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وقتي قرار ش�د چند كلمه اي براي 
ش�ما عزيزان كه اينك نشريه نور را 
در دست داريد بنويسم، روزهايی از 
آخرين ماه پاييزي باقي مانده بود. 
كارهاي خ�رد و كالن بيمارس�تان 
اما اجازه نمي داد س�اعتي با خيالي 
فارغ به اين مهم بپردازم. زمان هم 
چون هميشه به سرعت مي گذشت 
تا باالخ�ره همزمان با تولد آخرين 
فصل سال و بارش نعمت های الهی 
و دان�ه های س�پيد ب�رف كه مظهر 
پاكی، س�المت و آرامش است اين 
جمالت نگاشته شد؛ جمله هايی كه 
به نظر می رسد آغاز يك سفر است. 
سفری در دنيای كلمات و تصاوير تا 
در اين فضاي زيبا، دلنشين و ديدني،  
با كمك هم  بر دانش مان بيافزاييم. 
اين گام، ادامه راهي اس�ت كه 19 
س�ال پيش ن�ور آغاز ك�رد و از آن 
هنگام تا امروز نوري ها تالش كرده 
و مي كنند تا هموطنان مان هر روز 
زندگي را زيباتر ببينند و مسيرش را 

آسوده تر طي كنند. 
مخاطب�ان اي�ن نش�ريه ه�م آنها 
هس�تند كه يك ب�ار يا بيش�تر براي 
عمل جراحي چشم در خدمت شان 
بوده ايم و همكارانم در »نشريه نور« 
از اي�ن پس تالش مي كنند ش�ما را 
ب�ا تازه های چش�م پزش�كی، نكات 
الزم برای پيشگيری از بيماری های 
چشم، معرفی خدمات قابل ارائه در 
بيمارستان و كلينيك هاي نور آشنا 
س�ازند؛ البته در كنار س�اير مطالب 
خواندن�ی ك�ه در اي�ن مجموع�ه  

تدارك می بينند. 
اميدواري�م ش�ما ه�م م�ا را از 
ديدگاه  و نظرات تان مطلع كنيد تا 
اين نشريه پنجره اي نو ميان ما و شما 
بگشايد تا نور، بيش تر در خانه و دل 

و چشم مان بنشيند.
دكتر سید حسن هاشمي

سخن نخست

EDITORIAL

تــــازه هــا

بر اساس نتایج تحقیقات علمی جدید، محققان 

دریافتند خوابیدن شبانه زیر نور چراغ احتمال 

ابتالی به افس��ردگی را افزایش می دهد. نشریه 

نیچر مي نویسد محققان دانشگاه جان هاپکینز 

آمریکا ب��ه اطالع��ات جدید و حساس��ی درباره 

اخت��الالت مغ��زي در اثر خ��واب ش��بانه زیر نور 

چراغ دس��ت یافتند. به گفته آنها، مش��کل از آنجا 

آغاز مي ش��ود که اف��راد در معرض ن��ور المپ ها و 

نمایش��گرهاي رایانه اي قرار مي گیرند و این موضوع 

مي توان��د کیفی��ت خ��واب آنه��ا را کاه��ش ده��د. 

ای��ن محققان توصی��ه مي کنند در ط��ول خواب، هم��ه این دس��تگاه ها باید خاموش باش��ند تا 

انس��ان در مع��رض ابت��الی احتمالی به مش��کالت س��المتی قرار نگی��رد. آنها نتای��ج تحقیقات 

 خود را تفس��یر کرده و به س��لول های خاص و حس��اس به نور در داخل ش��بکیه چشم موسوم به

 intrinsically photosensitive retinal ganglion cells اشاره کرده اند که وقتی طي شب 

در معرض نور قرار می گیرند، فعال می شوند و این امر تأثیر منفی بر مراکز مغزی مسئول خلق و خو، 

حافظه و آموزش می گذارد.  پس بهتر است هنگام خواب شبانه، همه نورهای خانه را خاموش کنید تا 

در معرض احتمال ابتال به افسردگی و کاهش سطح عملکرد ادراکی حافظه قرار نگیرید. 

اظهار داشته از مشاهده نتیجه تالش هایش برای عکاسی از چشم انسان به شدت شگفت زده شده و آنها را شاگردانش به عنوان داوطلبان مدل استفاده کرده است. مانویالن فیزی��ک در آمریکا گرفته ش��ده اند؛ او از دوس��تان، همکاران و ماکرو از عنبیه توس��ط »س��ورن مانویالن« 36 ساله، آموزگار پیچیده ای اس��ت که در عنبیه چش��م وجود دارد. عکس هاي انگیزي شبیه حفره دهانه های آتش فشان که در حقیقت بافت چشم، مسئله دیگری را درباره آن بیان مي کند. تصاویر هیجان مرمرین ن��رم را در نظر بیاوریم، ام��ا تصاویر نمای نزدیک از وقت��ی به کره چش��م فکر می کنیم ممکن اس��ت یک گوي 
شبیه سطح سیارات ناشناخته توصیف کرده است.  ساختارهای حلقه ای و باریک عنبیه نه تنها مسئولیت 
رنگدهی به چشم ما را برعهده دارند، بلکه اندازه مردمک را نیز کنترل می کنند تا مشخص شود چه میزان 

نور باید به شبکیه برسد.

  عنبیه؛ سیاره اي ناشناخته

 رابطه افسردگي و خوابیدن زیر نور 
 

 لنز چشمي به جاي تلویزیون 
249 اینچ 

پروژه تولید لنزهای چشمی با قابلیت تمرکز بر اطالعات سه بعدی شگفتی 
دیگری در تکنولوژي اینگونه لنزها مطرح کرد. در این پروژه که طراحي 
آن را »پروفس��ور بابک پرویز« برعهده دارد، اطالعات از راه دور دریافت و 
وارد چشم افراد مي شود. قرار است این صفحه نمایش های فوق کوچک به 
طور مستقیم درون چشم انسان قرار گیرد. تجربه دیدن از طریق این لنزها 
برابر با تصویر یک تلویزین 249 اینچی در فاصله 3 متری است. پروفسور 
بابک پرویز از دانشگاه صنعتي شریف فارغ التحصیل شد و دکتراي خود را 

از دانشگاه میشیگان دریافت کرد.
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اخبار نور 

درمانگاه نور کرج پیش از سال جدید در شهر کرج به بهره برداری می رسد.  تجهیز ساختمان 7 طبقه 
این درمانگاه از یک س��ال پیش آغاز شد و طي این مدت تمام کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی 
چشم در رشته های شبکیه، گلوکوم، استرابیسم و قرنیه، بخش های اگسایمر)جراحی عیوب انکساری(، 
عینک سازی، تصویربرداری های چشم، لنز تماسی و اپتومتری)بینایی سنجی( به جدیدترین تکنولوژی های 
مورد نیاز برای ارائه خدمات به مراجعان مجهز گردید.  با توجه به استان شدن البرز در تقسیمات کشوری، 
توانمن��دی و وجود امکان��ات الزم در مجموعه نور و تعداد زیاد بیمارانی ک��ه از کرج به تهران مراجعه 
می کردند، مس��ئوالن بیمارستان نور برآن شدند تا خدماتی با کیفیت مشابه مجموعه نور تهران را در 
استان البرز ارائه دهند و بیماران را از سفري به نسبت طوالني برای دریافت خدمات چشم پزشکی بی نیاز 
کنند.  با بهره برداری از این درمانگاه، عالوه بر هموطنان ساکن البرز، بخش وسیعي از همسایگان غرب 
استان تهران و البرز شامل استان های زنجان و قزوین نیز زیرپوشش خدمات چشم پزشکی مجموعه نور 

قرار خواهند گرفت. 

براي ارتقاي فني خدمات درماني بیمارستان چشم پزشکي 

نور، سومین دستگاه پیشرفته فمتولیزیک LDV  از راه رسید 

و در کنار دو دستگاه دیگر که هم اکنون نصب و راه  اندازی 

شده اند، قرار گرفت.  این دستگاه ها آمار درمان هاي چشمي 

در کش��ور را با رش��د قابل مالحظه اي روب��ه رو می کنند. 

همچنین با خبر شدیم قرار است تا یک سال آینده تعداد 

اتاق هاي عمل بیمارس��تان نور نیز افزایش یافته و تمامي 

تجهیزات س��خت افزاري و نرم اف��زاري با نمونه هاي جدید 

به  روز رس��اني ش��وند. با این اقدام، سرعت پاسخ گویي به 

مراجعه کنندگان تا 3 برابر افزایش مي یابد.

بیمارستان چشم پزش��کي نور با ایجاد درمانگاه فوق تخصصي درمان 
التهاب هاي چشمي Uveitis، به کمک بیماران مي شتابد. این نخستین 
بار است که یک درمانگاه ویژه بیماران مبتال به التهاب چشمی در ایران 
راه اندازی می شود. »دکتر هدایت فر« فوق تخصص یووئیت، مسئولیت 
درمان این بیماران را بر عهده دارد. همچنین ارائه خدمات آزمایش هاي 
بس��یار دقیق HRT ک��ه تاکنون در ایران بي س��ابقه ب��وده، در بخش 

آزمایشگاهي بیمارستان انجام مي شود.  

