
 شراكة في بداية هذا العام أسفرت عن وضع معيار لقرار الرعاية الخاص بالتعامل COOPERVISIONو (WCO) عقد المجلس العالمي للبصريات
 مع قصر النظر عالوة على تبني هذا المعيار. يهدف المعيار إلى زيادة الوعي بمرض قصر النظر باعتباره وباًء دولًيا والحاجة إلى تبني أخصائيو

.البصريات الُنهج القائمة على األدلة التي تركز على تخفيف آثار المرض وقياسه والتعامل معه

 سعى المجلس العالمي للبصريات للتعرف على آراء أربعة من أخصائيي البصريات المشهورين كخبراء في مجال التعامل مع قصر النظر لمشاركة رؤيتهم 
 المهنية بشأن ما يتضمنه معيار الرعاية الخاص بالتعامل مع قصر النظر وكيفية دمجهم لهذا المعيار في ممارساتهم العملية. ويسعدنا مشاركة أفكارهم في

 هذه المقالة. تستند رؤيتهم إلى مجموعة متنوعة من المتخصصين في مجال العناية بالعيون والمتاح لهم خيارات تعامل مختلفة موضوعة تحت تصرفهم كما
.يخدمون مجتمعات مختلفة جًدا من المرضى

الدكتورة كارمن أبيساميس ديشوسو، الفلبين
 حصلت الدكتورة كارمن أبيساميس ديشوسو على درجة الدكتوراه في البصريات من الكليات المركزية في الفلبين في عام 1989، كما حصلت على مرتبة

 الشرف ودرجة االمتياز في امتحانات الزمالة. حازت أيًضا على درجة الماجستير في التدريس من الكليات المركزية بالفلبين، وحصلت على برنامج "زمالة
 جمعية مدرسي العدسات الالصقة العالمية" في كلية البصريات بجامعة واترلو في كندا. ألقت الدكتورة أبيساميس ديشوسو محاضرات محلية ودولية عن

.كيفية التعامل مع قصر النظر. وتدير عيادتها الخاصة منذ عام 1998

الدكتورة روفينا تشان، هونج كونج
 حصلت الدكتورة روفينا تشان على بكالوريوس في البصريات ودرجة الماجستير من جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا. حصلت كذلك على درجة الدكتوراه
 تعمل حالًيا في عيادة خاصة وكمحاضرة زائرة أيًضا في كلية البصريات بجامعة .(HKPU) في علوم الصحة من جامعة هونغ كونغ المتعددة التكنولوجية
 هونغ كونغ المتعددة التكنولوجية. تشمل اهتماماتها الرئيسية المتعلقة بالممارسة السريرية طب تقويم القرنية، وإبصار األطفال، واإلبصار بالعينين، ومشاكل

.اإلبصار المتعلقة بالتعلم

الدكتورة كيت جيفورد، أستراليا
 في عام 2003 وحصلت على درجة فخرية وميدالية الجامعة وُمنحت درجة (QUT) تخرجت الدكتورة كيت جيفورد من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا

 الدكتوراه في بصريات العدسات الالصقة الخاصة بقصر النظر من جامعة كوينزالند للتكنولوجيا في عام 2018. الدكتورة جيفورد هي عالم سريري
 تعمل في الممارسة السريرية وتشغل منصب زميل .Myopiaprofile.com ومدرس لألقران تعيش في بريسبن، أستراليا، ومؤسس مشارك لموقع

 باحث زائر في جامعة كوينزالند للتكنولوجيا وهي رئيسة لجنة إعداد المبادئ التوجيهية الخاصة باإلدارة السريرية في المعهد الدولي لقصر النظر والمؤلفة
.الرئيسية لهذه المبادئ

الدكتورة فوينسانتا فيرا دياز، الواليات المتحدة
 الدكتورة فوينسانتا فيرا دياز خبيرة في السيطرة على قصر النظر من منظور علمي وسريري. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة برادفورد بالمملكة

 (NECO) المتحدة عن عملها في مجال استقصاء مرض قصر النظر، ثم شغلت منصب ما بعد الحصول على الدكتوراه في كلية نيو إنجالند للبصريات
 وزمالة األبحاث في جامعة هارفارد. قامت الدكتورة فيرا دياز بإعداد برنامج بحثي ناجح في كلية نيو إنجالند للبصريات بتمويل من المعاهد الوطنية

