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المجلس العالمي للبصریات یصدر توجیًھا مھنیًا للتعامل مع قصر النظر  
 األطفال  لدى

) بشأن معیار الرعایة بدعم من  WCOالعالمي للبصریات (تمثل المقالة تكملة لقرار المجلس 
 CooperVisionشركة 

 
"الدلیل  في إصدار  CooperVisionوشركة ) WCO( المجلس العالمي للبصریاتاشترك ) 2022ینایر  13سانت لویس (

. تمت كتابة المقالة المھنیة بواسطة أربعة متخصصین من ذوي الخبرة في  قصر النظر" العملي للتعامل مع األطفال المصابین ب
) بشأن معیار WCOلقرار المجلس العالمي للبصریات (مجال صحة وعلوم العیون من أنحاء العالم. حیث أنھا تعد تكملة 

والذي یستند على األسالیب القائمة على األدلة التي   ،الرعایة الخاص بالتعامل مع قصر النظر على ید أخصائیي البصریات
 تركز على الركائز الثالث المتمثلة في التخفیف، والقیاس، والتعامل. 

 
 arabic/-article-myopia.worldcouncilofoptometry.info/professionalالعمل متاح على 

 
) للرعایة، وكیف یمكن WCOتعاون المؤلفون لتبادل أفكارھم حول ما یتضمنھ معیار المجلس العالمي للبصریات (

العیون االستفادة منھ في معركتھم ضد وباء قصر النظر في جمیع أنحاء العالم. ومن بین ھؤالء الدكتورة  لمتخصصي رعایة  
"كارمن أبیسامیس دیشوسو" من الفلبین، وھي ممثلة لمجلس آسیا والمحیط الھادئ للبصریات في المجلس العالمي للبصریات  

)WCO( وتدیر عیادتھا الخاصة ،Abesamis Eye Care  والدكتورة "روفینا تشان"، وھي محاضرة زائرة في كلیة .
البصریات بجامعة ھونغ كونغ التطبیقیة وفي عیادتھا الخاصة. والدكتورة "كیت جیفورد" من أسترالیا، والتي تعمل في  

والدكتورة "فوینسانتا فیرا دیاز" من بوسطن،  .MyopiaProfile.comالممارسة السریریة، ومؤسسة مشاركة في موقع 
 .عیادة عالج قصر النظر التابعة لكلیة نیو إنجالند للبصریاتوالتي تعمل كمراجع لدوریات متعددة وتترأس 

 
قالت الدكتور "فوینسانتا فیرا دیاز": "أُوصي بشدة أن یبدأ متخصصو رعایة العیون بالتعامل مع قصر النظر الیوم. ال  

) نقطة رائعة لالنطالق. یجب أن تبدؤوا WCOتنتظروا أكثر من ذلك. ابدؤوا الیوم. تعتبر مقالة المجلس العالمي للبصریات (
وأولیاء أمورھم حول اعتبارات نمط الحیاة، وقضاء المزید من الوقت في الھواء الطلق، والحصول  في تثقیف المرضى لدیكم 

على فترات راحة متكررة أثناء العمل القریب، وإبقاء المواد بعیًدا. یجب علیكم أیًضا تثقیفھم بشأن الخیارات المتاحة للتعامل 
زمة لتنفیذ خیارات التعامل مع قصر النظر، فلتبدؤوا. إذا لم تتمكنوا مع قصر النظر. إذا كانت لدیكم الموارد والمھارات الال

من تقدیم ھذه الخیارات بعد، فال یزال یتعین علیكم تثقیف مرضاك بشأن خیارات التعامل مع قصر النظر وإحالتھم إلى شخص  
ل یعاني من قصر النظر بشأن  یمكنھ المساعدة في التعامل مع قصر النظر لدیھم. ستلحق بھم الضرر إذا لم تُثقّف كل طف

  الخیارات المتاحة".
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وقالت الدكتورة "كیت جیفورد"، "نصیحتي لمتخصصي رعایة العیون من خالل ھذه المقالة ھي القیام بشيء ما، أو القیام 
ابدأ في  بشيء آخر إضافي. نحن نأتي جمیعًا من نقاط انطالق مختلفة. بدالً من مجرد الحدیث عن تصحیح قصر النظر، 

الحدیث عن كیفیة التعامل مع قصر النظر والتحكم فیھ. اتخذوا الخطوات التالیة لالنخراط في أحدث ما توصلت إلیھ األبحاث 
والعلوم. ناقشوا قصر النظر، وناقشوا البیئة المرئیة، وحّددوا أفضل طریقة للتصحیح البصري والتي ستتحكم في تطور قصر  

 النظر".
 
