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درمان آب مرواريد تمام ليزری 
آلودگی هوا چشم را خشک می کند
عينک آفتابی فراموش نشود
آمبليوپی چيست؟
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نشریه داخلی بیمارستان و مراکز  فوق تخصصی چشم پزشکی نور
 شماره چهارم / دی 1392
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کلينيک فوق تخصصي چشم پزشكي نور در 16 طبقه با زيربناي 6هزارمترمربع آذرماه امسال در مراسمي با حضور معاون رييس جمهور و 
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري، رييس سازمان نظام پزشكي و جمعي و از هنرمندان و ورزشكاران کشور افتتاح 
شد. همكاران ما در اين کلينيک با در اختيار داشتن پيشرفته ترين تجهيزات چشم پزشكي روز دنيا، کليه خدمات کلينيكي و پاراکلينيكي 

را در فضايی متفاوت به مراجعه کنندگان ارائه می دهد.

مجهزترین کلينيك فوق تخصصي چشم  پزشكي کشور افتتاح شد

شماره 82 خیابان اسفندیار را به خاطر بسپارید

در مراسم افتتاحیه کلینیک فوق تخصصي چشم پزشكي نور »دکتر محمدعلی 
نجفی«  با اشاره به 20 سال فعالیت موفق مجموعه نور گفت:  »خانواده بزرگ 
نور، همواره خدمات ارزشمند و مؤثری به عموم هموطنان ارائه کرده و با اجرای 
طرح خداپسندانه نورآوران سالمت، درمان های چشم پزشكی و دندان پزشكی 
را در دورترین روستاها و نقاط محروم کشور پیگیری می کند. من امیدوارم این 
قبیل برنامه ها بیش از گذشته توسعه یافته و شاهد موفقیت های بیشتری در 

این عرصه باشیم.«
رییس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شروع به کار 
کلینیک فوق تخصصی چشم پزشكی نور را دستاوردی بزرگ در عرصه پزشكی 
دانست و اظهار داشت: »این مجموعه با امكانات در اختیارش می تواند در قالب 

اجرای طرح جامع گردشگری سالمت فعال شود.«
وی توضی��ح داد برای تحقق کام��ل این هدف بای��د برنامه ریزی دقیق و 
منسجمی داشته و تمام دست اندرکاران نگاهی یكپارچه به این هدف داشته 
باش��ند. دکتر نجفی تأکید کرد: »رسیدن به جایگاه شایسته ایران در صنعت 
گردشگری س��المت، با استفاده از ظرفیت های فراهم شده در مجموعه هایی 

نظیر کلینیک جدید نور، دست یافتنی خواهد بود.«

مجموعه نور از مهمترین و بارزترین نمادهای چش��م پزشكی ایران و منطقه 
محسوب می ش��ود و باکیفیت ترین خدمات را به بیماران نیازمند درمان های 
چش��می ارائه می دهد. »دکتر علیرضا زالی« رییس س��ازمان نظام پزش��كی 
کش��ور با بیان این نكته، گفت:  »در بیمارس��تان چش��م پزش��كی نور عالوه 
بر فض��ای م��درن و فناوری ه��اي فوق پیش��رفته درمانی، زیرس��اخت های 
مناس��بی در حوزه گردشگری س��المت ایجاد شده و س��اختمان جدید نیز 
 ظرفیت بس��یار خوبی را به این بخش از درمان کش��ور اضافه کرده اس��ت.«

دکتر زالی، با اش��اره به وضعیت کش��ورهای خاور دور در جذب گردش��گران 
س��المت اظهار داشت:  »این کشورها ساالنه یک میلیون و 800هزار نفر را در 
این حوزه جذب می کنند و این موضوع از نظر رقابتی برای کشور ما بسیار نگران 
 کننده است. اس��تفاده از توان بخش خصوصی در جذب گردشگران سالمت

 نه تنها برای کشور تا 3 برابر ورود گردشگران عادی ارزآوری دارد بلكه توان و 
تخصص پزشكان و چشم پزشكان ایرانی را در بین کشورهای منطقه و دیگر 
نقاط جهان مطرح می کند.« رییس سازمان نظام پزشكی کشور، بیمارستان 
 و کلینیک جدید چش��م پزشكی نور را مهم ترین وزنه در این عرصه معرفی و 

بر گسترش خدمات و ظرفیت های آن تأکید کرد.«

 قطب گردشگري سالمت گامی بلند درمسیر توسعه 
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کلینیک جدید نور در یک نگاهنور در خدمت سالمت شهروندان 

»سیدهادي ایازي« معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران نیز در مراسم 
افتتاح ساختمان جدید کلینیک نور حاضر شد و از تالش بخش خصوصي براي 

راه اندازي مراکز برتر درماني قدرداني کرد.
او ابراز امیدواري کرد، مدیریت ش��هري بتوان��د در آینده اي نزدیک از این 
خدمات براي ارتقاي س��المت جامعه اس��تفاده کند. ایازي گفت: »اداره کل 
سالمت در کنار خانه ها و کانون هاي سالمت محله هاي شهرتهران آماده هستند 
در این زمینه با مجموعه چشم پزشكي نور همكاري کرده و از تجربیات طرفین 

براي بهبود کیفیت خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني استفاده کنند.« 

س��اختمان جدید کلینی��ک فوق تخصصی نور در 16 طبقه س��اخته و همه 
درمانگاه ها به آنجا منتقل ش��ده اس��ت و فقط کارهاي مربوط به جراحي در 
ساختمان مرکزي انجام می گیرد. به این ترتیب طبقه همكف، اول و دوم کاماًل 
از بیمارستان نور حذف و به زودی در اختیار پذیرش اتاق عمل قرار مي گیرند.

در س��اختمان جدید، 4 درمانگاه در هر طبقه دایر است و تمام تجهیزات 
پاراکلینیكي در هر طبقه پیش بینی و تعبیه ش��ده به طوری که تس��ت هاي 
مورد نیاز بیماران به طور کامل در همان طبقه انجام مي ش��ود. به عبارت بهتر 
درمانگاه ها مانند ساختمان پزشكان تجهیز شده اند و تمام امكانات مورد نیاز 
ب��راي درمان بیماران را در اختیار دارند. در عین حال طبقاتي از س��اختمان 
شماره 82 خیابان اسفندیار به رشته هاي فوق تخصصي مانند گلوکوم، شبكیه 
و استرابیسم اختصاص داده شده تا پزشكان فوق تخصص شرایط مناسب تري 
براي ویزیت بیماران  داشته باشند. مراجعه کنندگان به کلینیک فوق تخصصی 
نور می توانند عینک و لنزهای مورد نیاز خود را از مجموعه ای که در نیم طبقه 

اول ساختمان به این منظور طراحی شده، تهیه کنند.
در اولین قدم 13 درمانگاه و در نهایت 19 درمانگاه در ساختمان شماره 82 
دایر مي شود که ظرفیت پذیرش بیمارستان را در حد مطلوبی برای بیماران، 

افزایش مي دهد. 
س��اختمان جدید کلینیک نور در عین حال چند ویژگی منحصر به فرد 
دیگر نیز دارد؛ نخست این که ساختمان جدید براساس آخرین نسخه آیین نامه 
2800 ایمنی در برابر زلزله ) به عنوان سازه ویژه( شناخته شده است. بهره گیری 
از س��امانه های برق اضطراری، ژنراتور مرکزی، شبكه مخابرات و فیبرنوری و 
مرکز مدیریت و فرمان س��اختمان ی��ا »BMS« از دیگر ویژگی های کلینیک 

جدید نور است. 

  بیمارس��تان نور با بهره گیری از س��ازمانی دانش محور و نیروی انسانی 
شایسته، یكی از قوی ترین و باسابقه ترین مراکز درمانی و تحقیقاتی منطقه 
را در اختیار داشته و همواره در ارائه خدمات چشم پزشكی به اقشار مختلف 

جامعه پیشرو بوده است.
از سال 86 تاکنون 10هزار و 560 نفر از اقصی نقاط جهان به بیمارستان 
ن��ور مراجعه کرده اند که از بین آنها تعداد ایرانی��ان مقیم آمریكا و اروپا و 

مراجعه کنندگان از کشورهای منطقه چشم گیر بوده است.
اکنون س��اختمان جدید کلینیک فوق تخصصي چش��م پزش��كي نور به 
پیشرفته ترین امكانات تش��خیصی و درمانی چشم پزشكی مجهز شده و 
بدون اغراق مي توان گفت: این مجموعه در زمینه ارائه خدمات سرپایی و 

پاراکلینیكی در کشور و منطقه بی نظیر است.
در عین حال این آمادگی درمجموعه نور وجود دارد تا بر اساس یک نظام 
سیاست گذاری متمرکز، خدمت شایسته اي براي توسعه صنعت گردشگری 

سالمت کشور به متقاضیان سراسر جهان ارائه شود.
الزم می دانم به مردم عزیز کشورمان بگویم، در کلینیک فوق تخصصی نور 
بیش از 50 نوع خدمت تشخیصی، پاراکلینیكی و درمانی در فضایی دوست 
داشتنی و با معماری متفاوت به مراجعه کنندگان و بیماران ارائه می شود.  