 للصحة. تدرس الدكتورة اآلليات التي تساهم في تطور حاالت قصر النظر والتدخالت المطلوبة عند اإلصابة بالمرض. تتمتع الدكتورة فيرا دياز بسجل
 قوي في مجال نشر المقاالت واألبحاث وتعمل كمراجعة ألقسام في مجالت دورية متعددة وتشارك في لجنة الدراسات في المعاهد الوطنية للصحة. كما أنها

تترأس عيادة السيطرة على قصر النظر في كلية نيو إنجالند للبصريات

المجلس العالمي للبصريات
دليل عملي للتعامل مع األطفال المصابين بقصر النظر



ماذا يعني التخفيف المبكر كأحد جوانب معيار الرعاية الخاص بالتعامل مع قصر النظر بالنسبة لك؟ كيف يمكنك تطبيق هذا الجانب في ممارساتك العملية؟

 فقد مارست تصحيح قصر النظر "بالطريقة ،(ECP) الدكتورة أبيساميس ديشوسو: بما أنني أنتمي لعائلة مكونة من ثالثة أجيال من المتخصصين في العناية بالعيون
 التقليدية"، لذا لم يكن التحول إلى التعامل مع قصر النظر بصفته أحد معايير الرعاية أمًرا سهالً. وكما هو معروف، يحتاج كل شيء غير مألوف لبعض الوقت حتى

.يصبح مقبوالً. لقد واجهت الكثير من مواقف "االنتظار والترقب" أثناء بذلي الجهد إلحداث هذا التغيير

 عند الرجوع بالذاكرة إلى عام 2013، تركزت ممارستي في هذه الفترة على التعامل مع قصر النظر طوال الوقت، واليوم، أرى التحدي الرئيسي الذي يواجهني
 عند التعامل مع قصر النظر هو ضمان حضور األطفال لفحوصات العين. أحاول تحقيق ذلك بعدة طرق مختلفة، أوالً، أشجع جميع المرضى البالغين على إحضار
 أطفالهم إلجراء فحص للعين. لقد قمنا أيًضا بتحديث موقعنا على اإلنترنت ووفرنا معلومات عن مدى أهمية الفحوصات المنتظمة لألطفال.  وكممارسة نلتزم بها،
.فإننا ننشط على وسائل التواصل االجتماعي، ونساهم بمقاالت في الصحف اليومية والمجالت عبر اإلنترنت في إطار جهودنا لتعزيز رعاية العيون لدى األطفال

:توصياتي
• .التحلي بالصبر: يتطلب االنتقال من تصحيح قصر النظر بالطريقة التقليدية إلى التعامل معه إلى بذل بعض الجهود 
• .أخذ زمام المبادرة: بصفتك من المتخصصين في العناية بالعيون، تحتاج إلى المبادرة بالوصول إلى المرضى، وليس العكس 
• .تعد وسائل التواصل االجتماعي أداة قوية في نشر معلومات عنك والتعريف بك 

في عيادتك، كيف تحددين األطفال المحتمل تعرضهم لخطر اإلصابة بقصر النظر؟ هل لديك اعتبارات خاصة فيما يتعلق باألطفال في سن ما قبل االلتحاق بالمدرسة؟

 الدكتورة جيفورد: يمكن تحديد األطفال المعرضين لخطر اإلصابة بقصر النظر من خالل تاريخ عائالتهم المرضي (إصابة الوالدين أو واحد منهما بقصر النظر)،
 وعوامل المخاطر البيئية على البصر مثل قضاء أقل من 90 دقيقة يومًيا في الهواء الطلق وأكثر من ساعتين إلى ثالث ساعات في اليوم تقريًبا في العمل على مسافة

 قريبة من العين (خارج وقت المدرسة) وظروف معينة لإلبصار بالعينين مرتبطة باإلصابة بقصر النظر مثل الحول، وتأخر التكيف مع الضوء، ونسب عالية من
.التقارب المتكيف إلى التكيف، والحول الوحشي المتقطع

 أكثر العوامل خطورة لإلصابة بقصر النظر في المستقبل، بغض النظر عن العوامل األخرى المشار إليها، هو أن الطفل ال يكون طويل النظر كما ينبغي أن يكون
 في سن معينة. يكون الطفل الذي تبلغ قوة بصره أكثر من 0.75 ديوبتر أو أقل في السادسة من عمره معرًضا لخطر اإلصابة بقصر النظر من قبل المراهقين ويجب

