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

 تعارف
 دےہائے کار  یقہطر مصلحمختلف  دیاں شعاعواں یروشن یوال وچ، اکھ دے داخل ہوون کج نظری تے بعید نظری، قریب نظری

 ۔ںدیاں نیکر سکاز سر نو توجہ مرکوز  تےسطح  دی پردهء چشم یعےذر
 یسرجر یاگر آپ انعطاف اے۔ یقہطر یادیبن تےساده  یادهزتوں سب حل دے استعمال اس مسئلے دا  چشمے تے،طور  عمومی

دی  ینےخطرات جان ل تےکار  یقہءطردے  یشنقبل آپرتوں کرنے  یصلہاپنا ف نوں، آپ او تے ےرکھداراده دا  توں گزرن
 اے۔ا سکدمتاثر ہو توں ذوقی ضروریات  تے پیشے ،درجےدے نقص  یانتخاب انعطافدا ہار کار  یقہءطر مصلح اے۔ضرورت 
 اے۔ا کرد نیںفراہم ن یسرجر یالوقت انعطاف یف ینککل یچشمدا حکومت 

 
 قریب نظری
داخل  وچ اکھ اے۔ یتنااہل دی یکھنےد تےواضح طور  نوں یاءموجود اشتے فاصلے مخصوص  ک) اکم بصری( قریب نظری

بصارت  یدھندلیکھدیاں ہویاں دنوں  یاءاشدی دور  یہ تے اے پیندیتے سامنے والے حصے دے  پردهء چشم یروشن یہونے وال
 اے۔ یسکدجا  کےطرف لے دی 

 
 اقداماتدے  یدرست
 ینزل یو(کونک چشمے( 
 ینزل کانڻیکٹ 
 نیںشامل  وچجس  یسرجر انعطافی: 
 مثالً آر کے، اے کے یسرجر یفریکڻور یلکورن انسیشنل 
 کے) یآئ یساے ا یل(ا یسزمائل یریڻوک یڻوسنال دے معاونت دی  لیزر 
 ومدنظر رکھ ئیلدے قریب نظری شکایت  یدصرف شدتوں (ا لگوانا ینزل درون چشمی تے یکسڻریکشنادی  ینزل شفاف( 

 
 بعید نظری
داخل ہونے  وچ اکھاں اے۔ یتنااہلدی  اونپ یکھنہ د تےواضح طور  نوں یاءاشدی  یب) قردوریدی نظر دی دور ( بعید نظری

کم  وچ ہاںجن یضنوجوان مر اے۔ندی ید یدکھائ یدھندل یرتصو یےس لیا اے تے پیندیدے پچھلے حصے  یڻینار یروشن یوال
عمر  تےمگر تھکن  نیں۔ے سکدبسا اوقات قابو پا  تے سئلےاس متوں خود  ےاپنا ارتکاز بڑھا ک او، ووےہ ینظر یدبعدی درجے 
) اےاجاند یاک یشناکاموڈ نوں(جس  اے ندیدی ضرورت رہکاوش  یاضاف ین واسطےد، توجہ مرکوز رکھنے نال نالدے بڑھنے 

 اے۔ یسکدباعث بن دا عالمات  یجو کہ کئ
 

 اقداماتدے  یدرست
 )ینزل یکس(کانو چشمے •
 ینزل کانڻیکٹ •
 یسرجر لیزر •

 
 کج نظری
 نظریکج جو افراد  اے۔ ندیوچ سامنے آ یجےنتدے  یتمرکوزدی توجہ  دیمختلف طرح تے  یکسسمختلف ادے  اکھ کج نظری

 جنہاں وچ کج نظریدی کم درجے  نیں۔ے سکدکر  یتشکادی دھندالہٹ  وچبصارت  یا یرتصاو یدہراو  ہوندے نیںشکار دا 
 اے۔ پیندی نیںضرورت ندی نزوں یل یکڻوکور انہاں وچمذکوره باال عالمات نہ ہوں، 
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 پیر نظری
 وچعمر دی سال  40-45 تےعام طور  ایہہ اے۔ ندیآ وچذیل دی  یدشوار وچپڑھنے نوں موجود متن  یبعموماً قر پیر نظری

لچک کھو  یاپنتوں حوالے دے  مرکوز رکھن نوںتوجہ  یاپن تئکم فاصلے  ینز، لنال نالدے عمر بڑھنے  اے۔ ندیالحق ہو
کرده  یزتجو نوں پیر نظری اے۔ یجاندواقع ہو  یکم وچقوت  ئیلدے  وڈیشناکامدی بصارت  یبیقر اس طرح تے نیںیندے د
 اے۔ا سکدجا  اتیک یکڻھ یعےذرے ینزاں دل
 

  دے دوران اپنے ڈاکڻر دے نال مشاورت کروبراه مہربانی فالو اپ  تے، ونکوئی سواالت ہو وچذہن دے اگر آپ 
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