة .

الــعمل عــلى إســتحداث بــروتــوكــوالت عــالجــية فــاعــلة أقــل تــكلفة •
مــــن املــــعمول بــــها لــــتقليل املــــنصرف فــــى عــــالج بــــعض أنــــواع 

أمراض العيون. 

حــــــــيث أدى زيــــــــادة عــــــــدد املــــــــرضــــــــى املــــــــتردديــــــــن عــــــــلى الــــــــعيادات 
الـــخارجـــية والـــتخصصية والـــتشخيصية وزيـــادة عـــدد الجـــراحـــات الـــى 

زيادة الدخل الذاتي للمعهد. 

 بـالـعودة إلـى أهـم مـا تـم إنـجازه فـي معهـد بـحوث أمـراض الـعيون 
خـــالل األعـــوام الـــقليلة الـــسابـــقة بـــما يـــؤثـــر إيـــجابـــاً عـــلى الـــعمل الـــبحثي 
بــاملعهــد لخــدمــة مــرضــى الــعيون فــي مــصر ، أفــاد الــدكــتور / شــريــف 


كراوية بأنه تم 


اإلنتهاء من بعض أعمال البنية التحتية مثل اآلتي :
تـم االنـتهاء مـن تـركـيب وتـشغيل بـرنـامـج Prime Care  وهـو •

 Electronic Medical) مشــــــــروع ملــــــــيكنة املــــــــلفات الــــــــطبية

 (records

ويهــــدف املشــــروع إلــــى إنــــشاء قــــاعــــدة بــــيانــــات مــــتكامــــلة ونــــظام طــــبى 
مـــــتكامـــــل مـــــما يـــــتيح اإلرتـــــقاء بـــــالخـــــدمـــــات الـــــتى يـــــقدمـــــها املعهـــــد إلـــــى 


مستوى العاملية .
تجهيز معمل الخاليا الجذعية  •

تطوير الدور الثامن للمستشفى (جناح أيسر مرضى) •

تـــم اإلنـــتهاءمـــن أعـــمال تـــنفيذ مشـــروع تـــوريـــد وتـــركـــيب تـــشيلر •

جديد لقسم التكييف املركزى.
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تـــــم اإلنـــــتهاء مـــــن أعـــــمال إصـــــالح وحـــــدات مـــــناولـــــة لـــــلتكييف •
املـــــركـــــزى لجـــــميع أدوار مســـــتشفى املعهـــــد مـــــما رفـــــع كـــــفاءة 


التكييف املركزى بالوحدات واألقسام املختلفة.
توريد وتركيب جدار نارى لحماية شبكه معلومات املعهد. •

تــوريــد وتــركــيب شــبكةانــذارحــريــق بــمختلف مــبانــى وإدارات •

	 	 وأقسام املعهد.

أما عن املؤتمرات الطبية و التي يقوم املعهد بتنظيمها : 
يــقوم املعهــد كــل عــام بــعقد مــؤتــمر دولــي بــرعــايــةمــعالــي وزيــر الــتعليم 
الــــــــــعالــــــــــى والــــــــــبحث الــــــــــعلمي . و 
يــــحاضــــر فــــي املــــؤتــــمر نــــخبة مــــن 
أســـاتـــذة طـــب وجـــراحـــةالـــعني مـــن 
املعهـــــــــدوالـــــــــجامـــــــــعات املـــــــــصريـــــــــة 


واألجنبية. 

حـــيث يـــتم تـــناول آخـــر الـــتطورات 
واألبـــــحاث فـــــي مـــــجال األمـــــراض 
فــــــــــــــــــي  املــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــأصــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مــــــــصرومــــــــنطقةالشــــــــرق األوســــــــط 
ويـــــتم عـــــرض مـــــئات األبـــــحاث فـــــي جـــــميع الـــــتخصصات الـــــدقـــــيقة فـــــي 


مجال طب وجراحةالعني.
جـديـر بـالـذكـر أن مـن أهـم مـؤشـرات نـجاح املـؤتـمر عـدد الـحضور مـن 
مــختلف دول الــعالــم بــتفاعــل و مــشاركــة إيــجابــية و فــعالــة فــي فــعالــيات 
املــؤتــمر حــيث حــضر بــمؤتــمر الــعام املــاضــي أكــثرمــن ٦٠٠ طــبيب مــن 


داخل وخارج الجمهورية .
وإنعقداملؤتمرالدولي الثانى عشر للمعهد تحت عنوان" املياة الزرقاء 

والقرنية تحت املنظار" – خالل الفترةمن ٢٤-٢٦ يناير ٢٠١٨ 
بمدينة القاهرة. 

