
المجلس العالمي للبصریات 
دلیل عملي للتعامل مع األطفال المصابین بقصر النظر 

عقد المجلس العالمي للبصریات (WCO) وCooperVision شراكة في بدایة ھذا العام أسفرت عن وضع معیار لقرار الرعایة 
الخاص بالتعامل مع قصر النظر عالوة على تبني ھذا المعیار. یھدف المعیار إلى زیادة الوعي بمرض قصر النظر باعتباره وباًء 
دولًیا والحاجة إلى تبني أخصائیو البصریات الُنھج القائمة على األدلة التي تركز على تخفیف آثار المرض وقیاسھ والتعامل معھ. 

 سعى المجلس العالمي للبصریات للتعرف على آراء أربعة من أخصائیي البصریات المشھورین كخبراء في مجال التعامل مع قصر 
النظر لمشاركة رؤیتھم المھنیة بشأن ما یتضمنھ معیار الرعایة الخاص بالتعامل مع قصر النظر وكیفیة دمجھم لھذا المعیار في 

ممارساتھم العملیة. ویسعدنا مشاركة أفكارھم في ھذه المقالة. تستند رؤیتھم إلى مجموعة متنوعة من المتخصصین في مجال العنایة 
بالعیون والمتاح لھم خیارات تعامل مختلفة موضوعة تحت تصرفھم كما یخدمون مجتمعات مختلفة جًدا من المرضى. 

الدكتورة كارمن أبيساميس ديشوسو، الفلبني 

حصلت الدكتورة كارمن أبیسامیس دیشوسو على درجة الدكتوراه في البصریات من الكلیات المركزیة في الفلبین في عام 1989، 
كما حصلت على مرتبة الشرف ودرجة االمتیاز في امتحانات الزمالة. حازت أیًضا على درجة الماجستیر في التدریس من الكلیات 
المركزیة بالفلبین، وحصلت على برنامج "زمالة جمعیة مدرسي العدسات الالصقة العالمیة" في كلیة البصریات بجامعة واترلو في 

كندا. ألقت الدكتورة أبیسامیس دیشوسو محاضرات محلیة ودولیة عن كیفیة التعامل مع قصر النظر. وتدیر عیادتھا الخاصة منذ 
عام 1998. 

الدكتورة روفينا تشان، هونج كونج 

حصلت الدكتورة روفینا تشان على بكالوریوس في البصریات ودرجة الماجستیر من جامعة نیو ساوث ویلز بأسترالیا. حصلت كذلك 
على درجة الدكتوراه في علوم الصحة من جامعة ھونغ كونغ المتعددة التكنولوجیة (HKPU). تعمل حالًیا في عیادة خاصة 

وكمحاضرة زائرة أیًضا في كلیة البصریات بجامعة ھونغ كونغ المتعددة التكنولوجیة. تشمل اھتماماتھا الرئیسیة المتعلقة بالممارسة 
السریریة طب تقویم القرنیة، وإبصار األطفال، واإلبصار بالعینین، ومشاكل اإلبصار المتعلقة بالتعلم. 

الدكتورة كيت جيفورد، أستراليا 

تخرجت الدكتورة كیت جیفورد من جامعة كوینزالند للتكنولوجیا (QUT) في عام 2003 وحصلت على درجة فخریة ومیدالیة 
الجامعة وُمنحت درجة الدكتوراه في بصریات العدسات الالصقة الخاصة بقصر النظر من جامعة كوینزالند للتكنولوجیا في عام 

2018. الدكتورة جیفورد ھي عالم سریري ومدرس لألقران تعیش في بریسبن، أسترالیا، ومؤسس مشارك لموقع 
Myopiaprofile.com. تعمل في الممارسة السریریة وتشغل منصب زمیل باحث زائر في جامعة كوینزالند للتكنولوجیا وھي 

رئیسة لجنة إعداد المبادئ التوجیھیة الخاصة باإلدارة السریریة في المعھد الدولي لقصر النظر والمؤلفة الرئیسیة لھذه المبادئ. 

