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بینایی کودکان خردسال
Young Children and Their Vision
یاد بگیرید که مشکالت شایع بینایی را در کودکان کمتر از
چهار سال تشخیص بدهید .شما با تشخیص زودهنگام
مشکالت بینایی وﻋالﺋﻢ آن ،میتواﻧید تعیین کنید که چه
زماﻧی کودکتان ﻧیاز به معاینه توسﻂ چشﻢ ﭘﺰشﮏ دارد.

رشد ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﮐودک ﻣن ﭼﻘدر اﺳت؟
ﻧوزادان هنگام توﻟد ﻗادر به دیدن هﺴتند ،اما باید ﻧﺤوه استﻔاده
از چشﻢهای ﺧود را یاد بگیرﻧد .آﻧها باید ﻧﺤوه تمرکﺰ،
ردیابی اﺟﺴام و استﻔاده از هر دو چشﻢ را یاد بگیرﻧد .آﻧها
هماهنگی بین چشﻢ و دسﺖ و ﻓاﺻﻠه اﻓراد و اشیاء را ﻧیﺰ
میآموزﻧد.
بینایی کودکان تا ﺣدود یﮏ ساﻟگی "در سطح بﺰرﮔﺴاﻻن"
رشد میکند .آﻧها ﻗادر به تشخیص ﻓاﺻﻠه بوده و برای
ﮔرﻓتن ،ﻧگه داشتن و ﭘرتاب اشیاء ،هماهنگی ﺧوبی بین
چشﻢ ،دسﺖ و بدن ﺧود ایﺠاد میکنند.
کودکان در طول ساﻟهای ﭘیﺶ از دبﺴتان مهارتهای دید ﺧود
را در هماهنگی چشﻢ و دسﺖ و اﻧﺠام ﺣرکات ظریﻒ توسعه
میدهند .آﻧها همچنین یاد میﮔیرﻧد که رﻧگها ،اشکال،
کﻠمات و اﻋداد را تشخیص بدهند.
ﭘیشرﻓﺖ بینایی کودکان تا ﺣدود  ۸ساﻟگی ادامه ﭘیدا میکند.
بعد از این سن ،ﭘیشرﻓﺖ بینایی کامﻞ میشود و به آساﻧی ﻗابﻞ
اﺻالح ﻧخواهد بود.

آﯾﺎ ﻣشﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد در ﺳﻧﯾن اوﻟﯾﮫ اﺻﻼح شوﻧد؟
بﻠه .برﺧی از مشکالت بینایی باید در سنین اوﻟیه اﺻالح
شوﻧد .شناسایی یا آﮔاهی از برﺧی از مشکالت و تﻐییرات
ممکن اسﺖ بدون معاینه و آزمایﺶ دشوار باشد .اﮔر
مشکالت زیر در سنین اوﻟیه اﺻالح ﻧشوﻧد ،میتواﻧند موﺟﺐ
آسیﺐ داﺋمی چشﻢ شوﻧد:
 اﻧﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ( )strabismusﺣاﻟتی اسﺖ که ﻋﻀالت
چشمی ،یﮏ یا هر دو چشﻢ را در ﺟهﺖ اشتﺒاهی ﻧشان
میدهند.
 ﺗﻨﺒﻠﯽ ﭼﺸﻢ ( )amblyopiaﺣاﻟتی اسﺖ که دید یﮏ چشﻢ
از چشﻢ دیگر ﺿعیﻒتر اسﺖ .مﻐﺰ کودک چشﻢ ﺿعیﻒ
را ﻧادیده میﮔیرد و از چشﻢ ﻗوی برای دیدن استﻔاده
میکند .در ﺻورت ﻋدم درمان ،مﻐﺰ کودک تﺼویر

واﺿح را درچشﻢ ساﻟﻢ و تﺼویر تیره و تار را در چشﻢ
ﺿعیﻒ ایﺠاد میکند.
مشکالت بینایی اﻏﻠﺐ از سابﻘه ﺧاﻧوادﮔی ﻧاشی میشود .اﮔر
شما از مشکﻞ بینایی در ﺧاﻧواده ﺧود آﮔاه هﺴتید ،باید چشﻢ
کودکتان تا  ۳ساﻟگی یا ﻗﺒﻞ از آن توسﻂ یﮏ چشﻢ ﭘﺰشﮏ
بیناییسنﺞ یا متخﺼص چشﻢ معاینه شود ،به ویﮋه اﮔر متوﺟه
مشکﻠی در چشﻢ او میشوید.

ﻣشﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻼﺋم آن ﭼیستﻨد؟
اﮔر هر یﮏ از این ﻋالﺋﻢ یا ﻧشاﻧهها را در کودک ﺧود
مشاهده کردید ،باید او را ﻧﺰد ﭘﺰشﮏ ﺧاﻧواده یا چشﻢ ﭘﺰشﮏ
بﺒرید:
 چشﻢهای ﻗرمﺰ ،ﺧارش دار یا اشﮏ آﻟود
 ﻟوچی یا ماﻟﺶ چشﻢ
 ﭘﻠﮏ زدن بیﺶ از ﺣد
 اﻓتادﮔی ﭘﻠﮏ باﻻیی
 ﭘوشاﻧدن یا بﺴتن یﮏ چشﻢ
 کﺞ کردن یا ﻧگه داشتن سر در ﺣاﻟﺖ ﻏیرﻋادی
 ﺣﺴاسیﺖ به ﻧور
 ﻋدم تمرکﺰ
 ﻧگه داشتن اشیاء در ﻓاﺻﻠه بﺴیار ﻧﺰدیﮏ به چشﻢ
 ابﺰار ﻧاراﺣتی از سردرد
 اﺟتناب از اﻧﺠام کارهایی که ﻧیاز به دید دور دارﻧد
 دشواری در ﭘیدا کردن یا برداشتن اشیای کوچﮏ
 دشواری در تمرکﺰ یا برﻗرار کردن رابطه چشمی
 منﺤرف به ﻧظر رسیدن چشﻢها
 دشواری در دﻧﺒال کردن اشیاء یا اﻓراد
 اﺟتناب از ﺧواﻧدن کتاب یا تماشای ماﻧیتورهای مختﻠﻒ
 برﺧورد و تﺼادم با اﺟﺴام
از آزﻣﺎﯾش ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ﮐودﮐم ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری ﻣﯽﺗواﻧم داشﺗﮫ
ﺑﺎشم؟
کودک شما میتواﻧد آزمایﺶ بینایی یا معاینه چشﻢ اﻧﺠام دهد،
ﺣتی اﮔر هنوز ﻗادر به ﺣرف زدن یا ﺧواﻧدن ﻧﺒاشد .معاینه

چشﻢ برای کودک ﻧاراﺣﺖ کننده ﻧخواهد بود .چشﻢ ﭘﺰشﮏ
ﻗﺒﻞ از آزمایﺶ ،ابﺰار ﻻزم را به ﻧوزاد ﻧشان میدهد.

و بﺰرﮔﺴاﻻن توﺻیه میشود .ﻋینﮏ آﻓتابی برای مﺤاﻓظﺖ
از چشﻢ باید:
 دارای ﻟنﺰ بﺰرگ و طرح آن بﺼورت منﺤنی و بﺰرگ
باشد که کامالً چشﻢ را بﭙوشاﻧد.
 اﻧدازه و راﺣﺖ باشد.
 دارای برچﺴﺐ  ۹۹تا  ۱۰۰درﺻد مﺤاﻓظﺖ  UVAو
 UVBباشد.
 اﮔر بند یا زﻧﺠیری به آن متﺼﻞ یا آویﺰان اسﺖ ،به آساﻧی
از چشﻢ برداشته شود ،زیرا در ﻏیر اینﺼورت ﺧطر
ﺧﻔگی ﭘیﺶ میآید.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺻدﻣﺎت ﭼشﻣﯽ ﮐودﮐم
ﮐﻣﮏ ﮐﻧم؟
شما میتواﻧید از ﺻدمات چشمی کودکان ﺟﻠوﮔیری کنید و
ایمنی چشﻢ آﻧها را اﻓﺰایﺶ دهید.
 به کودکتان اﺟازه ﻧدهید با اشیاء تیﺰ و برﻧده مﺜﻞ دارت،
ﻗیچی ،یا اسﺒاب بازیهای تیﺰ بازی کند .استﻔاده از
ﻗیچیهای مناسﺐ سن کودکان باید همراه با ﻧظارت
ﺻورت ﮔیرد.
 کودک ﺧود را از کودکان بﺰرﮔتر که با اﺟﺴام ﻧوک تیﺰ
بازی میکنند ،دور ﻧگه دارید.
 به کودکان آموزش دهید هنگام راه رﻓتن و دویدن اشیاء
تیﺰ ماﻧند مداد ،آبنﺒات چوبی یا ﻗیچی را با ﺧود ﺣمﻞ
ﻧکنند.
 کودک را از وسایﻞ برﻗی ،ماشین چمن زﻧی یا مواد
شیمیایی دور ﻧگه دارید.
 تماشای تﻠویﺰیون و سایر ماﻧیتورها را به  ۱ساﻋﺖ در
روز برای کودکان  ۲تا  ۴ساﻟه مﺤدود کنید .تماشای
تﻠویﺰیون برای کودکان کمتر از  ۲سال توﺻیه ﻧمیشود.
 ﻓاﺻﻠه کودکان با ﺻﻔﺤه تﻠویﺰیون را ﺣداﻗﻞ  ۳متر ( ۸تا
 ۱۰ﻓوت) ﻗرار بدهید .تﻠویﺰیون را درمﺤﻠی ﻗرار دهید که
از ﻧور ﺧیره کننده آن کاسته شود یا از ﻧور مالیﻢ استﻔاده
کنید.

