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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                   

 مراقبت از چشم کودکان

 جهان بر ای پنجره

 تا کند می کمک آنها به بینایی ، اولیه های سال در. است خاص شما کودک چشم

 وقتی بعداً. کنند کسب اطالعاتی شما درباره ، آنها خانه ، خود پیرامون دنیای درباره

 ٪80 حدود ، حقیقت در - کنند می کشف و آموزد می آنها بینایی ، روند می مدرسه

 و واضح دیدن به قادر بنابراین. شود می ارائه بصری شود می تدریس مدارس در آنچه

 که نیست تعجب جای بنابراین. است مهم بسیار شما کودک کلی رشد در دیدنی

 .دهید می انجام توانستید تر جدی  اندازه هر. بگیریم جدی را شما کودک نگاه
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 کودکان های چشم از مراقبت

 رشد روتین بررسیهای از بخشی عنوان به را خود بینایی ، خردسال کودکان بیشتر

 تست یک اندازه به آنها ، هستند مهم بسیار موارد این که حالی در. کنند می ارزیابی

 بنابراین. نیستند کامل شرایط واجد متخصص پزشک یک توسط کامل چشم کننده

 .کند آزمایش را خود چشم پایین سنین از شما کودک کنیم می توصیه

 معنی بدان ، بپردازد وقت تمام آموزش به دخترتان یا فرزند اینکه از قبل آزمایش

 یک برای را آنها ، شود شناسایی اوایل در است ممکن که مشکلی گونه هر که است

 مشاهده عدم که است دلیل این به. کند می تنظیم مدرسه در عملی و شاد زندگی

 .باشد کننده گیج شلوغ کالس یک در تواند می واضح

 

 در است ممکن که شود رفتاری و یادگیری مشکالت باعث تواند می ضعیف بینایی

 صادق کوچک کودکان مورد در ویژه به امر این. شود سرزنش کودک موارد سایر مورد

 حتی آنها. است دشوار خود دید با شده بینی پیش مشکالت دادن توضیح که ، است

 مشکالت زودتر هرچه البته و.نه ای دارند مشکلی اصالً که نباشند آگاه است ممکن

 مانند شرایطی زودتر برداشتن صورت در. شود می بهتر نتیجه ، شود شناسایی بینایی

 ، شود درمان مؤثرتر طور به تواند می( تنبل چشم) آمبلیوپی و( کردن نگاه چپ)لوچی

 جوانپ های چشم از مراقبت .کند ایجاد شما کودک در زیادی تفاوت تواند می که

 رشد روتین بررسیهای از بخشی عنوان به را خود بینایی ، خردسال کودکان بیشتر

 تست یک اندازه به آنها ، هستند مهم بسیار موارد این که حالی در. کنند می ارزیابی

 بنابراین. نیستند کامل شرایط واجد متخصص پزشک یک توسط کامل چشم کننده

 .کند آزمایش را خود مچش پایین سنین از شما کودک کنیم می توصیه
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 معنی بدان ، بپردازد وقت تمام آموزش به دخترتان یا فرزند اینکه از قبل آزمایش

 یک برای را آنها ، شود شناسایی اوایل در است ممکن که مشکلی گونه هر که است

 مشاهده عدم که است دلیل این به. کند می تنظیم مدرسه در عملی و شاد زندگی

 .باشد کننده گیج شلوغ کالس یک در تواند می واضح

 

 در است ممکن که شود رفتاری و یادگیری مشکالت باعث تواند می ضعیف بینایی

 صادق کوچک کودکان مورد در ویژه به امر این. شود سرزنش کودک موارد سایر مورد

 حتی آنها. است دشوار خود دید با شده بینی پیش مشکالت دادن توضیح که ، است

 مشکالت زودتر هرچه البته و.نه یا دارند مشکلی اصالً که نباشند آگاه است ممکن

 مانند شرایطی زودتر برداشتن صورت در. شود می بهتر نتیجه ، شود شناسایی بینایی

 ، شود درمان مؤثرتر طور به تواند می( تنبل چشم) آمبلیوپی و( کردن نگاه چپ)لوچی

 .کند ایجاد شما کودک در زیادی تفاوت تواند می که

 

 باشید آن دنبال به باید که چیزهایی

 همین به ، است بینایی مشکالت دارای شما کودک بگویید که است دشوار غالباً

 به باید که دارد وجود موارد تعدادی. است مهم بسیار چشم منظم معاینه دلیل

 :باشید آن دنبال

 شود دیده بهتر تا کند می کج را سرشان یا کرده صاف را چشمانشان

 چشم مکرر مالش
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 را خود چشم  انگشت از استفاده با یا ، بدهند دست از خواندن هنگام را خود جای

 کنند راهنمایی

 حد از بیش ریزش اشک یا/  و نور به حساسیت

 مدرسه در افتادن

 خسته چشم یا سردرد از شکایت

 ها چشم نادرست قرارگیری یا چشم در "چرخش" وجود

 دارد نگه نزدیک خیلی را کتاب یک یا نشسته تلویزیون نزدیک خیلی مداوم طور به

 راه از دید یا ، شب مشق یا خواندن مانند ، نزدیک دید به که فعالیتهایی از اجتناب

 .دارند نیاز تفریحی های فعالیت سایر یا ورزش در شرکت مانند ، دور

 ببندید را چشم یک ، بهتر دیدن یا تلویزیون تماشای ، خواندن برای

 