گام هاي محکم نور در صنعت گردشگري
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  ايجاد خشكي چشم 
تحقیقات علمي نش��ان مي دهد آلودگي هوا باعث تشدید خشكي چشم مي شود 
و براس��اس آمار موجود، احتمال ابتال به این عارضه را بین 3 تا 4 برابر بیشتر مي کند؛ 
در افرادي که زمینه خش��كي چش��م دارند نیز ممكن است نشانه هاي محسوس تري 
بروز کند.   در ش��رایط آلودگی هوا، س��موم موجود در آلودگي به چش��م وارد شده و 
آثار زیان بار خود را بر فرد تحمیل مي کند؛ معموالً این س��م ها در اش��ک حل ش��ده، 
الیه چربی آن را از بین می برند و باعث تبخیر اشک می شوند، که همین مسأله، بروز 
خشكی چش��م را در پی دارد. از سوی دیگر این نوع آلودگی ها روي سلول هاي سطح 

چش��م هم تأثیر منفی مي گذارن��د.  در این 
حالت سلول هاي ترشح کننده مخاط اشكي 
نیز آسیب مي بینند و همین مسئله خشكي 

چشم را افزایش مي دهد. 
باید بدانیم ترکیبات موجود در آلودگي، هر 
کدام تاثیر خ��ود را دارد. در آالینده ها موادي 
مانن��د غبارها و ذرات معلق نی��ز وجود دارد 
که در اثر حل ش��دن در اشک روي چشم اثر 
مي گذارند. این مواد هم باعث مي ش��وند یک 
پارچگ��ي الیه چربي به هم خورده و اش��ک 

تبخیر شود. 
  افزايش آلرژي  هاي چشمي 

اثر دوم آلودگي هوا در سیس��تم بینایی، 
تشدید آلرژي هاي چشمي است . افرادي که 
زمینه آلرژي هاي چشمي دارند هنگام مواجه 
ش��دن با مواد آالینده این مس��ئله را بیشتر 
احس��اس مي کنند و اغلب ب��ا عالمت هایي 
نظیر خارش، سوزش و احساس وجود جسم 

خارجي در چشم روبه رو مي شوند. 
  استفاده از عينک هاي محافظ  

براي پیش��گیري از چنی��ن حاالتی ابتدا 
بای��د از تردد ه��اي غیر ضروري در س��طح 
ش��هر خودداري کنیم. همچنین می توان از 

عینک هاي محافظ چشم استفاده کرد. اطراف این عینک ها بسته است تا مواد آالینده 
نتوانند وارد چش��م شوند و از طرفي اشک سطح چشم تبخیر نشود. افرادی که دارای 
عیوب انكساری یا پیر چشمی هستند، می توانند این عینک ها را با نمره سفارش دهند. 

  چشم هايتان را بشوييد 
شست وشوي مرتبط چشم ها در کاهش این سندرم یا آلرژي هاي چشمي اهمیت 
دارد. اگر فقط س��ندرم خشكي چشم وجود دارد آب گرم توصیه مي شود و در صورت 

تشخیص آلرژي چشمي، آب سرد بهتر است. 
شست وش��و و ماساژ چشم ها باعث پاك ش��دن مقدار زیادی از آلودگي ها مي شود، 
در عین حال غده هاي چش��م را فعال کرده و سبب می شود الیه چربي در اشک باقي 
مانده و اجازه تبخیر ندهد. در محیط هاي مسقف مانند منزل یا محل کار نیز استفاده از 

دستگاه هاي تصفیه هوا یا بخور توصیه شده است. 
  ميان سال ها بيشتر احتياط کنند 

ابتال به عارضه خشكي چش��م در افراد باالي 40 سال بیشتر است. در خانم ها نیز 
بعد از شروع یائسگي خشكي چشم بیشتر دیده مي شود. البته آلرژي چشمی در سنین 
پایی��ن و ب��ه خص��وص دوران نوجواني هم 
مشاهده مي شود. این گروه ها در روزهایی که 

هوا آلوده است باید بیشتر احتیاط کنند. 
  چشم به سرما حساس است 

س��رما و باد ش��دید هم باعث خشكي و 
سوزش چشم مي ش��ود. در این حالت، بر اثر 
سفت ش��دن الیه چربي و تخریب آن، اشک 
تبخی��ر مي گردد. ب��راي پیش��گیري از این 
ش��رایط، در هوای سرد و سوز سرما، استفاده 
از عینک ه��اي محاف��ظ توصیه مي ش��ود؛ 
شست وشو با آب ولرم و استفاده از قطره اشک 
مصنوعي هم اثر مطلوبي در کاهش عوارض 

چنین حالتی دارد.
  اشک ريزش، عكس العمل طبيعی چشم

نكته آخر این که در صورت بروز خشكی 
چشم)در حاالتی که در این مقاله آورده شد(، 
غدد اش��كی اصلی فعال شده و مقدار زیادی 
اشک)این نوع اشک فقط از آب تشكیل شده 
و دارای الیه چربی نیس��ت( را روی س��طح 
چش��م جاری می کند تا به ط��ور مقطعی با 
خشكی چشم مقابله شود. این حالت، مكانیزم 
طبیعی سیستم بینایی بوده و نگران کننده 

نیست.

آلودگی هوا چشم را خشک می کند
هر سال با سرد شدن هوا ماجراي خاکستري شدن آسمان و به سرفه افتادن شهروندان ساکن شهرهای بزرگ و صنعتی تكرار مي شود؛ 
کارشناسان، رونق زندگي ماشيني ، افزايش جمعيت، کيفيت پايين سوخت، خودروهای فرسوده و... را از عوامل اصلي اين مشكل 
مي دانند. مسئوالن اما معتقدند عدم حمايت از زيرساخت هاي حمل ونقل عمومي باعث شده است تمايل مردم به استفاده از وسايل 
نقليه شخصي باال رفته و در نتيجه آلودگی هوا به چالشي جدي تبديل شود. بي ترديد اين مسأله آثار زيان باري بر سالمت انسان ها دارد 
ولی کمتر کسي مي داند که اثرات آن بر دستگاه بينايي کمتر از ديگر ارگان هاي بدن نيست. »دکتر سعيد شاه حسيني« فوق تخصص 

قرنيه، شما را با آسيب هاي چشمي ناشي از آلودگي هوا بيشتر آشنا مي کند. 

4

دکتر سعید شاه حسیني
فوق تخصص قرنیه
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    هنگام آلودگی هوا، استفاده از اشک مصنوعي برای کمتر کردن اثر آالینده ها 
بر چشم، مؤثر است و عالئم خشكي چشم را کاهش مي دهد. البته قبل از این 

اقدام مشاوره با چشم پزشک الزم است. 
همچنین توصیه می کنیم از اشک هاي مصنوعي یک بار مصرف به دلیل عدم 
وجود مواد نگه دارنده استفاده شود. این ماده محدودیت سني و جنسي نداشته 
و مي توان به دفعات در طول روز از آن استفاده کرد. یادتان باشد که گنجایش 
هر چشم 12 درصد یک قطره کامل است، پس مقداري از قطره حتماً از چشم 
بیرون می ریزد. همچنین بعد از استفاده از اشک های مصنوعی یک بار مصرف، 

باقي مانده آن را مي توان حدود 12 ساعت در یخچال نگه داري کرد.
یادآوری این نكته هم الزم اس��ت که از قطره های اش��ک مصنوعی دارای مواد 

نگهدارنده، حداکثر 4 بار در هر روز می توان استفاده کرد. 