 اعتباره في مرحلة ما قبل قصر النظر. يتمثل شاغلي األكبر بشأن األطفال في سن ما قبل االلتحاق بالمدرسة وفي السنوات األولى من الدراسة في تحقيق انكسار
.دقيق لتقييم قصر النظر في مرحلة ما قبل اإلصابة بقصر النظر

 
:توصياتي

• .أكثر العوامل خطورة: أكثر من 0.75 ديوبتر أو أقل في سن السادسة
• .عوامل الخطر األخرى: وجود تاريخ عائلي لإلصابة بمرض قصر النظر، والبيئة البصرية، واإلبصار بالعينين

  متى تعتقدين أنه من المناسب تقديم فكرة التعامل مع قصر النظر؟

 الدكتورة تشان: عندما يكون الطفل معرًضا لخطر اإلصابة بقصر النظر، فإن تثقيف المرضى وأولياء األمور يصبح ذا أهمية خاصة. أعتقد أنه من الضروري شرح
 أسباب قصر النظر وتقديم توصيات بشأن عادات نمط الحياة الصحي مثل الوقت المطلوب قضاؤه في الهواء الطلق والحاجة إلى تقييد العمل على مسافة قريبة من
 العين وكذلك تخصيص أوقات للراحة خالل هذا الفترة.  أود أن أشرح مخاطر قصر النظر للمرضى وأولياء األمور حتى يأخذوا حذرهم بشأن اإلصابة المحتملة

 بقصر النظر. وفي النهاية، سأطلع العائلة بإيجاز على الخيارات المختلفة للتعامل مع قصر النظر حتى يكونوا على استعداد لإلجراءات التي قد نحتاج إلى اتخاذها في
.المستقبل القريب

 تعتمد إدارتي السريرية لألطفال على ما إذا كان األطفال يحققون مستويات نمو طبيعية للعين أم ال. إذا كانت حالة االنكسار تشير إلى احتمالية اإلصابة بقصر النظر
.في المستقبل، فقد أقترح عمل متابعة للحالة كل ستة أشهر

توصياتي
• تثقيف المرضى وأولياء األمور

• أسباب ومخاطر اإلصابة بقصر النظر وترقي المرض
• .الوقت الواجب تمضيته في الهواء الطلق وكيفية إدارة وقت العمل على مسافة قريبة من العين

• .تقديم خيارات مختلفة للتعامل مع قصر النظر
• .المتابعات: كل ستة أشهر أو بمعدل تكرار أكبر
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 ما العوامل التي تؤثر على توقعاتك بمدى نجاح التدخل الرامي للتعامل مع قصر النظر؟ ما العوامل التي قد تؤثر عليك لتغيير مسار المرض من خالل اختيار
التدخل المناسب للتعامل مع قصر النظر؟

 الدكتورة فيرا دياز: من الصعب التنبؤ بمدى نجاح التدخل في حالة طفل واحد حيث ال نملك حتى اآلن أدلة كافية لعمل مثل هذه التوقعات على وجه التحديد. بشكل
 عام، يعتمد الترقي المتوقع على عمر الطفل، حيث يترقى المرض لدى األطفال األكبر سًنا بشكل أبطأ من األطفال األصغر سًنا، لذلك يجب أن نتوقع أهداًفا مختلفة

 للتدخل بناًء على عمر الطفل. على الرغم من عدم اكتمال نمو العين (يختلف معدل نمو الطول المحوري باختالف العمر والجنس والِعرق)، إال أن منحنيات نمو
.العين المتوقعة تكون متاحة ويجب استخدامها لتقدير الترقي المتوقع لكل طفل على حدة

 أحد العوامل المهمة األخرى الواجب وضعها في االعتبار هو الدافع. األطفال الذين لديهم دوافع عالية، ال سيما مع التدخل واستخدام العدسات الالصقة، يتوافقون
.بدرجة أكبر على األرجح، وبالتالي هم األقرب لتحقيق النجاح. كما يعد دعم األسرة مهًما بالطبع، لكن دوافع الطفل هي العامل األول لتحقيق التوافق والنجاح

 وفي النهاية، يجب وضع نمط الحياة المتبع في االعتبار. تبذل بعض العائالت قصارى جهدها التباع التوصيات المتعلقة بوقت العمل على مسافة قريبة من العين