اﮔر کودک شما از ﻟنﺰ یا ﻋینﮏ طﺒی استﻔاده میکند ،مطمﺌن
شوید که دارای مﺤاﻓظﺖ در برابر اشعه  UVهﺴتند.

در طول آزمایﺶ بینایی کودک ممکن اسﺖ موارد زیر
بررسی شوﻧد:
 سالمﺖ چشﻢ
 ﺣرکت ﻋﻀالت چشﻢ




تواﻧایی به وﺿوح دیدن
تواﻧایی تشخیص ﻓاﺻﻠه اشیاء
تواﻧایی دیدن رﻧگها

اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﯾﻧﮏ آﻓﺗﺎﺑﯽ و ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧده
ﭼﮕوﻧﮫ ﺻورت ﻣﯽﮔیﺮد؟
اشعه ماوراء بنﻔﺶ ﻧاشی از ﺧورشید میتواﻧد به چشﻢ و
همچنین به ﭘوسﺖ ﺻدمه برساﻧد .ﻋینﮏ آﻓتابی برای کودکان

کالههایی که برای ﺻورت و چشﻢ سایه ایﺠاد میکنند،
ممکن اسﺖ مﺤاﻓﻆ بهتری در برابر آﻓتاب باشند .برای
کودکان ﭘوشیدن کاله راﺣﺖتر از ﮔﺬاشتن ﻋینﮏ آﻓتابی اسﺖ.

آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐودک ﻣن ﮐور رﻧﮓ ﺑﺎشد؟
برﺧی از کودکان در دیدن رﻧگهای ﺧاﺻی مشکﻞ دارﻧد که
این امر در ﭘﺴرها بیشتر از دﺧترها مشاهده میشود .با یﮏ
آزمایﺶ ساده در مورد دید رﻧگها توسﻂ یﮏ چشﻢﭘﺰشﮏ،
میتوان چشﻢ کودک را برای هرﮔوﻧه ﻧاراﺣتی در این مورد
امتﺤان کرد.
ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾشﺗر
برای کﺴﺐ اطالﻋات بیشتر از ﻟینکهای زیر دیدن کنید:
 HealthLinkBC File#11 ﭘرتوهای ﻓرابنﻔش
 HealthLinkBC File#53b کودکان دبﺴتاﻧی
برای کﺴﺐ اطالﻋات بیشتر درباره آزمایﺶ بینایی با اداره
بهداشﺖ ﻋمومی مﺤﻞ زﻧدﮔی ﺧود تماس بگیرید.
برای دسترسی به یﮏ بیناییسنﺞ در مﺤﻞ زﻧدﮔی ﺧود با
اﻧﺠمن بیناییسنﺠان بریتیﺶ کﻠمﺒیا به شماره تﻠﻔن -۶۰۴
 ۹۹۰۷-۷۳۷یا شماره رایگان  ۲۲۲۶-۳۹۳-۸۸۸-۱تماس
بگیرید و یا از وبسایﺖ
 https://bc.doctorsofoptometry.ca/دیدن کنید.

برای دیگر پروندههای آگاهیرسانی هلثلینکبیسی ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.ca/healthfilesیا واحد بهداشت همگانی محل
زندگی خود دیدن کنید .برای دریافت اطالعات و راهنماییهای بهداشتی غیراضطراری ،از وبسایت  www.HealthLinkBC.caدیدن کنید یا با
شماره ( 8-1-1به رایگان) تماس بگیرید .برای کمک به ناشنوایان یا کمشنوایان ،با  7-1-1تماس بگیرید .در صورت درخواست ،خدمات ترجمه به
بیش از  130زبان ارائه میگردد.