قطره اشک مصنوعي بریزید
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بیمارستان نور از همان آغاز فعالیت، وب سایت خود را براي گسترش حوزه اطالع رساني 
به مراجعه کنندگان و کاربران فضاي مجازي راه اندازی کرد. این پایگاه، عالوه بر زبان پایه 
فارسي، اطالعات خود را به 2 زبان عربي و انگلیسي نیز با کاربران به اشتراك مي گذارد. 
»صفا سوهانیان« مسئول فنی سایت های بیمارستان و مراکز چشم پزشكی نور در مورد 

جزئیات کاربردی و امكانات بیشتر وب سایت noorvision.com اطالعاتی مي دهد.
  سادگي در نوآوري 

یكي از ویژگي هاي وب سایت نور طراحي Portal Base آن است. به این معنا که 
همه بخش ها به صورت داینامیک طراحي ش��ده اند و یک اپراتور ساده هم مي تواند با 

آن کار کند. در واقع این طراحي برای نیازهاي مخاطبان بیمارستان انجام شده است. 
  يكپارچگي زير مجموعه ها

عالوه بر بیمارستان نور، هر یک از کلینیک هاي فوق تخصصی چشم پزشكی نور 
  noorvision.com مطهري، البرز و کلینیک جدید فوق تخصصي نور، در وب سایت
پایگاه مستقلي براي خود دارند و کاربران مي توانند با مراجعه به صفحه اصلي، وارد زیر 
مجموعه ها شوند. تكنیک »ساب داِمین«، خانواده چشم پزشكي نور را به مجموعه اي 

یكپارچه و پویا تبدیل کرده است. 
  سؤال از شما، پاسخ از ما 

از ابتداي فعالیت س��ایت، همه کاربران این امكان را داشته اند که پرسش هاي خود 
را مطرح و پاسخ آن را روی سایت دریافت کنند. در حال حاضر و با بررسی راه کارهای 
گوناگون، در صورتي که کاربر نشاني پست الكترونیكي خود را صحیح وارد کرده باشد، 
لینک جواب برایش ارسال می شود که به راحتي قابل استفاده است.  آخرین آمار نشان 

می دهد که هر روز 3 هزار نفر از وب سایت بیمارستان نور بازدید مي کنند. 
  نوبت دهي آنالين 

نوبت دهي الكترونیكي در بیمارستان نور با رعایت سیستم ارجاع انجام می شود. این 
طرح در مرحله اول براي بیماران و مراجعه کنندگان شناسه دار اجرا شد؛ یعني کساني 
که حداقل یک مرتبه به بیمارس��تان نور مراجعه داش��ته و پرونده تشكیل داده بودند. 
در مرحله دوم که اوایل امس��ال آغاز ش��د، این طرح گسترش یافت و به کلیه کاربران 
اختص��اص پیدا کرد. در این روش بیماران شناس��ه دار بالفاصله نوبت خود را دریافت 

مي کنند، اما ارائه نوبت به سایر بیماران، بعد از 48 ساعت امكان پذیر است. 
  براي دارندگان تلفن همراه و تبلت 

نسخه موبایل وب سایت بیمارستان نور در مرحله نهایي آزمایش هاي فني قرار دارد و 
به زودي براي کاربران تلفن هاي همراه، تبلت ها و فبلت ها)تلفن های هوشمند( بارگذاري 
مي شود. این نرم افزار به صورت هوشمند طراحي شده و با کلیه سیستم عامل هاي موبایل 
ش��امل اندروید یا ios سازگاري دارد. با این روش هیچ تغییري در کیفیت عكس ها و 

گرافیک سایت در گوشی ها ایجاد نمي شود. 
  رتبه اول در بين مراکز درماني ايران 

وب س��ایت بیمارستان فوق تخصصي چشم پزش��كي نور در »الكسا« که سیستم 
جامع رتبه بندي پایگاه هاي اطالع رساني است، رتبه متغییري بین 2 تا 4 هزار در سطح 
بین المللي دارد، اما در بین مراکز درماني ایران هم چنان در جایگاه اول ایستاده است. 
براي رتبه بندي الكس��ا از نرم افزارهاي مخصوص این کار استفاده شده تا ارزیابي ها به 

صورت طبیعي انجام گیرد. 

نور را كليك كن

آب مرواريد در چه سنی بروز می کند؟ 
کاتاراکت یا همان آب مروارید انواع مختلفی دارد. به عنوان مثال در آب 
مروارید مادرزادی نوزاد از بدو تولد دچار این مش��كل می باش��د یا در انواع 
ناشی از ضربه، مدتی پس از وقوع ضربه شخص دچار آب مروارید می شود. 
شایع ترین نوع کاتاراکت، کاتاراکت ناشی از سن است. به این معنا که 
میزان شیوع این نوع آب مروارید با افزایش سن بیشتر می شود؛ به عنوان 
مثال شیوع آب مروارید ناشی از سن در افراد 45 تا 55 ساله 3درصد است 
که این میزان به تدریج افزایش یافته به صورتی که در افراد باالتر از 75 سال 
به بیش از 50درصد می رس��د. البته فاکتورهای ژنتیكی نیز در میزان بروز 

سوال از شما پاسخ از ما

کاتاراکت ناشی از سن دخیل هستند، به طوری که در بعضی افراد به دلیل 
وجود فاکتورهای ژنتیكی و ارثی، آب مروارید در سنین پایین تری ایجاد 
می شود. میزان بروز آب مروارید در خانم ها نیز اندکی بیشتر از مردان است. 

شخص مبتال به آب مرواريد چه زمانی نياز به عمل جراحی دارد؟ 
زمان عمل آب مروارید زمانی است که شخص مبتال به آب مروارید به 
دید بهتر نیاز داشته باشد و یا بخواهد از عالئم دیگر آب مروارید مثل پخش 
نور، دوبینی یک چشم و غیره خالص شود. البته میزان نیاز افراد مختلف به 
دید دقیق متفاوت است، به عنوان مثال در مورد یک خلبان یا یک راننده 
حتی کاهش بس��یار مختصر دید هم باعث اختالل در کار وی ش��ده، در 
نتیجه نیاز به عمل جراحی دارد، اما در فرد دیگری که نیازمند دید بسیار 

دقیق نیست، می توان عمل جراحی را مدتی به تعویق انداخت. 
الزم به ذکر اس��ت امروزه با روش های نوین عمل جراحی آب مروارید، 
بهتر اس��ت که عمل خیلی به تعویق نیفتد و قبل از پیش��رفت زیاد و به 

اصطالح »رسیده شدن« آب مروارید، عمل جراحی انجام شود.

دکتر محمد امین سیدیان
فوق تخصص قرنیه
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وی س��خن خود را با این توضیح آغاز کرد: جراحی فیكو روش اس��تاندارد و 
فعلی عمل آب مروارید است. یک عمل جراحی سرپایی و بدون نیاز به بخیه که 
با استفاده از قطره بی حسی انجام می شود و با نتایج بسیار خوبی نیز همراه است. 
اکنون با اس��تفاده از لیزر فمتوسكند که برای برش بر روی قسمت های مختلف 
قرنیه و عدسی طراحی شده است، می توان دقت و کیفیت عمل فیكو را افزایش 

داده و نیاز به انرژی فیكو را طی عمل جراحی آب مروارید کاهش داد.
خوب است بیماران عزیز بدانند، هنگام استفاده از لیزر فمتوسكند که قبل از 
عمل جراحی فیكو به مدت حدود 2 دقیقه انجام می ش��ود، ابتدا یک تصویر سه 
بعدی با کیفیت بس��یار باال )در حد میكرون( از س��اختمان قرنیه، اتاق قدامی و 
عدسی چشم تهیه می شود که بر اساس آن جراح محل تابش لیزر در قسمت های 

مختلف را مشخص می کند.
با این روش، برش ها بدون نیاز به چاقوی جراحی، با استفاده از لیزر)که با دقت 
و کیفیت بسیار باالتری نسبت به عمل فیكو همراه است( انجام می شود و در نتیجه 

منجر به حصول نتایج بهتر در عمل آب مروارید می گردد. 
  آقای دکتر، اس�تفاده از ليزر فمتو در عم�ل کاتاراکت)آب مرواريد( چه 

مزيت هايي بيشتر از عمل فيكو دارد؟ 
با اس��تفاده از این فناوری، چشم پزشک مي تواند برش های مورد نیاز بر روی 
قرنیه و عدس��ی را با دقت بسیار باالیي انجام دهد. در گذشته این کار با استفاده 
از چاقوي جراحي انجام مي شد، در حالي که امروزه به روش کامالً لیزري برش ها 

ایجاد مي شوند و عالوه بر دقت، کیفیت باالتري دارد.
  در گذش�ته نيز عمل آب مرواريد به روش فيكو، عملی بس�يار مناسب 

بود و بيماران زيادي از آن اس�تفاده ک�رده و می کنند. آيا مي توان گفت 
فمتوکاتاراکت تكميل کننده روش هاي قبلي است؟

بله، همین طور اس��ت. در گذش��ته بیماران عمل فیكو را ب��ا نام عمل لیزری 
مي شناختند؛ که البته در آن از روش »فیكو« استفاده مي شد که یک عمل سرپایي 
بدون بخیه اس��ت. حاال اس��تفاده از لیزر فمتوکاتاراکت که دقت و کیفیت بسیار 
باالیی دارد، تكمیل کننده عمل فیكو است و به جراح اجازه می دهد برای بیرون 
آوردن عدسي چشم، با استفاده از لیزر، آن را به قطعات کوچک تري تقسیم کند. 
  شما در پاسخ هاي تان به دقت و کيفيت اين روش اشاره کرديد. لطفاً در 

اين مورد بيشتر توضيح دهيد.
ابتدا جراح از قسمت قدامی چشم یعني قرنیه و عدسی تصویربرداری می کند 
تا مشخص شود قرنیه و عدسی چه مشكلی و چه ضخامتی دارند. سپس بر اساس 
تصویر به دست آمده می تواند مسیر تابش لیزر را مشخص کند. به طور کلي این 

عمل 2 قسمت مهم دارد؛ ابتدا برش های لیزری و بعد عمل فیكو. 
  مدت زمان انجام اين عمل چقدر است؟ 

بخش اول کمتر از 2 دقیقه زمان مي برد و بخش دوم هم چند دقیقه به طول 
مي انجامد. 

