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7نکتهکلیدیدربارهسالمتچشمها
1.  اگر کودک زیاد درس می خواند، به مدت طوالنی پشت رایانه می نشیند، 
عیوب  نمی شود.  ... چشم هایش ضعیف  و  می کند  تماشا  تلویزیون  زیاد 
انکساری چشم در اغلب موارد ارثی است. البته وجود بعضی بیماری ها و 
تاخیر در درمان آنها ممکن است باعث تضعیف چشم ها شود. پس نگرانی 
و باورهای رایج دراین باره بی مورد است. بسیاری از افراد تحصیل کرده با 
مدارج باالی علمی یا کاربران دائمی رایانه حتی عینک هم نمی زنند، ولی 
بهتر است نور تلفن همراه و رایانه تنظیم شود. همچنین خانواده دقت کنند 
وقتی کودک بیش از حد چشم را نزدیک تبلت یا رایانه می برد یا به فاصله 
کمی از تلویزیون می نشیند شاید به معنای ضعیف شدن چشم ها باشد و 
باید کودک را به چشم پزشک ارجاع داد. گاهی خانواده ها سوال می پرسند 
که اگر عیوب انکساری ارثی است، چرا فقط کودک به آن دچار شده و 
هیچ یک از اعضای خانواده عینک نمی زنند؟ باید گفت که ژن ضعیفی 

چشم ممکن است فقط به یک نفر برسد. 
2. استفاده زیاد از تبلت، تلفن همراه و ... یا عینک نزدن می تواند باعث ایجاد 

فشار و خستگی در چشم شود. کودکانی که عینک می زنند، به خصوص آنهایی 
که نزدیک بین هستند، بهتر است در طول روز عینک بزنند، مثال وقتی سرکالس 

عینک نزنند، تخته سیاه را نخواهند دید و دچار افت تحصیلی خواهند شد. 
3. ویتامین A باعث افزایش توانایی بینایی نمی شود. گاهی خانواده ها مدام به 
فرزند خود آب هویج یا ویتامین A می دهند. افراد سالم و کسانی که تغذیه 
مناسبی دارند نیازی به استفاده بیش از حد یک ماده غذایی مانند آب هویج و 
... ندارند. همچنین مصرف مکمل های ویتامینی بدون تجویز پزشک خطرناک 

است و احتمال مسمومیت وجود دارد.
4. وقتی کودک دچار قرمزی چشم می شود، بهترین راه شستن چشم با آب 
جوشیده است. از چکاندن هر نوع ماده غیراستریل داخل چشم خودداری کنید.
5. بعضی از کودکان با آب مروارید متولد می شوند. در چنین مواقعی نیز درمان 
کودک جراحی است. در بزرگساالن بعد از جراحی آب مروارید، لنز گذاشته 
می شود. در کودکان کمتر از 1 تا 2 سال گذاشتن لنز عوارض بیشتري از معمول 
دارد و عموما در این کودکان لنز گذاشته نمي شود، ولی در کودکان باالی 2 
سال معموال لنز کاشتنی گذاشته می شود. اگر حین عمل برای کودک لنز گذاشته  

نشود، لنز تماسی یا عینک تجویز می شود. 
6. برای اصالح عیوب انکساری کودک می توان از لنزهای تماسی استفاده 
کرد. لنزهای تماسی خوبی در بازار وجود دارد که کیفیت خوبی هم دارند و 
یکی- دو ماه روی چشم می مانند و بعد از آن قابل تعویض هستند. گذاشتن 
لنز برعهده پزشک است، ولی به تدریج والدین کودک هم می توانند خودشان 

لنز را عوض کنند. 
7. از نظر آکادمیک بهتر است کودکان تحت عمل لیزیک چشم قرار نگیرند 
چون شماره چشم کودک تا 25-20 سالگی ممکن است تغییر کند و عمل 
دوباره نیاز باشد، اما گاهی به ناچار کودکانی که به هر دلیلی عینک نمی زنند 
و همکاری ندارند و امکان تنبلی چشم در آنها باالست، تحت عمل لیزیک 
قرار می دهند تا بعد از بزرگ شدن کودک گزینه دیگر درمانی برای او انتخاب 
شود. لیزیک بهتر است یک بار و بعد از 25-20 سالگی انجام شود. احتمال 
عوارض در لیزیک های بار دوم و سوم بیشتر می شود. البته اگر عیوب انکساری 
چشم به مدت 2 سال قبل از 18 سالگی ثابت بماند می توان در 18 سالگی 

هم لیزیک انجام داد.