الدكتورة فوينسانتا فيرا دياز، الواليات املتحدة 

الدكتورة فوینسانتا فیرا دیاز خبیرة في السیطرة على قصر النظر من منظور علمي وسریري. حصلت على درجة الدكتوراه من 
جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة عن عملھا في مجال استقصاء مرض قصر النظر، ثم شغلت منصب ما بعد الحصول على 

الدكتوراه في كلیة نیو إنجالند للبصریات (NECO) وزمالة األبحاث في جامعة ھارفارد. قامت الدكتورة فیرا دیاز بإعداد برنامج 
بحثي ناجح في كلیة نیو إنجالند للبصریات بتمویل من المعاھد الوطنیة للصحة. تدرس الدكتورة اآللیات التي تساھم في تطور حاالت 

قصر النظر والتدخالت المطلوبة عند اإلصابة بالمرض. تتمتع الدكتورة فیرا دیاز بسجل قوي في مجال نشر المقاالت واألبحاث 
وتعمل كمراجعة ألقسام في مجالت دوریة متعددة وتشارك في لجنة الدراسات في المعاھد الوطنیة للصحة. كما أنھا تترأس عیادة 

السیطرة على قصر النظر في كلیة نیو إنجالند للبصریات. 

ماذا یعني التخفیف المبكر كأحد جوانب معیار الرعایة الخاص بالتعامل مع قصر النظر بالنسبة لك؟ كیف یمكنك تطبیق ھذا الجانب 
في ممارساتك العملیة؟ 

الدكتورة أبیسامیس دیشوسو: بما أنني أنتمي لعائلة مكونة من ثالثة أجیال من المتخصصین في العنایة بالعیون (ECP)، فقد مارست 
تصحیح قصر النظر "بالطریقة التقلیدیة"، لذا لم یكن التحول إلى التعامل مع قصر النظر بصفتھ أحد معاییر الرعایة أمًرا سھالً. 

وكما ھو معروف، یحتاج كل شيء غیر مألوف لبعض الوقت حتى یصبح مقبوالً. لقد واجھت الكثیر من مواقف "االنتظار والترقب" 
أثناء بذلي الجھد إلحداث ھذا التغییر. 

عند الرجوع بالذاكرة إلى عام 2013، تركزت ممارستي في ھذه الفترة على التعامل مع قصر النظر طوال الوقت، والیوم، أرى 
التحدي الرئیسي الذي یواجھني عند التعامل مع قصر النظر ھو ضمان حضور األطفال لفحوصات العین. أحاول تحقیق ذلك بعدة 
طرق مختلفة، أوالً، أشجع جمیع المرضى البالغین على إحضار أطفالھم إلجراء فحص للعین. لقد قمنا أیًضا بتحدیث موقعنا على 

http://www.myopiaprofile.com
https://www.necoeyecare.org/
https://www.necoeyecare.org/services/myopia-control
https://www.necoeyecare.org/services/myopia-control
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اإلنترنت ووفرنا معلومات عن مدى أھمیة الفحوصات المنتظمة لألطفال.  وكممارسة نلتزم بھا، فإننا ننشط على وسائل التواصل 
االجتماعي، ونساھم بمقاالت في الصحف الیومیة والمجالت عبر اإلنترنت في إطار جھودنا لتعزیز رعایة العیون لدى األطفال. 

توصیاتي: 

التحلي بالصبر: یتطلب االنتقال من تصحیح قصر النظر بالطریقة التقلیدیة إلى التعامل معھ إلى بذل بعض •
الجھود. 

أخذ زمام المبادرة: بصفتك من المتخصصین في العنایة بالعیون، تحتاج إلى المبادرة بالوصول إلى المرضى، •
ولیس العكس. 

تعد وسائل التواصل االجتماعي أداة قویة في نشر معلومات عنك والتعریف بك. •

في عیادتك، كیف تحددین األطفال المحتمل تعرضھم لخطر اإلصابة بقصر النظر؟ ھل لدیك اعتبارات خاصة فیما یتعلق باألطفال في 
سن ما قبل االلتحاق بالمدرسة؟ 

الدكتورة جیفورد: یمكن تحدید األطفال المعرضین لخطر اإلصابة بقصر النظر من خالل تاریخ عائالتھم المرضي (إصابة الوالدین 
أو واحد منھما بقصر النظر)، وعوامل المخاطر البیئیة على البصر مثل قضاء أقل من 90 دقیقة یومًیا في الھواء الطلق وأكثر من 

ساعتین إلى ثالث ساعات في الیوم تقریًبا في العمل على مسافة قریبة من العین (خارج وقت المدرسة) وظروف معینة لإلبصار 
بالعینین مرتبطة باإلصابة بقصر النظر مثل الحول، وتأخر التكیف مع الضوء، ونسب عالیة من التقارب المتكیف إلى التكیف، 

والحول الوحشي المتقطع. 

