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مهار تنبلی چشم با غربالگری بموقع
مــهارت
سـالمت

سالمت قلب
در تیررس سرماخوردگی

خبرنگار

تنبلی چشم یا آمبلوپی ()Amblyopia
نوعی اختالل چشـــمی است که در آن
بینایی یک یا هر دو چشم بدون وجود
ی در ساختمان ظاهری چشم
ناهنجار 
کاهش مییابد ،به عبارت ســـادهتر در
این نوع اختالل هرچند ممکن اســـت
چشم کودک به ظاهر ســـالم باشد اما
دید کاملی نـــدارد .درصورتـــی که این
عارضه بموقع درمان نشـــود کودک با
مشـــکالت جدی بینایی مواجه خواهد
شـــد ،از اینرو آشنایی با آن ضروری به
نظر میرسد.
دکتر مصطفی ســـلطان سنجری در
توگو با «ایران» میگوید :چشـــمی
گف 
که در معاینات از همه نظر سالم است
امـــا عملکـــرد آن دچار اختالل شـــده
و دیـــد مرکـــزی کامل و درســـتی ندارد
به طـــوری که این کاهش دیـــد حتی با
اســـتفاده از عینک هم کامل نمیشود،
تنبل تلقی میشود.
دبیرعلمـــی بیســـت و هشـــتمین
کنگره بینالمللی چشم پزشکی ایران
میافزاید :عیوب انکساری (دوربینی،
نزدیـــک بینـــی یـــا آستیگماتیســـم)،
انحراف چشـــم و برخـــی بیماریهای
چشـــمی مانند آب مروارید و کدورت
قرنیـــه باعـــث ایجـــاد تنبلـــی چشـــم
خواهد شـــد .این چشم پزشک اطفال
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با نزدیک شـ ــدن فصل سـ ــرما معموالً خـ ــود را برای
بیماریهـ ــای شـ ــایع ایـ ــن فصـ ــل آمـ ــاده میکنیـ ــم.
زنگ سالمت درحالی که کمکم لباسهای نـ ــازک جای خود را به
لباسهای ضخیم و گرم میدهند ،سیسـ ــتم گرمایـ ــش خانه را بازبینی
میکنیم و غذاهای گرم و حاوی ویتامین  Cرا بیشتر در رژیم غذایی خود
و خانوادهمان قرار میدهیم تا مبادا سـ ــرما بخوریم یا آنفلوانزا بگیریم.
امـ ــا در این میـ ــان هم کم نیسـ ــتند افرادی کـ ــه این بیماریهـ ــا را جدی
نمیگیرند و حتی هنگام ابتال هم هیچ یک از فعالیتهای روزمره خود
را کنـ ــار نمیگذارند .این در حالی اسـ ــت یک متخصـ ــص قلب و عروق
از نوعـ ــی بیماری خطرناک قلبی میگوید که در بسـ ــیاری از موارد بر اثر
سرماخوردگی ایجاد میشود.
دکتـــر مســـعود اســـامی معتقـ ــد اسـ ــت التهـ ــاب عضلـ ــه قلـ ــب ،یکی
از بیماریهـ ــای قلبـ ــی خطرنـ ــاک اسـ ــت کـ ــه متأسـ ــفانه بـ ــرای عمـ ــوم
مـ ــردم ناشـ ــناخته اسـ ــت .وی در این باره بـ ــه «ایران» میگویـ ــد :هنگام
سرماخوردگی شرایط مناسب برای ورود ویروس این بیماری به عضله
قلب فراهم میشود .به گونهای که مشاهدات نشان داده شیوع بیماری
التهاب عضله قلب در فصول بهار و پاییز که سرماخوردگی بیشتر است
افزایش مییابد.
عضو انجمن آترواسکلروز میافزاید :ویروس ایجادکننده این بیماری با
تخریب عضالت قلب ،قدرت انقباضی قلب را کاهش میدهد ،از اینرو
تأخیر در تشـ ــخیص این بیماری میتواند جان بیمار را به خطر بیندازد.
دکتر اسالمی با تأکید بر اینکه این بیماری مربوط به سن خاصی نیست
و در هر گروه سـ ــنی اتفاق میافتد ،خاطرنشـ ــان کرد :تنگی نفس هنگام
ورزش یا فعالیت سـ ــنگین بدنی و همچنین تنگی نفس شبانه که بیمار
را از خواب بیدار کند ،از شـ ــایعترین نشـ ــانههای التهـ ــاب عضله قلب به
شـ ــمار میآید کـ ــه معموالً  ۷تـ ــا  ۱۴روز بعد از ابتال به بیماری ویروسـ ــی
نمایان میشـ ــود .خسـ ــتگی مزمن ،تپش قلـ ــب ،درد یا فشـ ــار در ناحیه
قفسه سینه و ورم پا نیز از دیگر نشانههای این بیماری است.
وی در ادامه توصیه میکند :فردی که به سـ ــرماخوردگی مبتال میشـ ــود
باید از انجام فعالیتهای ورزشـ ــی خودداری کند .استراحت طی مدت
ابتال به بیماری مانع آسیب عضله قلب خواهد شد.

