
القياسات ذات الصلة بقرص النظر

االنكسار الخاص بشلل العضلة الهدبية مبا يف ذلك حاالت سقوط الهدب

(أفضل مترين)

ملاذا؟

 ملزيد من الدقة يف تقييم األطفال الصغار الذين قد ال يكونوا قادرين عىل •

.التعبري شفويًا عن مشاكل الرؤية لديهم

كيف؟

 قطرتان من محلول بنسبة ٪1 من تروبيكاميد أو سيكلوبينتوالت بفاصل 5 •

.دقائق. االنكسار بعد 30 إىل 45 دقيقة من أول قطرة

بديل االنكسار الخاص بشلل العضلة الهدبية

.تنظري الشبكية مع التحكم الجيد يف تكيف العني •

فحص قاع العني

ملاذا؟

 توثيق ما إذا كانت هناك سامت مبكرة ملسببات األمراض املرتبطة بقرص 

.النظر

كيف؟

 فحص شبكية العني املركزية واملحيطية بدقة يف ظل التوسيع، وحيثام أمكن، •

 و / أو تصوير (OCT) تسجيل املالحظات باستخدام التصوير املقطعي البرصي

.قاع العني

(AL) قياس الطول املحوري

ملاذا؟

.لتقييم خطر اإلصابة بقرص النظر ورصد تقدمه •

كيف؟

املفضل استخدام مقياس حيوي برصي غري تالميس •

 سيناريو املخاطر: الطول املحوري <25 ملم مع منو من 0.2 إىل 0.3 ملم / • 

سنة

تقييم فيلم الدموع

ملاذا؟

 لتوجيه اتخاذ القرارات الرسيرية بشأن التدخالت البرصية، وخاصة العدسات

.الالصقة، بحيث ميكن ارتداؤها بشكل مريح ومتوافق

كيف؟

 طرح أسئلة استقصائية واستخدام فحص مجهري حيوي باملصباح املشقوق

.لفحص العني األمامية

اإلجراء القيايس

تقييم املسافة وقرب النظر

غري املصحح وبأفضل تصحيح

استخدم املخطط املناسب للعمر •

سّجل النتائج للرصد واملتابعة •

فحص صحة العني

بالداخل •

بالخارج •

الضغط داخل العني •

االنكسار

(ذايت و / أو موضوعي)

 ميكن التعرف عىل األطفال املعرضني لخطر اإلصابة بقرص النظر من خالل مقارنة حالة •

.االنكسار لديهم مع االنكسار الطبيعي لدى مجموعة أقرانهم

(BV) اختبار الرؤية التكيفية وثنائية العينني

.حتى قبل ظهور قرص النظر، قد يظهر عىل األطفال اضطرابات الرؤية ثنائية العينني •

 احرتس من االستجابة التكيفية املنخفضة، وزيادة التأخر التكيفي ونسب نقطة االلتقاء •

.التكيفية/التكيف األعىل

 اهجاردإ متي يتلا تاسايقلا نع ةزجوم ةحمل رظنلا رصق نع ةقيقدلا هذه كحنمت

 رصقب ةباصإلا رطخل ضرعملا وأ رظنلا رصقب باصملا لفطلا نيع صحف نمض

.ليصافتلا نم ديزم ىلع عالطالل ةيعجرملا رداصملا ىلإ عوجرلا ىجري .رظنلا
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ضيرملا خيرات

 يليصفتلا خيراتلا نمضتي نأ يغبني

:يلي ام ضيرملل

(التاريخ العائيل لخطأ االنكسار (لدى الوالدين واألشقاء •

الوقت املنقيض يف الهواء الطلق •

الوقت املنقيض يف العمل بالقرب من األجهزة الرقمية واستخدامها • •

تاريخ ظهور قرص النظر يف حال وجوده •

أي عالج سابق خاص بقرص النظر •

هسايق متي يذلا ام

 نم ةحنمب تايرصبلل يملاعلا سلجملل ةعباتلا رظنلا رصق ةياعر ةرادإ ريياعم ةردابم معد متي

CooperVision.