أكثر العوامل خطورة لإلصابة بقصر النظر في المستقبل، بغض النظر عن العوامل األخرى المشار إلیھا، ھو أن الطفل ال یكون 
طویل النظر كما ینبغي أن یكون في سن معینة. یكون الطفل الذي تبلغ قوة بصره أكثر من 0.75 دیوبتر أو أقل في السادسة من 

عمره معرًضا لخطر اإلصابة بقصر النظر من قبل المراھقین ویجب اعتباره في مرحلة ما قبل قصر النظر. یتمثل شاغلي األكبر 
بشأن األطفال في سن ما قبل االلتحاق بالمدرسة وفي السنوات األولى من الدراسة في تحقیق انكسار دقیق لتقییم قصر النظر في 

مرحلة ما قبل اإلصابة بقصر النظر. 

توصیاتي: 

أكثر العوامل خطورة: أكثر من 0.75 دیوبتر أو أقل في سن السادسة. •

عوامل الخطر األخرى: وجود تاریخ عائلي لإلصابة بمرض قصر النظر، والبیئة البصریة، واإلبصار •
بالعینین. 

متى تعتقدین أنھ من المناسب تقدیم فكرة التعامل مع قصر النظر؟   

الدكتورة تشان: عندما یكون الطفل معرًضا لخطر اإلصابة بقصر النظر، فإن تثقیف المرضى وأولیاء األمور یصبح ذا أھمیة 
خاصة. أعتقد أنھ من الضروري شرح أسباب قصر النظر وتقدیم توصیات بشأن عادات نمط الحیاة الصحي مثل الوقت المطلوب 

1قضاؤه في الھواء الطلق والحاجة إلى تقیید العمل على مسافة قریبة من العین وكذلك تخصیص أوقات للراحة خالل ھذا الفترة. أود 

أن أشرح مخاطر قصر النظر للمرضى وأولیاء األمور حتى یأخذوا حذرھم بشأن اإلصابة المحتملة بقصر النظر. وفي النھایة، 
سأطلع العائلة بإیجاز على الخیارات المختلفة للتعامل مع قصر النظر حتى یكونوا على استعداد لإلجراءات التي قد نحتاج إلى 

اتخاذھا في المستقبل القریب. 

تعتمد إدارتي السریریة لألطفال على ما إذا كان األطفال یحققون مستویات نمو طبیعیة للعین أم ال. إذا كانت حالة االنكسار تشیر إلى 
احتمالیة اإلصابة بقصر النظر في المستقبل، فقد أقترح عمل متابعة للحالة كل ستة أشھر. 

توصیاتي 

تثقیف المرضى وأولیاء األمور: •

o أسباب ومخاطر اإلصابة بقصر النظر وترقي المرض

o .الوقت الواجب تمضیتھ في الھواء الطلق وكیفیة إدارة وقت العمل على مسافة قریبة من العین

o .تقدیم خیارات مختلفة للتعامل مع قصر النظر

المتابعات: كل ستة أشھر أو بمعدل تكرار أكبر. •

 Ramamurthy D, Lin Chua SY, Saw SM. A review of environmental risk factors for myopia during early life, childhood and 1

adolescence. Clin Exp Optom. .506-98:497 2015؛
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ما العوامل التي تؤثر على توقعاتك بمدى نجاح التدخل الرامي للتعامل مع قصر النظر؟ ما العوامل التي قد تؤثر علیك لتغییر مسار 
المرض من خالل اختیار التدخل المناسب للتعامل مع قصر النظر؟ 

الدكتورة فیرا دیاز: من الصعب التنبؤ بمدى نجاح التدخل في حالة طفل واحد حیث ال نملك حتى اآلن أدلة كافیة لعمل مثل ھذه 
التوقعات على وجھ التحدید. بشكل عام، یعتمد الترقي المتوقع على عمر الطفل، حیث یترقى المرض لدى األطفال األكبر سًنا بشكل 

أبطأ من األطفال األصغر سًنا، لذلك یجب أن نتوقع أھداًفا مختلفة للتدخل بناًء على عمر الطفل. على الرغم من عدم اكتمال نمو 
العین (یختلف معدل نمو الطول المحوري باختالف العمر والجنس والِعرق)، إال أن منحنیات نمو العین المتوقعة تكون متاحة ویجب 