پرستو رفیعی

میافزاید :هر چند تنبلی چشـــم یکی
از شـــایع ترین علل کاهـــش بینایی در
کودکان اســـت اما خوشـــبختانه ایران
یکـــی از پیشـــرفتهترین کشـــورها در
درمـــان بیماریهـــای چشـــم کودکان
اســـت .غربالگریهـــای بموقـــع و
صحیـــح باعـــث شـــده متخصصـــان
کشـــور ما بتوانند با تشخیص بموقع،
بیماریهای چشـــم کودکان را درمان
کنند و در عرصـــه بینالمللی جایگاه
شایســـتهای در ایـــن زمینه به دســـت
آورند.
بـــه گفتـــه دکتر ســـلطان ســـنجری،
مهمتریـــن موضـــوع در بیماریهـــای
چشـــم کـــودکان معاینـــه چشـــم آنها
در زمان مناســـب اســـت .طالییترین
زمان بـــرای این معاینات از بدو تولد تا
چهارسالگی اســـت .طی این معاینات
قبـــل از بـــروز عالئـــم ظاهری ،چشـــم
پزشـــک تنبلـــی چشـــم را بـــر اســـاس
اختالف قدرت بینایی بین دو چشم یا
ضعف بینایی هر دو چشـــم تشخیص
میدهـــد .البته ضعـــف بینایی در یک
چشم همیشـــه به معنای تنبلی چشم
نیســـت و گاهی این مشـــکل بـــا تجویز
عینک و اســـتفاده درست از آن اصالح
میشود.
وی معاینـــات الزم را چنیـــن
دســـتهبندی میکند :در بدو تولد نوزاد
باید با معاینات پزشکی دقیق مطمئن
شـــویم نوزاد بـــه بیمـــاری آب مروارید
مبتال نیست .در صورت سالمت چشم

نوزاد معاینه بعدی چشـــم او باید بین
 3تا  6ماهگی انجام شود ،تا در صورت
وجود اختـــال ،درمان بموقـــع انجام
گیرد.
مرحلـــه بعدی معاینات که بســـیار
مهـــم بهنظر میرســـد هنگامی اســـت
کـــه کـــودکان عالئـــم را میآموزنـــد و
میتوانند آنچه میبینند بیان کنند .در
واقع بین ســـنین  3تا  4ســـالگی ،زمان
مناســـبی برای بررســـی دقیقتر چشم
کودکان است .بعد از سن  5سال دیگر
معاینات چشم پزشکی مانند بالغین
انجام میشود.
این چشـــم پزشـــک اطفال با اشاره

به عوارض ناشی از عدم درمان تنبلی
چشـــم خاطرنشـــان میکنـــد :هرچند
امروزه فراهم شـــدن امکان دسترســـی
آســـان به چشـــم پزشـــک برای عموم
مردم و افزایـــش آگاهی والدین باعث
شـــده تنبلی چشـــم در همـــان مراحل
ابتدایی تشـــخیص داده شـــود اما بهتر
اســـت بدانید اگر تنبلی چشـــم اصالح
نشـــود مشـــکالت زیادی بـــرای کودک
بهوجود میآید کـــه از میان مهمترین
آنها میتوان بـــه کاهش بینایی دائمی
در چشم تنبل و حتی نابینایی و از بین
رفتن دید عمق اشاره کرد .این درحالی
است که این عارضه کامل درمان پذیر

