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 /بهدارراهنمای پرستار جامعه/مراقب سالمت

 

 سالمت بينايي

کنند: تاری دید )مانند آب مروارید(، بدشکلی )مانند انحراف چشمم( و نمارایتی چشمم    اختالل ایجاد میدسته های چشم سه بیماری

 .)مانند خشکی چشم(

جهمت غربمالگری   باشد. از این رو دو سوال در برنامه مراقبتی نظام جامع و همگانی سالمت، غربالگری دید مد نظر می در یال یاضر

. اختالل دید عالوه بمر تماریر اساسمی بمر کیزیمت زنمدمی، عامم         شوده میدرباره دید دور و نزدیک پرسیدبالغ اختالل بینایی از فرد 

 باشد.تر میها و یتی طول عمر کوتاهروان، افتادن و شکستگیخطرشناخته شده برای تصادفات، سالمت 

  خیر بلهدر شناخت آشنایانتان در سمت دیگر خیابان مشک  دارید ؟ شما آیا . 1

 رانندمی از دور نیز اشکال عملکردی مشابه برای دید دور هستند.-خواندن زیرنویس تلویزیون و تابلوهای راهنمایی

  خیر بله؟ مشک  داریدپیامک، روزنامه و یا دفترچه تلزن در خواندن آیا . 2

افراد به طور معممول در میانسمالی دچمار تماری      و نوشتن نیز اشکال عملکردی مشابه برای دید نزدیک هستند. خواندن ساعت مچی

 شوند )اصطالیا پیرچشمی(.دید نزدیک می

بمه کارشمناب بینمایی    فمرد  دور یما نزدیمک(،    برای تک یا دو چشمی)اختالل دید  به هر یک از سواالت فوقجواب مثبت در صورت 

 شود.  ارجاع می (1سنجی )در مرکز ارجاعی منتخب سطح 

در در یال یاضر بیماری چشمی داشته باشد اما که ایتمال کمی دارد هنوز در نظر داشته باشید که امر فرد جواب منزی داده باشد 

ای و همر دو سمال یکبمار پرسمیده     المت در اولویت نیستند. ضمنا این سواالت به صورت دورهبرنامه مراقبتی نظام جامع و همگانی س

همای  شود. افرادی که نگرانی بیشتری دارند و یا سابقه خانوادمی بیماری چشمی دارند را با نظر پزشمک خانوادهججمعیتجمراقبمت  می

های چشمی و خمود مراقبتمی را جهمت مطالعمه در     بیماری اولیهجعمومی به چشم پزشک ارجاع نمایید. همچنین فهرست راهنماهای

 اختیار ایشان قرار دهید.

 شوند عبارتند از:هاي ديگر از سالمت چشم كه سنجيده ميجنبه

 اید در خانواده شما کسی بیماری آب سیاه داشته باشد؟ها: آیا شنیدهمی بیماریاددر سابقه خانو. 3

سال از نظر تشمخی  آب سمیاه    54، الزم است تمامی بستگان درجه یک باالی آب سیاه)شک به( سابقه مثبت خانودمی در صورت 

 شوند.به چشم پزشک ارجاع 

 کنیم:موقعیت بالینی دیگری که پس از دریافت خدمات چشم پزشکی در کارت سالمت ربت می

 ندارددارد ای داشته است که قاب  اصالح نباشد؟ معلولیت بینایی . آیا فرد اختالل بینایی5

 (این سوال مربوط به معلولیت ست.)چنین فردی نیاز به دریافت خدمات بازتوانی دارد و در معرض بروز اختالالت سالمت روان است.

 آیا در خانواده عهده دار مراقبت از فرد معلول )نابینا، ناشنوا، فلج و یا عقب مانده ذهنی( هستید؟. 4

       این سوال مربوط بمه سمالمت روان و اجتمماعی   )مراقبتی را برعهده دارند در معرض خطر است.سالمت روان در افرادی که چنین بار 

 (ست. ا