الخدمات الطبية وخدمة املجتمع : 

أوالً - مستشفى املعهد  
خالل عام ٢٠١٨ حدثت زيادة فى أعداد املرضى املترددين •

على العيادات الخارجية والتخصصية والتشخيصية وزيادة 
عدد الجراحات وأنعكس ذلك على زيادة الدخل وقد تحققت 


تلك الزيادة نتيجة 

لزيادة عدد العيادات الخارجية باملعهد مما أدى إلى ▪

إرتفاع أعداد املرضى املترددين .

وزيادة سعة غرف العمليات وتزويدها بأحدث ▪
االجهزة وإستخدام أحدث التقنيات فى الكشف 


والجراحات.
بلغ عدد املرضى املترددين على العيادات العامة ▪


والعيادات التخصصية والتشخيصية ١٧٨٠٣٩.
كما تم إجراء ١١١٣٠ عملية فى مختلف تخصصات ▪

طب وجراحه العني بإستخدام أحدث الطرق وأحدث 

األجهزة الجراحية .

يمثل مرضى التأمني الصحى وطلبة املدراس ٥٠% من •

عدد املرضى الذين يتلقون الخدمة باملعهد.

يقوم املعهد بعمل عمليات قرنية العني وبلغ عدد الحاالت •

من ٢٠١٥-٢٠١٨  حوالى ٢٠٥ حالة 

ثانياً - القوافل الطبية 
فـــى ضـــوء تـــوجـــيهات الـــدولـــة بـــتوفـــير الخـــدمـــة لـــكافـــة مـــواطـــنى •

الجـمهوريـة ولـعدم قـدرة الـبعض عـلى الـسفر إلـى مسـتشفى 
املعهـــــــد فـــــــقد درج املعهـــــــد عـــــــلى تـــــــنظيم عـــــــدد مـــــــن الـــــــقوافـــــــل 


الطبية .
وتـــــتكون كـــــل قـــــافـــــلة مـــــن ســـــتة عشـــــر فـــــرداً مـــــن أطـــــباء ▪

ومـمرضـني وفـنيني مجهـزيـن لـتقديـم أفـضل خـدمـة طـبية 
عـــــلى مســـــتوى مـــــتقدم ومـــــتطور فـــــى مـــــجال تـــــشخيص 
وعـــالج وجـــراحـــة أمـــراض الـــعيون ، حـــيث يـــتم الـــكشف 
عـلى مـتوسـط ٢٠٠٠ مـواطـن  فـى كـل قـافـلة ، مـع عـمل 
مـــــــتوســـــــط ٢٠٠ جـــــــراحـــــــة دون أى مـــــــقابـــــــل مـــــــادى مـــــــن 


املريض . 
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كــــما يســــتقبل املعهــــد الــــحاالت الحــــرجــــه الــــتى تــــشخص ▪
فــــــى الــــــقافــــــلة والــــــتى تــــــحتاج إلجــــــراء فــــــحوصــــــات أكــــــثر 
تـــعقيداً ، ويـــتم عـــالجـــها بـــاملعهـــد بـــاملـــجان أيـــضا - ومـــن 
خــــالل هــــذه الــــقوافــــل يــــتم عــــمل مــــسح ألمــــراض الــــعيون 
الــشائــعه وتــقديــم أفــضل خــدمــه طــبية مــتميزة فــى جــميع 
أنــحاء املــجتمعات الــنائــية الــتى فــى أمــس الــحاجــة ملــثل 


هذه الخدمات .
كـما يـتم تـدريـب شـباب األطـباء فـى املسـتشفات الـعامـه ▪

بهــذة املــحافــظات عــلى كــافــة طــرق الــتشخيص والــعالج 

والجراحة ملرضى العيون .


شملت القوافل الطبية لعام ٢٠١٨ محافظتى  )دمياط + سوهاج(.