  همكاري بيمار چقدر اهميت دارد؟
بدون شک همكاري بیمار شرایط بهتري براي خود او و جراح فراهم مي کند تا 
عمل با بهترین کیفیت انجام شود. وقتی می خواهیم لیزر را بتابانیم ابتدا وسیله ای 
روی چش��م بیمار قرار می دهیم که به طور کامل با آن تماس برقرار مي کند. این 
کار بین 2 تا 3 دقیقه زمان مي خواهد تا تصویربرداري کاملي انجام ش��ود و لیزر 
هم برش های مورد نیاز را بر روی قرنیه و عدسی بدهد. خیلی مهم است که بیمار 
در این مدت اضطراب و نگرانی نداشته باشد و چشم خود را حرکت ندهد؛ بیمار 
فقط باید به نور چشمک زن تعبیه شده در دستگاه نگاه کند. جالب است بدانید 
تجربه نشان داده خانم ها در این مورد همكاري بهتري دارند؛ آقایان کمي اضطراب 

دارند و مي ترسند! 
  آي�ا همه افراد مبتال به کاتاراکت، کانديداي مناس�بی برای دريافت اين 

عمل هستند؟
خیر؛ برای همه افراد نمی توان این روش را انجام داد. اگر فردي کدورتی روی 
قرنیه دارد یا اینكه مردمک چشم او بیش از حد تنگ است کاندید مناسبی برای 
این عمل نیس��ت زیرا تصویربرداری خوبی از چش��م او انجام نمی ش��ود و جراح 
نمی تواند با دقت الزم لیزر را در محل مورد نظر بتاباند. به همین دلیل بیمار قبل 
از عمل به دقت معاینه مي شود تا شفاف بودن قرنیه و باز بودن مردمک او تأیید 
شود. از سوي دیگر در این روش بیمار نباید مشكلي غیر از آب مروارید داشته باشد 

تا بهترین کاندید برای این نوع جراحی محسوب شود. 

درمان آب مرواريد تمام ليزری امكان پذير شد

دکتر سیدمحمد میرآفتاب
فوق تخصص قرنیه

درمان بيماران چشمي تا چند دهه قبل محدود به روش هاي سنتي و البته وابسته به تجربه باالي چشم پزشكان بود اما پيشرفت علوم و فناوری باعث شده 
اين بخش از علم پزشكي هم دست خوش تحوالت بزرگي شود و ليزرهاي مختلفی پا در عرصه چشم پزشكي بگذارند، به طوري که اکنون ميليون ها نفر 
در سراسر جهان با استفاده از انواع ليزر بينايي خود را به دست آورده و می آورند. »ليزر فمتو در عمل کاتاراکت« به عنوان نسل جديد اين ليزرها، اکنون 
نويدبخش آينده روشنی است و انتظار مي رود بتواند جاي خود را در فرآيند درمان بيماران مبتال به آب مرواريد به خوبی باز کند. در اين مورد با »دکتر 
سيدمحمد ميرآفتاب« فوق تخصص قرنيه گفت وگويی ترتيب داديم و از وی خواستيم درباره اين فناوري و مزيت هاي آن برای شما عزيزان بيشتر بگويد. 
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  بيماري هاي سيستميک چطور؟
بیماری های سیستمیک روی این عمل تأثیر خاصی ندارد و حتی مبتالیان به 
هپاتیت یا HIV هم برای این عمل مشكلی ندارند، چون در این روش از چاقوی 
جراحی استفاده نمی شود در نتیجه ایمنی عمل باال رفته و پزشک، کادر درمانی و 

بیمار با مشكل خاصی مواجه نمی شوند. 
  کسانی که مبتال به آستيگمات هستند آيا مي توانند اين درمان را دريافت 

کنند؟
اگر آستیگمات کمي داشته باش��ند با برش های لیزری مي توان آن را اصالح 
کرد. در غیر این صورت می توانیم هنگام عمل از لنزهای آستیگمات استفاده کنیم 
یا بعد از چند ماه عمل لیزری برای اصالح آستیگمات)الزك یا فمتولیزیک( روي 
بیمار انجام شود. در هر صورت وجود آستیگمات طی این عمل هیچ گونه اختاللی 

ایجاد نمی کند.
  آيا امكان جابه جايي لنز يا کدر شدن آن وجود دارد؟

به سبب دقت برش ها، امكان جابه جایی لنز یا کدر شدن الیه اي که لنز روي آن 
قرار دارد به حداقل می رسد، در نتیجه نیاز به لیزرهای بعدی کاهش پیدا می کند.   

  چقدر مي توانيم به کارآمدي اين روش اعتماد کنيم؟
این روش بیش از 5 س��ال در دنیا س��ابقه دارد و از کارآمدي باالیي برخوردار 
است. فقط در آمریكا صدها کلینیک از این لیزر استفاده می کنند و کم ترین آمار 
آنها انجام این عمل در 30 درصد بیماران اس��ت. در برخی مراکز این عدد به 90 

درصد هم مي رسد. 
  فمتو کاتاراکت در بيمارستان نور چه وضعيتي دارد؟ 

بیمارستان نور اولین مرکزی بود که دستگاه فمتوکاتاراکت را به خدمت گرفت. 
البته تعداد زیادي از آن در آمریكا فعال است و من مطمئن هستم به مرور زمان 
آگاهی مردم از مزیت هاي این روش بیشتر مي شود و تعداد بیماران متقاضي این 

عمل نیز افزایش پیدا مي کند.
  تص�ور مي کنم اين عمل در ش�رايط کنوني کمي گران تمام مي ش�ود، 

اين طور نيست؟
بله، اما نباید فراموش کنیم که همیشه تكنولوژی هزینه دارد و اگر بیمار می 
خواهد عمل بهتری داشته باشد مي بایست هزینه آن را پرداخت کند. بیشتر این 
هزینه به تأمین وسایل یک بار مصرف الزم در جریان عمل اختصاص دارد. جالب 
است بدانید در آمریكا نظام بیمه این عمل را پوشش نمی دهد ولي در ایران برخی 

از بیمه های تكمیلی این هزینه ها را پرداخت می کنند. 
  در پايان اگر بخواهيد ليزر فمتوکاتاراکت و مزيت هاي آن را در يكی دو 

جمله خالصه کنيد، چه مي گوييد؟
فمتوکاتاراکت روش بس��یار خوب و کارآمدي اس��ت؛ حتم دارم به مرور زمان 
تعداد بیشتري از بیماران براي درمان کاتاراکت با این تكنیک عالقه مند مي شوند.  