خیال التهاب چشمي ها راحت 
 

بهره برداری از درمانگاه نور کرج 
 

تست هاي 
 الکتروفیزیولوژي

 در بیمارستان نور

تجهیزات جدید از راه رسید 

اینگونه تست ها اغلب از سوي پزشکان متخصص 
مغز و اعصاب تجویز ش��ده و در مراکز معتبر 
چشم پزشکي انجام مي ش��ود. در بیمارستان 
 نور انجام تس��ت هاي الکتروفیزیولوژي شامل

 EOP     ،  DEP و  ERG به سرعت انجام شده و 
گزارش پزشکي آن در همان روز ارائه مي شود. 
گفتني  است، دریافت این گزارش ها در برخي 

.مراکز تا 2 هفته به طول مي انجامد  
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وقتي قرار ش�د چند كلمه اي براي 
ش�ما عزيزان كه اينك نشريه نور را 
در دست داريد بنويسم، روزهايی از 
آخرين ماه پاييزي باقي مانده بود. 
كارهاي خ�رد و كالن بيمارس�تان 
اما اجازه نمي داد س�اعتي با خيالي 
فارغ به اين مهم بپردازم. زمان هم 
چون هميشه به سرعت مي گذشت 
تا باالخ�ره همزمان با تولد آخرين 
فصل سال و بارش نعمت های الهی 
و دان�ه های س�پيد ب�رف كه مظهر 
پاكی، س�المت و آرامش است اين 
جمالت نگاشته شد؛ جمله هايی كه 
به نظر می رسد آغاز يك سفر است. 
سفری در دنيای كلمات و تصاوير تا 
در اين فضاي زيبا، دلنشين و ديدني،  
با كمك هم  بر دانش مان بيافزاييم. 
اين گام، ادامه راهي اس�ت كه 19 
س�ال پيش ن�ور آغاز ك�رد و از آن 
هنگام تا امروز نوري ها تالش كرده 
و مي كنند تا هموطنان مان هر روز 
زندگي را زيباتر ببينند و مسيرش را 

آسوده تر طي كنند. 
مخاطب�ان اي�ن نش�ريه ه�م آنها 
هس�تند كه يك ب�ار يا بيش�تر براي 
عمل جراحي چشم در خدمت شان 
بوده ايم و همكارانم در »نشريه نور« 
از اي�ن پس تالش مي كنند ش�ما را 
ب�ا تازه های چش�م پزش�كی، نكات 
الزم برای پيشگيری از بيماری های 
چشم، معرفی خدمات قابل ارائه در 
بيمارستان و كلينيك هاي نور آشنا 
س�ازند؛ البته در كنار س�اير مطالب 
خواندن�ی ك�ه در اي�ن مجموع�ه  

تدارك می بينند. 
اميدواري�م ش�ما ه�م م�ا را از 
ديدگاه  و نظرات تان مطلع كنيد تا 
اين نشريه پنجره اي نو ميان ما و شما 
بگشايد تا نور، بيش تر در خانه و دل 

و چشم مان بنشيند.
دكتر سید حسن هاشمي

سخن نخست

EDITORIAL

تــــازه هــا

بر اساس نتایج تحقیقات علمی جدید، محققان 

دریافتند خوابیدن شبانه زیر نور چراغ احتمال 

ابتالی به افس��ردگی را افزایش می دهد. نشریه 

نیچر مي نویسد محققان دانشگاه جان هاپکینز 

آمریکا ب��ه اطالع��ات جدید و حساس��ی درباره 

اخت��الالت مغ��زي در اثر خ��واب ش��بانه زیر نور 

چراغ دس��ت یافتند. به گفته آنها، مش��کل از آنجا 

آغاز مي ش��ود که اف��راد در معرض ن��ور المپ ها و 

نمایش��گرهاي رایانه اي قرار مي گیرند و این موضوع 

مي توان��د کیفی��ت خ��واب آنه��ا را کاه��ش ده��د. 

ای��ن محققان توصی��ه مي کنند در ط��ول خواب، هم��ه این دس��تگاه ها باید خاموش باش��ند تا 

انس��ان در مع��رض ابت��الی احتمالی به مش��کالت س��المتی قرار نگی��رد. آنها نتای��ج تحقیقات 

 خود را تفس��یر کرده و به س��لول های خاص و حس��اس به نور در داخل ش��بکیه چشم موسوم به

 intrinsically photosensitive retinal ganglion cells اشاره کرده اند که وقتی طي شب 

در معرض نور قرار می گیرند، فعال می شوند و این امر تأثیر منفی بر مراکز مغزی مسئول خلق و خو، 

حافظه و آموزش می گذارد.  پس بهتر است هنگام خواب شبانه، همه نورهای خانه را خاموش کنید تا 

در معرض احتمال ابتال به افسردگی و کاهش سطح عملکرد ادراکی حافظه قرار نگیرید. 

اظهار داشته از مشاهده نتیجه تالش هایش برای عکاسی از چشم انسان به شدت شگفت زده شده و آنها را شاگردانش به عنوان داوطلبان مدل استفاده کرده است. مانویالن فیزی��ک در آمریکا گرفته ش��ده اند؛ او از دوس��تان، همکاران و ماکرو از عنبیه توس��ط »س��ورن مانویالن« 36 ساله، آموزگار پیچیده ای اس��ت که در عنبیه چش��م وجود دارد. عکس هاي انگیزي شبیه حفره دهانه های آتش فشان که در حقیقت بافت چشم، مسئله دیگری را درباره آن بیان مي کند. تصاویر هیجان مرمرین ن��رم را در نظر بیاوریم، ام��ا تصاویر نمای نزدیک از وقت��ی به کره چش��م فکر می کنیم ممکن اس��ت یک گوي 
شبیه سطح سیارات ناشناخته توصیف کرده است.  ساختارهای حلقه ای و باریک عنبیه نه تنها مسئولیت 
رنگدهی به چشم ما را برعهده دارند، بلکه اندازه مردمک را نیز کنترل می کنند تا مشخص شود چه میزان 

نور باید به شبکیه برسد.

  عنبیه؛ سیاره اي ناشناخته

 رابطه افسردگي و خوابیدن زیر نور 
 

 لنز چشمي به جاي تلویزیون 
249 اینچ 

پروژه تولید لنزهای چشمی با قابلیت تمرکز بر اطالعات سه بعدی شگفتی 
دیگری در تکنولوژي اینگونه لنزها مطرح کرد. در این پروژه که طراحي 
آن را »پروفس��ور بابک پرویز« برعهده دارد، اطالعات از راه دور دریافت و 
وارد چشم افراد مي شود. قرار است این صفحه نمایش های فوق کوچک به 
طور مستقیم درون چشم انسان قرار گیرد. تجربه دیدن از طریق این لنزها 
برابر با تصویر یک تلویزین 249 اینچی در فاصله 3 متری است. پروفسور 
بابک پرویز از دانشگاه صنعتي شریف فارغ التحصیل شد و دکتراي خود را 

از دانشگاه میشیگان دریافت کرد.
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اخبار نور 

درمانگاه نور کرج پیش از سال جدید در شهر کرج به بهره برداری می رسد.  تجهیز ساختمان 7 طبقه 
این درمانگاه از یک س��ال پیش آغاز شد و طي این مدت تمام کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی 
چشم در رشته های شبکیه، گلوکوم، استرابیسم و قرنیه، بخش های اگسایمر)جراحی عیوب انکساری(، 
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نور، سومین دستگاه پیشرفته فمتولیزیک LDV  از راه رسید 
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خیال التهاب چشمي ها راحت 
 

بهره برداری از درمانگاه نور کرج 
 

تست هاي 
 الکتروفیزیولوژي

 در بیمارستان نور

تجهیزات جدید از راه رسید 

اینگونه تست ها اغلب از سوي پزشکان متخصص 
مغز و اعصاب تجویز ش��ده و در مراکز معتبر 
چشم پزشکي انجام مي ش��ود. در بیمارستان 
 نور انجام تس��ت هاي الکتروفیزیولوژي شامل

 EOP     ،  DEP و  ERG به سرعت انجام شده و 
گزارش پزشکي آن در همان روز ارائه مي شود. 
گفتني  است، دریافت این گزارش ها در برخي 

.مراکز تا 2 هفته به طول مي انجامد  



اس��کي محبوب ترین ورزش کشورهاي سردسیر 
اس��ت و مانند دومیداني، ش��نا و کوهنوردي جزء 
رش��ته هاي بهبود دهنده سیس��تم قلب و عروق 
محسوب مي شود و پیگیري مستمر آن به عملکرد 
صحیح و س��المت بدن در شرایط مختلف کمک 
مي کند. در ابتداي دهه 30 خورشیدي این ورزش 
به ایران آمد و به تدریج گس��ترش پیدا کرد. آب و 
هواي س��رد زمستاني تهران از یک سو و ارتفاعات 
طبیعي آن از سوي دیگر باعث شد تا اسکي و بعد ها 
تفریحات دیگر زمس��تاني در این شهر  رونق 
پیدا کند. اسکي اکنون طرفداران خاص خود 
را پیدا کرده و در مقایسه با سایر رشته هاي ورزشي 

از مخاطرات کمتري برخوردار است. 
كدام يك ؛ آلپاين يا اسنوبرد  

در خانواده ورزش اس��کي  دو رش��ته آلپاین و 
اسنوبرد طرفداران س��ینه چاکي دارد و با وسواس 
و هیجان خاصي دنبال مي شود. اسکي آلپاین در 
بسیاري از مناطق کوهستاني و برفگیر رواج دارد و 
چند سالي است که در برخي کشورها پیست هاي 

مصنوعي این رشته نیز دایر شده است. 
 در این رشته چند ماده ورزشي هم پیش بیني 
ش��ده که »مارپیچ کوچک و بزرگ«، »سرعت«، 
»س��وپر جي« و » اس��کي ترکیب��ي« از آن جمله 
هستند و کیفیت اجراي هر یک از آنها در مسابقات 
داخلي و بین المللي امتیاز نهایي اس��کي باز را باال 
مي برد.»اسنوبرد« تا حد زیادي با اسکي »آلپاین« 
تف��اوت دارد. در ای��ن رش��ته جنبه هاي 
تفریح��ي و نمایش��ي کار اهمیت 

بیش��تر دارند و به همان نس��بت آسیب دیدگي  
باال م��ي رود، هر چند که بس��یاري از عالقمندان 
ورزش هاي زمستاني ترجیح مي دهند از این وسیله 

پرهیجان و تندرو بیشتر استفاده کنند.
جالب است بدانید س��رعت اسکي بازها گاهي 
از سرعت اتومبیل هاي معمولي فراتر مي رود و به 
مرز 200 کیلومتر در س��اعت مي رسد. رسیدن به 
این عدد براي خیلي ها شبیه دیوانگي است اما اگر 
شرایط بدني ورزشکار و شیب پیست مساعد باشد 

خیلي ساده به دست مي آید. 
چند نكته طاليي براي اسكي  بازها  

کمتر ورزشي مانند اسکي مي تواند ماهیچه ها، 
قلب و مفاص��ل را این چنین تقویت کند. اما براي 
رس��یدن به این موارد باید ورزش��کاران با دقت و 
رعایت فنون حرفه اي این رشته زمستاني را دنبال 
کرده و از تغذیه مناس��ب اس��تفاده کنند. در این 
قسمت شما را با سه نکته طالیي در مورد این رشته 

ورزشي آشنا مي کنیم. 
چ�ه غذاي�ي بخوريم : س��رما، ب��اد، نور  خورش��ید و هوای خش��ک کوهستان، 01
شرایطی را ایجاد می کند که ما اغلب به آن عادت 
نداریم. توصیه می شود خوردن میوه وسبزی های 
ت��ازه را افزایش دهی��د چون این مواد سرش��ار از 
آنتی اکسیدان  است. خوردن مواد غذایی دارای قند 
سبک نیز مفید بوده و باعث تولید انرژی مي  شود. 