 رساند می آسیب آنها چشم به زیرا لوحی رایانه یا رایانه از استفاده از اجتناب

 از این(شود دیده قرمز باید چشم وسط نقطه عکس در. )ها عکس در "سفید رفلکس"

 جدی بسیار این.. میباشد سفید رنگ جز به ، است قرمز چشم به شبیه ظاهری نظر

 .باشید پزشکی مراقبت دنبال به سریعاً باید ، شدید آن متوجه اگر - است

 

 جوان های چشم معاینه

 خاص طراحی با نمودارهایی از ما. است متفاوت بزرگساالن با کودکان چشم معاینه

 و دهند تشخیص را تصاویر و اشکال دهد می امکان کودکان به که کنیم می استفاده
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 آنها با شاید که سنتی نمودارهای جای به ، باشند داشته مطابقت حروف با حتی یا

 کنیم آزمایش را کودکان چشمان توانیم می که است معنی بدان این. باشید آشنا

 .نباشند خواندن به قادر آنها اگر حتی

 می آنها. اند شده داده آموزش کودکان چشم تست برای ویژه طور به پزشکان چشم

 هایی تکنیک از بنابراین ، کند آزرده را کودک کمی تواند می تست اتاق که دانند

 .کند آیند خوش شما به امکان حد تا را حس این تا کند می استفاده

 هر بتوانید تا باشید خود فرزند کنار در تست طول در بود خواهید قادر شما مطمئناً

 آزمایش در استفاده مورد تجهیزات از برخی اگرچه.ببینید است افتاده که را اتفاقی

 کودک چشم آزمایش که نیست معنی این به ، است متفاوت شما کودک چشم

 . است برخوردار بزرگساالن به نسبت باالتری دقت از شما

 

 بر عالوه.نیست اینگونه که شود حاصل اطمینان تا شود می زیادی دقت ، حقیقت در

 از تا کند می ارزیابی را مرتبط ساختارهای و عضالت نیز ما بینایی ، چشم کردن چک

 جوان های چشم معاینه .شود حاصل اطمینان نیز آنها سالمت

 خاص طراحی با نمودارهایی از ما. است متفاوت بزرگساالن با کودکان چشم معاینه

 و دهند تشخیص را تصاویر و اشکال دهد می امکان کودکان به که کنیم می استفاده

 آنها با شاید که سنتی نمودارهای جای به ، باشند داشته مطابقت حروف با حتی یا

 کنیم آزمایش را کودکان چشمان توانیم می که است معنی بدان این. باشید آشنا

 .نباشند خواندن به قادر آنها اگر حتی
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 می آنها. اند شده داده آموزش کودکان چشم تست برای ویژه طور به پزشکان چشم

 هایی تکنیک از بنابراین ، کند آزرده را کودک کمی تواند می تست اتاق که دانند

 .کند آیند خوش شما به امکان حد تا را حس این تا کند می استفاده

 هر بتوانید تا باشید خود فرزند کنار در تست طول در بود خواهید قادر شما مطمئناً

 آزمایش در استفاده مورد تجهیزات از برخی اگرچه.ببینید است افتاده که را اتفاقی

 کودک چشم آزمایش که نیست معنی این به ، است متفاوت شما کودک چشم

 . است برخوردار بزرگساالن به نسبت باالتری دقت از شما

 

 بر عالوه.نیست اینگونه که شود حاصل اطمینان تا شود می زیادی دقت ، حقیقت در

 از تا کند می ارزیابی را مرتبط ساختارهای و عضالت نیز ما بینایی ، چشم کردن چک

 .شود حاصل اطمینان نیز آنها سالمت

 

 مدارس برای غربالگری

 تخته نتواند کودکی اگر. است مهم بسیار ما مدرسه های سال طول در خوب بینایی

 است ممکن ، شود می تار کلمات ، خواند می را کلمات وقتی یا ، ببیند بدرستی را

 با Specsavers دلیل همین به.باشد داشته مشکل خود توان تمام با آن درانجام

Thomson Screening(انگلستان در )به بینایی نمایش رایگان افزار نرم ارائه برای 

 خواهیم می ما. است کرده همکاری کشور سراسر در متوسطه و ابتدایی مدرسه هر

 .باشد داشته یادگیری فرصت ، خود بینایی مشکالت از نگرانی بدون کودکی هر



 t.me/jadidpdfکانال تلگرام                    سایت تخصصی دکتر جدید            

 مرکز از که میشود انجام یکبار وقت هرچند بهداشتی مراکز در بینایی تست درایران

 چشم دبستانی پیش سنین در همچنین و.میگیرند تماس ها خانواده با بهداشت

 .میشود ارزیابی

 است متفاوت کودکان عینک

 زمان ما. نیست بزرگساالن های سبک از کوچکتر های نسخه فقط ما های بچه عینک

 عینک ، ما های فروشگاه به آنها ورود با تا کنیم می صرف آنها توسعه برای را زیادی

 نظر به خوب براینکه عالوه. ها بچه مخصوص عینک: باشد همین دقیقاً ما های بچه

 می نظر در را کودک سر شکل و آناتومی که دارند ویژگی چندین آنها ، رسند می

 باشد آنها صاحب که زمانی مدت در آنها احتماالً که است واقعیت این و ، گیرند

 .کنند می رشد

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید                              
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