
 مشکالت بینایی

ضعف بینایی یکی دیگرازعوامل ایجادحوادثی مانندزمین خوردن وتصادف رانندگی 

 است.برخی ازشایع ترین 

 : این مشکالت چشم رابرای شما میگوییم.

 : ادت کردن چشم هابه تاریکیع

وقتی درشب وارداتاقی میشویم که چراغ آن خاموش است،مدتی طول می کشد که 

  عادتچشم مابه تاریکی 

کندتابتوانیم اشیاءداخل اتاق رابینیم وکلیدبرق راپیدا کنیم.باافزایش سن،چشم  

 هادیرتربه تاریکی عادت  

می کنند.بنابراین هنگام ورودبه اتاق تاریک یاهنگام بیرون   رفتن درشب عجله 

  نکنیدواول محیط راروشن کنید.

دویاموقع خواندن روزنامه شایدبرای شماهم پیش آمده است که نتوانیدسوزن رانخ کنی

زودخسته یادچارسردردشوید.درحالی که تابلوهاوچیزهایی راکه دورهستندبه راحتی 

می بینید.این حالت پیرچشمی است.پیرچشمی باافزایش سن به وجودمی آیدواجسام 

  نزدیک خوب دیده نمی شود.

  ودمناسب برطرف می ش.این مشکل به راحتی بامراجعه به پزشک وتهیه ی عینک 



وانجام کارهای روزانه .نبایدباکم توجهی به کاهش بینایی،خودراازمطالعه ی راحت 

  محروم نمایید

مطالعه وکارهای چشمی رادرنورکافی انجام دهیدتاازخستگی وابتالءبه برخی بیماری 

 های چشم درامان بمانید.

 :آب مروارید

 آب مروارید مشکل دیگری است که باافزایش سن ایجاد

 میشود.دراین بیماری عدسی چشم،کم کم کدرمی شودو

نمی توان به راحتی دید.این بیماری بایک عمل جراحی کوچک واستفاده ازعینک 

  مناسب برطرف می شود.

  عفونت چشمی:

چشم دربرابرآلودگی بسیارحساس است ویک تماس جزیی به عنوان مثال مالیدن چشم 

 د.بادست آلوده می تواندموجب عفونت چشم شو

این عفونت باقرمزی،خارش،سوزش،آبریزش وجمع شدن ترشحات چرکی درگوشه 

 چشم همراه است

 



اگرآن رادرمان نکنیم مشکل بینایی پیداخواهدشد.عفونت های چشم بارعایت بهداشت 

ودرمان دارویی باتجویز پزشک بهبودمی یابد.رعایت بهداشت وتمیزی چشم 

 ساده وکم اهمیت تلقی نکنیدهابسیارمهم است.تماس دست آلوده باچشم را

  :توجه

درصورت بروزهرنوع ناراحتی دردیدن،مثل تارشدن دید،دیدن جرقه های نورانی،کج 

 ومعوج دیدن خطوط صاف،دردوقرمزی چشمهاو...به پزشک مراجعه کنید

o  حتی اگرمشکلی ندارید،ضروری است سالی یک بارمعاینه چشم شوید.این

وپیشگیری از بسیاری بیماری های چشمی کمک معاینات به تشخیص به موقع 

می کند.به عنوان مثال دربیماری آب سیاه،ممکن است مشکل دیدوجودنداشته 

  .باشدوفقط بامعاینه توسط چشم پزشک،تشخیص داده شود

o درهوای آفتابی برای محافظت ازعینک آفتابی استفاده کنید.  

o شوید،هنگام  اگرچشم شمابه سرما حساس است ودچارآبریزش ازچشم می

خروج ازمنزل درهوای سردعینک بزنیدمحافظت درمقابل سرماآبریزش چشم 

  .راکاهش میدهد

o  درصورت ورودگردوغباربه چشم،چای تازه دم تنهامحلول خانگی است که می

توانید برای شستشوی چشم ازآن استفاده کنید.البته به شرطی که فنجان ودست 

 .های شماکامالًتمیرباشد



o شواحساس کردیدکه چیزی درچشم باقی مانده است،ازدست اگرپس ازشست

  .کاری چشم خودداری کرده وبه پزشک مراجعه کنید

o سیگارکشیدن موجب می شود زودتر به آب مروارید مبتال شویم . 

 

        . 

اگربه علت عفونت چشمی،قطره یاپمادچشمی برای شماتجویزشده است این نکات رابه یادداشته 

  .باشید

 ازکردن درقطره ی چشمی یاپمادچشمی،دست های خودراباآب وصابون قبل ازب

بشویید.اگرفرددیگری برای شماقطره رامی چکاند،ازاوبخواهیددست های خودراباآب 

  .وصابون بشوید

  بعدازبازکردن قطره یاپماد،آن راطوری روی زمین بگذاریدکه لبه ی آن بازمین تماس

  .نداشته باشد

  یالوله ی پمادباچشم تماس پیدا نکنددقت کنید نوک قطره.  

  .مصرف کنیدتاعفونت درمان شود قطره یاپمادچشمی راسرساعت

هرقطره یاپمادچشمی مخصوص یک نفراست.ازقطره وپمادچشمی فرددیگربه هیچ وجه استفاده 

  .نکنید

  ازنگهداری طوالنی مدت قطره هاوپمادهای چشمی واستفاده ی مجددازآنهاخودداری

  .کنید



وقند خون به پزشک مراجعه کنید؛زیراعدم تشخیص ودرمان به موقع آنها  ی کنترل فشارخونبرا

  .می تواندعوارض چشمی شدیدی رابه وجودآورد
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