ثـالـثاً-  الـتعاون مـع مـنظمات املـجتمع املـدنـى لخـدمـة مـرضـى 
املحافظات النائية الغير القادرين 

فــــــى ضــــــوءالــــــدوراملــــــجتمعى املــــــنوط بــــــاملعهــــــد وبــــــالــــــتعاون مــــــع الجــــــمعية 

الخيرية لبنك مصر وأ ندية الروتارى :

يســـــتقبل املعهـــــد املـــــرضـــــى الـــــغيرالـــــقادريـــــن مـــــن املـــــحافـــــظات -

النائية إلجراء عمليات جراحية متنوعة .

يسـتقبل املعهـد تـلك الـحاالت يـوم الجـمعة مـن كـل أسـبوع لـيتم -
الـكشف عـليها وفـحصهابـمعرفـة أسـاتـذة وأطـباء مـتخصصني 
مـــن املعهـــد،وتـــقوم نـــوادى الـــروتـــارى بـــتجهيز وســـائـــل االنـــتقال 


الالزمة وتحمل تكلفتها .
تـــــدعـــــم الجـــــمعيةالـــــخيريـــــة لـــــبنك مـــــصر تـــــكلفة تـــــلك الـــــعمليات -


الجراحية واملستلزمات الطبية.
-
شمل  هذا العام محافظات )الشرقية – الفيوم( .

 النشر العلمى  
تــم إصــدار الــعدد الــثانــى مــن مجــلة املعهــد الــعلمية املــجانــية •

لنشـــــــراألبـــــــحاث املـــــــختلفة فـــــــى جـــــــميع الـــــــتخصصات الـــــــطبية 

بالتعاون مع بنك املعرفة املصرى .

 Journal of Ophthalmology & Related Sciences
 (JORS)

 Online publication for free ISSN 2090-9047
 .(print)

• ISSN 2536-9466 (online). 
• http://jors.js.iknito.com   
• Our Journal is peer reviewed open 

access journal, working to be 
indexed as international journal with 
high impact factor within two years 

كـما تـم نشـر  عـدد ٤٧ مـقالـة عـلمية دولـية ومحـلية خـالل الـعام •

. ٢٠١٨

و ذلـــــك نـــــاتـــــج عـــــن مجـــــموعـــــة مـــــن الـــــبروتـــــوكـــــوالت و إتـــــفاقـــــيات 
الـتعاون مـع نـظرائـنا مـن املـراكـز و الـجهات املـماثـلة فـي نـفس 


التخصص دولياً كاآلتي :
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 تــــدريــــب أطــــباء الــــعيون مــــن الــــجامــــعات املــــصريــــة 
والعربية األجنبية 

يـقوم املعهـد بـتدريـب األطـباء خـريـجى الـجامـعات املـصريـة -
الــحاصــلني عــلى املــاجســتير أو الــدكــتوراه ملــدة ســته أشهــر 
قـابـله للتجـديـد لـفترة أخـرى مـماثـلة وذلـك فـى الـتخصصات 
الــدقــيقة فــى مــجال طــب وجــراحــة الــعني ، كــما يــتم تــدريــب 
االطـــــباء مـــــن الـــــجنسيات املـــــختلفة وفـــــقا لـــــبرنـــــامـــــج خـــــاص 


بالتدريب .
كـــما يـــقوم املعهـــد بـــتدريـــب األطـــباء املـــتخصصني فـــى طـــب -

وجـــراحـــه الـــعني وفـــق بـــرنـــامـــج الـــزمـــالـــة املـــصريـــة وذلـــك مـــن 
خــــالل خــــطاب مــــوجــــه مــــن إدارة الــــزمــــالــــة املــــصريــــه بــــوزارة 


الصحة. 
حــيث تــم تــدريــب ٢٣ طــبيباً و تــأهــيل ١٨ لــلحصول عــلى زمــالــة 


وزارة الصحة خالل العام ٢٠١٨ .

ويــــتم عــــقد كــــورســــات ومــــحاضــــرات أســــبوعــــياً يــــدعــــى إلــــيها -

شباب األطباء بلغت ٤٧ محاضرة خالل ٢٠١٨ .