زیاد و سرما به پوست صورت  شما آسیب 02 از پوست خود مراقبت كنید : ارتفاع 
می رساند. حتما برای مقابله با اشعه های مضر آفتاب، 
از کرم های ضدآفتاب با SPF باال استفاده کنید. در 
ضمن فراموش نکنی��د که حتما باید روی گردن، 

گوش ها و لب هایتان کرم بمالید.
به قوانین احترام بگذاريد :  در ورزش هاي زمستاني به ویژه 03
اسکي رعایت قوانین رسمي و بین المللي 
یک شرط کلي است. فاصله مناسب خود 
را از سایر ورزشکاران حفظ کنید؛ حالت و 
س��رعت خود را با استفاده از قدرت بدني تان 
کنترل نمایید؛ به عالئم و نشانه هاي پیست 
توجه داش��ته باش��ید و براي باال و 

پایین رفتن فق��ط از کناره هاي 
پیس��ت اس��تفاده کنید. از انجام 
حرکات مخاطره آمیز که جان شما 
و دیگ��ر ورزش��کاران را ب��ه خطر 

مي اندازد، اجتناب کنید.  
كجا سر بخوريم 

تهران و حومه آن چند پیست 
رسمي براي اس��کي بازها دارد که 
معموال از اواسط پاییز تا نیمه بهار 
فعالیت مي کنند. در اینجا با تعدادي 

از آنها آشنا مي شوید.  
محبوب ترین،  توچ�ال:  بلندترین و طبیعي ترین 01
پیست اس��کي ایران و جهان در 
ارتفاع 3800متر از سطح دریا و در 
زیر یال شمال غربي قله توچال 
واقع شده است. دسترسي به این 
پیست و بلندترین هتل جهان  با 

اس��تفاده از یک خط تله کابین به 
طول 15 کیلومتر و دو خط تله سي یژ 

به طول 5/5 کیلومتر ممکن مي شود. فعالیت 
پیس��ت توچال پس از بارش کافي ب��رف در این 
ارتفاعات از نیمه آبان هر سال آغاز و تا پایان خرداد 
ادامه دارد. در این پیست عالوه بر امکانات رفاهي و 
اقامتي، کمپ ویژه امداد کوهستان نیز استقرار یافته 
و خدم��ات خود را ب��ه مصدومان احتمال��ي ارائه 

مي دهد. 
دربند س�ر: این پیس��ت در فاصله 22  کیلومتري شمال شرقي تهران ، در میان 02
دره رودبارقصران واقع ش��ده و جزء پیس��ت هاي 
استاندارد ورزشي و تفریحي کشور به شمار مي رود. 
این پیست با دارابودن خطوط باالبر و امکانات رفاهي 
مطلوب به طور میانگین روزانه پذیراي بیش از 300 
نفر از اسکي بازان بوده و اخیرا به دستگاه تولید برف 

مصنوعي نیز مجهز شده است. 
ديزي�ن: ای��ن پیس��ت در فاصل��ه 57  کیلومتري شمال شرقي تهران و در مسیر 03
جاده تهران، شمشک، چالوس واقع شده که از سال 
1348 به عنوان نخس��تین پیست اسکي ایران و 
خاورمیانه فعالیت خود را آغاز کرد. دیزین با 3600 
متر ارتفاع از سطح دریا 3 خط تله سي یژ و 7 خط 
اس��کي بش��قابي دارد و  مجهز  به هتل، پیس��ت 

آموزشي و پیست چمن است. 

از سير تا پياز محبوب ترين ورزش فصل را در اين گزارش بخوانيد

اسكے، عینک خوب و يك فنجان نسكافه داغ

پـیـسـت
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نفر از اسکي بازان بوده و اخیرا به دستگاه تولید برف 

مصنوعي نیز مجهز شده است. 
ديزي�ن: ای��ن پیس��ت در فاصل��ه 57  کیلومتري شمال شرقي تهران و در مسیر 03
جاده تهران، شمشک، چالوس واقع شده که از سال 
1348 به عنوان نخس��تین پیست اسکي ایران و 
خاورمیانه فعالیت خود را آغاز کرد. دیزین با 3600 
متر ارتفاع از سطح دریا 3 خط تله سي یژ و 7 خط 
اس��کي بش��قابي دارد و  مجهز  به هتل، پیس��ت 

آموزشي و پیست چمن است. 

از سير تا پياز محبوب ترين ورزش فصل را در اين گزارش بخوانيد

اسكے، عینک خوب و يك فنجان نسكافه داغ

پـیـسـت
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» دکتر ابراهیم جعفرزاده پور «، عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران 
و مسئول بخش اپتومتري بیمارستان نور درباره اهمیت استفاده از عینک هاي 
ورزشي و انتخاب بهترین عینک براي اسکي به خبرنگار ما توضیحاتي داده است 

که با هم مي خوانیم.
چرا بايد از عینك مخصوص استفاده كنیم؟ 

عینک هاي آفتابي مخصوص محیط هاي ورزشي که به دو دسته فضاي باز و 
فضاي بسته تقسیم مي شوند، از برخورد اجسام سخت و پرسرعت به چشم شما 
جلوگیري مي کنند. همان طور که » ادگار داویدز« بازیکن هلندي تیم یوونتوس 
همیشه با یک عینک استاندارد ورزش فوتبال در میدان حاضر مي شد. استفاده 
از این عینک ها براي عالقه مندان به اس��کي و کوهپیمایي نیز ضروري است و 

مانع صدمات چشمي مي شود. 
عینك خوب از جنس پلي كربنات: 

استفاده از عدسي پلي کربنات در ساخت عینک هاي ورزشي اهمیت ویژه اي 
دارد، زیرا در عین سبک وزن بودن به سادگي نمي شکند و در برابر ضربات بسیار 
مقاوم است. متاسفانه اغلب عینک هاي موجود در بازار از این جنس نیستند و 
الزم است ورزشکاران عینک هایي از این نوع را با دقت و وسواس انتخاب کنند. 

ضخامت و رنگ عینك مهم است. 
ضخامت عدس��ي عینک هاي مخصوص ورزش هاي زمس��تاني بس��ته به 
ن��وع فعالیت و زمان آن باید بین 2 تا 3/2 میلي متر باش��د. توصیه مي کنم از 
عینک  هایي با عدسي قهوه اي استفاده کنید؛ میزان تیرگي و دانسیته اپتیکال 
این عینک ها نیز به طور متغیر باید بین 0 تا 5 باشد. براي کساني که در محیط 
کوهس��تاني و برفي هستند این دانس��یته بین 2/5 تا 3/5 تعریف شده، البته 
میزان زمان حضور فرد در محیط براي انتخاب بهترین دانسیته اهمیت دارد. 
افراد داراي آستیگماتیسم، چش��م هاي روشن و سنین باالي 40 سال باید از 

عینک هایي با دانسیته رنگي بیشتر )تیره تر( استفاده کنند. 
پالريزه بودن را به خاطر بسپاريد. 

عینک هاي پالریزه از برخورد نورهاي آزاردهنده با چشم جلوگیري مي کنند 
و به همین دلیل در اسکي  کاربرد فراواني دارند. ساده ترین راه تشخیص چنین 
عینک هایي این است که نمایشگر تلفن همراه خود را از درون عدسي آنها نگاه 
کنید، با حرکت دوراني تلفن باید صفحه نمایش��گر را تاریک و روشن ببینید. 
توصیه مي کنم اسکي بازان از عینک هاي داراي خم در کنار صورت )پوشیده( 

استفاده کنند تا از کل محدوده بینایي آنها محافظت شود. 
افراد داراي عیوب انكساري مراقب باشند. 

ورزش��کاراني که نمره چش��مي بیش از 2 دارند یا چشم شان آستیگمات 
است، به جاي استفاده از عینک هاي آفتابي ترجیحا باید از لنزهاي تماسي یا 
عینک هاي داراي اینسرت)دارای شیشه اضافه برای تنظیم دید( استفاده کنند 

تا در جاهایي که تخمین فواصل حیاتي است دچار مشکل نشوند.

 عينك خوب محافظ چشمان شما 

اورژانس

مراقب چشمتان باشید، لطفاً!

ساعت یک نصفه شب، اورژانس چشم پزشکی؛ عروس خانم با لباس سفید پف پفی و 
تور و تاج و دس��ته گل، روی صندلی اورژانس نشس��ته و مثل ابر بهار اشک می ریزد و 
از شدت درد نمی تواند چشم راستش را باز کند. چشم پزشک کمی به عروس خانم و 
همراهان دلداری می دهد؛ با قطرة بی حس کننده، درد را آرام  و معاینه را شروع می کند. 
لنز تماس��ی را از چش��م عروس خانم  بیرون می آورد و می گوید: »متأسفانه قرنیه تان 

عفونت کرده، امیدوارم خطرناک نباشد و زود خوب شود. لنز را از کجا گرفته بودید؟«
- » از آرایشگاه. کی خوب میشه؟ ما فردا داریم میریم ماه عسل«.

- » متأس��فم، حداقل 2-3 هفته ای طول می کش��د، تازه هر روز باید ویزیت بشین تا 
مطمئن شویم که عفونت کنترل شده.«

عروس خانم دوباره هق هق می زند زیر گریه.

استفاده از لنزهای تماسی امروزه در بین اقشار مختلف جامعه کاربرد فراوانی پیدا کرده 
اس��ت. اس��تفاده از لنز به جای عینک، استفاده از لنز رنگی زیبایی، استفاده از لنزهای 
س��خت به منظور اصالح آستیگماتیسم شدید و یا قوز قرنیه از شایع ترین کاربردهای 
لنزهای تماس��ی می باشد. همچنین امروزه لنزهای نرم پانسمانی و سایر انواع لنزهای 

سخت، نرم یا ترکیبی کاربرد گسترده ای در چشم پزشکی دارد.
اما شما که از لنز تماسی استفاده می کنید، آیا به جز زیبایی به سالمت چشم هایتان هم 

فکر می کنید؟ توصیه ما این است که موارد زیر را حتما به یاد داشته باشید:
  لنز تماسی یک وسیلة بهداشتی شخصی است )مثل مسواک!(. پس همانطور که از 

مسواک کس دیگری استفاده نمی کنید، از لنز دیگران هم استفاده نکنید.
 لنزهای تماسی )بخصوص لنزهای نرم( باید برای هر بار مصرف به درستی تمیز و 
ضدعفونی شوند. از آب شیر برای شستشوی لنز نرم استفاده نکنید. نحوة استفاده از هر 
یک از محلول های ضدعفونی کننده را به دقت از روی بروشور آن مطالعه کنید و دقیقاً 

مطابق دستور عمل کنید.
 موقع خوابیدن، حمام کردن و یا استفاده از استخر حتماً لنز را خارج کنید. خوابیدن 
و حمام کردن با لنز نه فقط با خطر گم ش��دن لنز همراه اس��ت، بلکه احتمال ایجاد 

عفونت های جدی و خطرناک را به دنبال دارد.
 هنگام اس��تفاده از لنز تماس��ی در صورت بروز قرمزی، درد و آبریزش چش��م ها، 
احساس جسم خارجی یا هر مشکل دیگر، فوراً لنز را خارج کنید. اگر این عالئم ظرف 

مدت کوتاهی )یکی � دو ساعت( برطرف نشد حتماً به چشم پزشک مراجعه کنید.
 در صورت بروز عفونت قرنیه به دنبال استفاده از لنز، حتماً قطره های تجویز شده را 
به درستی استفاده کنید. عفونت های ایجاد شده به دنبال استفاده از لنز تماسی می توانند 

بسیار خطرناک باشند.
 در محیط های آلوده و پر گرد و غبار از استفاده لنز خودداری کنید.

