
   سالمت »چشم« در برابر کرونا

اثرات کووید-۱۹ بر چشم

مدتی است که ویروس کرونا به عنوان مهم ترین 
چالش سالمت بشر مطرح است. این ویروس که 
منشاء بیماری کووید-19 است، با عالئم متنوع و 
متفاوتی در افراد بروز می کند و هر روز نیز طیف 
جدیدی از این عالئم گزارش می شود. در این 
باره، نمی توان از سالمت »چشم« غافل شد و الزم 
است تمهیداتی برای کاهش زمینه انتقال ویروس 
از طریق چشم و بهبود مبتالیان به بیماری های 

چشم رعایت شود. 

رعایت فاصله فیزیکی برای معاینه 
چشم غیرممکن است

بعضی از مشکالت چشمی که در دوران همه گیری 
کرونا نیز مطرح است، مربوط به بیماری هایی مانند 
آب سیاه، اختالالت بینایی ناشی از دیابت و... است 
که باید به طور منظم تحت نظر چشم پزشک باشد. 
البته ممکن است فرد اخیرا مبتال به بیماری چشم 
شده و نیاز به معاینه توسط متخصص چشم را 
می طلبد. در این شرایط باید تدابیری رعایت شود تا 
مراجعه افراد به مراکز درمانی تا حد امکان کاهش 

یابد و مشکل جدیدی ایجاد نشود.  
فاصله  استاندارد برای پیشگیری از انتقال ویروس 
کرونا، 6 فوت معادل 1/8 متر است. رعایت این 
فاصله در شرایط بالینی اصال امکان پذیر نیست. 
در معاینات چشم به هیچ وجه امکان ندارد زیرا 
فاصله  پزشک و بیمار بسیار کم است و امکان 
انتقال بیماری وجود دارد. بنابراین تا آنجا که 
بتوان از مراجعه به مرکز درمانی خودداری شود، 

بهترین اقدام است. 

توجه به راهکارهای کاهش حضور 
بیماران در مراکز درمانی

یکی از بهترین اقدامات این است که امکان 
تماس تلفنی با بیمارستان وجود داشته باشد و 
پس از مشاوره تلفنی، در صورت بروز مشکل 
اورژانسی به بیمارستان مراجعه کنند. البته این 
وضعیت نیازمند همکاری بیمارستان ها و مراکز 

درمانی خواهدداشت. 
روش دیگر برای کاهش مراجعه به مراکز درمانی، 
استفاده از روش های تله مدیسین است. به عنوان 
مثال، امروزه لنزهایی برای گوشی همراه وجود 

دارد که می توان عکس شبکیه چشم گرفته  شده 
و برای پزشک ارسال شود که اگر پزشک استفاده 
از لیزر یا تزریق را الزم بداند، به بیمارستان 
مراجعه کند و درغیراین صورت مراحل درمان 

را از منزل دنبال کند. 

بهترین راهکار مراقبت از سالمت »چشم«
برای جلوگیری از انتقال ویروس از طریق چشم، 
توصیه جدی می شود تا افرادی که از لنز تماسی 
استفاده کرده اند، تا حدامکان عینک را جایگزین 
کنند. استفاده از لنز مسلما نیاز به تماس با دست 
دارد و امکان آلودگی ویروس بیشتر است. مزیت 
عینک این است که حتی اگر دست آلوده با آن 
تماس داشته باشد، اما ویروس به چشم منتقل 
نمی شود. همچنین به عنوان مانع در برابر قطرات 

تنفسی موجود در محیط نیز عمل می کند. 
در این دوران حتما باید از لنزهای زیبایی و 
آرایش چشم نیز پرهیز کرد. به عبارتی هر اقدام 

غیرضروری در مورد تماس چشم ها ممکن 
است مشکل ساز باشد.

برخی بیماری ها مانند آب سیاه که فرد همیشه 
باید از قطره استفاده کند، حتما ابتدا دست ها 
کامال با آب و صابون حداقل 20 ثانیه شسته 
شود و قطره با مژه ها، پلک و پوست اطراف 

چشم تماس نداشته باشد. 

چه زمان معاینه توسط متخصص چشم 
ضروری است؟

ابتال به بیماری هایی مانند افتادگی پلک، آب 
مروارید یا اندازه گیری ساالنه فشار چشم جزء 
اقدامات اورژانس درمان چشم نیستند و تا زمانی 
که متخصص چشم حضور در مرکز درمانی را 
ضروری نداند، می توان مراجعه را به  تعویق انداخت 
اما اگر فرد دچار پارگی شبکیه یا ضربه  جدی به 
چشم، افت شدید بینایی به هر دلیل و التهاب شدید 
چشم شده است، باید به مرکز درمانی مراجعه کنند.