كـــــما تـــــم عـــــقد دورات تـــــدريـــــبة بـــــلغت ١٤ دورة فـــــى املـــــجال -

البحثى و ٦ دورات فى املجال اإلدارى في العام نفسه.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


الدورات التدريبيه الداخليه لعام ٢٠١٨

ســبق و أن تحــدثــنا عــن أهــم املشــروعــات املــنتهي الــعمل بــها ، و 
فــــيما يــــلي بــــيان تــــفصيلي بــــأهــــم املشــــروعــــات الــــبحثية املــــمولــــة و 


الجاري العمل بها حالياً باملعهد :

٢٠١٨بيان

٤٧كورسات ومحاضرات

١٤دورات تدريبة فى املجال البحثى

6دورات تدريبة فى املجال اإلدارى

عدد المتدربین مجال اسم الدورة م

٤٨ بحثى المیاة البیضاء ١

٢٢ بحثى تصحیح االبصار ٢

٢٦ بحثى أمراض عیون االطفال وعالجھا الطبى ٣

٢٢ بحثى المیاه الزرقاء وعالجھا الطبى والجراحى ٤

٢٤ بحثى أمراض القرنیة وعالجھا الطبى ٥

٦٤ بحثى الموجات الصوتیة ٦

٤٦ بحثى أمراض الشبكیة وعالجھا الطبى ٧

٣٥ بحثى باثولوجیا العین ٨

٢٧ بحثى االمیبا الحرة ٩

١٨ بحثى الجودة حلول ومشاكل ١٠

٢٦ بحثى رسم الشبكیة الكھربائى ١١

٤٣ بحثى میكروباثولوجیا العین ١٢

١٩ بحثى أمراض العیون الوراثیة ١٣

٢٦ بحثى المناعة وعالقتھا بأمراض العیون ١٤

دورات تدريبية إدارية

١٥ إدارى االمن والوقایة الصناعیة ١٥

١٦ إدارى السالمة والصحة المھنیة ١٦

١٧ إدارى األمراض المھنیة وإصابات العمل ١٧

٢٤ إدارى جودة الرعایة الصحیة ١٨

٢٣ إدارى اإلسعافات األولیة ١٩

١٨ إدارى خطط الطوارئ واإلخالء ٢٠
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املشروعات البحثية الجاريه 

تـــأثـــير مـــا تـــم إنـــجازه بـــاملعهـــد و مـــدى مـــساهـــمته عـــلى 
حياة املواطنني و الباحثني و الدولة ككل : 

تحســني وتــطويــرالــبنية الــتحتية و زيــادة ســعة غــرف املــرضــى •
والــعمليات وتــزويــد املعهــد بــأحــدث األجهــزة الــطبية الــعالجــية 
والـــــــتشخيصية وإســـــــتخدام أحـــــــدث الـــــــتقنيات فـــــــى الـــــــكشف 
والجـــراحـــات، يـــساهـــم فـــى زيـــادة أعـــداد املـــرضـــى املـــتردديـــن 
عــــــــلى الــــــــعيادات الــــــــخارجــــــــية والــــــــتخصصية  والــــــــتشخيصية 


والعمليات. 
زيـــادة الـــدخـــل الـــذاتـــي للمعهـــد بـــما يـــخفف الـــعبء عـــن كـــاهـــل •


موازنة الدولة .
الـوقـوف عـلى آخـر مسـتجدات الـعلم مـن خـالل املـؤتـمر الـدولـي •

الـــسنوى للمعهـــدحـــيث يـــحاضـــر فـــيه نـــخبة مـــن أســـاتـــذة طـــب 
وجــــراحــــة الــــعني مــــن املعهــــد والــــجامــــعات املــــصريــــة واألجــــنبية 
ويــــتم تــــناول آخــــر الــــتطورات واألبــــحاث فــــي مــــجال األمــــراض 

املــــتأصــــلة فــــي مــــصر ومــــنطقةالشــــرق األوســــط والــــعالــــم ويــــتم 
عـــرض مـــئات األبـــحاث فـــي جـــميع الـــتخصصات الـــدقـــيقةفـــي 


مجال طب وجراحة العني.
فــــى ضــــوء الــــدور املــــجتمعى املــــنوط بــــاملعهــــد وبــــالــــتعاون مــــع •

مـــــــنظمات املـــــــجتمع املـــــــدنـــــــى(الجـــــــمعيةالـــــــخيريـــــــة لـــــــبنك مـــــــصر 
والــــروتــــارى) يــــساهــــم املعهــــد فــــى خــــدمــــةمــــرضــــى املــــحافــــظات 


	 النائية الغيرالقادرين وتقديم خدمة طبية متميزة لهم.
مـــن خـــالل الـــقوافـــل الـــطبية يـــتم عـــمل مـــسح ألمـــراض الـــعيون •

الـــــشائـــــعه وتـــــقديـــــم أفـــــضل خـــــدمـــــه طـــــبية مـــــتميزة فـــــى جـــــميع 
أنـــحاءاملـــجتمعات الـــنائـــية الـــتى فـــى أمـــس الـــحاجـــة ملـــثل هـــذه 


الخدمات .
يــــــتم تــــــدريــــــب شــــــباب األطــــــباء عــــــلى كــــــافــــــةطــــــرق الــــــتشخيص •

والـعالج و الجـراحـة ملـرضـى الـعيون مـن خـالل الـقوافـل الـطبية 

فى املستشفات العامه بهذة املحافظات.

