
 قرار املجلس العاملي للبرصيات
معيار الرعاية إلدارة قرص النظر من قبل أخصائيو البرصيات

بينام من املتوقع أن يزداد عدد السكان املتأثرين بقرص النظر من حوايل ملياري شخص يف عام 2010 إىل ما يقرب من خمسة مليارات شخص يف عام 2050؛

وبينام أعلن تقرير عام 2015 الصادر عن منظمة الصحة العاملية )WHO( أن "قرص النظر وقرص النظر الشديد يتزايدان عىل مستوى العامل مبعدل ينذر بالخطر، مع 
زيادات كبرية يف مخاطر ضعف البرص من الحاالت املرضية املرتبطة بقرص النظر الشديد"؛

بينام يتفق أخصائيو العناية بالعيون عىل أنه من دون تحديد مبكر لقرص النظر والتدخل لعالجه، فإن الطفل سيكون معرض لخطر تطور مشاكل متعلقة بصحة العني 
ومشاكل يف الرؤية طويلة األمد؛ 

وبينام مع زيادة انتشار قرص النظر، بغض النظر عن حجمه، هناك زيادات مصاحبة يف خطر اإلصابة مبزيد من ضعف البرص الناتج عن أمراض العيون مثل إعتام عدسة 
العني، وانفصال الشبكية، واعتالل البقعة الصفراء، والزرق، واالعتالل العصبي البرصي؛

بينام تتعامل مهنة قياس البرص تقليديًا مع األخطاء االنكسارية غري املصححة، وخاصة قرص النظر، من خالل تصحيحها باستخدام النظارات أو العدسات الالصقة؛

وبينام إن الحجم املتزايد لقرص النظر ومضاعفات صحة العني يضع عبئًا متزايًدا عىل نوعية الحياة الفردية ويسبب ارتفاًعا يف نفقات الرعاية الصحية لكل من األفراد 
وأنظمة الرعاية الصحية يف جميع أنحاء العامل؛

بينام حدد قدر كبري من البحث العلمي عدًدا من التدخالت للسيطرة عىل تطور قرص النظر، مبا يف ذلك التدخالت السلوكية والبرصية والدوائية أو مجموعة مختلفة 
من العالجات؛

وبينام تعترب اإلدارة الفعالة لقرص النظر أمرًا بالغ األهمية لتقليل مخاطر اإلصابة بضعف برصي ال رجعة فيه بسبب أمراض العني املرتبطة بقرص النظر؛

بينام قد مينع التدخل املبكر أو يؤخر ظهور قرص النظر، أو يوقف أو يبطئ تقدمه؛ 

وبينام العديد من أخصائيي البرصيات بطيئون يف معالجة األدلة العلمية املتزايدة التي توضح االنتشار املتزايد، وزيادة الشدة، واآلثار الضارة عىل الصحة البرصية ، 
واعتامد التدخالت التي أثبتت جدواها؛

بينام يجب أن يكون تطبيق طرق لتقليل تطور قرص النظر هو املعيار الحايل للرعاية بني العديد من أخصائيي البرصيات، لكنه ليس كذلك؛

بينام عدم وجود معيار ثابت للرعاية يف إدارة قرص النظر يرض مبهنة قياس البرص واملرىض والصحة العامة؛ و

بينام مل يعد مجرد تصحيح الخطأ االنكساري كافيًا، وال ينبغي أن تكون إدارة قرص النظر اختيارية، بل يجب أن تكون التزاًما من أخصائيي البرصيات؛

ولذلك، تم حلها اآلن، حيث قام املجلس العاملي للبرصيات نيابة عن أعضائه بـ:

1.  تعريف معيار الرعاية القائم عىل األدلة بأنه يتكون من ثالثة مكونات رئيسية:

•  التخفيف - يقوم أخصائيو البرصيات بتثقيف وإرشاد اآلباء واألطفال، أثناء فحوصات العني املبكرة واملنتظمة، حول منط الحياة / النظام الغذايئ / العوامل 
األخرى ملنع / تأخري ظهور قرص النظر 

•  القياس - يقوم أخصائيو البرصيات بتقييم حالة املريض خالل فحوصات الرؤية الشاملة املنتظمة وصحة العني، )مثل الخطأ االنكساري والطول املحوري كلام 
أمكن ذلك( 

•  اإلدارة - يعالج أخصائيو البرصيات احتياجات املرىض اليوم من خالل تصحيح قرص النظر، مع توفري التدخالت القامئة عىل األدلة )عىل سبيل املثال، العدسات 
الالصقة والنظارات واملستحرضات الصيدالنية( التي تبطئ من تطور قرص النظر، لتحسني نوعية الحياة وتحسني صحة العني اليوم ويف املستقبل؛ و

2.  نصح أخصائيي البرصيات بدمج معيار الرعاية إلدارة قرص النظر يف مامرستهم التي تتحول ليس فقط من تصحيح الرؤية بل تشمل التثقيف العام واملناقشات 
املبكرة واملتكررة مع اآلباء التي ترشح:

•  ما هو قرص النظر

•  عوامل منط الحياة التي قد تؤثر عىل قرص النظر

•  املخاطر املتزايدة عىل صحة العني عىل املدى الطويل التي يسببها قرص النظر

•  األساليب املتاحة التي ميكن استخدامها إلدارة قرص النظر وإبطاء تقدمه.

Mr. Paul Folkesson، الرئيس، السويد
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