ماه گذشته کارگاه جراحی زنده فمتوکاتاراکت )جراحی آب مروارید 
به وسیله دستگاه لیزر »فمتوسكند«( با حضور 110 نفر از چشم پزشكان 

کشور، در بیمارستان فوق تخصصی نور برگزار شد.
در ابتدای برنامه »دکتر سید حسن هاشمی« درباره این روش نوین 
درمان��ی توضیحاتی داد و گفت: »تكنی��ک لیزر فمتو طی دهه اخیر در 
چش��م پزش��كی جای خود را باز کرده و به س��رعت در سراس��ر جهان 
گسترش یافت. در ایران نیز با فاصله ای اندك و پابه پای مراکز پیشرفته 

دنیا، لیزر فمتوسكند به کار گرفته شد.«
دکترهاشمی با بیان اینكه لیزر فمتوسكند، کمیت، کیفیت و سرعت 
عمل های چشمی را باال برده است، اظهار داشت: »کیفیت عمل جراحی 
فمتو کاتاراکت به دلیل دقت سطح برش، بسیار باال است که این موضوع، 

هم ایمنی جراحی و هم بهبود دید بیمار پس از عمل را ارتقا می دهد.«
بخش دوم این برنامه به تحقیقات اخیر چشم پزشكان پیرامون استفاده 
از لیزر فمتوکاتاراکت اختصاص داشت. »دکترسیدمحمد میرآفتاب« از 
چشم پزشكان مجموعه نور در این باره گفت: »عمل های فمتوکاتاراکت 
در دنیا پذیرش باالیی داشته و مطالعه ای که در سال 2012 انجام شده 
است نشان می دهد، طی 3 ماه، 26 درصد بیماران آمریكایی با این روش 
تحت عمل جراحی قرار گرفته اند. این عدد برای مراجعه کنندگان به یک 

مرکز درمانی در استرالیا بیش از 90 درصد بوده است.«
»دکتر محمدامین سیدیان« یكی دیگر از سخنرانان برنامه جراحی 
زنده فمتوکاتاراکت، از قابلیت های منحصر به فرد این روش درمانی سخن 
گفت و در عین حال تأکید کرد: »با وجود در اختیار داش��تن این لیزر، 

کماکان نقش جراح و مهارت وی، محور اصلی عمل است.«
»دکتر کاظم امان زاده« فوق تخصص قرنیه، دیگر سخنران این برنامه 
ابراز امیدواری کرد با تداوم دوره های آموزشی، مزایای این روش درمانی 
بیشتر از قبل مشخص شود. او تصریح کرد: »به کارگیری این تكنولوژی 
نوی��ن، میزان انرژی و زمان عمل فیكو در جراحی آب مروارید را به نحو 
محسوسی کاهش می دهد که این موضوع در ارتقای ایمنی و دقت نتایج 

عمل بسیار مهم است.«
در ادامه »دکتر محمود جباروند« رییس بیمارس��تان چشم پزشكی 
فارابی به چگونگی انتخاب بیماران مناسب برای انجام عمل فمتوکاتاراکت 

پرداخت.
وی تأکید کرد: »مبتالیان به آب س��یاه، کراتیت پیشرفته، استفاده 
کنندگان از رینگ یا کمرا و دریافت کنندگان پیوند قرنیه که زیر 18 ماه 
از عمل جراحی آنها گذشته است، گزینه های مناسبی برای جراحی آب 

مروارید با استفاده از تكنیک لیزر نیستند.«
بی تردید دستگاه لیزر فمتوکاتاراکت، قابلیت ها و کارایی بسیار باالیی 
دارد و ج��راح می تواند از این طریق به باالترین دقت و کیفیت در اعمال 
جراحی دست پیدا کند. »خانم روغنی« از مهندسان شرکت صوفیا طب 
در حاشیه این برنامه اظهار داشت: »این دستگاه به آخرین به روزرسانی ها 
و ویرایش نهایی نرم افزاری و س��خت افزاری مجهز ش��ده است.کیفیت 
تصویر 3بعدی افزایش یافته و اجزای عدسی را با دقت باال نشان می دهد 
و جراح می تواند برای چشم هر بیمار با مشخصات دقیق و ویژه، تنظیمات 

متنوعی را اعمال کند.«
در پای��ان ای��ن برنامه، عمل جراحی روی 8  بیمار واجد ش��رایط در 

بیمارستان فوق تخصصی نور انجام شد.

 گارگاه جراحی آب مروارید 
به وسيله ليزر
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علت تنبلي چشم چيست؟
تنبلي چشم در اثر اختالل در عملكرد طبیعي چشم ها و عدم تكامل بینایي 
اتفاق مي افتد. البته در بسیاري از موارد هم ممكن است علل مرتبط با تنبلي چشم 

ارثي باشند.
علل تنبلي چشم به سه دسته عمده تقسیم مي شود:

استرابيسم )لوچي(: تنبلي چشم اغلب به دنبال استرابیسم روی مي دهد. 
در استرابیس��م  یا انحراف چش��م ها، کودك براي فرار از دوبیني، از چش��می که 
بینایی بهتر دارد، استفاده مي کند و در نتیجه چشم منحرف، تكامل نمي یابد و 

تنبل می شود.
عيوب انكس�اري: عیوب انكساری انواعي از اختالل هاي بینایي هستند که 
با تجویز عینک قابل اصالح مي باشند. تنبلي چشم زماني اتفاق مي افتد که عیب 
انكساري شامل دوربیني، نزدیک بیني یا آستیگماتیسم در یک چشم )در زماني 
که چشم دیگر سالم است( و یا در دو چشم )در حالي که اختالف قابل توجهي بین 
شماره دید دو چشم وجود دارد( پدید می آید. در این حالت چشم ضعیف تر تنبل 
مي شود. وجود عیب انكساري شدید در دو چشم نیز مي تواند منجر به تنبلي هر 
دو چشم شود. تشخیص این نوع آمبلیوپي معموالً مشكل است، زیرا در این حالت 

ظاهر چشم ها طبیعي بوده و به نظر مي رسد که دید کودك اشكالي نداشته باشد.
عوامل مس�دود کننده مسير بينايي: عوامل مسدود کننده مسیر بینایی 
به مواردی مانند افتادگي پلک، آب مروارید، کدورت قرنیه و... گفته می شود. این 

مشكالت به طور معمول شدیدترین حالت آمبلیوپي را ایجاد مي کنند.
تنبلي چشم چگونه تشخيص داده مي شود؟

تشخیص تنبلي چش��م کار آساني نیس��ت، زیرا تا زماني که کودك مشكل 
واضحي نداشته باشد و یا دچار انحراف واضح چشمي نشود، والدین متوجه مشكل 
بینایي فرزندشان نخواهند شد. چشم پزشک نیز تنبلي چشم را بر اساس اختالف 
قدرت بینایي بین دو چش��م یا  ضعف بینایي هر دو چش��م تشخیص مي دهد. 
اندازه گیري قدرت بینایي در کودکان، کار مش��كلي است و چشم پزشک باید به 
وس��یله روش هاي خاص از جمله بررسي چگونگي تمرکز و تعقیب کردن اشیاء 
توسط یک چش��م در حالي که چشم دیگر پوشانده شده، قدرت بینایي کودك 
را تخمی��ن بزند. باید به این موضوع مهم هم توجه داش��ت که ضعف بینایي در 
یک چشم همیشه به معناي تنبلي چشم نمي باشد؛ زیرا گاهی ممكن است این 
مش��كل با تجویز عینک اصالح شود. برخی مواقع نیز سایر بیماري هاي چشمي 
مانند آب مروارید، عفونت ها، تومورها و یا سایر اختالل هاي داخل چشم موجب 

کاهش بینایي هستند که اگر امكان درمان آنها وجود داشته باشد، دید کودك نیز 
اصالح مي شود.

تنبلي چشم چگونه درمان مي شود؟
براي اصالح تنبلي چشم، کودك باید بیاموزد که از چشم ضعیف تر خود استفاده 
کند. این کار با قرار دادن پوشش بر روي چشم قوي تر به مدت چند هفته و یا چند 

ماه قابل انجام است. این شیوه موثرترین روش برای  درمان تنبلي چشم است.
 حتي وقتي که تنبلي اصالح شد ممكن است به منظور جلوگیري از برگشت 
آن، استفاده از پوشش برروي چشم سالم براي مدت ها ضروري باشد.  در موارد 
خاصي بر اس��اس تشخیص پزشک، به جاي بستن چشم، مي توان از قطره هاي 
چشمي یا عدسي هاي مخصوص که قادر به تار کردن بینایي چشم سالم تر هستند، 
استفاده کرد. روش دیگر درمان تنبلي چشم، تحریک و فعال سازي چشم مبتال با 
روش هاي مختلف است که روش »فعال درمان« نامگذاري شده است. این روش 
فقط در مطب و کلینیک ارتوپتیک قابل انجام اس��ت و نیاز به مراجعات متعدد 
دارد. موضوع مهم دیگر اینكه قبل از درمان تنبلي چشم، درمان مشكالت چشمي 
زمینه اي الزامي اس��ت؛ نمونه این درمان ها شامل اصالح عیوب انكساري توسط 

عینک و درمان آب مروارید با عمل جراحي مي باشد.
نكته مهم

همه پدر و مادرها باید بدانند درمان تنبلي چشم به علت انسداد مسیر بینایي 
)مانند وجود آب مروارید(، فقط در صورتي موفقیت آمیز اس��ت که تش��خیص و 

درمان علت زمینه اي در دو تا سه ماه اول زندگي صورت گیرد.
با توجه به توضیحات فوق می توان چنین بیان داشت.