است.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه درمان
تنبلـــی چشـــم در کـــودکان میگویـــد:
معمـــوالً برای درمان تنبلی چشـــم ،با
بستن چشـــم ســـالم از کودک خواسته
میشـــود تنهـــا با چشـــم تنبـــل ببیند.
هرچنـــد بســـتن چشـــم ســـالم دائمی
نیســـت و در زمانهـــای مشـــخص باز
میشـــود امـــا با ایـــن کار مغـــز وادار به
دیدن با چشم تنبل میشود .زمان این
درمان به شدت مشکل بستگی دارد و
ممکن اســـت گاهی چند هفته یا چند
ماه طول بکشد.
امـــا در برخی موارد هم این اختالل

بهدلیل عیوب انکســـاری اســـت که در
چنین شرایطی پزشک با تجویز عینک
تـــاش میکند تنبلی چشـــم را درمان
کند .در مواردی هم برای درمان تنبلی
چشـــم از بوتاکس اســـتفاده میشـــود
و در نهایـــت بـــرای افرادی کـــه به این
درمانهـــا پاســـخ مثبـــت نمیدهنـــد
از عمـــل جراحی اســـتفاده میشـــود،
جراحـــی کمـــک میکنـــد دو چشـــم با
هم کار کنند و باعـــث ایجاد دید عمق
میشـــود .برخـــاف تصور عمـــوم این
عملهای جراحی بســـیار ساده هستند
و شـــانس موفقیـــت در آنها نیز بســـیار
زیاد است.
وی تأکید میکند :معموالً بینایی تا
سن  10سالگی کامل میشود ،بنابراین
در صورتـــی که چشـــم تنبل در ســـنین
کمتر از  10ســـال درمان نشـــود ،چشم
بیمار دیگر به درمان پاســـخ مناســـب
نخواهـــد داد و بینایی او بشـــدت تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت.
عضو انجمن چشم پزشکان ایران
توصیه میکنـ ــد :والدین باید از همان
بدو تولد معاینات چشـ ــم کودکشـ ــان
را جـ ــدی بگیرند و در صـ ــورت وجود
مشکل دسـ ــتورات پزشک را بدرستی
انجام دهند.گاهی ممکن است روند
درمـ ــان نیازمند صرف زمانی طوالنی
باشـ ــد از اینرو والدین نباید پشتکار و
حوصله خود را از دسـ ــت بدهند .آنها
بایـ ــد همواره کودک را به انجام دقیق
دستورات پزشک تشویق کنند.

زائران کربال بخوانند
هر ســـاله با فرارسیدن ماه های محرم و
صفر ،بســـیاری از هموطنان راهی سفر
زیارتی عتبات عالیات می شـــوند .این
زائران برای حفظ سالمت خود در طول
سفر باید تمهیداتی بیاندیشند تا دچار
مشکلنشوند.
نباره
دکتـــر مســـعود مردانـــی در ای 
میگویـــد :مشـــکالت تنفســـی،

ســـرماخوردگی و اســـهال و اســـتفراغ
نمونـــه ای از بیماریهایـــی اســـت کـــه
برخی از زائران به آن دچار می شـــوند.
این متخصـــص بیماریهـــای عفونی
برای پیشگیری از ابتال به این بیماری ها
توصیه می کند :همـــه افرادی که قصد
سفر به کربال و نجف را دارند بخصوص
افراد در معرض خطـــر ،یعنی کودکان

زیر شش سال ،سالمندان باالی ۶۰سال،
افرادی که دارای ضعف سیستم ایمنی
هستندومبتالیانبهبیماریهایمزمن
باید قبل از سفر  ،واکسن آنفلوآنزا تزریق
کنند .دکتر مردانی با تاکید بر استفاده از
آب آشـــامیدنی و نوشیدنی های سالم
در طی ســـفر  ،می افزایـــد :همانطور که
تامین آب مورد نیاز بدن در طی سفر از

ضروریات اســـت تا بدن دچار کم آبی و
مشکالتی نظیر یبوست نشود ،استفاده
از آب سالم هم بسیار مهم است .از این
رو بهتر است زائران از آب معدنی های
پلمب شده اســـتفاده کنند و از مصرف
یخ های غیر بهداشتی پرهیز کنند تا به
بیماری هـــای عفونی دســـتگاه گوارش
نظیراسهالدچارنشوند.