 به تاریخ مصرف لنز دقت کنید و لنزها را در زمان مناسب تعویض نمایید. 
 از مصرف خودسرانة قطره های چشمی به همراه لنز تماسی خودداری کنید. برخی 

از قطره های چشمی ممکن است روی لنز رسوب کرده، آن را خراب کنند.
 جا لنزی را همیشه تمیز نگه دارید و هر 2-3 ماه یک بار تعویض نمایید.

امیدوارم چشم هایتان همیشه سالم، بینا و زیبا باشد.

دکتر پوپک پیر
چشم پزشک

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
مسئول بخش اپتومتري
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مزایای کمرا:زمانی برای جوانی چشم ها ...

   با پیشرفت پیرچشمی دید نزدیک خوب باقی می ماند.
   هم دید نزدیک )نظیر صفحه موبایل( و هم دید میانی 

     )نظیر صفحه کامپیوتر( را بهبود می بخشد.
   همزمان دید دور هم شفاف و واضح است.

   بسیار کوچک و همرنگ مرکز چشم است  و تقریبا
     توسط خودتان و دیگران غیر قابل دیدن است.

چه کسانی می توانند از کمرا بهره مند شوند:

   مبتالیان به پیرچشمی    ) تفاوتی ندارد که امروز نیازمند عینک مطالعه 
     شده اید یا چندین سال است عینک برای دید نزدیک می زنید(.

   مبتالیان به پیرچشمی همراه با مشکالتی دیگر نظیر نزدیک بینی،
      آستیگماتیسم و نامنظمی های قرنیه.

   افرادی که سابقا لیزیک یا PRK کرده اند و هم اکنون به
      پیرچشمی مبتال شده اند.

 عینک :
در سنین باالتر از ۴۰ تا ۴۵ سال، افرادی با دید طبیعی احتیاج به عینک 
و  می کرده  استفاده  عینک  از  قبال  که  افرادی  و  می کنند  پیدا  مطالعه 
نزدیک بین یا دوربین بوده اند، احتیاج به دو عینک یکی برای دور و یکی 

برای نزدیک پیدا خواهند کرد.
از زمان شروع پیرچشمی هر ۲ تا ۳ سال، ۰/۵ تا 1 نمره به  نمره  عینک  
افزوده می شود. فراموش نکنید که استفاده از عینک جهت پیشگیری از 
افزایش نمره عینک نیست بلکه تنها به دید بهتر شما در زمان انجام کارهایی 
مانند مطالعه کمک می کند.شماره مثبت عدسی عینک مطالعه از لحاظ 
ظاهری دل نشین نبوده عوارض سطحی و چروک ها را دو چندان می کند.

 عینک مطالعه دید دور را تار می کند و با پیشرفت پیرچشمی،  بارها نیاز به 
تعویض دارد، در همه جا و در همه شرایط همراهتان نیست )فراموش کردن، 

شرایطی مانند استخر و ...( و به راحتی گم می شود

 لنزهای تماسی:
به دنبال معایب عینِک دیِد نزدیک، عدسی های چشمی ۲ کانونی و لنزهای 
افرادی که مشکل  از  برای آن دسته  تماسی مخصوصی ساخته شد که 
نزدیک بینی و دوربینی را همزمان دارند، کاربرد یافت. این لنزها دارای ۲ 
کانون هستند که بخش فوقانی عدسی برای مشاهده اجسام دور و بخش 

تحتانی برای مشاهده اجسام نزدیک است.
 در صورت استفاده از لنز تماسی باید دقت و حوصله کافی برای رعایت 
نکات بهداشتی و رعایت اصول گذاشتن و برداشتن آن را در چشم داشته 
باشید. مراقبت دائمی و عدم توانایی بهره بردن در همه شرایط سبب شده 

که رضایت بیماران تامین نشود.

 تکنیک های جراحی و لیزر:
در سال های اخیر پیرو نیاز به درمان پیرچشمی، روش های متعددی برای 
اصالح آن با بهره گیری از لنزهای درون چشمی و تکنیک های لیزری 
پیرچشمی  به اصالح مطلوب  از دیگری   یافتند که یکی پس  گسترش 

نزدیک تر شدند.  

روش های رایج درمان پیرچشمی عبارتند از:

است  چیزی  همان  مشابه  کمرا  تکنولوژی 
که در دیافراگم دوربین عکاسی به کار گرفته 
می شود. روزنه ای کوچک و مرکزی که تصاویر 
واضح و کانونی شده از اشیا دور و نزدیک ایجاد 
می کند و همزمان دیِد دور، میانی و نزدیک را 
واضح و شفاف می سازد. با پیشرفت تکنولوژی، 
امکان به کارگیری این تکنیک با بیومتریال ها 
برای  میکرون  حد  در  دقتی  و  انسان  بدن  در 
کنترل و اصالح پیرچشمی  فراهم آمده است. 
به  ای  بدنه  با  است  ای  حلقه  ساختاری  کمرا 
ضخامت 5 میکرون )حدود یک دهم نازکترین 
کاغذ(، با اندازه ای به مراتب کوچک تر از لنز 

تماسی.  حدود 8400 روزنه کوچک توسط لیزر در بدنه آن ایجاد شده تا امکان رد وبدل شدن مولکول های مغذی چشم از خالل آن، برای 
سالم و سرحال نگاه داشتن قرنیه امکان پذیر شود. جنس این ساختار از مدرن ترین مواد پلیمری سازگاز با بدن انسان است.

کمرا چگونه دید را تصحیح می کند

کمرا  توسط جراح متخصص چشم، درون ضخامت قرنیه قرار داده می شود. طول زمان عمل جراحی کمتر از 15 دقیقه است. 
در این تکنیک نیازی به بیهوشی عمومی وجود ندارد و جراحی با یک قطره بی حسی انجام می گیرد.

 بخش اصلی این عمل، با بهره گیری از دستگاه لیزر فمتوسکند که از پیشرفته ترین نوآوری های لیزر در دنیای چشم پزشکی
 است انجام می شود و مراحل انجام آن شباهت زیادی با عمل فمتولیزیک دارد.

با مراجعه به وبسایت بیمارستان نور  www.noorvision.com و یا باتماس با شماره  82400 
می توانید از جزئیات و نحوه پذیرش جهت این عمل اطالع حاصل نمایید.

       

زمانی برای جوانی چشم ها ...
سرانجام روزی می رسد )چه بسا برای بسیاری از ما فرا رسیده(  که برای خواندن متن از تلفن همراه ناچار 
می شویم آن را دور تر نگه داریم. و همین وضعیت در فعالیت های معمولی و روزمره  نظیر خواندن یک تاریخ 
درج شده روی محصول حین خرید یا مطالعه یک خبر از روزنامه نیز تکرار می شود. کم کم دورتر و دور تر به 

نحوی که به طنز برخی آرزو می  کنیم دستانی کشیده تر داشته باشیم تا نوشته ها را هرچه دورتر نگه داریم!

اصالح پیرچشمی با

پیرچشمی، بر خالف نام آن در زبان فارسی، از حوالی۴۰ سالگی آغاز می شود و به نظر می رسد که بتوانیم آن را به عنوان شایعترین بیماری 
بشر قلمداد کنیم، چرا که هر فرد باالی ۴۰ سال دیر یا زود به درجاتی از مشکالت دیِد نزدیک دچار خواهد شد. تعریف پیرچشمی در 

یک جمله:  کاهش پیشرونده قدرت دیِد اجسام نزدیک، پیرو افزایش سن.
 

این مهم  در بازه ای از زندگیمان اتفاق می افتد که اغلب هنوز نشانه های واضحی از افزایش سن را تجربه نکرده ایم و از این رو، گروه زیادی 
از افراد در پی چاره جوئی برای رفع مشکل بینائی خود، به دنبال راههای گوناگون درمان خواهند بود. پیرچشمی بخشی از روند طبیعی 
افزایش سن می باشد و در هنگامی که عدسی چشم قابلیت انعطاف خود را به تدریج از دست می دهد، اتفاق می افتد. دلیل عمده پیرچشمی 
سخت شدن و کاهش انعطاف عدسی چشم می باشد، دلیل دیگرش کاهش قدرت عضالت جسم مژگانی است که در این حالت عضالت 

مژگانی قادر نیستند که انحنای الزم را برای عدسی بوجود بیاورند در نتیجه چشم در تمرکز بر روی اشیاء مشکل دارد. 
جلوگیری از پیرچشمی یا تعویق آن تا زمان حاضر امکان پذیر نبوده هرچند زندگی کم استرس و دوری از تابش های مضر و عوامل 

تهدیدکننده ی سالمتی از پایه های به تعویق انداختن عالیم محسوب می شوند.
 

 )inlay( تکنیک اصالح با لیزر به همراه بهره گیری از لیزر فمتوسکند و  درون-کاشت
کمرا جدیدترین تکنیک اصالح پیرچشمی می باشد که به نسبت تکنیک های 
پیشین پیشرفت چشم گیری داشته است. کمرا یک درون-کاشت )inlay( موثر 
و ایمن است که کمتر از یک دهه پیش به عرصه چشم پزشکی وارد شد و پس 
از نتایج مثبت و کارا و سربلند بیرون آمدن از آزمون های دقیق و سخت گیرانه 
مختلف، هم اکنون در اتحادیه اروپا )CE( و برخی کشورهای آمریکای شمالی و 
شرق آسیا وارد مراحل درمانی شده و بیمارستان چشم پزشکی نور مفتخر است 

که نخستین عرضه کننده این خدمت در خاورمیانه باشد.
هزاران فرد در سراسر دنیا، کمرا را به عنوان راه درمان پیرچشمی  برگزیده اند 
به نحوی که در دو سال گذشته تعدادی از چشم پزشکان نیز، خود از کمرا برای 

درمان پیرچشمی  بهره برده اند.