 ووقت التواجد في الهواء الطلق. أنصح بتقليل الوقت الذي يقضيه الطفل في العمل على مسافة قريبة من العين (مع أي مادة)، وزيادة مسافة المشاهدة والحصول
.على فترات راحة متكررة. "  وفيما يتعلق بالتواجد في الهواء الطلق، أوصي بأن يقضي الطفل ساعتين في اليوم أو أكثر خالل النهار في أماكن مفتوحة

 لتقييم ما إذا كان التدخل فعااًل أم ال، أستخدم كل من درجة قصر النظر مقاسة بالديوبتر والطول المحوري، وهو اختبار مهم أكثر دقة من االنكسار في تحديد مدى
 ترقي قصر النظر. من المهم أيًضا مالحظة أن الهاجس الذي يرتبط بقصر النظر هو االستطالة المفرطة للعين، وليس كمية الديوبتر. إذا لم يكن الترقي أقل من

.المتوقع بناًء على معايير العمر المتوقعة بعد فترة 12 شهًرا على األقل، أوصي بتغيير طريقة التدخل أو إضافة تدخل آخر

:توصياتي
• .تحفيز األبناء وأولياء أمورهم: العامل الرئيسي لنجاح التعامل مع قصر النظر

• .نمط الحياة: تنظيم وقت العمل على مسافة قريبة من العين (أخذ فترات راحة متكررة) وقضاء ساعتين على األقل يومًيا في الهواء الطلق
• .(التأثير بعد 12 شهًرا: قارن الترقي بمعايير العمر المتوقعة (كمية الديوبتر والطول المحوري

أثناء إجراء فحوصات المتابعة لطفل يخضع إلدارة قصر النظر، ما الجوانب التي توليها اهتماًما خاًصا؟

 الدكتورة تشان: يختلف تركيزي في اختبارات المتابعة المشار إليها تبًعا لطريقة التعامل مع قصر النظر. بشكل عام، يتمثل هاجسي األول في مدى توافق المريض
 مع تطبيق التدخل الموصوف - سواء كان هذا هو أنسب وقت الستخدام العدسات الالصقة والنظارات، أو تغيير معدل استخدام نقط العين وما إلى ذلك. سواء كان

 التدخل يتضمن استخدام النظارات أو العدسات الالصقة أو األدوية؛ تعتمد فعالية التعامل مع قصر النظر بشكل كبير على كيفية اتباع المرضى للخطة الموصى
 بها. عالوة على ذلك، قد يؤدي عدم االمتثال لضوابط التعامل مع العدسات الالصقة ونظافتها في بعض الحاالت إلى مضاعفات تهدد اإلبصار. , لذا، يعد التاريخ

التفصيلي لتحمل المريض للتأثيرات المحتملة  واالمتثال أمًرا حيوًيا
.

 فيما يتعلق بالنتائج السريرية، أستخدم االنكسار الذاتي واالنكسار في حالة شلل العضلة الهدبية لتقييم تطور إدارة قصر النظر وقياس الطول المحوري ,  كنقاط
 بيانات تكميلية حول ترقي قصر النظر. يعد إجراء فحص شامل لصحة العين أمًرا ضرورًيا للكشف عن اآلثار الجانبية أو المضاعفات المحتملة. وفي النهاية، يعد

.التواصل مع المرضى وأولياء األمور بشأن شرح النتائج وكذلك تعزيز االمتثال للتدخل سبًبا رئيسًيا لنجاح التعامل مع قصر النظر

:توصياتي
• .تاريخ الحالة: التوافق والتكيف مع خيار التعامل مع قصر النظر الموصى به 
• .تقييم الترقي: قياس االنكسار الذاتي وانكسار شلل العضلة الهدبية وقياس الطول المحوري 
• .األعراض الجانبية والمضاعفات: الفحص الداخلي والخارجي لصحة العين 
• .التركيز على التواصل األسري: نتائج التعامل مع قصر النظر واالمتثال 
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هل تعتبرين كل من المكافئ الكروي )تقدير ألخطاء انكسار العين( واالستطالة المحورية جزًءا من قياس مدى نجاح التعامل مع قصر النظر؟

 الدكتورة جيفورد: يمكن القول أن توفير قياس دقيق النكسار العين لدى مرضانا الصغار الذين يعانون من قصر النظر هو العنصر األكثر أهمية واألكثر وضوًحا
 في فحص العين. يتمحور التعامل مع قصر النظر حول تصحيح الرؤية والحفاظ عليها. يفهم كل من أولياء األمور والمرضى مفهوم االنكسار بسهولة. ومع ذلك،