تـــــدريـــــب األطـــــباء مـــــن كـــــافـــــة أنـــــحاء الجـــــمهوريـــــة عـــــلى أحـــــدث •
األجهـزة الـطبية فـى مـجال طـب وجـراحـة الـعني تـحت إشـراف 


نخبه من أساتذه و أطباء املعهد.
يــــــــــقوم املعهــــــــــد بــــــــــتدريــــــــــب األطــــــــــباء خــــــــــريــــــــــجى الــــــــــجامــــــــــعات •

املــصريــةالــحاصــلني عــلى املــاجســتير أو الــدكــتوراه ملــدة ســته 
أشهـــر قـــابـــلة للتجـــديـــد لـــفترة أخـــرى مـــماثـــلة وكـــذلـــك خـــريـــجي 
كــليات الــطب بــالــجامــعات الــعربــية فــى مــختلف الــتخصصات 


الدقيقة فى مجال طب وجراحة العني.
كـــــمايـــــقوم املعهـــــد بـــــتدريـــــب األطـــــباء املـــــتخصصني فـــــى طـــــب •

وجـراحـة الـعني وفـق بـرنـامـج الـزمـالـة املـصريـة وذلـك مـن خـالل 

خطاب موجه من إدارة الزمالةاملصرية بوزارةالصحة.

ويــتم عــقد نــدوات ومــحاضــرات أســبوعــياً يــدعــى إلــيها شــباب •

األطباء.

الـــــتوســـــع فـــــى إســـــتخدام تـــــكنولـــــوجـــــيا املـــــعلومـــــات فـــــى كـــــافـــــة •
األنشـــطة اإلداريـــة والـــطبية وربـــطهما لـــلوصـــول الـــى ســـرعـــة و 
دقـة األداء وإنـجاز 
املــــــــــهام فــــــــــى أقــــــــــل 


وقت ممكن .
تــــــــــــم الــــــــــــبدأ فــــــــــــي •

الــــــــــــــــــتــــــــــــســــــــــــجــــــــــــيــــــــــــل 
اإللــــــــــــــــــكـــــــــتـــــــــرونــــــــــــــــــي 
لــــبيانــــات املــــرضــــي 
فــي شــبكة مــوحــدة 
تــــربــــط كــــل أقــــسام 
املعهـــد مـــما يسهـــل 
مــــــتابــــــعة عــــــالجــــــهم 
وكــذلــك عــمل اإلحــصائــيات الــدوريــة الــالزمــة لــتطويــر األداء و 


سرعة إتخاذالقرار.
إســـــتخدام أحـــــدث الـــــتقنيات الـــــتكنولـــــوجـــــية لحـــــمايـــــة األجهـــــزة •


واملعلومات اإلدارية والطبية – حفاظاً على سرية البيانات.

تاريخ اإلنتهاء تاريخ البدء تكلفة المشروع اسم املشروع مسلسل

٢٠١٨ ٢٠١٥ 4.330.000

مشــروع بــرنــامــج معھــد بــحوث أمــراض 
الـــعیون لـــمیكنة (حـــوســـبة) الـــمعلومـــات 
الـــصحیة وإنـــشاء نـــظام السجـــل الـــطبى 

االلكترونى

١

٢٠١٨ ٢٠١٦ 1.000.000
مشــروع حــويــصالت الــبولــيفينول الــنانــونــية 

للتطبيقات الرمدية
2

٢٠١٨ ٢٠١٦ 133.000

مشـــــــــــروع االرتـــــــــــباطـــــــــــات بـــــــــــني املـــــــــــتغيرات 

الــــــــــــــجينية والــــــــــــــتنميط الــــــــــــــجينى الــــــــــــــتنميط 

