اهداف آموزشي
اميد است خوانندگان محترم پس از
مطالعــهمقاله:

• اهمیت بهداشت چشم  را بدانند.
• اختاللهای بینایی و بیماریهای
شایع چشم  را شرح دهند.
• نکات بهداشتی در مراقبت چشم را
بیان کنند.

مقدمه
خودمراقبتی گام اول سالمت است .گام اول
سالمت ،همین است که یاد بگیریم چگونه
از خود مراقبت کنیم .بین  65تا  85درصد از
مراقبتهایی که به سالمت منجر میشود،
محصول خودمراقبتی است .لذا شعار امسال نیز به
بیان «خودمراقبتی ،یک عمر سالمتی» اختصاص
یافته است ،که نشان از اهمیت این موضوع دارد
و به مسؤولیتپذیری افراد در مقابل سالمت خود
ازطریق اتخاذ سبک زندگی سالم ،تدبیراندیشی
جهت جلوگیری از رخدادن حوادث و بیماریها،
مراقبتهای بهداشتی خاص و مراقبت بهینه
بیماریهای مزمن اطالق میشود.
چشم حساسترین عضو بدن است و در عین
حساسیت زیاد در معرض تهدیدهای محیطی
فراوانی قرار دارد .مواظبت از چشم جهت
جلوگیری از بیماری ،کاری بسیار آسانتر و
کمهزینهتر از درمان بیماری است؛ چرا که در
بیماری جز هزینه ممکن است مقداری از بینایی
خود را نیز از دست بدهیم .انسان بیش از 70
درصد اطالعات زندگی را از طریق چشم دریافت
میکند به همین دلیل توجه به بهداشت چشم
امری بسیار مهم است.
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طاهــره بیگزاده و اصــغر شهدادی به
ترتیب کارشناس مسؤول آموزش بهورزی
و کارشناس مبارزه با بیماریهــا دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت
مژگان رحمانیان و اکبرپورمقدم به ترتیب کارشناس
آموزش و ارتقای سالمت و مدیرمرکز آموزش
بهورزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم
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خودمراقبتی در بهداشت چشم
ساختمان چشم به دو قسمت زير تقسيم ميشود:
 .1كره چشم :عضو اصلي بينايي است كه از سه اليه خارجي يا صلبيه ،مياني يا
اليه عروقي كره چشم و اليه دروني كره چشم يا شبكيه تشكيل شده است.
  .2ضمایم چشـم :شـامل كاسـه چشـم ،پلك و ابـرو ،پـرده ملتحمه پلک،
غده ها و مجاري اشكي و ماهيچه هـاي گرداننده چشــم است که محافظت،
حركت دادن و تسهيل كار چشم را بر عهده دارد.
اختالل های بینایی
دوربینی ،نزدیک بینی و آستیگما تیسم از اختالل های عمده بینایی هستند.
دوربينى  
در افراد دوربين ،اشعههاى نورانى که بهطور موازى به چشم مىتابد ،در عقب
شبکيه ،تشکيل تصوير مىدهد که اين اختالل گاهى علل ارثى دارد .افرادی
که به اين عارضه دچار هستند ،در دید نزدیک مشکل داشته و دور را می بینند.
چشمان خود را زياد مىمالند .در موقع کارهاى ظريف مضطرب و بىقرار
هستند .در موقع خواندن يا نوشتن ،سر را دورتر از حد معمول نگاه مىدارند.
درد چشم ،سردرد ،التهاب پلک ،تيک صورت و گاهى سرگيجه دارند.
براى درمان دوربيني ،از عينکهاى با عدسى محدب استفاده مىشود.
نزديکبينى
نزديکبينى به حالت و عادت کسانى که چشم خود را تنگ مىکنند تا
بهتر ببينند ،اطالق مىشود .عواملی نظير کار نزديک ،کمى نور ،کمبود
ويتامينها و غيره در ايجاد نزديکبينى مؤثر هستند .افرادی که به اين
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عارضه دچارند ،در دید دور مشکل دارند و اغلب موقع نگاهکردن به
دور ،گردن مىکشند .در موقع نوشتن يا خواندن ،سر را از حد معمول
نزديکتر مىبرند .گاهى يک چشم را مىبندند و با تنگ کردن چشم
ديگر ،سعى در تطابق اجسام دارند .سردرد و آبريزى از چشم نيز
مشاهده میشود .براى درمان نزديکبيني ،از عينکهاى با عدسى
مقعر مناسب استفاده مىشود.