 , " " 5استخدامھا لتقدیر الترقي المتوقع لكل طفل على حدة. 4 3 2

أحد العوامل المھمة األخرى الواجب وضعھا في االعتبار ھو الدافع. األطفال الذین لدیھم دوافع عالیة، ال سیما مع التدخل واستخدام 
العدسات الالصقة، یتوافقون بدرجة أكبر على األرجح، وبالتالي ھم األقرب لتحقیق النجاح. كما یعد دعم األسرة مھًما بالطبع، لكن 

دوافع الطفل ھي العامل األول لتحقیق التوافق والنجاح. 

وفي النھایة، یجب وضع نمط الحیاة المتبع في االعتبار. تبذل بعض العائالت قصارى جھدھا التباع التوصیات المتعلقة بوقت العمل 
على مسافة قریبة من العین ووقت التواجد في الھواء الطلق. أنصح بتقلیل الوقت الذي یقضیھ الطفل في العمل على مسافة قریبة من 

" وفیما یتعلق بالتواجد في الھواء الطلق،  7العین (مع أي مادة)، وزیادة مسافة المشاھدة والحصول على فترات راحة متكررة. 6

 " 9أوصي بأن یقضي الطفل ساعتین في الیوم أو أكثر خالل النھار في أماكن مفتوحة. 8

لتقییم ما إذا كان التدخل فعاًال أم ال، أستخدم كل من درجة قصر النظر مقاسة بالدیوبتر والطول المحوري، وھو اختبار مھم أكثر دقة 
من االنكسار في تحدید مدى ترقي قصر النظر. من المھم أیًضا مالحظة أن الھاجس الذي یرتبط بقصر النظر ھو االستطالة المفرطة 

للعین، ولیس كمیة الدیوبتر. إذا لم یكن الترقي أقل من المتوقع بناًء على معاییر العمر المتوقعة بعد فترة 12 شھًرا على األقل، 
أوصي بتغییر طریقة التدخل أو إضافة تدخل آخر. 

توصیاتي: 

تحفیز األبناء وأولیاء أمورھم: العامل الرئیسي لنجاح التعامل مع قصر النظر. •

نمط الحیاة: تنظیم وقت العمل على مسافة قریبة من العین (أخذ فترات راحة متكررة) وقضاء ساعتین •
على األقل یومًیا في الھواء الطلق. 

التأثیر بعد 12 شھًرا: قارن الترقي بمعاییر العمر المتوقعة (كمیة الدیوبتر والطول المحوري). •

أثناء إجراء فحوصات المتابعة لطفل یخضع إلدارة قصر النظر، ما الجوانب التي تولیھا اھتماًما خاًصا؟ 

الدكتورة تشان: یختلف تركیزي في اختبارات المتابعة المشار إلیھا تبًعا لطریقة التعامل مع قصر النظر. بشكل عام، یتمثل ھاجسي 
األول في مدى توافق المریض مع تطبیق التدخل الموصوف - سواء كان ھذا ھو أنسب وقت الستخدام العدسات الالصقة والنظارات، 
أو تغییر معدل استخدام نقط العین وما إلى ذلك. سواء كان التدخل یتضمن استخدام النظارات أو العدسات الالصقة أو األدویة؛ تعتمد 

 Tideman JWL, Polling JR, Vingerling JR, et al. Axial length growth and the risk of developing myopia in European children. 2

Acta Ophthalmol. .309-96:301 2018؛

 Sanz-Diez P, Yang L-H, Lu M-X, Wahl S, Ohlendorf A. Growth curves of myopia-related parameters to clinically monitor the 3

refractive development in Chinese schoolchildren. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. .1053-1045:(5)257;2019

 He X, Sankaridurg P, Naduvilath T, et al. Normative data and percentile curves for axial length and axial length/corneal 4

curvature in Chinese children and adolescents aged 4-18 years. Br J Ophthalmol. .319431-2021

 Truckenbrod C, Meigen C, Brandt M, et al. Longitudinal analysis of axial length growth in a German cohort of healthy 5

children and adolescents. Ophthalmic Physiol Opt. 2021 May;41(3):532-540.

