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بینایی کودکان دبستانی
Elementary School Age Children and Their Vision
بینایی کودکان تا حدود  ۸سالگی رشد می کند .پس از این
سن ،رشد حس بینایی کامل میشود و تصحیح آن به آسانی
ممکن نیست.





آیا کودکتان به آزمایش دید نیاز دارد؟
کودک ممکن است متوجه نشود که مشکل بینایی دارد .
تغییر در بینایی کودک به ُکندی رخ می دهد .کودک ممکن
است فکر کند بقیه آدمها همه مثل او میبینند ،به ویژه اگر
نزدیکبین باشد و اشیای دور به نظر او تار برسند.







مشکﻼت بینایی اﻏﻠﺐ پیشینه ﺧانوادگی دارند .اگر شما از
مشکل بینایی در ﺧانواده ﺧود آگاه هستید ،باید ﭼشﻢ
کودکتان توسﻂ یک ﭼشﻢ پزشک( بیناییسنﺞ یا متﺨصﺺ
ﭼشﻢ) مﻌاینه شود ،به ویژه اگر متوجه مشکﻠی در ﭼشﻢ او
شدهاید.
برﺧی مشکﻼت ،اگر زود رفع نشوند ،میتوانند به آسیﺐ
دائمی به بینایی بینجامند:


انﺤﺮاف ﭼﺸﻢ ( )strabismusحالتی است که ﻋﻀﻼت
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.







ﭼﮕونه مﯽﺗوانم به ﺟﻠوﮔیری از ﺻدمات ﭼﺷمﯽ کودکم
کمﮏ کنم؟
شما میتوانید از ﺻدمات ﭼشمی کودکان جﻠوگیری کنید و
ایمنی ﭼشﻢ آنها را افزایﺶ دهید.


به کودک ﺧود رﻋایت ایمنی در بازی با اسﺒاب بازی
را بیاموزید.



وﻗتی فﻌالیتهای از نزدیک مانند استﻔاده از کامپیوتر یا
تﺒﻠت ،بازیهای کامپیوتری یا تماشای تﻠویزیون انجام
میدهید که به ﭼشﻢ فشار میآورند ،به ﭼشمان ﺧود
استراحت بدهید .این فﻌالیتها میتواند بر حالت پﻠک
زدن طﺒیﻌی اثر بگذارد و ﭼشﻢها را ناراحت ،ﻗرمز یا
ﺧشک کند.



یک ﻗسمت ﺧاص از اتاق را که نور یکدست دارد و
درﺧشﺶ یا بازتاب در آن زیاد نیست  ،برای انجام
تکالیﻒ مدرسه نوزاد در نظر بگیرید .کودکان باید
برای استراحت دادن به ﭼشمان ﺧود در هنگام ﺧواندن،
مرتﺐ توﻗﻒ کنند.



به کودکان آموزش دهید هنگام راه رفتن و دویدن اشیاء
تیز حمل نکنند .اشیاء تیز و برنده مثل مداد ،کﻠید ،ﭼتر،

مﺷﮑﻼت بینایﯽ و ﻋﻼﺋم آن ﭼیستﻨد؟
اگر هر یک از این ﻋﻼئﻢ یا نشانهها را در کودک ﺧود
مشاهده کردید ،باید او را نزد پزشک ﺧانواده یا ﭼشﻢ
پزشک بﺒرید:
 تاری دید
 سردرد
 ﭼشﻢهای ﻗرمز ،ﺧارش دار یا اشک آلود
 لوﭼی یا مالﺶ ﭼشﻢ

پﻠک زدن بیﺶ از حد
دشواری در پیدا کردن یا برداشتن اشیای کوﭼک
پوشاندن یا بستن یک ﭼشﻢ
افتادگی پﻠک باﻻیی
کﺞ کردن یا نگه داشتن سر در حالت ﻏیرﻋادی
نگه داشتن اشیاء در فاﺻﻠه بسیار نزدیک به ﭼشﻢ
لوچ یا منحرف به نظر رسیدن ﭼشﻢ
ﺧواندن یا تماشای تﻠویزیون در فاﺻﻠه بسیار نزدیک
اجتناب از انجام کارهایی که نیاز به دید دور دارند
دشواری در تمرکز یا برﻗرار کردن رابطه ﭼشمی
دشواری در دنﺒال کردن اشیاء یا افراد
وﺿﻌیت تحصیﻠی یا تمرکز ﺿﻌیﻒ
فقدان هماهنگی یا تسﻠﻂ در فﻌالیتهای فیزیکی