آستيگماتيسم  
در اين عارضه ،تصوير يک نقطه ،همان يک نقطه درک نمىشود،
بلکه از يک نقطه از هر جسم خارجي ،دو خط افقى ديده مىشود.
و تصويرى که ايجاد مىکند ،زياد روشن و واضح بهنظر نمىرسد.
افراد مبتال به آستيگماتيسم ،اغلب سر را به کتاب يا تصوير نزديک
مىکنند ،سردرد دارند و چشــم را هنگام مشــاهده تصاوير ظريف
مىمالند .تصحيح چشم آستيگمات اغلب ساده بوده و با استفاده از
عدسى استوانهایى که در جهت مناسبى از چشم قرار داده مىشود،
انجام مىگيرد.
بیماری های چشم
چشم یک عضو حساس است که ممکن است دچار چند نوع بیماری
شایع شود شامل:
گل مژه :التهاب غدد لبه پلکهاست که بروز مداوم آن نشاندهنده
ضعف سیستم ایمنی است .این التهاب اغلب عفونی و بسیار
دردناک است .از جمله عوامل ایجاد گل مژه ،باکتری چرکی به نام
«استافیلوکوک» است که تماس با دستهای آلوده نیز سبب سرایت
آن میشود.
گفتنی است برای درمان گل مژه میتوان از کمپرسهای گرم استفاده
کرد؛ اما در صورت دردناک بودن زیاد باید به پزشک مراجعه شود.

آب مروارید :یکی از بیماریهای چشم که منجر به
کدورت عدسی چشم و باعث تاری دید و در مراحل
پیشرفته کوری میشود .با نشانههایی مانند تارشدن
یا محوشدن بینایی ،حساس شدن به روشنایی،
کمرنگشدن یا محوشدن رنگها ،دید کم در شب،
دوبینی یا چندبینی ،افزایش دید نزدیک و تغییر
مداوم شماره عینک همراه است و افزایش سن ،تغذیه
نامناسب ،بیماری قند ،تماس با نورخورشید ،مصرف
دخانیات و ضربه از جمله علل ابتال به آب مروارید است.
آب مروارید ناشی از افزایش سن ،شایع ترین نوع
آبمروارید است ،احتمال ابتالی افراد به آب مروارید
در سنین  65تا  74سالگی  50درصد و در اشخاص
باالی  75سال  70درصد است.
آب سياه  یا گلوکوم :به معنای باالرفتن فشار داخل
چشم است كه ميتواند سبب آسيب عصب بينايي و
در نتيجه كوري دایمی شود .باید دانست که بعضی
از انواع بیماری آب سیاه میتواند تا مراحل انتهایی
بیماری هيچ نشانهایی نداشته باشد و هنگامی فرد
متوجه بیماری خود میشود که میزان دید به شدت
و به طور غیرقابل برگشت افت کرده است .بنابراین
تشخیص زودرس آب سیاه و شروع درمان به موقع؛
کلید اصلی در پیشگیری از پيشرفت بيماري و كاهش
ديد بيمار خواهد بود.
نشانه های هشداردهنده بيماريهاي چشم
در صورت بروز یکی از نشانههای زیر باید به چشمپزشك
مراجعه کرد:
• نزديك كردن اشيا به چشم يا تنگ كردن چشم براي
ديدن اشيای نزديك
• تمايل غير طبيعي سر به يك سمت براي ديدن
اشيايي كه در روبرو قرار دارند
• مالش غيرطبيعي و مداوم چشمها
• هنگامی که فرد در برخي از ساعات روز بهتر از بقيه
اوقات روز ميبيند.
