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 )پیر نظری ،کج نظری، بعید نظری، قریب نظریانعطافی نقائص (
 

 تعارف
ہائے کار کے  یقہطر مصلحمختلف  یںکرن یک یروشن میں، آنکھ میں داخل ہونے والی کج نظریاور  بعید نظری، قریب نظری

 ۔یںہ یکر سکتاز سر نو توجہ مرکوز سطح پر  یک پردهء چشم یعےذر
 یسرجر یہے۔ اگر آپ انعطاف یقہطر یادیساده اور بن یادهسب سے زکا استعمال اس مسئلے کے حل  چشمےطور پر،  عمومی

 یک ینےکار اور خطرات جان ل یقہءطر کے یشنکرنے سے قبل آپر یصلہتو، آپ کو اپنا ف یںسے گزرنے کا اراده رکھتے ہ
سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ذوقی ضروریات ور ا پیشے ،ے درجےنقص ک یہار کار کا انتخاب انعطاف یقہءطر مصلحضرورت ہے۔ 

 کرتا ہے۔ یںفراہم نہ یسرجر یالوقت انعطاف یف ینککل یحکومت کا چشم
 

 قریب نظری
داخل  یںہے۔ آنکھ م یتسے نااہل یکھنےکو واضح طور پر د یاءفاصلے پر موجود اشمخصوص  یک) اکم بصری( قریب نظری

 یبصارت ک یہوئے دھندل یکھتےکو د یاءاش یدور ک یہہے اور  یکے سامنے والے حصے پر پڑت پردهء چشم یروشن یہونے وال
 ہے۔ یطرف لے کر جا سکت

 
 کے اقدامات یدرست
 ینزل یو(کونک چشمے( 
 ینزل کانڻیکٹ 
 یںشامل ہ یںجس م یسرجر انعطافی: 
 مثالً آر کے، اے کے یسرجر یفریکڻور یلکورن انسیشنل 
 کے) یآئ یساے ا یل(ا یسزمائل یریڻوک یڻومعاونت کے ساتھ س یک لیزر 
 یںمدنظر رکھقریب نظری شکایت کے لیے  ید(اسے صرف شد لگوانا ینزل درون چشمیاور  یکسڻریکشنا کی ینزل شفاف( 

 
 بعید نظری
داخل ہونے  یںہے۔ آنکھوں م یتنااہل یپانے ک یکھکو واضح طور پر نہ د یاءاش یک یب) قردور کی نظر کی دوری( بعید نظری

کم درجے  یںجن م یضہے۔ نوجوان مر یتید یدکھائ یدھندل یرتصو یےہے اس ل یکے پچھلے حصے پر پڑت یڻینار یروشن یوال
۔ مگر تھکن اور عمر بڑھنے کے یںپر بسا اوقات قابو پا سکتے ہ سئلےہو، وه اپنا ارتکاز بڑھا کر خود سے اس م ینظر یدبع یک

 یکہا جاتا ہے) جو کہ کئ یشنہے (جس کا اکاموڈ یضرورت رہت یکاوش ک یاضاف ییےوجہ مرکوز رکھنے کے لساتھ ساتھ، ت
 ہے۔ یعالمات کا باعث بن سکت

 
 کے اقدامات یدرست
 )ینزل یکس(کانو چشمے •
 ینزل کانڻیکٹ •
 یسرجر لیزر •

 
 کج نظری
 کج نظریہے۔ جو افراد  یسامنے آت یںم یجےکے نت یتمرکوزکی پر مختلف طرح سے توجہ  یکسسآنکھ کے مختلف ا کج نظری

 یںجن م کج نظری ی۔ کم درجے کیںکر سکتے ہ یتشکا یدھندالہٹ ک یںبصارت م یا یرتصاو یوه دہر یںکا شکار ہوتے ہ
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 ہے۔ یپڑت یںضرورت نہ ینزوں کیل یکڻوکور یںمذکوره باال عالمات نہ ہوں، ان م
 

 پیر نظری
الحق  یںعمر م یسال ک 40-45عام طور پر  یہہے۔  کی ذیل میں آتی یدشوار یںموجود متن کو پڑھنے م یبعموماً قر پیر نظری

 یںہ یتےلچک کھو د یتوجہ کو مرکوز رکھنے کے حوالے سے اپن یکم فاصلے پر اپن ینزہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ، ل یہوت
 یعےکے ذر ینزوںکرده ل یزکو تجو پیر نظریہے۔  یواقع ہو جات یکم یںقوت م یےکے ل وڈیشناکام یبصارت ک یبیقر یوںاور 

 جا سکتا ہے۔ یاک یکڻھ
 

  اگر آپ کے ذہن میں کوئی سواالت ہوں تو، براه مہربانی فالو اپ کے دوران اپنے ڈاکڻر سے مشاورت کریں
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