"كارمن أبیسامیس دیشوسو"، "یجب علینا جمیعًا أن نصبح أطباء متخصصین في عالج قصر النظر في  وأضافت الدكتورة  

نھایة األمر. فھذا ھو ما كل یھتم بھ علم البصریات. نحن نھتم بالمرضى وعائالتھم ألنھم قد یكونوا في مكان ما بعد مرور 
حده السبیل الجید جًدا لالنتھاج اآلن. التحكم ھو الحل  خمس أو عشرة سنوات دون تعامل مع قصر النظر. لم یعد التصحیح و

الصحیح. یجب على متخصصي رعایة العیون، أینما كانوا، أن یكونوا استباقیین وأن یتعمقوا في التعامل مع قصر النظر ألننا 
 في نھایة األمر نخدم المریض والمجتمع". 

 
في المائة من سكان العالم في   50ء متناٍم قد یصیب ما یصل إلى وصرحت الدكتورة "روفینا تشان" قائلة: "قصر النظر ھو وبا

العقود القلیلة القادمة. وقد یصاب ُخمس ھؤالء المصابین، بمضاعفات تھدد الرؤیة مرتبطة بقصر النظر الشدید. وبصفتنا 
  رستنا لصالح عمالئنا".أخصائیین في البصریات، فنحن مسؤولون عن دمج التعامل مع قصر النظر القائم على األدلة، في مما

 
الحدث االفتراضي العالمي  سیلقي مؤلفا المقال الدكتورة "كارمن أبیسامیس دیشوسو" والدكتورة "كیت جیفورد" كلمة في 

. سّجل في  2022فبرایر  12في  CooperVisionالذي یقدمھ المجلس العالمي للبصریات وشركة  للتعامل مع قصر النظر
" (وضعھ في حیز التنفیذ) المجاني على  Putting It Into Practiceحدث " 

www.Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info . على " انقرEvents .(أحداث) " 
 

لزیادة الوعي بتطور مرض قصر النظر   2021في أوائل عام  CooperVisionتعاون المجلس العالمي للبصریات وشركة  
وااللتزام بمعیار الرعایة إلدارة الحالة. تتمحور المبادرة المشتركة حول األسالیب القائمة على األدلة دون تحیز إلى أي  

ضمن الشراكة مورًدا عالمیًا متعدد اللغات للتعامل مع قصر النظر،  منھجیات للتعامل. تت
www.Myopia.WorldCouncilOfOptometry.info . 

 
باإلضافة إلى "الدلیل العملي للتعامل مع األطفال المصابین بقصر النظر"، فإن قرار المجلس العالمي للبصریات بشأن معیار   

انضم  . www.WorldCouncilOfOptometry.infoمتاحة على  وموارد التعامل مع قصر النظر عبر اإلنترنتالرعایة، 
 .Instagram، و Twitter، وFacebookو، LinkedInإلى المحادثة على وسائل التواصل االجتماعي بما في ذلك 

 
 

 معلومات عن المجلس العالمي للبصریات 
 

) للبصریات  العالمي  قائمة  WCOالمجلس  للربح  ھادفة  غیر  دولیة  منظمة  ھو  البصریات، )  ألخصائیي  العضویة  على 
والمتخصصین في الصناعة، ومنظمات البصریات، ویتصور عالًما یقدم فیھ مجال البصریات خدمة عالیة الجودة لصحة العین  
العالم ودعم   أنحاء  البصریات في جمیع  الناس. وتتمثل مھمتھ في تسھیل تطویر اختصاص  لجمیع  ورعایة اإلبصار، متاحة 

یات لتعزیز صحة العین والعنایة باإلبصار كحق من حقوق اإلنسان من خالل الدعوة والتوعیة ووضع السیاسات  أخصائیي البصر
 والتواصل اإلنساني.
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