کروناویروس می تواند از طریق چشم 
انتقال یابد؟

احتمال آلودگی به ویروس کرونا از »چشم« 
به 3 طریق است:

 ورود قطره های تنفسی فرد آلوده از طریق 
هوا یا تماس دست آلوده

 انتقال از طریق گردش خون) هماتوژن(: 
ویروس موجود خون فرد آلوده وارد غده  اشکی 

شده و در اشک ترشح می شود. 
 ورود از طریق مجرای نازوالکریمال فرد 
سیستم  و  حلق  درگیری  که  کرونا  به  مبتال 

تنفسی دارد.
و  موش  روی  آزمایشگاهی  مطالعات  در 
خرگوش مشخص شده که ورود کروناویروس 
به بدن می تواند با التهاب شدید، آسیب عصب 
بینایی و شبکیه و افت جدی بینایی همراه باشد 
اما خوشبختانه چنین مشکلی در انسان فعال 
گزارش نشده است. شایع ترین عالمت چشمی 

در مبتالیان به بیماری کووید-19، قرمزی است. 
گاهی اشک ریزش، افزایش ترشحات چشم و 
افزایش حساسیت به نور نیز ایجاد می شود. 

بیمار ممکن است در معاینات دچار 
التهاب ملتحمه باشد که می تواند 
لنفی  غده  بزرگ شدن  با  همراه 
جلوی گوش و احساس درد باشد. 
البته این وضعیت در مورد ورود 
هر نوع ویروس دیگر امکان پذیر 
است که خوش خیم بوده، منجر 
به افت بینایی نمی شود و حتی 

خودبخود نیز بهبود می یابد.
گاهی دو طرف چشم دچار ورم 
شدید می شود که ملتحمه حالت 
آویزان پیدا می کند و »کِموز« گفته 
می شود. کموز نیز ویژگی خاص 
کرونا نیست و در صورت ابتال 
به هر بیماری جدی امکان بروز 

آن وجود دارد. این مشکل به خصوص برای 
نیاز به لوله تنفسی  بیمارانی که به هر دلیل 

دارند، اتفاق می افتد. 

قطره اشک مصنوعی؛ اساس درمان 
ناراحتی »چشم« ناشی از کرونا

معموال عالئم چشمی مرتبط با کرونا نیاز به 
درمان خاصی ندارد. اگر بیمار از سوزش و 
خارش ناراحت است، می توان از قطره های اشک 
مصنوعی به خصوص انواع بدون نگهدارنده را 
تجویز کرد که اساس درمان عالئم چشمی ناشی 
احتمال  نیز در صورت  از کروناست. گاهی 
همزمانی عفونت باکتریال، دوره  کوتاه درمان 
آنتی بیوتیک نیز مفید خواهدبود. البته تجویز 
دوره آنتی بیوتیک به عنوان پیشگیری از عفونت 
باکتریال کاربرد دارد. هیچ مورد نابینایی ناشی از 
کرونا فعال دیده نشده و قسمت هایی از چشم 
را درگیر می کند که منجر به نابینایی نمی شود. 
سوزش و قرمزی در این بیماری نیز شبیه ابتال 

به آنفلوانزا و سرماخوردگی است.

یکی از بهترین اقدامات این است 
که امکان تماس تلفنی با بیمارستان 
وجود داشته باشد و پس از مشاوره 

تلفنی، در صورت بروز مشکل 
اورژانسی به بیمارستان مراجعه 
کنند. البته این وضعیت نیازمند 

همکاری بیمارستان ها و مراکز 
درمانی خواهدداشت

درگیری »چشم«؛ هشدار وخامت بیماری

نکته  مهم که فعال از کشورهای مختلف گزارش 

شده این است که بیماران مبتال به کووید-19 که 

دچار عالئم چشمی بوده اند وضعیت وخیم تری از 

نظر وضعیت سیستمیک داشته اند و نشان از عالئم 
حاد بیماری دارد. 

براساس مطالعه ای در چین که روی جان باختگان کرونا 

صورت گرفت، ویروس در شبکیه نیز پیدا شده بود 

اما چون پس از مرگ بررسی شده نمی توان افت دید 

را تشخیص داد اما بیمار کرونایی که بهبود یافته اما 

دچار افت بینایی باشد، فعال گزارش نشده است.

۱۱موضوع روز شماره هفتصدوشصت وپنج   بیست ونه شهریور نودونه

آغاز سال تحصیلی همیشه با حال و هوای خاص 
دیدار دوستان، بازی های گروهی و هیاهوی بچه ها 
در مدرسه همراه بود، در حالی که امسال اوضاع فرق 
می کند. از زمان شیوع ویروس کرونا از اسفندماه، 
مدارس تعطیل شد و ماه هاست که آموزش های 
تحصیلی به برنامه های تلویزیون و فضای مجازی خالصه شده است. 
اما تصمیم بر این شد که مبنای تحصیل، آموزش حضوری باشد و 
دانش آموزان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدارس حضور یابند. 
تحقق این هدف نیازمند همکاری و همراهی کادر آموزش با خانواده ها 
رعایت اصول بهداشتی است تا نگرانی از شیوع بیماری کاهش یابد. 