 پرنیان 
پناهی

است.  نابینایی  با  مبارزه  برای  نمادی  بینایی  روز 
بزرگداشت این روز در واقع اقدام جهاني مشترکي 
از طرف آژانس بین المللي پیشگیري از نابینایي، سازمان 
غیردولتي  سازمان هاي  بعضي  و  جهاني  بهداشت 
بین المللي است و هدف آن از بین بردن نابینایي قابل پیشگیري تا سال 
2020 میالدی است. در هر دقیقه یک کودک نابینا می شود. نابینایی 
معلولیت محسوب می شود و بار زیاد روانی، اقتصادی، اجتماعی و... 
به خانواده و جامعه تحمیل می کند. چشم ها اهمیت زیادی برای انسان ها 
دارند و باید در حفظ سالمت آنها کوشا باشیم. گرچه سالمت و حفظ 
چشم ها در هر سنی مهم است، ولی در سنین کودکی اختالالتی وجود 
دارد که اگر زود تشخیص داده و درمان شوند، سالمت چشم کودک 
تضمین خواهد شد. پس آگاهی والدین در مورد بیماری های چشمی 

می تواند هدایتگر حفظ سالمت چشم کودک باشد. 

توصیه های چشمی 
به  کودکان دبستانی

کودکان در حول و حوش سنین مهدکودک 
و مدرسه دچار مشکالت چشمی می شوند 
اماکن  در  حضور  از  ناشی  معموال  که 
پرازدحام است. البته گشایش مدارس در 
فصل پاییز که فصل آلرژن هاست، ممکن 
است باعث بروز حساسیت در کودکان 
شود که در این میان حساسیت های چشمی 
بسیار شایع است. همچنین ویروس ها و 
میکروب ها در محیط شلوغ زیاد هستند 
و احتمال انتشار آنها نیز باالست، بنابراین 
والدین کودکانی که بدن و چشم حساسی 
دارند باید عوامل حساسیت زا را از کودکان 
دور کنند، مثال نگهداری از حیوانات خانگی 
را محدود کنند، هنگام بیرون رفتن ماسک 
بزنند، باید به کودک آموزش داد از تماس 
بی مورد با کودکان دیگر اجتناب کند و 
با دست آلوده چشم خود را تمیز نکند. 
درصورتی که قصد خاراندن چشم را دارد، 
با پشت دست یا دستمال کاغذی تمیز این 

کار را انجام دهد. 
کودکانی که دچار حساسیت یا عفونت 
دارند.  چشم شده اند، عالئم مشخصی 
معموال پلک چشم آنها متورم و ملتحمه 
قرمز است که مهم ترین عالمت است. 
زمانی که مادر متوجه قرمزی چشم کودک 
می شود، اولین کاری که باید انجام دهد 
شستشوی چشم با آب تمیز است. ممکن 
است برخی افراد فکر کنند کلر آب برای 
چشم کودک مضر است، در حالی که چنین 
نیست ولی در این مواقع می توان از آب 
جوشیده یا چای کمرنگ برای شستشوی 
چشم کودک استفاده کرد. این کار باید 3 تا 5 
دقیقه ادامه یابد. والدین به هیچ عنوان اجازه 
ندهند کودک چشم ها را بمالد. در صورتی 
که ظرف 24 ساعت قرمزی فروکش نکند، 
حتما باید به متخصص چشم مراجعه کنند. 
عطسه و سرفه باعث پخش شدن ویروس 
در فضا می شود و ممکن است چشم با 
ورود ویروس بیمار شود، بنابراین بهتر 
است والدین کودک بیمار خود را تا بهبود 
کامل به مدرسه نفرستند یا به او آموزش 
دهند هنگام سرفه و عطسه دستمال تمیزی 