نكات زير را به خاطر بسپاريد
توصیه ش��ده است که بینایي تمامي کودکان تا قبل از سن 3 سالگي توسط 
پزش��ک ارزیابي شود. بسیاري از پزشكان، معاینه هاي چشم پزشكي را به عنوان 
بخشي از معاینه هاي معمول کودکان انجام مي دهند و در صورت نیاز، کودك را 
به چشم پزشک معرفي مي کنند.  یادتان باشد در صورت وجود سابقه خانوادگي 
ابتال به استرابیسم یا لوچي، آب مروارید در دوران کودکي یا بیماري هاي جدي 
چشمي، بر معاینه چشم ها در دوران نوزادي تأکید بیشتری مي شود.  خوشبختانه 
روش هاي نوین، ارزیابي بینایي را در نوزادان و کودکان کم س��ن مقدور س��اخته 
است.  در صورت تشخیص و درمان به موقع تنبلي چشم، بینایي در اکثر کودکان 

بهبود مي یابد.
 احتمال موفقیت در درمان تنبلي چشم، در 9 سال اول زندگي بیشتر است. 
معموالً بعد از گذش��ت این دوره زماني، احتمال بهبود تنبلي بسیار کم می شود.  
اصوالً کودکان تمایل به بستن چشم ندارند و از این کار امتناع مي کنند، ولي شما 
به عنوان والدین باید کودك خود را متقاعد به انجام کاري بكنید که به نفع وي 
است. پیگیري و دقت شما در اجراي دستورهاي پزشک، از عوامل مهم در موفقیت 

درمان است.

آمبليوپی  )تنبلی چشم( چيست؟

دکتر آزاده فرحی
فوق تخصص استرابیسم و اکولوپالستی

تنبلی چشم يکی از انواع اختالالت بينايي است که بر اثر آن در يک چشم 
به ظاهر سالم، کاهش ديد مرکزي به وجود می آيد. در اين حالت، گرچه 

ساختمان ظاهري چشم سالم است، اما ديد چشم حتي با استفاده از عينک هم 
کامل نمي شود. وقتي تکامل بينايي در يکي از چشم ها  طبيعي و در چشم ديگر 

غيرطبيعي باشد، چشمی که بينائيش تکامل پيدا نکرده، مبتال به ضعف بينايي 
شده و به تدريج تنبل مي شود. تنبلي چشم در2 تا 3 درصد از کودکان ديده مي 
شود و بهترين زمان براي اصالح اين حالت دوران نوزادي يا اوايل کودکي است. 
يادآوری اين نکته هم مهم است که اگرچه معموالً يک چشم درگير است، ولي 

در برخي حاالت، ممکن است هر دو چشم به صورت همزمان تنبل باشند. 
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  یكی دیگر از حاالتی که می تواند منجر به س��وختگی سطحی قرنیه شود، 
حالتی است که به عنوان »برق زدگی« شناخته می شود. برق زدگی در کسانی 
اتفاق می افتد که در حین انجام جوشكاری یا کار با قوس های الكتریكی از ماسک 
محافظ استفاده نمی کنند و دچار سوختگی قرنیه می شوند. در این حالت نیز فرد 
چند ساعت پس از تماس با اشعة UV دچار درد و سوزش بسیار شدید چشم ها 
می شود. گاهی اوقات افراد در چنین موردی به طور خودسرانه از قطره بی حس 
کننده قرنیه استفاده می کنند. باید بدانیم که اثر قطره بی حس کننده فقط حدود 
15 تا 20 دقیقه طول می کشد، به عالوه مصرف زیاد این قطره ها ترمیم اپی تلیوم 

قرنیه را مختل می کند و باعث طوالنی تر شدن دوره درمان می شود.
برای پیشگیری از این حالت توصیه می شود که همه افراد در حین جوشكاری 

حتماً از ماسک محافظ استفاده کنند.

مراقب باشید برق قرنیه تان را نگیرد

برف س��فید و آفتاب درخشان حسابی همه را س��رحال آورده بود. پیست حسابی 
شلوغ بود. اسكی بازهای حرفه ای با مهارت ویراژ می دادند. آن طرف تر تازه کارها تمرین 
می کردند، س��ر می خوردند، می افتادند و دوباره بلند می شدند. چند تا بچه 7-8 ساله 
داش��تند گلوله برفی به هم پرتاب می کردند. 3-4 تا جوان یک کپه بزرگ برف جمع 
کرده بودند و می خواستند آدم برفی درست کنند. صدای خنده و جیغ و داد همه جا 
را پر کرده بود. امیر و احس��ان رو کردند به رضا: چطوره؟ رضا در حالی که صورتش از 
خوش��حالی برق می زد گفت: خیلی باحاله، زودتر بریم شروع کنیم. شرط می بندم تو 
همین جلس��ه اول هر دوتون را با خاك یكس��ان کنم. سه تایی خندیدند و راه افتادند 

طرف پیست.

مربی اسكی پرسید: خوب حاضرین؟ شروع کنیم؟ آقا شما عینكتو نمی زنی؟ رضا 
گفت: عینكی نیس��تم. امیر در گوش رضا گفت: منظورش عینک آفتابیه. مگه نگفتم 
عین��ک آفتاب��ی بیار با خودت؟ رضا ب��ادی به غبغب انداخت و گف��ت: آقا ما اهل این 
سوس��ول بازی ها نیستیم. شما به این بازو و هیكل نگاه کن، یه خورده آفتاب کسی رو 
نكشته تا حاال، اون هم توی هوای به این تمیزی. مربی سر تكان داد و خندید و گفت: 

هر جور راحتی، من گفتم خودت اذیت نشی.
دم غروب � تو راه برگشت

بعد از 7-8 ساعت اسكی و برف بازی و توی سروکله هم زدن، همه خسته اند. احسان 
زیر لب آهنگی زمزمه می کند. امیر رو می کند به رضا و می گوید: ولی برای جلسه اول 
خیلی خوب بودی. اکثراً باید 3-4 جلسه بیان تا راه رفتن و ترمز کردن رو یاد بگیرن � 

حاال چرا اینقدر تو خودتی؟
رضا می گوید: چشم هام یه خورده می سوزه؛ ولی چیزی نیست. ما رو دست کم گرفتین؟

ساعت 10 شب. اورژانس چشم پزشكی
رضا از زور درد به خودش می پیچد. چش��م هایش اصالً باز نمی ش��ود. امیر و احسان با 
نگرانی نگاهش می کنند. احس��ان می گوید: یعنی کوری برف که میگن همینه؟ امیر 
می گوید: چقدر بهت گفتم عینک آفتابیتو بیار. رضا ناله می کند: من دارم می میرم از درد، 
تو هم به جای دلداری دادن سرکوفت می زنی؟ احسان با نگرانی می گه: اگر چشمات باز 

نشه امتحان فردا رو چی کار می کنی؟ مشروط شدی، رفت.
چشم پزشک می پرسد: چی شده؟

احسان: هیچی، امروز رفته بودیم اسكی. 5-6 ساعت اونجا بودیم. از وقتی برگشتیم 
چشم درد گرفته.

رضا: هی لحظه به لحظه بدتر هم می شه. دیگه اصالً نمی تونم چشم هام رو باز کنم.
کور نشم دکتر؟

چش��م پزش��ک در حالی که قطرة بی حس کننده را توی چش��م رضا می چكاند، 
لبخندی می زند و می گوید: نترس. کور نمی شی. عینک نزده بودی؟

رضا: نه.
چیزی نیست. نگران نباش. یک سوختگی سطحی قرنیه است که ظرف یكی � دو 

روز خوب می شه. دردش خیلی زیاده، ولی خطرناك نیست.
رضا: دردش از بین رفت. دستتون درد نكنه.

این اثر قطره بی حس کننده است. بعد از یک ربع � بیست دقیقه که اثر قطره از بین 
بره، دوباره درد می گیره.