 Wen L, Cao Y, Cheng Q, et al. Objectively measured near work, outdoor exposure and myopia in children. Br J Ophthalmol. 6

2020 Nov;104(11):1542-1547.

 Huang P-C, Hsiao Y-C, Tsai C-Y, et al. Protective behaviours of near work and time outdoors in myopia prevalence and 7

progression in myopic children: a 2-year prospective population study. Br J Ophthalmol. 2020 Jul;104(7):956-961.

 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008 8

Aug;115(8):1279-85.

 Lanca C, Yam JC, Jiang W-J, et al. Near work, screen time, outdoor time and myopia in schoolchildren in the Sunflower 9

Myopia AEEC Consortium. Acta Ophthalmol. 2021 Jun 17.



فعالیة التعامل مع قصر النظر بشكل كبیر على كیفیة اتباع المرضى للخطة الموصى بھا. عالوة على ذلك، قد یؤدي عدم االمتثال 
لذا، یعد التاریخ التفصیلي  , 11لضوابط التعامل مع العدسات الالصقة ونظافتھا في بعض الحاالت إلى مضاعفات تھدد اإلبصار. 10

12لتحمل المریض للتأثیرات المحتملة واالمتثال أمًرا حیوًیا. 

فیما یتعلق بالنتائج السریریة، أستخدم االنكسار الذاتي واالنكسار في حالة شلل العضلة الھدبیة لتقییم تطور إدارة قصر النظر وقیاس 
, كنقاط بیانات تكمیلیة حول ترقي قصر النظر. یعد إجراء فحص شامل لصحة العین أمًرا ضرورًیا للكشف عن  14الطول المحوري 13

اآلثار الجانبیة أو المضاعفات المحتملة. وفي النھایة، یعد التواصل مع المرضى وأولیاء األمور بشأن شرح النتائج وكذلك تعزیز 
االمتثال للتدخل سبًبا رئیسًیا لنجاح التعامل مع قصر النظر. 

توصیاتي: 

تاریخ الحالة: التوافق والتكیف مع خیار التعامل مع قصر النظر الموصى بھ. •

تقییم الترقي: قیاس االنكسار الذاتي وانكسار شلل العضلة الھدبیة وقیاس الطول المحوري. •

األعراض الجانبیة والمضاعفات: الفحص الداخلي والخارجي لصحة العین. •

التركیز على التواصل األسري: نتائج التعامل مع قصر النظر واالمتثال. •

ھل تعتبرین كل من المكافئ الكروي (تقدیر ألخطاء انكسار العین) واالستطالة المحوریة جزًءا من قیاس مدى نجاح التعامل مع 
قصر النظر؟ 

الدكتورة جیفورد: یمكن القول أن توفیر قیاس دقیق النكسار العین لدى مرضانا الصغار الذین یعانون من قصر النظر ھو العنصر 
األكثر أھمیة واألكثر وضوًحا في فحص العین. یتمحور التعامل مع قصر النظر حول تصحیح الرؤیة والحفاظ علیھا. یفھم كل من 

أولیاء األمور والمرضى مفھوم االنكسار بسھولة. ومع ذلك، فإن االنكسار أقل دقة من سبع إلى عشر مرات عند قیاس التغیرات 
الصغیرة في قصر النظر مقارنًة بقیاس الطول المحوري عن طریق المقاییس الحیویة للعین. یعد الطول المحوري أیًضا مؤشًرا 

سریرًیا مھًما لزیادة مخاطر اإلصابة بأمراض العین. أشعر أن كالھما مھم وسیظل كذلك، على الرغم من أن كالھما یتطلب التعرف 
على السیاق وشرح الحالة. على سبیل المثال، یمكن أن أتفھم شعور أولیاء األمور بخیبة األمل عندما تترقى حالة طفلھم البالغ من 

العمر 8 سنوات بمقدار -0.50 في السنة، أو زیادة الطول المحوري بمقدار 0.15 ملم، على الرغم من أن كالھما یشیر إلى نتیجة 
جیدة في ذلك العمر. 

توصیاتي: 

المكافئ الكروي: أھم قیاس لتصحیح الرؤیة والحفاظ علیھا. •

الطول المحوري (مفید ولكن لیس ضرورًیا): یشیر إلى مخاطر اإلصابة بالمرض ویقیس الترقي بشكل أكثر •
دقة. 

كیفیة التقییم: تعّرف على معدل الترقي السنوي المعتاد لقصر النظر لدى طفل مصاب برؤیة فردیة تم •
تصحیحھا، وذلك بناًء على عمره وِعرقھ للوصول إلى نقطة یمكنك استخدامھا في عقد المقارنات. 