 فإن االنكسار أقل دقة من سبع إلى عشر مرات عند قياس التغيرات الصغيرة في قصر النظر مقارنًة بقياس الطول المحوري عن طريق المقاييس الحيوية للعين. يعد
 الطول المحوري أيًضا مؤشًرا سريرًيا مهًما لزيادة مخاطر اإلصابة بأمراض العين. أشعر أن كالهما مهم وسيظل كذلك، على الرغم من أن كالهما يتطلب التعرف

 على السياق وشرح الحالة. على سبيل المثال، يمكن أن أتفهم شعور أولياء األمور بخيبة األمل عندما تترقى حالة طفلهم البالغ من العمر 8 سنوات بمقدار 0.50- في
.السنة، أو زيادة الطول المحوري بمقدار 0.15 ملم، على الرغم من أن كالهما يشير إلى نتيجة جيدة في ذلك العمر

:توصياتي
• .المكافئ الكروي: أهم قياس لتصحيح الرؤية والحفاظ عليها 
• .الطول المحوري (مفيد ولكن ليس ضرورًيا): يشير إلى مخاطر اإلصابة بالمرض ويقيس الترقي بشكل أكثر دقة 

•  كيفية التقييم: تعّرف على معدل الترقي السنوي المعتاد لقصر النظر لدى طفل مصاب برؤية فردية تم تصحيحها، وذلك بناًء على عمره وِعرقه للوصول إلى نقطة
.يمكنك استخدامها في عقد المقارنات

ماذا تعني لك اإلدارة كأحد جوانب معيار الرعاية الخاص بالتعامل مع قصر النظر؟ كيف يمكنك تطبيق هذا الجانب في ممارساتك العملية؟
 

 الدكتورة جيفورد: يعني التعامل مع قصر النظر أو إدارته القيام بأكثر من مجرد تصحيح خطأ االنكسار. يبدأ هذا األمر بإجراء حوار حول قصر النظر - وشرح ترقيه
 المعتاد في مرحلة الطفولة، وتأثيره على الوظائف على المدى القصير، وزيادة خطر اإلصابة بأمراض العين وضعف البصر على المدى الطويل. إذا كان أولياء أمور
.األطفال المصابين بقصر النظر ليس لديهم هم أنفسهم قصر نظر أو لديهم قصر نظر بسيط، فقد يتطلب ذلك بذل بعض الجهود لتوضيح طبيعة المرض ألولياء األمور

 الخطوة التالية هي تقديم المشورة بشأن البيئة المرئية؛ وبشكل أكثر تحديًدا، ضرورة زيادة الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق إلى 90 دقيقة يومًيا ومحاولة تقليل
 قضاء وقت الفراغ في أنشطة تتم ممارستها على مسافة قريبة من العين أو استخدام شاشات األجهزة إلى أقل من ساعتين يومًيا (خارج وقت المدرسة). هذه ممارسة

 جيدة لجميع األطفال، وغالًبا ما يكون أولياء األمور في أمس الحاجة إلى نصائح عملية بشأن إدارة وقت استخدام شاشات األجهزة. وفي النهاية، وبالنسبة لوجهة
.نظري، تعني اإلدارة التفكير في أفضل تدخل بصري متاح أمامي يناسب الطفل المعني، والذي سيصحح قصر نظره ويتحكم في ترقيه

:توصياتي
• :اتخاذ ثالث خطوات للتعامل مع قصر النظر هي 
• .إجراء حوار بشأن ترقي قصر النظر والتأثير على الوظائف والمخاطر على صحة العين 
• .نصائح بشأن التعامل مع البيئة المرئية من حولنا 
• .التدخل البصري األنسب الذي يعمل على تصحيح قصر النظر والمساعدة في السيطرة عليه في الوقت نفسه 

في أي مرحلة توصين ببدء التدخل بغية التعامل مع قصر النظر لدى الطفل؟ ما العوامل المؤثرة في توجيه عملية اتخاذ القرار؟

 الدكتورة فيرا دياز: أوصي عموًما ببدء التعامل مع قصر النظر في أسرع وقت ممكن. يتطور قصر النظر بسرعة أكبر في بداية ظهوره، لذلك بمجرد أن يصاب
 الطفل بقصر النظر، وبغض النظر عن عمره، أوصي ببدء التعامل مع قصر النظر. باإلضافة إلى ذلك، نحن نعلم أن قصر النظر يترقى بشكل أسرع لدى األطفال

