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 :بعد النظر

 من ألاشياء  ُيعَرف بعد      
ً
النظر باسم مّد البصر، وهو رؤية ألاشياء البعيدة بشكل أكثر وضوحا

القريبة، ويعاني ألاشخاص من بعد النظر بأشكال مختلفة، فهناك بعض ألاشخاص قد ال يالحظون 

أّي مشاكل في رؤيتهم، خاصة وهم صغار السن، ويمكن أن تكون الرؤية ضبابية لألشياء القريبة 

ر بعد أو وول النظر لى  كّل والبعيدة لأل
ّ
شخاص اليين يعاوون من بعد النظر الكبرر، ويمكن أن يثّ

ر، إذا كان الوالدان مصابون من ألاوفال والبالغرن، ويكون ألاشخاص معّرضون لإلصابة ببعد النظ

 به.

 :أسباب بعد النظر

ز الضوء مباشرة في العرن لى  الشبكية في حال البصر الطبيعّي، ويصاب الشخص ببعد          
ّ
يترك

،النظر، لندما ال تكون القروية منحنية بما فيه الكفاية، أو لندما تكون مق
ً
 لة العرن قصررة جدا

وهاتان املشكلتان تعمالن لى  منع تركرز الضوء بشكٍل مباشر لى  الشبكية، ويتّم تركرز الضوء وراء 

ومن املمكن أن يولد العديد من ألاوفال  الشبكية، مّما يسّبب في رؤية ألاشياء القريبة ضبابية،

اك من يخلط برن بعد النظر ووول النظر اليين يعاوون من بعد النظر، ومن الجدير باليكر أّن هن

. يي يسبب مشاكل في الرؤيةالشيخوخّي وال
ً
 أيضا

 :أعراض بعد النظر

 يمكن لبعد النظر أن يسّبب العديد من املشاكل للشخص املصاب به، ومن ألراضه:      

 إجهاد العرن. -

 حرقة في العيون. -

 الصداع. -

 لدم راحة العرن بشكل لام. -

-  
ً
 .ضرورة التحديق لرؤية ألاشياء أكثر وضوحا
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 :عالج بعد النظر

 هناك لدة ورق لعالج بعد أو وول النظر لتصحيح الرؤية، وهي:        

 النظارات: -

، بحيث يتّم وصف وظارات بعدسات تسالد        
ً
وهي أبسط وريقة لتصحيح النظر، وأكثر أماوا

 لى  تصحيح الرؤية بشكل أفضل.

 العدسات الالصقة: -

دخول العرن، مّما تسّبب في اوكسار  تثدي العدسات الالصقة إل  اوكسار ألاشعة الضوئية لند       

ر العدسات الالصقة في العدید من الحاالت رؤیة أوضح، ومجال رؤیة 
ّ
أكثر دقة أو التركرز، وقد توف

أوسع، وراحة أکبر، وهي آمنة وفّعالة إذا تّم استخدامها بشكل صحيح، ولكن قد ال تكون العدسات 

 لجميع ألاشخاص.
ً
 مناسبا

ً
 خيارا

 بصر:عملية تصحيح ال -

إل  تغيرر شكل القروية بشكل دائم مّما يحّسن الرؤية  تهدف لملية تصحيح البصر         

ل الحاجة إل  النظارات، والعدسات الالصقة، ويشار إل  وجود لّدة 
ّ
الاوكسارية، ومن املمكن أن تقل

 .بالعيون أوواع من الجراحات، ليلك ينبغي استشارة أخصائي العناية 

 

 

 

 

 

 

 