8400 منفذ ایجاد شده
 توسط لیزر برای عبور

 ریزمغذی های قرنیه
ضخامت 5 میکرون 

)حدود1/10 یک تار موی سر(

اندازه واقعی کمرا )بدون بزرگنمایی(

3.6 mm
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مزایای کمرا:زمانی برای جوانی چشم ها ...

   با پیشرفت پیرچشمی دید نزدیک خوب باقی می ماند.
   هم دید نزدیک )نظیر صفحه موبایل( و هم دید میانی 

     )نظیر صفحه کامپیوتر( را بهبود می بخشد.
   همزمان دید دور هم شفاف و واضح است.

   بسیار کوچک و همرنگ مرکز چشم است  و تقریبا
     توسط خودتان و دیگران غیر قابل دیدن است.

چه کسانی می توانند از کمرا بهره مند شوند:

   مبتالیان به پیرچشمی    ) تفاوتی ندارد که امروز نیازمند عینک مطالعه 
     شده اید یا چندین سال است عینک برای دید نزدیک می زنید(.

   مبتالیان به پیرچشمی همراه با مشکالتی دیگر نظیر نزدیک بینی،
      آستیگماتیسم و نامنظمی های قرنیه.

   افرادی که سابقا لیزیک یا PRK کرده اند و هم اکنون به
      پیرچشمی مبتال شده اند.

 عینک :
در سنین باالتر از ۴۰ تا ۴۵ سال، افرادی با دید طبیعی احتیاج به عینک 
و  می کرده  استفاده  عینک  از  قبال  که  افرادی  و  می کنند  پیدا  مطالعه 
نزدیک بین یا دوربین بوده اند، احتیاج به دو عینک یکی برای دور و یکی 

برای نزدیک پیدا خواهند کرد.
از زمان شروع پیرچشمی هر ۲ تا ۳ سال، ۰/۵ تا 1 نمره به  نمره  عینک  
افزوده می شود. فراموش نکنید که استفاده از عینک جهت پیشگیری از 
افزایش نمره عینک نیست بلکه تنها به دید بهتر شما در زمان انجام کارهایی 
مانند مطالعه کمک می کند.شماره مثبت عدسی عینک مطالعه از لحاظ 
ظاهری دل نشین نبوده عوارض سطحی و چروک ها را دو چندان می کند.

 عینک مطالعه دید دور را تار می کند و با پیشرفت پیرچشمی،  بارها نیاز به 
تعویض دارد، در همه جا و در همه شرایط همراهتان نیست )فراموش کردن، 

شرایطی مانند استخر و ...( و به راحتی گم می شود

 لنزهای تماسی:
به دنبال معایب عینِک دیِد نزدیک، عدسی های چشمی ۲ کانونی و لنزهای 
افرادی که مشکل  از  برای آن دسته  تماسی مخصوصی ساخته شد که 
نزدیک بینی و دوربینی را همزمان دارند، کاربرد یافت. این لنزها دارای ۲ 
کانون هستند که بخش فوقانی عدسی برای مشاهده اجسام دور و بخش 

تحتانی برای مشاهده اجسام نزدیک است.
 در صورت استفاده از لنز تماسی باید دقت و حوصله کافی برای رعایت 
نکات بهداشتی و رعایت اصول گذاشتن و برداشتن آن را در چشم داشته 
باشید. مراقبت دائمی و عدم توانایی بهره بردن در همه شرایط سبب شده 

که رضایت بیماران تامین نشود.

 تکنیک های جراحی و لیزر:
در سال های اخیر پیرو نیاز به درمان پیرچشمی، روش های متعددی برای 
اصالح آن با بهره گیری از لنزهای درون چشمی و تکنیک های لیزری 
پیرچشمی  به اصالح مطلوب  از دیگری   یافتند که یکی پس  گسترش 

نزدیک تر شدند.  

روش های رایج درمان پیرچشمی عبارتند از:

است  چیزی  همان  مشابه  کمرا  تکنولوژی 
که در دیافراگم دوربین عکاسی به کار گرفته 
می شود. روزنه ای کوچک و مرکزی که تصاویر 
واضح و کانونی شده از اشیا دور و نزدیک ایجاد 
می کند و همزمان دیِد دور، میانی و نزدیک را 
واضح و شفاف می سازد. با پیشرفت تکنولوژی، 
امکان به کارگیری این تکنیک با بیومتریال ها 
برای  میکرون  حد  در  دقتی  و  انسان  بدن  در 
کنترل و اصالح پیرچشمی  فراهم آمده است. 
به  ای  بدنه  با  است  ای  حلقه  ساختاری  کمرا 
ضخامت 5 میکرون )حدود یک دهم نازکترین 
کاغذ(، با اندازه ای به مراتب کوچک تر از لنز 

تماسی.  حدود 8400 روزنه کوچک توسط لیزر در بدنه آن ایجاد شده تا امکان رد وبدل شدن مولکول های مغذی چشم از خالل آن، برای 
سالم و سرحال نگاه داشتن قرنیه امکان پذیر شود. جنس این ساختار از مدرن ترین مواد پلیمری سازگاز با بدن انسان است.

کمرا چگونه دید را تصحیح می کند

کمرا  توسط جراح متخصص چشم، درون ضخامت قرنیه قرار داده می شود. طول زمان عمل جراحی کمتر از 15 دقیقه است. 
در این تکنیک نیازی به بیهوشی عمومی وجود ندارد و جراحی با یک قطره بی حسی انجام می گیرد.

 بخش اصلی این عمل، با بهره گیری از دستگاه لیزر فمتوسکند که از پیشرفته ترین نوآوری های لیزر در دنیای چشم پزشکی
 است انجام می شود و مراحل انجام آن شباهت زیادی با عمل فمتولیزیک دارد.

با مراجعه به وبسایت بیمارستان نور  www.noorvision.com و یا باتماس با شماره  82400 
می توانید از جزئیات و نحوه پذیرش جهت این عمل اطالع حاصل نمایید.

       

زمانی برای جوانی چشم ها ...
سرانجام روزی می رسد )چه بسا برای بسیاری از ما فرا رسیده(  که برای خواندن متن از تلفن همراه ناچار 
می شویم آن را دور تر نگه داریم. و همین وضعیت در فعالیت های معمولی و روزمره  نظیر خواندن یک تاریخ 
درج شده روی محصول حین خرید یا مطالعه یک خبر از روزنامه نیز تکرار می شود. کم کم دورتر و دور تر به 

نحوی که به طنز برخی آرزو می  کنیم دستانی کشیده تر داشته باشیم تا نوشته ها را هرچه دورتر نگه داریم!

اصالح پیرچشمی با

پیرچشمی، بر خالف نام آن در زبان فارسی، از حوالی۴۰ سالگی آغاز می شود و به نظر می رسد که بتوانیم آن را به عنوان شایعترین بیماری 
بشر قلمداد کنیم، چرا که هر فرد باالی ۴۰ سال دیر یا زود به درجاتی از مشکالت دیِد نزدیک دچار خواهد شد. تعریف پیرچشمی در 

یک جمله:  کاهش پیشرونده قدرت دیِد اجسام نزدیک، پیرو افزایش سن.
 

این مهم  در بازه ای از زندگیمان اتفاق می افتد که اغلب هنوز نشانه های واضحی از افزایش سن را تجربه نکرده ایم و از این رو، گروه زیادی 
از افراد در پی چاره جوئی برای رفع مشکل بینائی خود، به دنبال راههای گوناگون درمان خواهند بود. پیرچشمی بخشی از روند طبیعی 
افزایش سن می باشد و در هنگامی که عدسی چشم قابلیت انعطاف خود را به تدریج از دست می دهد، اتفاق می افتد. دلیل عمده پیرچشمی 
سخت شدن و کاهش انعطاف عدسی چشم می باشد، دلیل دیگرش کاهش قدرت عضالت جسم مژگانی است که در این حالت عضالت 

مژگانی قادر نیستند که انحنای الزم را برای عدسی بوجود بیاورند در نتیجه چشم در تمرکز بر روی اشیاء مشکل دارد. 
جلوگیری از پیرچشمی یا تعویق آن تا زمان حاضر امکان پذیر نبوده هرچند زندگی کم استرس و دوری از تابش های مضر و عوامل 

تهدیدکننده ی سالمتی از پایه های به تعویق انداختن عالیم محسوب می شوند.
 

 )inlay( تکنیک اصالح با لیزر به همراه بهره گیری از لیزر فمتوسکند و  درون-کاشت
کمرا جدیدترین تکنیک اصالح پیرچشمی می باشد که به نسبت تکنیک های 
پیشین پیشرفت چشم گیری داشته است. کمرا یک درون-کاشت )inlay( موثر 
و ایمن است که کمتر از یک دهه پیش به عرصه چشم پزشکی وارد شد و پس 
از نتایج مثبت و کارا و سربلند بیرون آمدن از آزمون های دقیق و سخت گیرانه 
مختلف، هم اکنون در اتحادیه اروپا )CE( و برخی کشورهای آمریکای شمالی و 
شرق آسیا وارد مراحل درمانی شده و بیمارستان چشم پزشکی نور مفتخر است 

که نخستین عرضه کننده این خدمت در خاورمیانه باشد.
هزاران فرد در سراسر دنیا، کمرا را به عنوان راه درمان پیرچشمی  برگزیده اند 
به نحوی که در دو سال گذشته تعدادی از چشم پزشکان نیز، خود از کمرا برای 

درمان پیرچشمی  بهره برده اند.

8400 منفذ ایجاد شده
 توسط لیزر برای عبور

 ریزمغذی های قرنیه
ضخامت 5 میکرون 

)حدود1/10 یک تار موی سر(

اندازه واقعی کمرا )بدون بزرگنمایی(

3.6 mm

پیرچـشـمی

روش های رایج  درمان پیرچشمی عبارتند از:
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اگر در آستانه چهل سالگي قرار داريد اين مطلب را تا انتها بخوانيد

كمرا، راه حل پيرچشمی 
پیرچشمي مانند همه اتفاق هاي مهم زندگي روزي به سراغ ما مي آيد.  بیمارستان چشم پزشكی نوركه همواره در ارائه آخرين تكنیك ها و خدمات 

درمانی به روز دنیا، در ايران پیشرو بوده، هم اينك نیز با تكنیك نوين اصالح پیر چشمی توسط لیزر فمتوسكند و كمرا آماده خدمت رسانی 
درباالترين سطوح به هموطنان عزيزمی باشد. اين موضوع بهانه خوبی شد تا با »دكتر سیدحسن هاشمی« استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 

پزشكی تهران و فوق تخصص قرنیه به گفت و گو بنشینیم تا ايشان از چند و چون اين فناوری برايمان بگويد. 