الـظاهـرى فـى الجـلوكـومـا االبـتدائـية مـغلقة 

الزاوية

3

٢٠٢٠ ٢٠١٤ 7.15000

مشـروع مـكافـحة الـعمى الـناتـج عـن عـتامـة 

الــــــقرنــــــية بــــــاســــــتخدام الــــــخاليــــــا الجــــــذعــــــية 

ونـــقص الـــخاليـــا الجـــذعـــية املـــية أو فشـــلها 

فى مصر

4

٢٠٢٠ ٢٠١٧ 720000
مشـــــــــــروع الـــــــــــتعدد الـــــــــــجينى كـــــــــــعامـــــــــــل ذو 

مخاطر للقرنية املخروطية بني املصريني
5

٢٠٢٠ ٢٠١٨ 600.000

مشــــــــــروع الــــــــــبدء فــــــــــى مشــــــــــروع ( دراســــــــــة 

الـــــــــتطور املـــــــــرضـــــــــى لـــــــــإلعـــــــــتالل الشـــــــــبكى 

الـــــسكرى وعـــــالقـــــته بـــــعوامـــــل نـــــمو األوعـــــية 

الـــــــــــدمـــــــــــويـــــــــــة (VEGF ) االنـــــــــــجيوبـــــــــــيوتـــــــــــني 

(ANG ) ومســـــــتقبالتـــــــها عـــــــلى حـــــــيوانـــــــات 

بــــــــــــــــــمـــثـــبـــطـــات  وعــــــــــــــــــالجــــــــــــــــــهـــم  الــــــــــــــــــتـــجـــارب 

االنجيوتنسني .

6

٢٠٢١ ٢٠١٦ 100.000
مشـــــــــروع تـــــــــشخيص وعـــــــــالج حـــــــــساســـــــــية 

امللتحمة وأنواع الحساسية املرتبطة بها
7

٢٠٢١ ٢٠١٩ 1.700.000
مشـروع االعـتالل الشـبكى لـالطـفال حـدیـثى 

الوالدة
8
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و فــي نــهايــة لــقاءاتــنا بــاملعهــد تــوجــهنا بــالسؤال لــألســتاذ 
الــدكــتور / شــريــف كــراويــة عــن الــرؤيــة املســتقبلية للمعهــد و 
أهـم مـا سـوف يـتم الـتركـيز عـلى الـعمل عـليه إلنـجازه بـنجاح 

ضمن الخطة املستقبلية ملعهد بحوث أمراض العيون ؟ 
أجـــــاب ســـــيادتـــــه بـــــأنـــــه لـــــديـــــنا حـــــزمـــــة مـــــن األهـــــداف املـــــرجـــــو 
تــحقيقها مــن خــالل خــطتنا الــبحثية و الــتطويــريــة لــلعمل بــاملعهــد خــالل 
الـــفترة الـــقادمـــة و قـــد تـــم الـــبدء بـــالـــفعل فـــي بـــعضها عـــلى أمـــل افـــنتهاء 
مـنها بـأسـرع وقـت و بـأفـضل آداء و صـورة مـمكنة تـعكس الـدور الـهام 
الــذي يــقوم بــه معهــد بــحوث أمــراض الــعيون فــي مــصر لخــدمــة الــبحث 
الــــعلمي فــــي مــــجال أمــــراض الــــعيون لــــلمصريــــني و مــــدى قــــدرتــــه عــــلى 
تـحقيق أعـظم إسـتفاده مـرجـوة ذات مـردود مـجتمعي عـلى املـواطـنني و 

مردود إقتصادي على املعهد و الوطن بصفة عامة . 

و مــن أهــم مــا نــضعه فــي الحســبان لــحيز الــتنفيذ مســتقبالً 
اآلتي : 
الــــــبدء فــــــى إعــــــداد قــــــاعــــــدة بــــــيانــــــات ألمــــــراض الــــــعيون عــــــلى •


املستوى القومى.
وضــــــع خــــــطة لــــــعمل مشــــــروع قــــــومــــــى ملــــــسح حــــــاالت أمــــــراض •

الـــعيون املـــختلفة لـــلوقـــوف عـــلى حجـــم املـــشكلة فـــى جـــمهوريـــة 

مصر العربية .