فاصله گذاری فیزیکی؛ نخستین اصل حضور در مدرسه
یکی از مهم ترین توصیه های پیشگیری از انتقال کروناویروس، پرهیز 
از تجمع است. این مساله در مورد همه اماکن بسته صدق می کند و از 
همین رو الزم است تعداد دانش آموزان در کالس های درس به حداقل 
برسد. همچنین چیدمان صندلی یا نیمکت ها طوری باشد که فاصله 
حدود 2 متر بین آنها باشد. البته در مناطقی که امکان برگزاری کالس 
در محیط باز وجود داشته باشد، تصمیم مناسبی است زیرا یکی از 

عوامل کاهش ویروس در محیط خواهدبود. 

پرهیز از حضور دانش آموزان با عالئم بیماری در مدرسه
والدین باید به خاطر داشته باشند که سالمت  دانش آموزان اولویت دارد. 
اگر احساس می کنید فرزندتان تب یا دیگر عالئم مشکوک به کرونا را 
دارد، تا بهبود عالئم از فرستادن او به مدرسه خودداری کنید. این مساله 
نه تنها برای سالمت فرزند شما بلکه برای پیشگیری از زمینه انتقال 
ویروس بسیار اهمیت دارد. همچنین اگر یکی از اعضای خانواده مبتال 
به کووید-19 است، حتی به رغم ن فرزند شما عالئمی از بیماری ندارد، 
بهتر است در منزل بماند زیرا به احتمال زیاد ناقل ویروس خواهدبود. 

ضرورت استفاده از »ماسک«
استفاده از ماسک یکی از توصیه های جدی سازمان بهداشت جهانی 
برای پیشگیری از انتقال ویروس کروناست. دانش آموزان حتما پیش 
از خروج از منزل ماسک را روی صورت بگذارند. به  آنها آموزش 
دهید که تماس دست آلوده با ماسک عامل انتقال ویروس از طریق 

دهان یا بینی است. یک یا دو عدد ماسک نیز درون پاکت بگذارید و 
در کیف دانش آموز قرار دهید تا پس از اینکه ماسک به خاطر تعریق، 
عطسه یا سرفه، تماس با دست یا برداشتن برای خوردن چاشت آلوده 

شد، بتواند فوری آن را تعویض کند. 
البته کادر مدرسه باید به اندازه کافی ماسک داشته باشند تا در صورت 
نیاز بتوانند در اختیار دانش آموزان قرار دهند. آموزش در مورد نحوه 
درست قراردادن  ماسک روی صورت و لزوم نکات بهداشتی در این 

باره نیز توسط مربیان و معلمان به دانش آموزان یادآوری شود.

توصیه های بهداشت شخصی برای دانش آموزان
در مورد پیشگیری از انتقال و ابتال به کروناویروس، رعایت توصیه های 
بهداشت فردی ضروری است و دانش آموزان به خاطر داشته باشند که:
 حتما دست ها را پیش از رفتن به مدرسه و بالفاصله بازگشت به 
منزل با آب و صابون حداقل 20 ثانیه بشویند. البته این توصیه هنگام 
برداشتن ماسک، خوردن چاشت، تمیزکردن دهان و بینی، پس از استفاده 
سرویس بهداشتی یا هر کاری که نیاز به دست زدن به صورت دارد، 
در مدرسه نیز باید انجام شود. در صورتی که امکان شستشوی مرتب 

دست ها نباشد، ضدعفونی دست ها ضروری خواهدبود.
 حتما هنگام عطسه یا سرفه، دستمال کاغذی را جلوی دهان و بینی 
بگیرند و سپس آن را درون پاکت بگذارند و در سطل زباله در دار بیندازند. 
اگر دستمال در دسترس نیست، آرنج لباس را جلوی صورت بگیرند.

  دست دادن و در آغوش گرفتن دوستان را فراموش کنند و هنگام 
شوخی و بازی به صورت یکدیگر دست نزنند. 

 فقط از لوازم التحریر و وسایل شخصی خود استفاده کنند. 
 محلول ضدعفونی همراه داشته باشند و در صورتی که وسایلی 
مانند مداد، خودکار، تراش و... روی زمین افتاد، آن را ضدعفونی کنند. 
 پس از بازگشت به منزل، لباس ها را در محل جداگانه ای از منزل 

بگذارند و هر روز شسته  شود. 
 حتی االمکان کیف مدرسه پس از بازگشت به منزل ضدعفونی شود. 