رضا: چرا چشمم سوخته؟ هوا که گرم نبود اصالً.
به گرمی و سردی هوا ربطی نداره. توی کوه هوا رقیق تره. اشعه UV خورشید بیشتر 

به چشمتان ... 
راستی چرا در موقع اسكی خطر سوختگی قرنيه وجود دارد؟

به دو دلیل: اول آنكه در ارتفاعات که هوا رقیق تر است، اشعة UV کمتر توسط هوا 
فیلتر می شود. دلیل دوم که خیلی مهم تر است آن که برف سفید شفاف، قسمت بسیار 
زیادی از نوری را که به آن می تابد به صورت اشعة UV بازتاب می دهد. اشعة UV برای 
چشم انسان قابل رؤیت نیست، یعنی به صورت نور یا رنگ دیده نمی شود، اما برخورد آن 
به قرنیه می تواند باعث تخریب پوشش سطحی )اپی تلیوم( قرنیه شود و آن را بسوزاند. 
در این حالت پوشش سطحی قرنیه به صورت نقطه نقطه کنده شده و این حالت موجب 
بروز درد بسیار شدید و آب ریزش و سوزش چشم می شود. معموالً چندین ساعت زمان 
الزم است تا عالئم و نشانه های این سوختگی بروز کند. البته خوشبختانه این سوختگی 
سطحی قرنیه علیرغم درد و سوزش بسیار شدیدی که ایجاد می کند، مشكل دائمی و 
خطرناکی برای چشم پدید نمی آورد. معموالً درد و ناراحتی ظرف 7-8 ساعت از شروع 
سوختگی به حداکثر می رسد. پس از بروز این حالت، حدود یكی دو روز طول می کشد 

تا اپی تلیوم سطحی قرنیه ترمیم شود و چشم به حالت طبیعی برگردد.

یک هفته بعد:
امیر: رضاجون، آخر هفته داریم می ریم اسكی. میای یا پشیمون شدی؟

رضا: میام، حتماً میام. فقط به همه بگو عینک آفتابی فراموش نشه.

عینک آفتابی فراموش نشود

دکتر پوپک پیر
چشم پزشک
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راهنمای محبوب ترین پيست های اسكی ایران

برف تو را می خواند
فعاليت دوستداران تفريحات زمستاني، اواخر پاييز با افتتاح پيست های اسكي آغاز شد؛ اين شرايط تا بهار سال آينده ادامه دارد و پای عالقه مندان اين 
ورزش مهيج را به کوهستان باز می کند. البته اهالی شهرهاي سردسير کشور شانس بيشتری دارند و می  توانند در روزهای تعطيل و آخرهفته چند ساعتی 

از حضور در اين مكان ها لذت ببرند. البته اطالعات اين بخش برای عزيزان ساکن تهران آماده شده است.

هنگام انجام ورزش های زمستانی و به ویژه 
اسکی، در هر منطقه و پیستی، استفاده از عینک 

آفتابی را فراموش نکنید.

  پيست توچال
این پیس��ت در ارتفاع 3850 متر از سطح دریا واقع شده و با استفاده از 4 
خط باالبر در بین پیست هاي استاندارد و بین المللی کشور قرار دارد و همه ساله 

پذیرای هزاران نفر از عالقه مندان ورزش اسكی و قهرمانان این رشته است. 
توچال 3 پیست فعال به نام های بشقابی، دوپل مایر و پوما دارد؛ طول آنها 
به 900 تا 1800 متر می رس��د و توس��ط دوستداران رشته آلپاین و اسنوبرد 

استفاده می شود. 
هم چنین باش��گاه های مختلف ورزش��ی، هتل، مدرس��ه اسكی، سرویس 
بهداشتی و کمپ امداد و نجات از دیگر امكانات این مجموعه به شمار می رود.
نشانی: بزرگراه چمران، خیابان یمن، انتهای خیابان ولنجک، ایستگاه یک

قیمت بلیت: روزهای عادی 35 هزار تومان و روزهای تعطیل 40 هزار تومان 
  پيست دربندسر

این مجموعه در فاصله 57 کیلومتري شمال شرقي تهران و غرب شهرستان 
ش��میرانات واقع شده است. پیست دربندس��ر از نظر امكانات فني و خدمات 
رفاهي در وضعیت مطلوبي قرار دارد و هر س��ال فعالیت خود را از هفته آخر 
پاییز آغاز می کند؛ هئیت اسكي استان تهران به تازگي اولین دستگاه پرظرفیت 
برف ساز را در مجموعه دربندسر راه اندازي کرده است تا با استفاده از آن شرایط 

الزم براي افزایش زمان فعالیت پیست به وسیله برف مصنوعي فراهم شود. 
با به کارگیري این دس��تگاه، انجام ورزش های زمس��تانی در روزهای بدون 

بارش طبیعی برف نیز امكان پذیر است. 
نشانی: شهر شمشک، محله دربندسر

قیمت بلیت: ورودي 25 هزارتومان و کارت فصلي 750هزارتومان
  پيست ديزين 

دیزین مهم ترین پیس��ت اس��كی ایران و منطقه خاورمیانه اس��ت که در 
حدفاصل شمیرانات و استان البرز قرار دارد. 

دیزین داراي 23 پیست اسكی شامل شاله، قله، دره، چمن، بشقابی، دوپل 
مایر، سی چال، گوزنی، پش��ت ویل، مبتدی و چكشی مي باشد؛ در عین حال 
پیست اسنو پارك، U و پیست چمن نیز در آنجا واقع شده است. پیست دیزین 

در بلندترین نقطه 3600متر ارتفاع دارد.
نشانی: کرج، کیلومتر 80 جاده چالوس
قیمت بلیت: یک روزه 57هزار تومان 

  پيست آبعلی 
قدیمی ترین پیس��ت اسكی ایران در 59 کیلومتری شرق تهران واقع شده 
است و 5 پیست با امكاناتی نظیر تله کابین و تله سیژ دارد. عالوه بر اسكی بازهای 
حرفه ای، آبعلی میزبان همه دوستداران ورزش های زمستانی است و هر از گاهی 
مسابقاتي بین حرفه ای ها و اسكي بازهاي مبتدی برگزار می شود. پیست آبعلی 

به طور معمول تا نیمه دوم فروردین به کار خود ادامه می دهد. 
نشانی: کیلومتر 59 جاده هزار، شهر آبعلی 

قیمت بلیت: 22هزار تومان 
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همش��هری را همه به نام روزنامه اش می شناسند. این مؤسسه مطبوعاتی 
اما نش��ریات دیگری هم دارد از بچه ها و جوان و آش��پزی بگیرید تا اقتصاد و 
دیپلماتیک و معماری و خردنامه. بعضی از این ها هفتگی روی کیوسک می آیند 
و برخی دیگر ماهانه و تعدادی هم هر فصل یک بار. در میان این مجموعه پر 
و پیمان، یک همش��هری داستان هم هس��ت. کتابی که ابتدای هر ماه روی 
پیشخوان روزنامه فروشی ها می نشیند تا چشم آنها که اهل داستان هستند به 
جمالش روشن شود.اول دی ماه، چهلمین شماره همشهری داستان منتشر شد. 
شماره ای که ویژه شب یلدا بود. این نشریه طی 40 شماره به دوران بالندگی 
خود رسیده است. حاال شما می توانید بخش های مختلفی را در این مجموعه 

ارزشمند بخوانید. 

تا داستان هست؛ زندگی هست

فصل گذشته اکران  فيلم هاي سينمايي، يک کانديداي ويژه برای ديدن 
داشت؛ »استرداد« به کارگرداني »علي غفاري«. اين فيلم که توليد آن در 
سال 1390 به پايان رسيد، در جشنواره سي ويکم فجر جوايز متعددي را از 
آن خود کرد. استرداد به موضوع غرامت هاي جنگي بعد از جنگ جهاني دوم 
مي پردازد و پاي نيروهاي متفقين و متحدين را به مسايل ايران باز مي کند. 
اين فيلم خوش ساخت و پرهزينه، روزهاي پاياني حضور خود را در سينماهاي 
کشور تجربه مي کند و احتمال دارد زمانی که شما اين نشريه را می خوانيد، 
روی پرده نمايش نباشد. پيشنهاد مي کنيم اگر اين فيلم را تماشا نکرده ايد 
منتظر آن در شبکه ويدئو خانگي باشيد و از ديدنش لذت ببريد. 
پيشنهاد ما اما در اين شماره فيلم »خسته نباشيد« به کارگردانی محسن 
قرايی و افشين هاشمی است که اکران آن از ابتدای زمستان در گروه 
سينمايی آزادی آغاز شد. داستان فيلم درباره  زوج جهانگردی است که 
درگير اختالفی با يکديگر می شوند و در ميانه سفر خود با مؤسسه جهانگردی 
طرف قراردادشان هم به مشکل برمی خورند. با همکاری مستخدم اخراجی 
هتلی که در آن ساکن بودند نقشه ای برای خالص شدن از گرفتاری پيش 
آمده می کشند و در ادامه ماجراهای جالبی برای آنها اتفاق می افتد. 
غوغا بيات، جالل فاطمی، حسام محمودی فريد، فرزاد باقری، رويا افشار،  نگار 
حسن زاده، يداهلل شادمانی،  بونا الخاص، علی نفيسی و  دانيال محمودی آبادی 
بازيگران اين فيلم هستند.
خسته نباشيد، سال گذشته به جشنواره فيلم فجر راه يافت و از فستيوال 
SWIFF لندن جايزه بهترين فيلم بلند را دريافت کرد. 

