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لحظة عن قصر النظر
 استخدام الخطأ االنكساري لتحديد ما قبل قصر

النظر لدى األطفال

السريرية الخلفية 
 يمكن أن يتعرض األطفال لخطر اإلصابة بقصر النظر حتى
 لو كانوا يعانون من الحد األدنى من األخطاء االنكسارية، بما
 في ذلك سداد النظر أو طول نظر أقل مما هو متوقع بالنسبة

 .ألعمارهم
 يمكن أن يتأثر الخطأ االنكساري الطبيعي المتوقع لسن الطفل

.بالعرق

لمًيا عا الوضع 

 ال تتوفر البيانات القائمة على السكان حول
 ما يتم قبوله على أنه تطور “طبيعي” لحالة
 االنكسار لدى األطفال في أجزاء كبيرة من

.العالم وعبر األعراق

عامة بيانات 
ف ما قبل قصر النظر على أنه حالة انكسار للعين أكثر من 0,75 ديوبتر  المعهد الدولي لقصر النظر: ُيعرَّ

 وأقل من 0,50 ديوبتر عند األطفال حيث يوفر مزيج من االنكسار األساسي، والسن، وعوامل الخطر
.األخرى القابلة للقياس الكمي احتمال كاٍف للتطور المستقبلي لقصر النظر الستحقاق التدخل الوقائي

 تذّكر أن الطفل قد يجتاز اختبار فحص الرؤية وال
 .يزال معرًضا لخطر اإلصابة بقصر النظر

 يجب أن يتم فحص األطفال بشكل كامل في وقت
 مبكر، قبل بدء المدرسة، وبشكل منتظم لمراقبة

.حالة االنكسار، وتقييم المخاطر العامة لقصر النظر

 يعد استخدام االنكسار األساسي وحده مفيًدا لتعريف الطفل أنه يعاني من ما قبل قصر
.النظر ويجب أن يؤخذ في االعتبار عوامل الخطر األخرى التي قد تكون موجودة

:)عوامل الخطر )القابلة للتعديل

أقل من ساعتين من الوقت في الهواء الطلق يومًيا

 هناك قدر كبير من الوقت ينقضي في العمل بالقرب 

مهم

تفعل؟ أن  يمكنك  ماذا 
ر مفهوم التطور االنكساري الطبيعي للسكان الذين   طوِّ

 .تخدمهم في مجتمعك
 استخدم رؤيتك وخبرتك السريرية، بجانب األدلة المقدمة م 
 الدراسات المصممة جيًدا، لتقييم ما إذا كان الطفل لديه طول نظر أقل مما

وأكثر من 1,25 ديوبتر في سن السادسة               أكثر من 0,50 ديوبتر في سن السادسةيجب أن يكون في مراحل السن المناسبة

_

النظر؟ بقصر  لإلصابة  عرضة  األكثر  هم  من 

  :)عوامل الخطر )غير القابلة للتعديل
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ملفات تعريف المخاطر ألغراض التوضيح فقط