  اگر موافقید این بحث را با تعریف پیر چشمی آغاز کنیم. 
پیر چشمي مشکلي است که در طول عمر براي هر فردي پیش مي آید و معموالً 
از حوالی 40 س��الگي شروع مي شود. چه برای آنهایي که عینک مي زنند و چه آنهایي 
که عینک نمي زنند. البته افرادي که براي دید دور عینک مي زنند  پیرچشمي را کمتر 

احساس می کنند.
  چه عواملي در شکل گیري این بیماري موثر است؟ 

دلیل پیرچشمي از بین رفتن تطابق است؛ با افزایش سن، عدسي یا به عبارت بهتر 
لنز خدادادي، کیفیت و قدرت خود را از دست مي دهد و دیگر خاصیت ارتجاعي دوران 
جوانی را ندارد، پس چشم فرد نمي تواند تطابق مناسبی داشته باشد. اوج این اتفاق در 
50 تا 60 سالگی روی می دهد و زمان شایع شروع از 40 تا 45 سال است. البته افرادي 
هم هستند که پیرچشمي در آنها زودتر اتفاق مي افتد؛ مانند بیماراني که سابقه دوربیني 
دارند یا کساني که نزدیک بیني خیلي باالیي داشته و عادت کرده اند مطالعه و کارهاي 
چش��مي نزدیک را بدون عینک انجام دهند؛ همچنین افرادي که به دیابت یا بعضي 

بیماري ها مبتال هستند زودتر از افراد عادي با پیرچشمي روبه رو مي شوند.
  از چه زماني درمان پیرچشمي آغاز شد؟ 

پیرچشمی مشکل بخش بزرگی از جامعه بوده و از 20 سال قبل تا امروز کارهاي 
درماني بس��یار زیادي در این رابطه انجام شده است. در زماني که هنوز لیزر کاربردي 
نشده بود، لنزهایي وجود داشت که به وسیله آنها مي شد مشکل دید نزدیک و تطابق را 
اصالح کرد. این لنز ها داخل چشمي بودند و منحصر به افرادي بودند که قرار بود عمل 
آب مروارید روي چشم آنها انجام شود. در همان زمان ما از لنزهایي استفاده مي کردیم که 
چند کانون داشتند، تا دید دور، میاني و نزدیک را تامین  کنند. اشکال این لنزها در این 
بود که فرد باید دچار آب مروارید مي شد تا بتواند از آن تکنولوژي استفاده کند.  امروزه 
اما لنزهایي به بازار آمده است که با یک برش دو میلي متري هنگام عمل در چشم کار 
گذاشته مي شوند و دید دور و نزدیک را تامین مي کنند. اما گروهی از افراد که جمعیت 
قابل توجهي هستند با توجه به افزایش سن جامعه، مي خواستند براي مطالعه و کارهایی 
نظیر آن از عینک اس��تفاده نکنند. از 18 سال قبل برای درمان پیر چشمی لیزر هایي 
به بازار آمد؛ این ها لیزر های ابتدایي بودند.  پس از آن دستگاه هایي وارد بازار شد که با 
امواج رادیویي مثل ماکروویو کار مي کردند و قرنیه را تغییر شکل مي دادند تا بخشي از 

دید نزدیک تامین شود.
  آیا این روش ها عوارض خاصي هم براي بیماران داشتند؟ 

مش��کل این روش ها محدودیت زمانی اثربخشی  ش��ان بود، یعني براي 4-5 سال 
کارآیی داشت. پس اگر بیمار 45 ساله ای مي آمد و لیزر مي شد تا 50 سالگي چشمش 
خوب بود ولی بعد از آن دوباره مشکل بروز مي کرد. هم چنین تصحیح دید نزدیک با این 

تکنیک ها به بهای کاهش بخشی از قدرت دید دور تمام می شد.
اما باالخره با ورود تکنولوژي »کمرا« چشم پزشکان موفق شدند وسایلي را به کمک 
لیزر در ضخامت قرنیه قرار دهند تا اصالح تطابق امکان پذیر شود. این روش اکنون با 
نام »وسایل اپتیکي درون کاشت« مشهور شده و مفهوم درمان پیرچشمي را به کلي 
عوض کرده است.  این روش براي افرادي حدوداً 45 تا 65  ساله که تمایلی به وابستگی 

پیرچـشـمی

به عینک مطالعه در دید نزدیک ندارند بسیار مؤثر است. خصوصا این که اگر این افراد 
مشکل انکساری نظیر نزدیک بینی، دوربینی و ... داشته باشند می توان در حین عمل 
با لیزر این عیوب را اصالح کرد که نتیجه برای بیمار بسیار مثبت و دل نشین است. در 
ایران روش کمرا به تازگي مطرح شده ولي در دنیا بیش از 7 سال سابقه دارد و در این 

مدت چند ده هزار بیمار و حتی چندین چشم پزشک با این تکنیک عمل  شده اند. 
  به نظر شما کمرا مي تواند درمان قطعي پیرچشمي محسوب شود؟ 

بر خالف روش های پیشین، کمرا تا پایان عمر، دید نزدیک، میانی و دور فرد را تامین 
مي کند. مگر اینکه به دالیلی مانند جراحي داخل چش��مي، بروز آب سیاه یا تصادف 
شدید، اپتیک چشم تغییر کند. در این حالت عیب انکساري جدیدي به وجود مي آید و 
صورت مسئله کامالً عوض مي شود. ولی در حالت عادي از آنجایي که این فناوري شماره 
اپتیکي ندارد و با استفاده از یک خاصیت فیزیکي، عمق میدان دید را افزایش مي دهد، 
درمان مفید و موفقي است. ناگفته نماند در منطقه خاورمیانه تکنولوژي کمرا نخستین 
بار در بیمارستان چشم پزشکي نور مورد استفاده قرارگرفت و فناوري منحصربه فردي 

محسوب مي شود.
  آیا هر فردي که دچار پیرچشمي شده، کاندیداي خوبي براي این روش 

درماني است؟ 
الزاما خیر؛ اما طیف وس��یعی از بیماران می توانند از کمرا بهره مند شوند. محدوده  
سنی 45 تا 65 سال سن مناسب برای این عمل است. افرادی قادر به این عمل هستند 
که شماره آستیگمات یا دور بینی آن ها بیش از 3 و شماره  نزدیک بینی آن ها بیش از 5 
نباشد. افرادی که سابق بر این لیزیک یا PRK کرده اند و هم اکنون به پیرچشمی مبتال 
ش��ده اند و هم چنین افرادی که س��ابقاً عمل آب مروارید  کرده اند نیز می توانند از کمرا 
بهره مند شوند. البته پیش از پذیرش نهایی، مجموعه ای از معاینات و  آزمایشات برای 

بررسی شرایط چشم فرد انجام می گیرند. 
  آیا کمرا به افراد دیابتي هم توصیه مي شود؟ 

بعضي افراد از سنین جواني دچار دیابت مي شوند و باید از انسولین استفاده کنند، 
این تکنولوژی براي آن ها توصیه نمي شود، اما اگر فردي در میان سالي دچار دیابت شود 
برای استفاده از این روش محدودیتي ندارد. در ضمن بیماراني که دچار مشکل انعقاد 

فاکتورهاي خوني هستند نیز مشکلي براي انجام این عمل ندارند.
  بسیاری از افراد از اعمال جراحی پیچیده گریزانند. در مورد جزئیات 

این عمل لطفا توضیح می فرمایید؟ 
 طول زمان انجام این عمل کمتر از 10 دقیقه اس��ت و برای آن نیازی به بیهوشی 
عمومی نیست و تنها با یک قطره بی حسی انجام می   پذیرد. خوشبختانه در این روش 
هیچ رگي قطع نمي شود و برش با هیچ تیغي انجام نمي گیرد و خون ریزي وجود ندارد؛ 
زیرا کل فرآیند با اس��تفاده از لیزر اس��ت. بیمار پس از انجام عمل بیمارستان را ترک 

می کند و تنها نیاز به یک  روز استراحت دارد.
در یک کالم، این فناوري زندگي را زیباتر و راحت تر مي کند و فرد را از وابستگی به 
عینک رها می سازد؛ اما فراموش نکنید آنهایي که از کمرا استفاده مي کنند براي کارهاي 
ظریف و حساس مثل جواهرسازي و ساعت سازي باید عینک کمکي بزنند، اما براي 

مطالعه کردن و انجام 90 درصد کارهاي روزمره دیگر به عینک احتیاجي ندارند. 

اگــر شــما هــم ماننــد هــزاران 
نفر دیگــر عالقه مند بــه درمان 
پیرچشمی با تکنولوژی کمرا شده 
اید می توانید با بیمارستان چشم 
پزشــکي نور به شــماره 82400 
تماس گرفته و براي نوبت کلینیک 

پیرچشمي وقت ویزیت بگیرید. 

دکتر سیدحسن هاشمی 
 فوق تخصص قرنیه
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عمل فمتولیزیک و PRK چه تفاوتی دارند؟ محاسن آنها نسبت به 
سایر روش های اصالح عیوب انکساری چیست و آیا عوارضی هم 

خواهند داشت؟ 
عمل فمتولیزیک آخرین تکنولوژی جراحی عیوب انکس��اری اس��ت که با 
استفاده از دو لیزر بسیار دقیق فمتوسکند و اکسایمر انجام می شود. در این روش 
با استفاده از لیزر فمتوسکند الیه ای با دقت چند میکرون از سطح قرنیه برداشته 
شده و سپس از لیزر اکسایمر به منظور اصالح عیب انکساری استفاده می شود. 

 مثل خیلی از هم سن و سال هایم از وقتی خودم را شناخته ام، این 
حرف را شنیده ام که خوردن هویج و نوشیدن آب هویج، سدی 

است در برابر عینکی شدن. این حرف پایه علمی دارد؟
)می خندد( ت��ا به حال کدام آدم دارای عیوب انکس��اری را دیده اید 

که با خوردن  هویج و نوش��یدن آب آن، عیوب انکساری اش را اصالح 
کرده باشد؟!

ولی می گویند هویج ویتامین آ دارد و این ویتامین 
روی سالمت بینایی مؤثر است.

هوی��ج، پروویتامین اس��ت و بتاکاروتن دارد ک��ه در بدن به 
ویتامین آ تبدیل می شود.  

خب همین دیگر! شما هم تأیید کردید؛ ویتامین آ 
هم که سالمت بینایی را تضمین می کند.