ماذا تعني لك اإلدارة كأحد جوانب معیار الرعایة الخاص بالتعامل مع قصر النظر؟ كیف یمكنك تطبیق ھذا الجانب في ممارساتك 
العملیة؟ 

الدكتورة جیفورد: یعني التعامل مع قصر النظر أو إدارتھ القیام بأكثر من مجرد تصحیح خطأ االنكسار. یبدأ ھذا األمر بإجراء حوار 
حول قصر النظر - وشرح ترقیھ المعتاد في مرحلة الطفولة، وتأثیره على الوظائف على المدى القصیر، وزیادة خطر اإلصابة 
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بأمراض العین وضعف البصر على المدى الطویل. إذا كان أولیاء أمور األطفال المصابین بقصر النظر لیس لدیھم ھم أنفسھم قصر 
نظر أو لدیھم قصر نظر بسیط، فقد یتطلب ذلك بذل بعض الجھود لتوضیح طبیعة المرض ألولیاء األمور. 

الخطوة التالیة ھي تقدیم المشورة بشأن البیئة المرئیة؛ وبشكل أكثر تحدیًدا، ضرورة زیادة الوقت الذي تقضیھ في الھواء الطلق إلى 
90 دقیقة یومًیا ومحاولة تقلیل قضاء وقت الفراغ في أنشطة تتم ممارستھا على مسافة قریبة من العین أو استخدام شاشات األجھزة 

إلى أقل من ساعتین یومًیا (خارج وقت المدرسة). ھذه ممارسة جیدة لجمیع األطفال، وغالًبا ما یكون أولیاء األمور في أمس الحاجة 
إلى نصائح عملیة بشأن إدارة وقت استخدام شاشات األجھزة. وفي النھایة، وبالنسبة لوجھة نظري، تعني اإلدارة التفكیر في أفضل 

تدخل بصري متاح أمامي یناسب الطفل المعني، والذي سیصحح قصر نظره ویتحكم في ترقیھ. 

توصیاتي: 

اتخاذ ثالث خطوات للتعامل مع قصر النظر ھي: •

o .إجراء حوار بشأن ترقي قصر النظر والتأثیر على الوظائف والمخاطر على صحة العین

o .نصائح بشأن التعامل مع البیئة المرئیة من حولنا

o التدخل البصري األنسب الذي یعمل على تصحیح قصر النظر والمساعدة في السیطرة علیھ في
الوقت نفسھ. 

في أي مرحلة توصین ببدء التدخل بغیة التعامل مع قصر النظر لدى الطفل؟ ما العوامل المؤثرة في توجیھ عملیة اتخاذ القرار؟ 

الدكتورة فیرا دیاز: أوصي عموًما ببدء التعامل مع قصر النظر في أسرع وقت ممكن. یتطور قصر النظر بسرعة أكبر في بدایة 
ظھوره، لذلك بمجرد أن یصاب الطفل بقصر النظر، وبغض النظر عن عمره، أوصي ببدء التعامل مع قصر النظر. باإلضافة إلى 
ذلك، نحن نعلم أن قصر النظر یترقى بشكل أسرع لدى األطفال األصغر سًنا، وأن الطفل األصغر سیترقى المرض لدیھ على فترة 
 , 16أطول، لذا، نتوقع مستویات أعلى من قصر النظر في مرحلة البلوغ في حال اإلصابة بقصر النظر في وقت مبكر من حیاتھم. 15

یتمثل التدخل األكثر فعالیة في اإلجراء الذي یناسب وضع الطفل الفردي بشكل أفضل في جمیع مراحل وأنماط الحیاة، لذا، من المھم 
أن یكون لدینا مجموعة من التدخالت المفیدة سریرًیا مدعومة بقاعدة األدلة الموجودة تحت تصرفنا. 

لھذه األسباب، أوصي بشدة بالتعامل مع قصر النظر لدى األطفال األصغر سًنا الذین یعانون من قصر النظر، واتخاذ إجراءات أكثر 
إذا كان لدیھم مستویات أعلى من قصر النظر. ال أوصي أبًدا باللجوء إلى طرق تصحیح قصر النظر "القدیمة" مثل نظارات الرؤیة 

الفردیة أو العدسات الالصقة لألطفال الذین قد یترقى قصر النظر لدیھم. ھذا یعني في األساس معظم األطفال الذین تقل أعمارھم عن 
15 عاًما. 