 األصغر سًنا، وأن الطفل األصغر سيترقى المرض لديه على فترة أطول، لذا، نتوقع مستويات أعلى من قصر النظر في مرحلة البلوغ في حال اإلصابة بقصر النظر
 في وقت مبكر من حياتهم. ,  يتمثل التدخل األكثر فعالية في اإلجراء الذي يناسب وضع الطفل الفردي بشكل أفضل في جميع مراحل وأنماط الحياة، لذا، من المهم أن

.يكون لدينا مجموعة من التدخالت المفيدة سريرًيا مدعومة بقاعدة األدلة الموجودة تحت تصرفنا
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 لهذه األسباب، أوصي بشدة بالتعامل مع قصر النظر لدى األطفال األصغر سًنا الذين يعانون من قصر النظر، واتخاذ إجراءات أكثر إذا كان لديهم مستويات أعلى من
 قصر النظر. ال أوصي أبًدا باللجوء إلى طرق تصحيح قصر النظر "القديمة" مثل نظارات الرؤية الفردية أو العدسات الالصقة لألطفال الذين قد يترقى قصر النظر

.لديهم. هذا يعني في األساس معظم األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما

:توصياتي
• .بدء التعامل مع إدارة قصر النظر في أقرب وقت ممكن 
• :السيطرة على قصر النظر هي األكثر أهمية لدى 
• األطفال األصغر سًنا 
• .األطفال الذين يعانون من ارتفاع درجات قصر النظر 

كيف تختارين التدخل األفضل للتعامل مع قصر النظر لدى كل مريض؟

 الدكتورة أبيساميس ديشوسو: ضرورة إجراء مقابالت مع أولياء األمور للتعرف على نمط حياة أطفالهم وهواياتهم أو أنشطتهم الرياضية إن وجدت، ونمط نومهم (عدد
.ساعات النوم ووقته). هذا يعطيني إحساًسا ما إذا كان الطفل سيتوافق مع أسلوب التعامل مع قصر النظر الذي أفكر فيه أم ال

 الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات والتي تعاني من قصر النظر وترقص الباليه، على سبيل المثال، لمدة 8 ساعات يومًيا بمساعدة فصل دراسي عبر اإلنترنت، خمسة
 أيام في األسبوع، من المرجح أن تتوافق مع شروط طب تقويم القرنية. الطفل البالغ من العمر 10 سنوات والذي يعاني من قصر النظر بنفس القدر ولكنه يقضي وقًتا
 أطول في اللعب على اإلنترنت وينام في وقت متأخر جًدا من الليل قد يتوافق بشكل أفضل مع عدسات الصقة رقيقة للسيطرة على قصر النظر ارتداؤها لمدة أقصاها

.من 10 ساعات إلى 11 ساعة في اليوم

 بعض النظارات التي تهدف إلى تقليل ترقي قصر النظر أو العدسات التنفيذية البسيطة ثنائية البؤرة هي خياراتنا المحددة للتعامل مع قصر النظر عندما ال تنجح
.العدسات الالصقة للرؤية الفردية وإذا لم يكن أولياء األمور مستعدين حتى اآلن الرتداء أطفالهم العدسات الالصقة

 إذا لم يكن هناك دليل على تباطؤ الطول المحوري واستمر قصر النظر في االزدياد، فأنا عادة ال أتحول إلى استراتيجية أخرى ولكني أشارك في إدارتها مع طبيب
 عيون ينصح بوضع قطرة األتروبين ٪0.05 على العين كل ليلة. يجب أن يكون لهذا تأثير من 30 إلى 70 في المئة على ترقي قصر النظر. ,  ومع ذلك، يعتبر هذا

 النوع من التعامل مع قصر النظر في الفلبين خدمة متميزة وعادة ما يقتصر االستفادة منها على العائالت الثرية القادرة على دفع ثمن هذه الخدمة. أنا أقدم تدخالت
.أكثر بأسعار معقولة مثل العدسات التنفيذية ثنائية البؤرة

:توصياتي
• .ال يوجد حل واحد يناسب جميع حاالت التعامل مع قصر النظر 
• .عقد مقابالت مع أولياء األمور واألطفال لفهم هواياتهم وأنماط نومهم 
• .مراعاة خيارات التدخل المختلفة لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة لألسر 
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ما العوامل التي قد تؤثر عليك لتغيير مسار المرض من خالل اختيار التدخل المناسب للتعامل مع قصر النظر؟