جلوی بینی و دهان خود نگه دارد.
کودکان در زمان مدارس دچار حوادث 
زیادی می شوند. آنها بسیار پرجنب و جوش 
هستند و ازدحام نیز خطر آسیب رسیدن 
به کودک را بیشتر می کند. احتمال زمین 
خوردن، برخورد فیزیکی، دعوا کردن، هل 
دادن و... بسیار باالست و در همین حین 
ممکن است آسیبی به چشم کودک وارد 
است  آسیب های چشمی ممکن  شود. 
خفیف باشد، در حد قرمزی در ملتحمه 
چشم یا خراش ساده در پلک ها. گاهی 
هم خطر پارگی قرنیه، خونریزی از شبکیه 
و حتی نابینایی وجود دارد. هر نوع آسیب 
چشمی که باعث تغییر در ظاهر چشم شده 
یا کودک از کمی دید، درد و ... شکایت 
می کند مستلزم بررسی از سوی متخصص 
چشم است. گاهی مشکل کودک با تجویز 
قطره و پماد حل می شود، ولی گاهی نیاز به 

انجام عمل جراحی فوری است. 
مسووالن مدرسه باید به حوادث و ایمنی 
بتوانند  و  باشند  داشته  توجه  مدارس 
به خصوص در زنگ تفریح کودکان را 

کنترل کنند. 
دو مشکل دیگر یعنی گل مژه و بلفاریت 
نیز در کودکان زیاد دیده می شود. گل مژه 
عفونت پلک چشم است که در اثر آلودگی 
و مواد ریز موجود در هوا یا دست آلوده 
و نزدیک کردن کاغذ، مداد و خودکار 
به چشم ممکن است ایجاد شود. گل مژه 
آسیبی به چشم وارد نمی کند، ولی دردناک 
و بدشکل است. در این مواقع نیز باید به 
پزشک مراجعه کرد تا با تجویز پماد و 
قطره و گذاشتن کمپرس عالئم گل مژه 
کمتر شود، اما علت اصلی بلفاریت در 
کودکان رعایت نکردن بهداشت درست 
است. بهتر است چشم و صورت کودک 
را با شامپو بچه بشویید. شستشوی منظم 
بلفاریت را کنترل می کند. کودکان توجهی 
به بهداشت و خودمراقبتی ندارند بنابراین 
والدین باید هر روز کودک را هنگام ورود 
به منزل کنترل کنند. هرگونه قرمزی، کبودی، 
خاراندن بیش از حد چشم و پلک زدن 
مداوم از عوامل خطر محسوب می شود و 
خانواده باید برای اطمینان از سالمت چشم 

به مراکز درمانی مراجعه کنند.

نگاهاول

در  بیماری های چشمی  اغلب 
کودکان عالئم شایعی دارند و والدین 
پزشک  به  را  کودک  آنها  دیدن  با  هم 
ارجاع می دهند، ولی بیماری هاي چشمی 
دیگری هم وجود دارند که بدون عالمت 
هستند و اگر تشخیص داده نشوند، زمان 
طالئی درمان از دست خواهد رفت. در 
این مطلب به 3 بیماری مهم چشم در 

کودکان اشاره می کنیم.

تنبلی چشم
شیوع »آمبلیوپی« یا »تنبلی چشم«، 4-3 درصد است. علت 
تنبلی چشم کودکان، اختالل در سیر تکاملی مغز است. در این 
اختالل ساختمان چشم کودک سالم، ولی دید او کم است. 

سیر تکاملی چشم کودک تا 9 سالگی است. اگر تا قبل از 9 
سالگی کودک به هر دلیلی تصویر شفافی از اطراف نداشته باشد، 
سیر تکاملی چشم دچار مشکل شده و اصالح آن غیرممکن 
می شود. هرچه کودک سن کمتری داشته باشد، احتمال تنبلی 

چشم بیشتر و درمان آن آسان تر و سریع تر است. 
تنبلی چشم ممکن است ارثی باشد. کودکانی که والدین آنها 
دچار تنبلی چشم اند،6-4 برابر بیشتر دچار تنبلی چشم می شوند. 
تنبلی چشم کودکان 3 علت عمده دارد: استرابیسم، مانع بر سر 
راه دیدن مثل افتادگی پلک، عیوب انکساری چشم)نزدیک بینی، 
دوربینی و آستیگماتیسم( تصویر تار باعث می شود راه های 
بینایی مسیر تکاملی خود را پیدا نکنند. کودکان از همان بدوتولد 
ممکن است در اثر ابتال به آب مروارید یا افتادگی پلک مادرزادی 
دچار تنبلی چشم شوند. ضربه به پلک که منجر به افتادگی 