توصیاتي: 

بدء التعامل مع إدارة قصر النظر في أقرب وقت ممكن. •
السیطرة على قصر النظر ھي األكثر أھمیة لدى: •

o األطفال األصغر سًنا
o .األطفال الذین یعانون من ارتفاع درجات قصر النظر

كیف تختارین التدخل األفضل للتعامل مع قصر النظر لدى كل مریض؟ 

الدكتورة أبیسامیس دیشوسو: ضرورة إجراء مقابالت مع أولیاء األمور للتعرف على نمط حیاة أطفالھم وھوایاتھم أو أنشطتھم 
الریاضیة إن وجدت، ونمط نومھم (عدد ساعات النوم ووقتھ). ھذا یعطیني إحساًسا ما إذا كان الطفل سیتوافق مع أسلوب التعامل مع 

 " 18قصر النظر الذي أفكر فیھ أم ال. 17
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الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات والتي تعاني من قصر النظر وترقص البالیھ، على سبیل المثال، لمدة 8 ساعات یومًیا بمساعدة 
فصل دراسي عبر اإلنترنت، خمسة أیام في األسبوع، من المرجح أن تتوافق مع شروط طب تقویم القرنیة. الطفل البالغ من العمر 

10 سنوات والذي یعاني من قصر النظر بنفس القدر ولكنھ یقضي وقًتا أطول في اللعب على اإلنترنت وینام في وقت متأخر جًدا من 
اللیل قد یتوافق بشكل أفضل مع عدسات الصقة رقیقة للسیطرة على قصر النظر ارتداؤھا لمدة أقصاھا من 10 ساعات إلى 11 

ساعة في الیوم. 

بعض النظارات التي تھدف إلى تقلیل ترقي قصر النظر أو العدسات التنفیذیة البسیطة ثنائیة البؤرة ھي خیاراتنا المحددة للتعامل مع 
قصر النظر عندما ال تنجح العدسات الالصقة للرؤیة الفردیة وإذا لم یكن أولیاء األمور مستعدین حتى اآلن الرتداء أطفالھم العدسات 

الالصقة. 

إذا لم یكن ھناك دلیل على تباطؤ الطول المحوري واستمر قصر النظر في االزدیاد، فأنا عادة ال أتحول إلى استراتیجیة أخرى 
ولكني أشارك في إدارتھا مع طبیب عیون ینصح بوضع قطرة األتروبین 0.05٪ على العین كل لیلة. یجب أن یكون لھذا تأثیر من 
, ومع ذلك، یعتبر ھذا النوع من التعامل مع قصر النظر في الفلبین خدمة متمیزة  3020 إلى 70 في المئة على ترقي قصر النظر. 19

وعادة ما یقتصر االستفادة منھا على العائالت الثریة القادرة على دفع ثمن ھذه الخدمة. أنا أقدم تدخالت أكثر بأسعار معقولة مثل 
العدسات التنفیذیة ثنائیة البؤرة. 

توصیاتي: 

ال یوجد حل واحد یناسب جمیع حاالت التعامل مع قصر النظر. •
عقد مقابالت مع أولیاء األمور واألطفال لفھم ھوایاتھم وأنماط نومھم. •
مراعاة خیارات التدخل المختلفة لتتناسب مع القدرات المالیة المختلفة لألسر. •

ما العوامل التي قد تؤثر علیك لتغییر مسار المرض من خالل اختیار التدخل المناسب للتعامل مع قصر النظر؟ 

الدكتورة تشان: إذا لم یتم السیطرة بشكل جید على ترقي قصر النظر لدى مریضي، فسأتجھ إما إلى التحول من خیار التدخل األولي 
لنوع آخر من التعامل مع قصر النظر، أو الجمع بین خیار التعامل األولي وطریقة التدخل الثانیة. كشفت األبحاث الحدیثة عن نتائج 

22مفیدة في حال الجمع بین طرق التدخل مثل األتروبین وطب تقویم القرنیة أو العدسات الالصقة متعددة البؤر.  21

إذا كان المریض غیر متوافق، فسأفكر أیًضا في التحول من االختیار األولي للتعامل مع قصر النظر إلى شيء یلقى قبوًال أكثر من 
جانب المریض، أو حتى إنھاء التدخل. 