 الدكتورة تشان: إذا لم يتم السيطرة بشكل جيد على ترقي قصر النظر لدى مريضي، فسأتجه إما إلى التحول من خيار التدخل األولي لنوع آخر من التعامل مع قصر
 النظر، أو الجمع بين خيار التعامل األولي وطريقة التدخل الثانية. كشفت األبحاث الحديثة عن نتائج مفيدة في حال الجمع بين طرق التدخل مثل األتروبين وطب تقويم

 .القرنية  أو العدسات الالصقة متعددة البؤر
 إذا كان المريض غير متوافق، فسأفكر أيًضا في التحول من االختيار األولي للتعامل مع قصر النظر إلى شيء يلقى قبواًل أكثر من جانب المريض، أو حتى إنها

.التدخل

:توصياتي
• :ضعف االستجابة للتعامل مع قصر النظر 
• .تغيير التدخل األولي الذي وقع االختيار عليه 
• .الدمج مع طريقة أخرى للتدخل 
• :غير متوافق أو يعاني من بعض اآلثار الجانبية 
• .تغيير التدخل األولي الذي وقع االختيار عليه 
• .إنهاء التدخل 

متى تفكرين عادًة في إنهاء تدخل التعامل مع قصر النظر وما هو نهجك في مراقبة المرضى بعد انتهاء التدخل؟

 الدكتورة جيفورد: هذا سؤال مهم يمكن ألولياء األمور طرحه غالًبا في االستشارة األولى. الجواب هو أن نصف األطفال الذين يعانون من قصر النظر تستقر حالتهم
 على ما يبدو عند بلوغهم سن 16 عاًما، لكن هذا يعني أن نصفهم ما زالوا يعانون من ترقي المرض. تستقر حالة ما يقرب من ثالثة أرباع مرضى قصر النظر عند

.بلوغ سن 18 عاًما، ولكن بعد ذلك يمكن لنسبة تصل إلى 20 بالمئة منهم أن يترقى المرض لديهم بحوالي ديوبتر واحد على األقل في العشرينات من عمرهم

 نصيحتي إذن هي وجوب استمرار التعامل مع قصر النظر حتى سن 18 عاًما على األقل، ومن المحتمل أن يستمر حتى مرحلة البلوغ المبكرة إذا انتقل الفرد إلى
 بيئة بصرية للعمل على مسافة قريبة من العين مثل الدراسة الجامعية. هذا ما ينصح به البحث، لكن ال يمكن أن يخبرنا البحث ما إذا كان قصر نظر الطفل الذي

 يجلس على كرسينا سيستقر في سن 14 أو 24 عاًما أو حتى بعد ذلك. ال يمكننا العمل إال على المالحظات الشاملة لتطبيق أفضل استراتيجية للتعامل مع قصر النظر
 وتحقيق أقوى تأثير محتمل، مع مراعاة تأثير التوقف. على سبيل المثال، إذا قمنا بعملية تقويم ناجحة للقرنية لمريض في سن 18 عاًما أو لمرتدي عدسات الصقة
 ثنائية البؤرة أو متعددة البؤر، فهل يحتاجون إلى التوقف؟ ال يزالون بحاجة إلى تصحيح الرؤية. عادة ما يكون التوقف قبل هذا الوقت بسبب مالحظة عدم مالءمة

.التدخل، على سبيل المثال، بسبب اآلثار الجانبية أو متطلبات الوقت أو التكلفة

 بعد التوقف، أود أن أتأكد من مالءمة الرؤية والراحة لتصحيح الرؤية الفردي في فترة ما بعد التعامل مع قصر النظر - فمن غير المحتمل حدوث تأثير ارتدادي كبير
  .لدى المراهقين األكبر سًنا والشباب - وإخبار المريض بأن صحة عينه ال تزال تتطلب مراقبة سريرية مستمرة

:توصياتي
• .من البداية: توضيح أنه من المرجح أن يستمر التعامل مع قصر النظر حتى سن 18 عاًما وربما بعد ذلك 
• .لماذا يجب التوقف عن التدخل قبل سن 18 عاًما؟ يصبح التدخل غير مناسب بسبب الوقت أو التكلفة أو اآلثار الجانبية 
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