•
زيادة عدد القوافل الطبية لتشمل جميع محافظات مصر .
التخــــطيط لــــعمل أفــــرع للمعهــــد بــــاملــــحافــــظات الــــهامــــة الــــنائــــية •


بالجمهورية.
•
إستكمال تجديد البنية التحتبة للمعهد.
•
	 تجهيز املعهدبأحدث األجهزة التشخيصية والعالجية.
•
	 	 	 تجديدوتطويرالدورالرابع عمليات.
•
تطوير القاعة الكبرى للمؤتمرات.
•
 تطوير مدخل املعهد.

o تــــــغيير مــــــواســــــير الــــــصرف الــــــصحى الحــــــديــــــد بــــــصواعــــــد

املعهد.

o تــــــــــركــــــــــيب نــــــــــظام الــــــــــنداء الــــــــــرقــــــــــمى ملــــــــــرضــــــــــى الــــــــــعيادات

باملستشفى.

o
تدعيم بعض األعمدة الخرسانية للمعهد.	
o
تطوير معمل حيوانات التجارب. 
o
تطوير قسم الطوارئ باملستشفى.

•
إستحداث إدارة الجودة .
إســـــــتحداث وحـــــــدة تـــــــكالـــــــيف وإقـــــــتصاديـــــــات صـــــــحية و ذلـــــــك •

يـساعـد فـى تـقييم أسـعار الخـدمـات املـقدمـة بـاملعهـد (الـتكلفة 

املباشرة + التكلفةالغير مباشرة) .

• Fund raising) تــــــــــــــــــنــــمــــيــــةاملــــــــــــــــــوارد إدارة  إســــــــــــــــــتــــحــــداث 

. (department

•
تطويرالجهاز اإلدارى وتنمية قدراته.
•
تسويق خدمات املعهد باألسلوب العلمى للتسويق .

جـــــــارى اإلعـــــــدادلـــــــلمؤتـــــــمرالـــــــدولـــــــى الـــــــثالـــــــث عشـــــــر للمعهـــــــد – •
"تحـديـات فـى جـراحـات املـياةالـبيضاء وتـصحيح اإلربـصار" 
– خــــالل الــــفترة مــــن  ٢٣ –٢٥ يــــنايــــر ٢٠١٩ بــــفندق هــــيلتون 


هليوبولس.

تــــنشيط وتــــفعيل الشــــراكــــة الــــعلمية مــــع الــــجامــــعات املــــصريــــة •

والعاملية .

املعهـــــــــد يـــــــــضع فـــــــــى خـــــــــطته الخـــــــــمسية الـــــــــعمل عـــــــــلى تـــــــــنفيذ •
مشــــروعــــات بــــحثية تخــــدم قــــطاعــــات االنــــتاج بــــدراســــة تــــاثــــير 
املــــخاطــــر الــــبيئية والــــصناعــــية والــــزراعــــية عــــلى الــــعني ووضــــع 


التوصيات الالزمة بشأنها.
• (Clinical guidelines) وضــــــع مــــــبادئ تــــــوجــــــه إكــــــلينيكي


والعمل على إتباعه لضمان الجودة اإلكلينيكية .
زيـادة الـنشاط الـبحثى وإسـتحداث لـجنة بـحوث وتـفعيل فـرق •

بـحثية و وضـع الئـحة أخـالقـيات الـبحث لـدراسـة إسـتراتـيچية 
األبــــحاث قــــبل الــــبدء فــــيها عــــلى أن تــــكون األولــــويــــة لــــألبــــحاث 
املــــــرتــــــبطة بــــــالــــــتطبيق اإلكــــــلينيكى و الخــــــدمــــــه املــــــجتمعية مــــــع 
الــــــعمل عــــــلي زيــــــادة الــــــتمويــــــل املــــــتاح للمشــــــروعــــــات الــــــبحثية 


الداخلية و املمولة من املعهد .
الـــــعمل عـــــلى وضـــــع مـــــعايـــــير لـــــتقييم األداء تـــــقارن بـــــاملـــــعايـــــير •


( KPI )  العاملية
اإلشـــتراك فـــى املشـــروعـــات الـــبحثية والـــعلمية الـــعاملـــية املـــمولـــة •

مــــع جــــامــــعات أجــــنبية ومــــن املشــــروعــــات الــــبحثية املســــتقبلية 

مشروع االعتالل الشبكى لالطفال حديثى الوالدة . 
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الفحص باستخدام الذكاء االصطناعي 
أظهــرت دراســة جــديــدة أجــراهــا بــاحــثون مــن مــركــز ســنغافــورة الــوطــني لــلعيون فــّعالــية الــذكــاء 
االصــــطناعــــي فــــي تــــشخيص أمــــراض محــــددة. واخــــتبرت الــــدراســــة كــــفاءة خــــوارزمــــية لــــلتعلم 
الــــعميق طُــــّورت لــــفحص صــــورة شــــبكية الــــعني وتــــصنيفها. وأظهــــرت الــــدراســــة فــــّعالــــية الــــذكــــاء 

االصطناعي في تشخيص ثالثة أمراض خطيرة تصيب العني. 