توصیاتي: 

ضعف االستجابة للتعامل مع قصر النظر: •

o .تغییر التدخل األولي الذي وقع االختیار علیھ

o .الدمج مع طریقة أخرى للتدخل

غیر متوافق أو یعاني من بعض اآلثار الجانبیة: •

o .تغییر التدخل األولي الذي وقع االختیار علیھ

o .إنھاء التدخل
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متى تفكرین عادًة في إنھاء تدخل التعامل مع قصر النظر وما ھو نھجك في مراقبة المرضى بعد انتھاء التدخل؟ 

الدكتورة جیفورد: ھذا سؤال مھم یمكن ألولیاء األمور طرحھ غالًبا في االستشارة األولى. الجواب ھو أن نصف األطفال الذین 
یعانون من قصر النظر تستقر حالتھم على ما یبدو عند بلوغھم سن 16 عاًما، لكن ھذا یعني أن نصفھم ما زالوا یعانون من ترقي 
المرض. تستقر حالة ما یقرب من ثالثة أرباع مرضى قصر النظر عند بلوغ سن 18 عاًما، ولكن بعد ذلك یمكن لنسبة تصل إلى 

20 بالمئة منھم أن یترقى المرض لدیھم بحوالي دیوبتر واحد على األقل في العشرینات من عمرھم. 

نصیحتي إذن ھي وجوب استمرار التعامل مع قصر النظر حتى سن 18 عاًما على األقل، ومن المحتمل أن یستمر حتى مرحلة 
البلوغ المبكرة إذا انتقل الفرد إلى بیئة بصریة للعمل على مسافة قریبة من العین مثل الدراسة الجامعیة. ھذا ما ینصح بھ البحث، لكن 

ال یمكن أن یخبرنا البحث ما إذا كان قصر نظر الطفل الذي یجلس على كرسینا سیستقر في سن 14 أو 24 عاًما أو حتى بعد ذلك. 
ال یمكننا العمل إال على المالحظات الشاملة لتطبیق أفضل استراتیجیة للتعامل مع قصر النظر وتحقیق أقوى تأثیر محتمل، مع 

مراعاة تأثیر التوقف. على سبیل المثال، إذا قمنا بعملیة تقویم ناجحة للقرنیة لمریض في سن 18 عاًما أو لمرتدي عدسات الصقة 
ثنائیة البؤرة أو متعددة البؤر، فھل یحتاجون إلى التوقف؟ ال یزالون بحاجة إلى تصحیح الرؤیة. عادة ما یكون التوقف قبل ھذا الوقت 

بسبب مالحظة عدم مالءمة التدخل، على سبیل المثال، بسبب اآلثار الجانبیة أو متطلبات الوقت أو التكلفة. 

بعد التوقف، أود أن أتأكد من مالءمة الرؤیة والراحة لتصحیح الرؤیة الفردي في فترة ما بعد التعامل مع قصر النظر - فمن غیر 
المحتمل حدوث تأثیر ارتدادي كبیر لدى المراھقین األكبر سًنا والشباب - وإخبار المریض بأن صحة عینھ ال تزال تتطلب مراقبة 

سریریة مستمرة.   

توصیاتي: 

من البدایة: توضیح أنھ من المرجح أن یستمر التعامل مع قصر النظر حتى سن 18 عاًما وربما بعد ذلك. •

لماذا یجب التوقف عن التدخل قبل سن 18 عاًما؟ یصبح التدخل غیر مناسب بسبب الوقت أو التكلفة أو اآلثار •
الجانبیة. 

لمعرفة مزید من المعلومات عن معیار قصر النظر الذي وضعھ المجلس العالمي للبصریات وإقراره وھو المعیار الخاص 
بالرعایة القائمة على تخفیف اآلثار والقیاس واإلدارة، تفضلوا بزیارة المورد المتاح عبر اإلنترنت على 

www.myopia.worldcouncilofoptometry.info. یمكنكم االنضمام إلى منتدى التعامل مع قصر النظر عبر 
www.myopia.worldcouncilofoptometry.info/ اإلنترنت لمشاركة األفكار وطرح األسئلة على

 .community-forum

 .CooperVision Inc ھذه المقالة مدعومة بمنحة تعلیمیة من شركة

http://www.myopia.worldcouncilofoptometry.info
http://www.myopia.worldcouncilofoptometry.info/community-forum
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