مثل اینکه دقت نمی کنید به حرف های من. سالمت بینایی با 
رفع عیوب انکساری از زمین تا آسمان فرق دارد. ویتامین های گروه 

آ، سی و آنتی اکس��یدان ها در سالمت و کارکرد صحیح چشم به ویژه 
شبکیه تأثیر مثبت دارند. ویتامین آ در سطح مخاط و عملکرد شبکیه مؤثر 

است و کمبود آن باعث شب کوری می شود. آنتی اکسیدان هم روند پیری بافت ها از 
جمله بافت شبکیه را کند می کند، نه اینکه آن را متوقف کند. اما اینکه هرکس آب 

هویج بنوشد، دیگر الزم نیست عینک بزند، حرف درستی نیست.

ويتامين A بر سالمت بينايی مؤثر است اما عيوب انکساری را رفع نمی کند

هویج به جای عینک!
از بچگی توی گوش خیلی از ما خوانده اند كه با نوشیدن آب هويج، از شر عینك در امان مي مانیم اما متخصصان اين باور را فاقد پايه علمی می دانند. البته اين به آن 
مفهوم نیست كه هويج هیچ تأثیری بر سالمت ديد ندارد. ما هم با خودمان گفتیم اصالً چرا سراغ يك چشم پزشك نرويم تا از او درباره تأثیر خوردن هويج و نوشیدن 
آب اين كاكل به سر نارنجی رنگ بر روی قدرت ديد و آنچه ما به عنوان بینايی از آن نام می بريم بپرسیم؟ رفتیم و دكتر سید محمدرضا طاهری در يك روز پرمشغله در 

بیمارستان نور برای پاسخگويی به سؤاالت مان با روی خوش و لب خندان ابراز آمادگی كرد. 

با این حساب خوردن هویج برای کند شدن روند پیری بافت شبکیه 
و سالمت بینایی مفید است؟

بله. عالوه بر هویج، جگر هم که سرشار از هورمون ها، ویتامین هاي آ، بی و دی 
اس��ت و هر سبزی نارنجی یا زرد در عملکرد شبکیه و کندی پیری بافت آن نقش 

مؤثری دارد.  
پس از این به بعد روزی چند لیوان آب هویج می نوشم که شبکیه 

چشم هایم دیرتر به درد پیری دچار شود.
نه دیگر، هرچیزی حدی دارد. خوردن بیش از حد هویج باعث نارنجی 
به نظر رس��یدن پوس��ت و به زردی زدن ملتحمه یا همان سفیدی 
چش��م می شود. نوش��یدن یک لیوان آب هویج روزانه یا یک روز 
درمیان در هرس��نی کافی اس��ت. زیاده روی در هیچ چیز خوب 

نیست حتی در ویتامین گیری.
داستان اینکه بعضی ها در آب هویجشان چند قطره 

شیر یا روغن زیتون می چکانند چیست؟
ویتامین آ به اصطالح، ویتامین محلول در چربی است و در 
واقع با چربی شیر یا روغن زیتون بهتر جذب بدن می شود. آنهایی 
هم که مشکل گوارشی دارند یا بدنشان به دلیل ترشح نشدن صفرا 
یا عملکرد نادرست لوزالمعده، چربی جذب نمی کند، بهتر است به 

جای آب هویج، شیر هویج بنوشند. 
چه زمانی بنوشند برای چشم هایشان به صرفه تر است؟

فرقی نمی کند اما ویتامین ها صبح ها بهتر جذب می شوند. اما باز هم تأکید می کنم 
هیچکدام از این ویتامین ها، روی شماره چشم و عیوب انکساری تأثیر ندارند و فقط 

روند پیری بافت را کند می کنند.  

سوال از شما پاسخ از ما

همه ما س�وال هايي در مورد س�المت چشم و پیش�گیري از بیماري هاي آن در ذهن داريم؛ سوال هايي كه پاس�خ دقیق و صريح به آنها كمك شاياني به 
مراقبت هاي اولیه و مراجعه به موقع براي پیشگیري و درمان خواهد داشت. در اين بخش، متخصصان بیمارستان نور به برخي از شايع ترين سوال هاي شما 

www.noorvision.com :پاسخ مي دهند. براي طرح سوال هاي تان به سايت بیمارستان مراجعه كنید. نشاني سايت هم از اين قرار است

این روش نسبت به عمل لیزیک دقت بسیار باالتری دارد. از مزایای این عمل آن 
است که سرعت بهبودی بسیار باالست و بیمار تنها به یک روز استراحت احتیاج 
دارد؛ یعن��ي از فردای روز عمل می تواند کارهای روزمره را ش��روع کند.  روش 
دیگر، انجام عمل PRK یا LASEK اس��ت؛ که در مورد بیمارانی که ضخامت 
کافی قرنیه براي عمل فمتولیزیک ندارند، انجام می شود.  در این روش به طور 
متوس��ط 3 تا 4 روز نیاز به اس��تراحت وجود دارد و بهبود دید کندتر از عمل 
فمتولیزیک صورت مي گیرد.  نکته قابل توجه اینکه هر کدام از این روش ها با 
توجه به نمره چشم، سن و ضخامت قرنیه بیمار، توسط چشم پزشک انتخاب 
می گردد.  الزم به ذکر است که احتمال موفقیت در هر دو روش باال است و تنها 
کمتر از 1 درصد  بیماران دچار برگشت شماره چشم می شوند و یا بعد از عمل 

نیاز به عینک پیدا مي کنند. 

دکتر سید محمدرضا طاهری 
چشم پزشک

دکتر میرآفتاب 
فوق تخصص قرنیه

پــلــک
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از آن جا كه بچه ها ثمره زندگي ما هستند و توجه به سالمت آنها از دغدغه هاي هميشگي 
پدر و مادرها بوده و هست، در هر شماره شما را با مسائل و مواردي از مشكالت چشمي 

كودكان آشنا مي كنيم. بدون شك دانستن اين موضوعات، به تشخيص به موقع آنها و 
جلوگيري از بروز مشكالت جدي تر كمك شاياني خواهد كرد.

اين چشم های زيبا را 
خوب ببينيد

وقت�ي كودكي به دنیا مي آيد بیش از هر چیز، نگاه ها به چش�مان او معطوف 
مي ش�ود. اما فقط با قدري بي توجهي، همین چش�م هاي معصوم و دوس�ت 
داشتني با مشكالتي درگیر مي شوند. چنان كه آمار نشان مي دهد در سنین 
پیش دبس�تانی از هر بیست كودک يك نفر و در سنین دبستان از هر چهار 
دانش آموز يك نفر دارای مشكالت چشمی هستند. اين اختالالت ممكن است 
در سنین خیلی پايین آغاز شود، بنابراين مراقبت صحیح از چشم كودكان از 

همان آغاز تولد، ضروری است. 
از س�ؤاالت رايجي كه همواره براي والدين مطرح مي باش�د، اين است كه آيا 
كودكشان ديد طبیعی دارد؟ آيا نیازمند معاينه توسط چشم پزشك است؟ اگر 

چنین است، در چه سني اين معاينه بايد انجام شود؟ 
در اين ش�ماره تالش مي كنیم به تعدادی از سؤاالت و نگراني هاي والدين در 

مورد سالمت چشم فرزندانشان پاسخ دهیم. 
نكته مهمي كه بايد به آن توجه داش�ت اين اس�ت كه برخی از بیماری های 
چش�می ممكن است عالئم و نش�انه هاي واضحي نداشته باشند و مشكالت 
درمان نشده در كودكان مي تواند منجر به مسائلي مانند تنبلی چشم و ناتوانی 
در يادگیری ش�ود. به همین دلیل معاينه های چشم پزش�كي باي�د از دوران 
نوزادي انجام شود و همچنین سنجش بینايي براي تمامي كودكان از سن سه 

سالگي توصیه می  گردد.

مراحل تكامل 
 طبیعي بینايي

 در كودكان
اگرچه نوزادان تازه 
متولد شده قادر به 
دیدن هستند، اما 

بینایی آنها از همان 
ماه های اول شروع به 
تکامل می کند. سیر 
تکامل بینایی طی 

سال های اول زندگی 
ادامه می یابد تا اینکه در 
9 سالگی بینایی کودک 

کامل می شود. یادتان 
باشد برای دستیابی به 

 دید طبیعی، تکامل
 هم زمان دو چشم 

الزم و ضروري است. 
همچنین والدین باید 

با رفتارهای بینایی 
طبیعی و قابل انتظار 
از کودک در سنین 

مختلف آشنا باشند تا 
نقص در آنها را به موقع 

تشخیص دهند. 

از تولد تا 1/5 ماهگی 
در این 45 روز کودک هنگام بیداری 
به محی��ط اطراف خیره می ش��ود، 
می توان��د  چند لحظ��ه روی نور یا 
اشیاء روش��ن تمرکز کند و در برابر 
فالش دوربین پلک می زند. همچنین یکی از چشم ها ممکن 

است گاهی به طرف داخل منحرف شود.
از 2 تا 6 ماهگی 
ط��ي این 4 ماه به ترتیب با افزایش 
سن اتفاق هاي زیر در سیستم بینایي 
کودک روی می دهد: چشم ها شروع 
به دنبال کردن اشیاء یا افراد درحال 
حرک��ت می کنند. به صورت والدی��ن، زمانی که با او صحبت 
می کنند نگاه می کند. ابتدا در حالت خوابیده و س��پس بعد از 
نشستن به دست های خود و بطری شیر وکم کم  به اشیاء دورتر 

نیز نگاه می کند. 
از 6 ماهگی تا 1 سالگی 
در این دوره زماني باید در رفتار کودک 
ش��اهد موارد زیر باشید: به فعالیت های 
اطراف��ش به م��دت طوالنی ت��ری نگاه 
می کند.  به دنبال اسباب بازی هایی که 
از دس��تش می افتد، می گردد. به طرف اس��باب بازی مورد عالقه اش 
سینه خیز و سپس چهار دست و پا می رود.  چشمهایش را در اطراف 
اتاق می چرخاند تا ببیند چه اتفاقی افتاده اس��ت. به لبخند و صدای 

دیگران با نگاه پاسخ می دهد. 
از 1 تا 1/5 سالگی 
پس از یک سالگي کودک به تدریج اجسام را برای دیدن  به چشم ها 

بسیار نزدیک می کند. همچنین وقتی به او می گویند نگاه کن یا ببین، 
به همان ش��یء خاص دقت می کند. در یک و نیم س��الگي به دنبال 

تصاویر در کتاب ها می گردد و آنها را پیدا می کند.
از 1/5 تا 3 سالگی 
ط��ي این یک س��ال و نیم ک��ودک به 
تدری��ج مراحل زی��ر را طي مي کند: به 
افراد  و اش��یاء م��ورد عالقه اش لبخند 
می زند.  به بقیه ک��ودکان نگاه کرده و 
حرکات آنها را تقلید می کند.  روی کاغذ رنگ آمیزی می کند.  تصاویر 

کتاب ها را نگاه کرده و اسامی آنها را بیان می کند.
  از 3 تا 4 سالگی 
در ای��ن یک س��ال کودک ش��ما 
 کم کم مي تواند شکل دایره )Ο( و 
باضافه )+( را روی کاغذ بکشد و پس 
از آن به درخواست دیگران چشم ها 

را می بندد یا چشمک می زند.
 از 4 تا 5 سالگی

وقتي کودک تان 4 س��اله ش��د، به 
تدریج از دس��ت ها و چش��م هایش 
به طور هماهنگ استفاده می کند؛ 
نقاشی می کشد؛ داخل خطوط رنگ 
آمیزی می کند؛ اش��کال ساده روی 
کاغذ را به خوبی قیچی می کند؛ برخی حروف و اشکال را کپی 
می کند؛ اشیاء کوچک را در جایگاه های کوچک قرار می دهد؛ 
توجه و هوشیاری کامل بینایی به محیط اطراف دارد و راجع 
به اشیاء، افراد یا مکان هایی که در جای دیگری دیده، توضیح 

می دهد. 