واعــــــتمدت تــــــلك الــــــتقنية عــــــلى الــــــتعلم اآللــــــي كــــــي تــــــصنف صــــــور شــــــبكية الــــــعني وتــــــكشف عــــــن 

إصابتها باعتالل الشبكية السكري والزرق والتنكس البقعي املرتبط بالعمر.

وقـال األسـتاذ ونـج تـني يـن، قـائـد الـدراسـة فـي مـركـز سـنغافـورة الـوطـني لـلعيون «نـحصل عـلى 
نـتائـج الـفحص فـوريًـا بـاسـتخدام أنـظمة الـذكـاء االصـطناعـي، وهـي تـخفض الجهـد الـذي يـبذلـه 


اختصاصيو أمراض العيون بنسبة ٨٠% ما يمكنهم من التركيز على العالج.»
ويـطرح هـذا تـساؤالت عـن تـأثـير الـذكـاء االصـطناعـي عـلى عـمل األطـباء فـي جـميع املـراحـل مـن 

التشخيص وحتى العالج. 

األطباء الجدد 
وحــــدد ونــــج خــــالل حــــديــــثه مــــع مــــوقــــع فــــيوتشــــريــــزم ثــــالثــــة مــــجاالت طــــبية يــــساعــــد فــــيها الــــذكــــاء 
االصـطناعـي األطـباء وهـي: املـسح والـتشخيص وتحـديـد عـوامـل الخـطورة وفـرص نـجاح الـعالج 

«أي إخبار املريض بدقة بنسب نجاح عالجه.» 
 

وأوضــح ونــج أن تــقنيات الــذكــاء االصــطناعــي املــتطورة لــن تحــل محــل األطــباء، بــل ســيتعاونــان 
لـــــتقديـــــم الـــــرعـــــايـــــة الســـــريـــــريـــــة. وســـــيصبح الـــــتصويـــــر املـــــقطعي أســـــرع وأسهـــــل وســـــتزيـــــد دقـــــة 


التشخيص وتُتَرَجم البيانات التي تجمعها األجهزة عن املريض إلى رعاية أفضل.
واتـــصل مـــوقـــع فـــيوتشـــريـــزم أيـــًضا بـــالـــدكـــتور أولـــيفييه إلـــيمنتو ملـــعرفـــة رأيـــه فـــي حـــاضـــر الـــذكـــاء 

االصطناعي ومستقبله في تقديم الرعاية السريرية. 

وقــال د. إلــيمنتو «يســتخدم الــذكــاء االصــطناعــي كــثيرًا لتحــليل الــصور. ويــساعــدنــا عــلى تــولــيد 
نــماذج تــتوقــع نــتائــج عــالجــات محــددة.» وتحــدث أيــًضا عــن دوره فــي تــقليل الجهــد الــذي يــبذلــه 
البشـر فـقال «يـساعـد الـذكـاء االصـطناعـي عـلى زيـادة إنـتاجـية األطـباء بنسـبة تـصل إلـى ثـالثـة 

أضعاف.» 

ويســتطيع األطــباء، بــالــتعاون مــع الــذكــاء االصــطناعــي، فــحص عــدد أكــبر مــن الــصور بــصورة 
أســرع مــا يــقودهــم إلــى الــتشخيص الــصحيح بســرعــة أكــبر. ويــرى الــدكــتور إلــيمنتو أن الــذكــاء 
االصـــطناعـــي ســـيغير طـــريـــقة رعـــايـــة األطـــباء لـــلمرضـــى           لـــكن دوره ســـيبقى فـــي الـــظل، 
وقـــد تـــصبح مـــشاركـــته أبـــرز لـــلعامـــة مســـتقباًل، لـــكنه فـــي الـــبدايـــة ســـيكون مجـــرد وســـيلة لـــزيـــادة 

اإلنتاجية.
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