
 تمنحك “لحظة عن قصر النظر” هذه نظرة عامة موجزة عن التدخالت السريرية الفعالة والمثبتة
 المتاحة إلدارة تقدم قصر النظر وكيفية اختيار تدخل بناًء على معرفتك بالطفل وعائلته. ُيرجى

.الرجوع إلى المصادر المرجعية لالطالع على مزيد من التفاصيل

 إن البيانات الواردة في “لحظة عن قصر النظر” قائمة على 20 دراسة ُنشرت ما بين عامي 2009
 و2021. ُيرجى االطالع على قسم “قراءة المزيد” للحصول على معلومات مفصلة حول المصادر. أُعّد
 بواسطة لجنة موارد إدارة قصر النظر التابعة للمجلس العالمي للبصريات لعام 2021. يتم دعم مبادرة

.CooperVision معايير إدارة رعاية قصر النظر التابعة للمجلس العالمي للبصريات بمنحة من

التدخالت السريرية

ت خال لتد ا
 ُت عادًة انخفاًضا بنسبة

 ُتظهر األبحاث التي أُجريت حتى اآلن أن تدخالت إدارة قصر النظر تظهر
.عادًة انخفاًضا بنسبة %50 في المتوسط في ترقي قصر النظر

 إن الهدف من إدارة قصر النظر هو إبطاء تقدم قصر النظر أو إيقافه؛ في البحث، يظهر*
 هذا عادًة على أنه انخفاض بنسبة % في تطور قصر النظر مقابل مجموعة مراقبة ال تتلقى

.العالج. تختلف الفعالية عادًة اختالًفا كبيًرا بين المرضى والتدخالت

 اعلم أنه لم تتم الموافقة على جميع التدخالت إلدارة قصر النظر في كل
.البلدان، وبالتالي فإن االستخدام سيكون بدون تصريح

 عدسات الصقة لينة متعددة
البؤر أو مزدوجة التركيز

 عدسات نظر للتحكم
في قصر النظر

تقويم القرنية أتروبين

 نظًرا الختالف فعالية التدخل بشكل كبير بحسب المريض، فإنه من الضروري
 التدخل في أقرب وقت ممكن باستخدام خيار يضمن االمتثال العالي الذي يؤدي

 إلى أفضل نتيجة ممكنة. اختر تدخاًل يتالئم بأفضل شكل مع نمط الحياة والمرحلة
.الحياتية للطفل الذي يعاني من قصر النظر وعائلته

لمريضك تدخل  أفضل  اختيار 

 النظر في ملفات تعريف المرضى هذه ودورها في
المساعدة في التوجيه إلى أكثر الخيارات مالئمة

:إلدارة قصر النظر

لذين ا  لألطفال 
أنشطة  يمارسون 

ية جسد

يشعر ال  لتي  ا  للعائالت 
اآلباء أو  األطفال   فيه 

على لقدرة  ا أو   باالستعداد 
الالصقة بالعدسات  االلتزام 

يحبون ال  لذين  ا  لألطفال 
و/أو لنظارات  ا  ارتداء 

لثقة ا يفتقرون 

يستمتعون لذين  ا  لألطفال 
طوال نظاراتهم   بارتداء 

في فّكر  :الوقت، 

فّكر في

فّكر في فّكر في
فّكر في