چـشـمک

دکتر آزاده فرحي 
 فوق تخصص استرابیسم و اکولوپالستیک
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چـشـمک

اگر کودکي قادر به انجام رفتارهای بینایی طبیعی و قابل انتظار برای سن وی )که در این مطلب توضیح داده 
شد( نباشد، توصیه می گردد هر چه زودتر با چشم پزشک مشورت شود و در صورت نیاز تحت درمان قرار گیرد.

در ضمن به خاطر داش��ته باش��ید اگر یک یا تعدادی از عالئم زیر در چشم کودک )در هر سنی( به وجود آمد 
سریعاً او را نزد چشم پزشک ببرید.

  حرکات سریع عمودي یا افقي در چشمان کودک )نیستاگموس(
 اشک آلود بودن چشمان کودک دراغلب اوقات

 حساس بودن شدید چشمان کودک به نور 
 مشاهده مردمک سفید، سفید مایل به خاکستري یا زرد رنگ در چشم کودک 

 قرمزي در یک یا هر دو چشم
 چرک یا دلمه به صورت مداوم در یک یا هر دو چشم

 انحراف چشم ها یا لوچي
 مالیدن یا خاراندن مکرر چشم ها توسط کودک

 کج کردن سر به یک سمت در حین نگاه کردن
  افتادگي یا تورم پلک ها 

 احس��اس وجود ضعف بینایی در کودک با عالئمي مانند نزدیک نگه داشتن اشیاء برای دیدن آنها یا 
نزدیک شدن بیش از حد به تلویزیون

  تمایل به بستن یک چشم در حین نگاه کردن به اشیاء یا در نور خورشید
 هر کدام از این موارد می تواند عالمت طیف وسیعی از بیماری ها باشد که از مشکالت نه چندان مهم تا 

علل نابینایی را در بر می گیرند. 

عالئم هشداردهنده اختالالت چشمی در کودکان 

بیمارستان نور با پشتوانه 19 سال فعالیت در شاخه هاي مختلف فوق تخصصي 
چشم پزشکي، خدمت نویني را به خانواده هاي محترم ارائه مي نماید تا از این 

پس نگران سالمت چشم فرزندان خود نباشند.

با تهیه کارت کودک مي توانید فرزندان خود را از خدمات زیر بهره مند سازید. 
  انجام معاینات دوره اي

  مراقبت دائم از کودکاني که داراي مشکالت چشمي هستند
  دریافت وقت معاینه از چشم پزشکان، خارج از نوبت دهي رایج

  انجام پذیرش بصورت ویژه 
  امکان استفاده از خدمات ویژه بخش عینک کودکان

  دریافت تخفیف بابت خدمات آزمایشگاهي
  دریافت تخفیف در خدمات درماني ارتوپتیک

مراقبت از چشم های كودك خود را به ما بسپاريد

براي کسب اطالعات بيشتر و دريافت کارت 
کودك با شماره تلفن 82401401 تماس بگيريد
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خانم نشیبا! از چه سالی با بیمارستان نور آشنا شدید؟
تاریخ دقیقش را درست یادم نمی آید، اما حدود 5 سالی می شود که با این مرکز در ارتباطم.

اسباب این آشنایی چطور فراهم شد؟
آشنایی من با مرکز نور برای خودش داستان مفصلی دارد...

با گوش جان می شنویم.
یک روز که از میدان ونک به طرف محل کارم می رفتم، در تاکس��ی با خانمی که کنارم 
نشسته بود درباره ناراحتی چشم مادرم صحبت می کردم. اصل حرفم این بود که به دنبال 
یک دکتر خوب می گردم که از عهده معالجه مادرم بربیاید. در همین حال آقایی که روی 
صندلی جلو نشسته بود گفت، من مسئول آسانسور یک مرکز چشم پزشکی بسیار خوب 
هستم که بهترین پزشکان متخصص و فوق تخصص چشم در آن مشغول کار هستند، 
می توانم از این بیمارستان برایتان وقت بگیرم. این شد که با مرکز نور آشنا شدم. ایشان 
لطف کرد و از دکتر میرآفتاب برایم وقت گرفت و من فوراً مادر را برای معالجه به آن جا 
بردم. ازآن به بعد هرکسی که اسمی از چشم و چشم پزشکی آورد، من بیمارستان نور را 

معرفی کردم.
خودتان از کدام یک از خدمات این مرکز استفاده کرده اید؟

هم من و هم مادرم هر دو آب مروارید داشتیم. مادرم در بیمارستان دیگری جراحی انجام 
داده ب��ود و ب��رای ادامه درمان به مرکز نور مراجعه ک��رد؛ اما من که در این مدت با نور و 
نوري ها آشنا شده بودم وقتی خودم به این عمل نیاز پیدا کردم یک راست آمدم پیش دکتر 
میرآفتاب و عملم هم به خوبی انجام شد.  بعد از گذشت 2 سال از عمل، هنوز هم با این 

مرکز در ارتباط هستم و مرتب چکاپ های بعد از عمل را انجام می دهم.
از نتیجه جراحی و سرویس دهی و خدمات بیمارستان رضایت دارید؟

بله کامالً. این مرکز از معدود مراکز پزشکی شهر است که همه چیز درآن طبق نظم و قانون 
مشخصی پیش می رود. از نوبت دهی گرفته تا مراحل قبل و هنگام جراحی و مراقبت های بعد از 
عمل، همه و همه بسیار منظم و دقیق انجام می گیرد. شرایطی که قبل از عمل فراهم می شود 
نیز آرامش روانی بیمار را کامالً تامین می کند و همین موضوع به موفقیت آمیز بودن نتیجه 
جراحی و خدمات ارائه ش��ده، کمک زیادي می کند. برخوردهای پزشکان، پرستاران و سایر 
پرسنل با مراجعان  بسیار شایسته است و نتیجه تمام آزمایش ها کامالً دقیق و بدون خطاست.
و در آخر اینکه آیا تا به حال پیش آمده که از بین پزشکان  یا حتی مراجعان 

نور کسی به شما بگوید که از قصه هایتان خاطره ای شیرین دارد؟
 یک روز که مادرم را برای مش��کل کاهش دید به اینجا آوردم. پذیرش ش��دیم و یکي از 
پزشکان معاینه ایشان را آغاز کرد. مادر را به پشت دستگاه هدایت کردم و همینطور که 
ش��رایطش را توضیح می دادم، دیدم چش��م پزشک به من نگاه می کند. در همین حال 
دستش را به طرف گوشی تلفن دراز کرد و گفت: می خواهم به دوستم بگویم “ شب به خیر 
کوچولو” را پیدا کردم! داستان این آقای دکتر و دوستش از این قرار بود که وقتی از مشهد 
برای تحصیل به تهران  آمده بودند، در خوابگاه، شب ها برای رفع خستگی و کسالت روز، 
برنامه شب به خیر کوچولو را گوش می دادند. دکتر گفت همراه دوستم سرمان را زیر پتو 
می کردیم که کسی نشنود 2 چشم پزشک، قصه گوش می دهند. این اتفاق اسباب آشنایی 

من با دکتری شد که حاال  سال هاست فوق تخصص شبکیه گرفته است.

قصه گوی “شب  به خير کوچولو” در بيمارستان نور

پزشکان نور به بیمار آرامش می دهند
مريم نش�یبا را می شناس�ید؟ به چهره  اگر نشناسید به صدايش خواهید 
شناخت. كافی است وقتی عقربه چاق و تنبل ساعت شمار 9 شب را نشان 
می دهد، پیچ راديو را بچرخانید و به اين صدای آشنا گوش دهید؛ صدايی 
جادويی كه ش�ب ها خیلی  از بچه های نسل من و قبل از مرا ُسر می داد به 
عالم شیرين خواب. حاال اين شهرزاد قصه گوی شهر كودكی هايمان سر از 
بیمارس�تان نور درآورده است. پای حرف های اين هنرمند نشستیم تا از 
چند و چون حضورش در اين مجموعه فوق تخصصی چشم پزشكی با خبر 

شويم. گفت و گوی زير حاصل اين گپ و گفت دوستانه است.

وب س��ایت بیمارس��تان فوق تخصصی چشم 
پزش��کی نور )www.noorvision.com( به 
سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی به عنوان پل 
ارتباطی بین بیمارس��تان و مخاطبان در اختیار 
عم��وم هموطنان عزی��ز ق��رار دارد. بخش های 
متنوعی در وب سایت قرار گرفته است تا ضمن 
اطالع رسانی در مورد خدمات بیمارستان و مراکز 
وابس��ته، بتواند بخش��ی از نیازهای مراجعان و 
بیماران را پاسخ داده و کمکی در حل مشکالت 
و س��واالت ایش��ان باش��د. به طور مثال بخش 
 پرس��ش و پاسخ وب سایت، پاسخگوی سواالت 
چش��م پزش��کی مراجعان توس��ط متخصصان 
مجرب بیمارس��تان می باش��د. به زودی بخش 

پذیرش آنالین بیمارس��تان نیز در این س��ایت راه اندازی خواهد شد که مراجعان عزیز می توانند وقت معاینه خود را به صورت 
مجازی دریافت نمایند.

www.noorvision.com

مقام امن و مي بيغش و رفيق شفيق                              گرت   مدام ميسر شود زهي توفيق
حضرت حافظ

صدای آشنا

 و بدانیم اگر نور نبود،
 منطق زنده پرواز
 دگرگون مي شد.

و بدانیم كه پیش از مرجان، 
خالئي بود در انديشه درياها.

و نپرسیم كجايیم،
بو كنیم اطلسي تازه 

بیمارستان را.
از مجموعه صداي پاي آب 

اثر سهراب سپهري