پلک می شود هم می تواند تنبلی چشم ایجاد کند. 
استرابیسم  تشخیص  ندارد:  عالمت  چشم  تنبلی   •
آسان است، ولی تنبلی چشم ناشي از عیوب انکساري، 
به خصوص در کودکان کمتر از 4 سال که همکاری ندارند، 
تشخیص را کمی دشوارتر می کند و باید از دستگاه برای 
سنجش اختالف بینایی دو چشم کودک استفاده کرد، ولی 

بعد از 4 سالگی می توان با استفاده از چارت های بینایی 
شماره چشم کودک را تعیین کرد. 

• درمان تنبلی چشم: درمان تنبلی چشم، بستن چشم سالم 
کودک است، به این دلیل که کودک چشمی که دچار تنبلی است 
را بیشتر فعال کند. زمانی که عیب انکساری وجود دارد، عینک 
هم تجویز می شود چون بستن چشم به تنهایی مشکلی را حل 
نمی کند. درمان کودک تا 9 سالگی باید ادامه یابد. گاهی کودک 
در 4 سالگی دچار تنبلی چشم می شود و با تمهیدات درمانی تا 
6 سالگی بهبود می یابد، اما درمان بستن چشم برحسب شدت 
آن تعیین می شود. معموال ابتدای تشخیص تنبلی چشم، ممکن 
است پزشک توصیه کند چشم سالم کودک 6 ساعت در 
روز بسته بماند، ولی بعد از بهبود زمان بستن چشم کاهش 
می یابد. همچنین الزم است درمان نگهدارنده ادامه یابد. این 
درمان هم براساس تشخیص پزشک است. گاهی الزم است 1 
ساعت یا بیشتر در روز چشم کودک بسته بماند، به خصوص در 
کودکانی که اختالف نمره چشم زیاد است، درمان نگهدارنده 
ضروری خواهد بود. این درمان باید تا 9 سالگی ادامه یابد. 
تحقیقات نشان داده حداکثر زمانی که چشم باید بسته بماند، 
6 ساعت است و بیش از آن تاثیری در بهبود ندارد. تعداد 
کمی از کودکان دچار تنبلی چشم حتی بعد از بستن مرتب 
چشم و استفاده از عینک بهبود نمی یابند. بعضی از کودکان هم 
همکاری ندارند و روند درمان را با مشکل روبرو می کنند. گاهی 
هم بهبود کامل نیست مثال وقتی یک چشم 10/10 و چشم 
دیگر 2/10 است، ممکن است با اقدامات درمانی فقط بتوان 
شماره چشم کودک را تا 9 سالگی به 6/10 رساند، الزم به ذکر 
است عیوب انکساری که از کودکی شروع می شوند، ممکن 
است تا سنین 25-20 سالگی کاهش یا افزایش یابند. از طرفی، 
بعد از 9 سالگی احتمال تنبلی چشم وجود ندارد. همچنین 
عینک زدن یا نزدن تاثیری در افزایش یا کاهش شماره عینک 
ندارد و عینک صرفا برای خوب دیدن است. کودکی که خوب 
نمی بیند، در دیدن تخته سیاه و ... دچار مشکل می شود و احتمال 

افت تحصیلی در او وجود دارد. 

• نکته: چشم می تواند در ازای هر یک سال سن کودک،  
یک هفته بسته بماند و عارضه ایجاد نکند. کودک 1 ساله 1 
هفته؛ 2 ساله، 2 هفته؛ 3 ساله، 3 هفته و ... . پس اگر کودک 
به هر دلیلی نمی تواند با یک چشم ببیند، والدین باید سریع تر 

کودک را ارجاع دهند. 