ﻗیﭽی ،ﭼوب بستنی ،ﭼوب ،ماکارونی پﺨته نشده ،نی
نوشیدنی یا ﻗطﻌات سیﻢ ممکن است به ﭼشﻢها آسیﺐ
بزند.


به کودکان بیاموزید فاﺻﻠه ﺧود از ﺻﻔحه تﻠویزیون را
حداﻗل  ۳متر ( ۸تا  ۱۰فوت) ﻗرار دهند .تﻠویزیون را
در محﻠی ﻗرار دهید که از نور ﺧیره کننده آن کاسته
شود یا از نور مﻼیﻢ استﻔاده کنید.

اﺳﺗﻔاده از ﻋینﮏ آﻓﺗابﯽ و ﺳایر وﺳایل مﺣاﻓظت کننده
ﭼﮕونه ﺻورت مﯽﮔیﺮد؟
اشﻌه ماوراء بنﻔﺶ ناشی از ﺧورشید میتواند به ﭼشﻢ و
همﭽنین به پوست ﺻدمه برساند.
ﻋینک آفتابی برای کودکان و بزرگساﻻن توﺻیه میشود.
ﻋینک آفتابی برای محافظت از ﭼشﻢ باید:

کودکان پوشیدن کﻼه راحتتر از گذاشتن ﻋینک آفتابی
است .هنگام بازی در برابر آفتاب کودک باید کﻼه بپوشد
تا مانع أفتاب سوﺧتگی یا آسیﺐ به بینایی آنها شد.
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.
آنها ممکن است بتوانند رنگها را بﺒینند ،اما در تشﺨیﺺ
برﺧی رنگها مشکل داشته باشند .برﺧی رنگها ممکن
است یکی به نظر آیند و تشﺨیصشان از هﻢ دشوار باشد،
مثل تﻔاوت بین توسی و بنﻔﺶ/ارﻏوانی.
با یک آزمایﺶ ساده دیدن رنگها توسﻂ یک ﭼشﻢپزشک،
میتوان ﭼشﻢ کودک را در این مورد امتحان کرد .این کار
به شما کمک ﺧواهد کرد مشکﻼت کودکتان را در
مواردی که یادگیری به رنگها ارتﺒاط دارد ،متوجه شوید.



دارای لنز بزرگ و طرح آن بصورت منحنی و بزرگ
باشد که کامﻼً ﭼشﻢ را بپوشاند.

کﺳب اطﻼﻋات بیﺷﺗر



اندازه و راحت باشد.

برای کسﺐ اطﻼﻋات بیشتر از لینکهای زیر دیدن کنید:



دارای برﭼسﺐ  99تا  100درﺻد محافظت  UVAو
 UVBباشد.



بند یا زنجیر نداشته باشد .بند یا زنجیر به دلیل ﺧطر
ﺧﻔگی توﺻیه نمیشوند .اگر بند یا زنجیر به آن متصل
یا آویزان است ،باید به آسانی از ﭼشﻢ برداشته شود،
زیرا در ﻏیر اینصورت ﺧطر ﺧﻔگی پیﺶ میآید.

اگر کودک شما از لنز یا ﻋینک طﺒی استﻔاده میکند،
مطمﺌن شوید که ﻗادر به محافظت در برابر اشﻌه UV
هستند.
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برای کسﺐ اطﻼﻋات 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 ۲۲۲۶-۳۹۳-۸۸۸-۱
تماس بگیرید و یا از وبسایت
 https://bc.doctorsofoptometry.ca/دیدن کنید.

کﻼههایی که برای ﺻورت و ﭼشﻢ سایه ایجاد میکنند،
ممکن است محافﻆ بهتری در برابر آفتاب باشند .برای

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.

