يوفر هذا التقرير عن قرص النظر نظرة عامة موجزة عىل ثالثة عوامل تتعلق بنمط الحياة من املقرر
.تضمينها يف املحادثات مع األطفال وأولياء أمورهم عن إدارة قرص النظر
.يرجى الرجوع إىل املصادر املرجعية لالطالع عىل مزيد من التفاصيل

ما نعرفه :لقد توصلت الدراسات إىل أن الوقت الذي تقضيه يف
الهواء الطلق ميكن أن يساعد عىل الوقاية من قرص النظر أو تأخري
.ظهوره أو إيقافه أو إبطاء تقدمه

الهواء الطلق لها تأثري إيجايب عىل تطور قرص النظر وتقدمه .مباذا
تويص؟
.اذكر أنه كلام زاد الوقت املنقيض يف الخارج كان التأثري أفضل •
اقرتح ما ال يقل عن ساعتني يوم ًيا من النشاط الخارجي يف أي •
.وقت خالل اليوم ،مبا يف ذلك وقت املدرسة

.ظهوره أو إيقافه أو إبطاء تقدمه
ملاذا؟ يف حني أن املزيد من األبحاث جارية ،فإن عوامل مثل
الطبيعة الحقيقية والضوء الساطع الذي يأيت مع الوقت املنقيض يف
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النصيحة
معدل تكرار فحوصات العني:
امتحانان سنويًا (لألطفال
)املعرضني للخطر

ساعتان كحد أقىص من
وقت الجهاز وقري ًبا من
العمل يوم ًيا

ما نعرفه :توصلت بعض الدراسات إىل وجود ارتباط بني الوقت
املنقيض أمام الشاشة والعمل يف مكان قريب منها مع ظهور قرص
.النظر
ملاذا؟ هناك حاجة إىل إجراء مزيد من األبحاث لفهم سبب تأثري
املشاهدة املفرطة لألجهزة والعمل يف مكان قريب منها عىل
قرص النظر ،ولكن أبلغ أخصائيو رعاية العني عن ارتفاع معدالت
قرص النظر أثناء جائحة كوفيد -19حيث زاد عدد األطفال الذين
.يقضون وقتًا أكرب أمام الشاشات بسبب األعامل املدرسية عن بُعد
مباذا تويص؟
شجع املرىض عىل اتباع قاعدة  20-20لكل  20دقيقة تقضيها يف •
النظر إىل الشاشة ،خذ قسطًا من الراحة من خالل النظر إىل يشء
.عىل مسافة ملدة  20ثانية
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الوقت املنقيض يف الهواء
الطلق :ساعتان يف الخارج يوم ًيا
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ما نعرفه :من املهم توفري فحوصات عني شاملة لألطفال مبك ًرا لتأخري
ظهور قرص النظر أو إبطاء تقدمه .قد تكون عالمات إصابة الطفل بقرص
النظر ظاهرة بالفعل لدى األطفال يف سن  4سنوات
ملاذا؟ تحقق التغريات السلوكية والتدخالت البرصية التأثري األكرب عندما
.تبدأ يف أقرب وقت ممكن
مباذا تويص؟
شجع األطفال يف سن ما قبل املدرسة عىل الحضور إلجراء فحص •
.عني شامل
املتابعة :فحوصات سنوية أو مبعدل مرتني يف السنة لألطفال •
.املعرضني لخطر معني
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