• غربالگری تشخیص را آسان کرده است: تنبلی چشم 
ناشي از عیوب انکساري مشکلی است که والدین متوجه آن 
نمی شوند، ولی امروزه در مراکز بهداشتی معاینات دوره ای 
چشم یا غربالگری انجام می شود و از طریق معاینه می توان 

به وجود تنبلی چشم در کودک پی برد. 
غربالگری روش بسیار خوبی برای سنجش بینایی کودکان 
است. اولین معاینه در همان بدوتولد توسط متخصص کودکان 
انجام می گیرد. معاینه دیگر در 4 تا 6 سالگی کودک خواهد 
بود. البته بهتر است این معاینه در 4 سالگی انجام شود. والدین 
نیز باید دقت کنند اگر کودک دچار هرگونه مشکل چشمی 
است یا احتمال می دهند ممکن است مشکل چشمی برای او 
پیش آید، حتما زودتر به متخصص چشم مراجعه کنند. تقریبا 
همه کودکان دارای فرم های معاینه هستند که از سوی مراکز 
بهداشت داده می شود. اولین معاینه چشم کودک در 4 سالگی 

و نوبت های بعدی معاینه در 5 و 6 سالگی است. 

انسداد مجرای اشکی
بعد از تولید اشک، مایع اشکی از دو منفذ نزدیک بینی 
در پلک باال و پایین وارد کیسه اشکی و از آنجا وارد بینی 
سپس حلق می شود و از حلق هم بلعیده خواهد  شد. تولید 
اشک دائمی است و تخلیه آن هم درنهایت به صورت 
بلع است. اگر مجرای اشک بسته شود، اشک وارد حلق 
نمی شود و از کنار چشم سرازیر خواهد شد. انسداد باعث 
می شود اشک تجمع یافته در کیسه عفونت کند و آبریزش 
چشم با ترشح توام شود. چشم چنین کودکانی نیمه بسته 
و دارای ترشح است و اغلب مادران هم سعی می کنند 

ترشحات را تمیز کنند. 

بیش از 90 درصد انسداد ها تا 1 سالگی بهبود می یابند. به 
دلیل اینکه درمان قطعي به روش جراحي و مستلزم بیهوشي 
عمومي است و بیهوشی در کودکان کمتر از 1 سال عوارض 
بیشتري دارد، پزشکان در این مواقع تا 1 سالگی صبر می کنند 
و در صورتی که بهبود حاصل نشد با جراحی انسداد را از 
بین می برند. در این بیماری غشای نازکی مسیر را مسدود 
کرده است. جراح غشا را با میل های ظریفی از بین می برد 
و مسیر باز می شود. البته گاهی نمی توان مجرا را باز کرد و 
باید لوله ای در مجرای اشک کودک تعبیه شود. این لوله ها را 

بعد از چند ماه درمی آورند. 
زمانی که عفونت مجرای اشکی در کودکان شدید است، در 
اثر تجمع زیاد چرک در غده اشکی تورم ایجاد و به آبسه 
تبدیل می شود. این مورد اورژانسی است و فقط در این مواقع 
باید کودک را قبل از 1 سالگی تحت عمل جراحی قرار داد. 
برای جلوگیری از تجمع اشک در غده اشکی می توان محل 
تالقی پلک باال و پایین به سمت بینی را با مالیمت فشار 
داد. )این کار ممکن است باعث تسهیل خروج اشک به 
سمت بیني و درنتیجه باز شدن مجراي اشکي شود. با این 
اقدام ترشحات تخلیه می شود که برای کاهش آنها می توان از 
آنتی بیوتیک هم استفاده کرد. همچنین این کار کمک می کند 

بیماری تا 1 سالگی تقریبا کنترل شود. 

گلوکوم مادرزادی
گلوکوم بیماری نادر، ولی بسیار مهمی است. گلوکوم مادرزادی 
یا آب سیاه بیش از 80 درصد مواقع در سال اول بعد از تولد 
تشخیص داده می شود. آب سیاه 3 عالمت مهم دارد؛ اشک ریزش، 
انقباض های پلکی، ترس از نور )کودک در برابر نور عکس العمل 

نشان می دهد(
هنگامی که پزشک فشار چشم را اندازه می گیرد، فشار چشم 

باالست. ممکن است قرنیه چشم شفاف یا کدر باشد. 
مبتال  آب سیاه  بیماری  به  سالگی   3 از  قبل  که  کودکانی 
می شوند، ممکن است دچار بزرگی چشم هم باشند. درمان این 

بیماری جراحی است.

 دکتر محمود بابایی 
متخصص چشم

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

 دکتر شهرام 
افضلی 

متخصص 
بیماری های 

چشم
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از بچه هایمان چشم برنداریم!
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