• احساس دوتايي و يا در هم ديدن اشياء
• ورم ملتحمـه چشـم يـا ريـزش غيـر عادي اشـك
از چشـمها
• ناتواني يا سستي عضالت چشم
• عوارض ديگر كه موجب اختالل در ديد طبيعي شود
• سـیگار کشـیدن ،چـرا کـه ثابـت شـده اسـت،
سیگارکشـیدن بـا برخی بیمـاری های چشـم مانند
آبمرواریـد ارتبـاط دارد.
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نکات بهداشتی جهت مراقبت از چشم ها
• استفاده همیشگی از مواد غذایی حاوی ویتامین های
مختلف به ویژه ویتامین آ در رژیم غذایی.
ویتامین آ در جگر ،قلوه ،زرده تخم مرغ ،شیر پرچرب ،کره،
روغن کبد ماهی ،اسفناج ،کاهو ،سبزی های زرد مثل هویج،
کدو حلوایی و میوه های زرد و نارنجی مثل زردآلو ،قیسی،
خرمالو ،موز ،خربزه و انواع مرکبات وجود دارد.
• داشتن خواب و استراحت کافی
• تماس نداشتن دستهای آلوده و کثیف با چشم
• حفاظت چشم ها در برابر اشعه ماورای بنفش آفتاب با
استفاده از عینک های آفتابی مرغوب
• انجام فعالیت در نور کافی :نور خوب نوری است که دارای
روشنایی کافی بوده ،خیره کننده نباشد و به طور یکسان
پخش شده باشد.
• برای خودمراقبتی از چشمها ،پس از مطالعه مداوم بیش
از یک ساعت و نیم برای مدتی چشم های خود را بسته و
یا به دیوار سفید و اشیای دور نگاه کنید و یا چشمان خود را
برای مدت کوتاهی مشغول فعالیت دیگری کنید تا خستگی
آن رفع شود .این توصیه برای رانندگان اتومبیل نیز صادق
است ،لذا پس از یک ساعت ونیم رانندگی باید اتومبیل را
نگهداشته و برای مدت کوتاهی به چشم ها استراحت داد.
• تلویزیون یکی از منابع مهم ایجاد خستگی در چشم
است .برای مراقبت از چشم هنگام استفاده از تلویزیون
رعایت نکاتی مثل استفادهنکردن از تلویزیون دارای نقص،
نگاه کردن از فاصله حداقل  2/5متری به صفحه تلویزیون،
استراحت دادن به چشم پس از  2ساعت تماشای تلویزیون
ضروری است.
• اقدام به موقع جهت رفع عیوب چشم به ویژه در اطفال،
جوانان و دانشآموزان که الزمه موفقیت در درس و مطالعه
برای آنها داشتن بینایی سالم است.
• مراجعه منظم به پزشک برای افراد میانسالی که دچار
فشارخون باال و دیابت هستند ،یا در خانوادهشان سابقه
ابتال به «گلوکوم» وجود دارد .شایان ذکر است با
افزايش سن ،بينايي شخص ضعيف مي شود.
عدسي به مرورزمان كدر شده و ميدان بينايي
كاهش مييابد ودر نتيجه ديد محيطي فرد
دچار مشكل ميشود .به علت از بين رفتن
تدريجي خاصيت االستيك عدسي و تبديل
آن به تودهاي تقريباً جامد ،فرآيند تطابق
نيز كند شده و شخص دچار پيرچشمي
میشود ،در اين حالت او به عينك
مخصوص نياز خواهد داشت.
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نتیجه گیری
چشم ،آینه جسم و روح است و بازتاب آنچه در فرد میگذرد.
برای چشمهای سالم باید مراقب سالمت عمومی بدن بود و در
سالمسازی روح و روان خود کوشید.
 .1اصول چشم پزشکی نویسنده :حمید ترابی ،مهناز ترابی
 .2مبانـی چشـم پزشـکی تالیـف :دکتر محمـد علی جـوادی ،دکتر
کامـران احمدی
 .3نظـام جامـع توانمندسـازی مـردم بـرای مراقبـت از خـود
(نویسندگان:دکترشـهرام رفیعـی فـر ،دکترمسـعود احمدزادهاصل،
دکترمیـر محسـن شـریفی)
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