 در تمام ساعات حضور در مدرسه، ماسک داشته باشند.
 میان وعده را در منزل تهیه کرده و با بسته بندی مناسب که کمترین 

احتمال تماس با دست باشد، به مدرسه بیاورند. 
 رعایت توصیه های تغذیه درست و نظم در ساعات خواب و بیداری 

به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند.
 در صورت بروز عالئم مشکوک به بیماری، حتما والدین و اولیای 

مدرسه در جریان قرار گیرند.
 از همراه داشتن وسایل اضافی مانند ساعت، لوازم تزئینی، وسایل 

کمک آموزشی و... پرهیز شود. 
 در مکان های شلوغ حضور نداشته باشند و حتما فاصله حداقل یک 

متر با دیگران رعایت شود.

 در صورت رفت و آمد به مدرسه از طریق سرویس یا اتوبوس، 
حتما نکات بهداشتی مدنظر باشد؛ هرچند اولویت در استفاده از اتومبیل 

شخصی برای فواصل دور است. 

تهویه مناسب و ضدعفونی مدرسه توسط کادر آموزش
تمام کالس ها و فضاهای بسته مدرسه باید تهویه مناسب داشته باشد. 
پیش از حضور دانش آموزان، هنگام تعویض شیفت و در زمان ضدعفونی 
محیط حتما ضروری است و به طور کلی حداقل هر 3 ساعت یکبار باید 
انجام شود. همچنین روزانه قبل و بعد از ترک هر گروه از دانش آموزان، 
کالس و وسایل با کاربرد مشترک مانند کلیدهای برق، دستگیره های 

در، نیمکت ها و... ضدعفونی شود. 
تهیه شوینده  برای سرویس بهداشتی، کنترل حضور دانش آموزان، مدیریت 
ارائه آموزش های ضروری در کالس درس، یادآوری اصول بهداشتی 
به  دانش آموزان متناسب با سن آنها، امکان ضدعفونی دست بچه ها 
پیش از حضور در مدرسه و به حداقل رساندن شرایط تجمع در فضای 
آموزشی از دیگر وظایف مدیران و کادر آموزشی مدارس خواهدبود. 

سالمت روان دانش آموزان را فراموش نکنید!
شیوع کروناویروس چالش جدی سالمت در تمام جوامع است. از 
زمان همه گیری این بیماری، بسیاری از عادات زندگی تغییر کرده و 
فرصت هایی مانند مهمانی، سفر و... کامال به حداقل رسیده است. در 
این شرایط، کودکان آسیب پذیری بیشتری مواجه بودند زیرا یکباره از 
فضای دوستانه مدرسه جدا شدند، امکان بازی های گروهی وجود 
نداشت، مرتب با اخبار ناگوار راجع به  بیماری مواجه بودند، بعضی 
شاهد بیماری یا فوت نزدیکان خود بودند و حتی گاهی شرایط 
نامناسب اقتصادی متاثر از این وضعیت را در خانواده تجربه کردند.
مجموعه  این شرایط طبیعتا بار روانی جدی به کودکان وارد 
می کند که می تواند با رفتارهایی مانند کاهش اشتها، پرخاشگری، 

بی حوصلگی و... همراه باشد. 
این روزها که سال تحصیلی آغاز شده، کنار رعایت تمام 
توصیه های بهداشتی و ضرورت توجه به سالمت کودکان و 
نوجوانان، از نگرانی بیش از حد بپرهیزید و استرس و نگرانی 
مضاعفی ایجاد نکنید. اصول بهداشت شخصی و مراقبت در 
برابر شرایط بیماری را همواره به فرزندان یادآوری کنید اما اجازه 
ندهید ترس، نگرانی و هراس مفرط مانع از لذت زندگی برای 
آنها شود. امید و انگیزه برای تالش و پویایی در زندگی را همواره 

در وجود آنها تقویت کنید.

سال تحصیلی با همراهي کرونا

یکی از مهم ترین توصیه های پیشگیری از انتقال 
کروناویروس، پرهیز از تجمع است. این مساله در 
مورد همه اماکن بسته صدق می کند و از همین رو 
الزم است تعداد دانش آموزان در کالس های 
درس به حداقل برسد. همچنین چیدمان صندلی یا 
نیمکت ها طوری باشد که فاصله حدود 2 متر بین آنها 
باشد. البته در مناطقی که امکان برگزاری کالس در 
محیط باز وجود داشته باشد، تصمیم مناسبی است زیرا 
یکی از عوامل کاهش ویروس در محیط خواهدبود
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شبکیه و استادیار دانشگاه 
علوم پزشکی ایران