خسته نباشید را تماشا کنید

چهار سو

در باره زندگی، داس��تان، روایت های داستانی، روایت های مستند و در باره 
داستان برخی از این موارد هستند. در شماره دی ماه، 5 روایت در بخش »در 

باره زندگی« قرار گرفته که قسمتی از روایت دوم را با هم می خوانیم. 
یک تقویم جیبی در کیف، یكی روی پیش خان آشپزخانه، یكی روی یخچال 
و یكی در کتاب خانه درس��ت روبه روی تخت خواب گذاش��ته ام، یک وایت برد 
آهن ربایی برای روی یخچال و سه رنگ ماژیک برای سه جور یادآوری. اما در 
این یكی دوسال، مناسبت ها و سال روزها درست مثل شهاب سنگ، ناغافل بر 
بساطم فرومی افتند. گاهی می نشینم که سر صبر همه مناسبت ها را در گوشی 
موبایلم ثبت کنم ولی اغلب در پیچیدگی های دستگاه گم می شوم و از این که 
می بینم از وسیله کوچكی به قدر کف دست هم خنگ تر شده ام، لجم می گیرد. 

اصوالً هوشمند شدِن وسایِل دور و اطراف شاید خیلی هم امیدبخش نباشد...
حقیقتش در فهرس��ت عریض وطویل وظایف مادربودن و همس��ربودن و 
ش��اغل بودن و امروزی بودن و مؤدب بودن، میلیون ها وظیفه ی ریز و درش��ت 
دیگر هم هس��تند که هیچ جا ثبت نشده اند. خانم های امروزی در خانه نقش 
یک هماهنگ کننده، مس��ؤول روابط عمومی، آش��پز، جالد، مدرس از مقطع 
پیش دبستانی تا دانشگاه، مشاور خانواده، راننده ی سرویس، آخرین زنجیره ی 
ارتباط خانوادگی، کارپرداز، مربی پرورشی و بانک را به همراه مسؤولیت هایی 
غیرکلی��دی ایفا می کنند. من هم قصدم بیانی��ه دادن در دفاع از حقوق زنان 
نیس��ت؛ می خواهم توضیح بدهم چطور می ش��ود که هرس��ال با دیدن وانت 
هندوانه فروشی کنار بزرگراه هول می شوم و از خودم می پرسم: این همه هندوانه 
در این سوزوسرما؟ بعد یادم می آید که وای شب یلدا! وای وظایف مادری! وای 

سنت ها، انار، آجیل، حافظ و…  
نكته آخر هم این که در همین ش��ماره ی��ک مطلب در باره خانم »آلیس 
مونرو« به قلم دختر بزرگش و یک مصاحبه با »دوریس لسینگ« می خوانیم؛ 

این هر دو برندگان نوبل ادبیات هستند.
همین چند نكته غنای این مجموعه را به نمایش می گذارد و امیدواریم شما 
هم روزهای نخستین بهمن و از آن پس، هر ماه،  همشهری داستان را از دکه 

روزنامه فروشی محل بخریدغ بخوانید و لذت ببرید. 

ور
ی ن

شک
پز

شم 
ن چ

ستا
مار

 بی
لی

اخ
ه د

ری
ش

ن

11

C
O

D
E:

13
2



گاهی از سر اتفاق چشمت به 
عکسی می افتد که انگار برایت 

آشناست؛ گویا آن چه را می بینی، 
قبالً دیده ای یا روزی گذرت به 
آن مکان افتاده است. جایی که 
خودت هم فراموشش کرده ای 
ولی چشمت روزی که نمی دانی 
ِکی بوده، ثبتش کرده و حاال در 

آرشیو ذهن، دنبال آن می گردد. 
بعضی وقت ها هم عکسی در قاب 
چشمانت می نشیند که کلی حرف 

برای گفتن دارد؛ آن قدر حرف که 
اگر بنویسی اش چند صفحه کاغذ را 

پُر می کند. این عکس ها چنانند که 
تو با دیدن شان به جادوی تصویر 
ایمان می آوری. یک لحظه دیدن و 

روزها فکر و دقت و تأمل. 
از این پس در هر شماره یکی 

از این عکس ها را به شما و 
چشمان تان هدیه می دهیم. امید 

که مقبول افتد و طبع لطیف تان را 
خوش آید.

برای حفظ امانت، عکس را 
همان گونه که یافته ایم چاپ 

می کنیم. مانند این یکی که هم نام 
خبرگزاری و هم نام عکاس بر آن 

ثبت شده است.

هنرمندان چهره هاي محبوب و تاثیرگذار جامعه هستند و حضور آنها در برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي و 
حتي سیاسي موجب دلگرمي اقشار مختلف مي شود. بي تردید »داریوش ارجمند«  پیشكسوت سینما، تئاتر 
و تلویزیون یكي از آنهاست که منش و رفتار و کالمش همواره تأثیرگذار و مقبول مردم بوده است. او که 
چندي پیش براي افتتاح کلینیک جدید نور در جمع میهمانان ویژه این برنامه حاضر شده بود، طی سخنانی 
گفت: »نگاه من به این مجموعه متفاوت است؛ در میان قدیسین عالم شفا دادن کور یک معجزه بزرگ الهي 
به شمار مي رود و سمبل آن حضرت عیسي مسیح)ع( است. حافظ نیز در اشعار خود بارها به این موضوع 
اشاره کرده است به ویژه آنجا که می گوید: فیض روح القدس ار باز مدد فرماید / دیگران هم بكنند آن چه 
مسیحا می کرد. به اعتقاد من فیض روح القدوس به نور و پرسنل آن مدد رسانده که توانسته اند بسیاري از 
چشم هاي نابیناي این سرزمین را بینا کنند. امیدوار هستم که چشم هاي بینا شده در این بیمارستان به 

بصیرت مورد نیاز سرزمین من برسند.«
این هنرمند ارزنده کش��ور، س��خنان خود را چنین ادامه داد: » یادمان نرود ما در پزشكي سابقه زیادي 
داریم. در شهر سوخته زابل آثار چشم پزشكي وجود دارد. 5 هزار سال قبل عینک داشتیم. آثار جراحي مغز 
در آنجا دیده شده و وسایل و نشانه هایي که روي جمجمه ها وجود دارند این موضوع را تأیید مي کنند. ما 
مردم متمدني هستیم زیرا قاشق، چنگال، میز و صندلي و قفل را به دنیا دادیم و هیچ وقت بت نپرستیدیم.«
ارجمند تاکید کرد: »ورود بخش خصوص به این عرصه بدون داشتن سرمایه گذاری مناسب و هدفمند 
امكان پذیر نبود. به اعتقاد من وجود چنین مجموعه هایی مانند تاریخ و تمدن چند هزار ساله ایران،  برای 
کشور افتخار آفرین است. من امیدوار هستم این تشكیالت، هزار ساله شود و همچنین امیدوارم در کنار افراد 
توانمند جامعه، مردم کوچه و بازار هم بیمارستان نور و خدمات آن را بشناسند و با توانمندی های پزشكان، 
پرس��تاران و کارکنان سخت گوش این مرکز درمانی آشنا شوند. ای کاش همه سرمایه های این کشور در 

راه هایی این چنین و در مسیر خدمت به مردم صرف می شد.« 

بدون شرح

داریوش ارجمند در مراسم افتتاح كلینیک جدید نور
درنگ

مردم باید دستاوردهای نور را بشناسند

نشريه داخلی 
بيمارستان نور
شماره چهارم
تيرماه 1392
زير نظر  

دکتر فرهاد رضوان
تحريريه  

محمد جواد نعمتی
سيمين دخت گودرزی

آتليه طراحی 
طراحان سيب نقره ای

عكس
محمد رضوانی
 سپهر ابطحی

بیمارستان فوق تخصصی نور
تهران/ خيابان ولی عصر/ باالتر از ظفر/ ابتدای خيابان اسفنديار

شماره تماس: 82400
www.noorvision.com

مرکز فوق تخصصی نور مطهری
تهران/ خيابان مطهری/ بعد از خيابان سهروردی/ خيابان يوسفيان/ پالک 121

شماره تماس: 42313
www.motahhari.noorvision.com

مرکز فوق تخصصی نور کرج
کرج/ جهانشهر/ ميدان هالل احمر

 شماره تماس:  35800 � 026
www.alborz.noorvision.com

با شما همراهیم

از نامه امام علی)ع( به مالک اشتر: 
ای مالک! اگر شب هنگام کسی 

را در حال گناه ديدی، فردا به آن 
چشم نگاهش مکن ، شايد سحر 

توبه کرده باشد و تو ندانی.
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