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ABSTRACT
Background and Aim: National screening program on amblyopia in preschool-aged children is one of the current
health programs in Iran. The present study aimed to evaluate the process of visual therapy and its effectiveness in
amblyopic children detected in this program.
Materials and Methods: In the current study, all optometric centers in Mashhad city as referral centers in the
national program were visited to collect information and documentations regarding children with amblyopia
diagnosed in 2012. Informed consent of parents was acquired and then they were interviewed. Also, visual acuity
and refractive error of children was measured. From among 168 children with amblyopia diagnosed in 2012, 71
could be accessed through their files.
Results: From among 66 parents who agreed to participate, 58 (88%( had been informed of the importance of early
intervention by optometrists, and 57 (87%( had 1 to 4 follow-up visits during the first year after diagnosis and
commencement of intervention, through which their visual acuity and refractive error status were documented.
However, none were checked for any effect of treatment on daily activities and quality of life. About 63.6% of
parents had received counseling from optometrists regarding solving problems of compliance with treatment. About
90% of the files contained no documentation whatsoever on efforts to provide parental awareness, as well as to
monitor or guide parents for solving compliance problems. Within a year from the beginning of therapy 66.6% of
children completely recovered and 10.6% partially recovered from amblyopia. Visual acuity was not changed in the
other children (22.8%)
Discussion: In the absence of guidelines and obligations for documentation of patient information, a considerable
portion of children diagnosed to have amblyopia were missed for further follow-up. Designing therapeutic
guidelines and frameworks may help increase program coverage, especially in terms of parental awareness and
alleviation of compliance problems.
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ارزیابی فرآیند درمانی کودکان مبتال به تنبلی چشم در غربالگری تنبلی چشم سال  1391در مشهد
هدی حسینیان ،1نیکتا حاتمی زاده* ،2روشنک وامقی ،3عنايت ا....

بخشی4

 1بینايی سنج ،کارشناس ارشد مديريت توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی ،تهران ،ايران.
 2بورد تخصصی اطفال ، MPH ،دانشیار مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،گروه آموزشی مديريت توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی ،تهران،
ايران.
 3بورد تخصصی اطفال ،MPH ،استاد ،مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی ،تهران ،ايران.
 4دکتری آمار حیاتی ،استاديار ،دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی ،تهران ،ايران.
* دریافت مقاله 1393/3/8

پذیرش مقاله * 1394/7/22

چكيده
مقدمه و اهداف
برنامه غربالگری تنبلی چشم خردساالن از برنامههای جاری نظام سالمت کشور است .هدف پژوهش حاضر ارزيابی فرايند درمان کودکاان مباتال باه تنبلای چشام تشاخی
دادهشده در برنامه غربالگری و ارزشیابی نتايج بدست آمده بود.
مواد و روش ها
در اين مطالعه به همه مراکز بینايیسنجی مرجع برنامه کشوری غربالگری تنبلی چشم شهر مشهد مراجعه شد تا اطالعات و مستندات مربوط به همه کودکان مبتال باه تنبلای
چشم شناسايیشده در برنامه غربالگری سال  1391گردآوری شود .رضايت آگاهانه والدين کسب و با ايشان مصاحبه شد .حدت بینايی و عیوب انکساری کودکان انادازهگیری
شد .از  168کودک مبتال به تنبلی چشم شناسايیشده در برنامه غربالگری 71 ،کودک در مراکز بینايیسنجی پرونده داشتند.
یافته ها
از والدين  66کودک که برای شرکت در پژوهش رضايت داشتند ،برای  58نفر ( )%88آگاهسازی از اهمیت درمان بهموقع انجام شده بود و  57نفر ( )%87طی يک سال پس از
تشخی و شروع درمان 1 ،تا  4جلسه پیگیری درمان داشتند که در آن جلسات حدت بینايی و شماره چشم کودک ثبت شده اما اثر درمان بر زندگی روزمره کودک و کیفیات
زندگی هیچ کودکی سنجیده نشده بود .حدود  %63.6از والدين در مواجهه با موانع پیروی از درمان برای رفع آن مورد راهنمايی بینايیسنج قرار گرفتاه بودناد .باال بر  %90از
پروندهها فاقد مستندات مربوط به ارائه خدمات آگاهسازی ،آموزش و راهنمايی برای رفع موانع درمان بودند .يک سال پس از شاروع درماان حادت بیناايی  %66.6از کودکاان
کامالً و  %10.6نسبتاً اصالحشده و در  %22.8نفر تغییری نکرده بود.
نتيجه گيری
در نبود دستورالعمل و الزام برای ثبت اطالعات دسترسی بیماران ،شمار قابلتوجهی از کودکان شناسايیشده در برنامه از پیگیری محروم ماندهاند .باا طراحای برگاههای ثبات
داده و دستورالعمل برای ارائه خدمات درمانی و پايش و ارزشیابی ،سطح پوشش خدمات بخصوص در حیطههای آگاهسازی والد – کودک و رفع موانع درمان ،مایتواناد ارتقاا
يابد.
واژگان کليدی
درمان ،توانبخشی ،تنبلی چشم ،ارزشیابی ،غربالگری

نویسنده مسئول :دکتر نيکتا حاتمی زاده ،تهران ،اوین ،بلوار دانشجو ،خيابان کودکيار ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی
مدیریت توانبخشی.
آدرس الكترونيكیnikta_h@yahoo.com :
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مقدمه و اهداف
بروز اختالالت بینايی در سالهای نخست زندگی میتواند با ايجاد تداخل در تکامل بخش عصبی دستگاه بینايی ،باعث کاهش عملکرد بینايی
شود که به آن تنبلی چشم (آمبلیوپی) 1میگويند]1و .[2در صورت ايجاد تنبلی چشم ،کم بینايی حتی پس از اصالح اختالل اولیه بینايی باقی
میماند] .[3بهترين سن شناسايی و درمان تنبلی چشم را قبل از  5سالگی دانستهاند .با افزايش سن و تکامل سیستم عصبی بینايی ،میزان پاسخ
به درمان کاهش میيابد] .[4شیوع تنبلی چشم در گروه سنی «پیش از دبستان» در جهان 1-4 ،درصد گزارششده ] 5و [6و در کشور ايران حدود
 2تا  5درصد تخمین زدهشده است] .[7پس از تشخی قطعی وجود و نوع اختالل بینايی ،مرحله درمان و يا توانبخشی فرامیرسد .نق بینايی
کودکان بدون درمان و يا توانبخشی میتواند موجب بروز مشکالت آموزشی و ارتباطی شود .با انجام توانبخشی بینايی میتوان از شدت مشکالت
کاست و يا در برخی موارد آنها را برطرف نمود ] .[8کودکان مبتال به کاهش ديد يک چشم بهندرت از ضعف بینايی شکايت میکنند و بنابراين
مشکل آنها تا مدتهای مديد ناشناخته میماند و اگر دچار انحراف چشم واضحی نباشند مورد غفلت خانواده قرار میگیرند] .[9چنانچه اختالل
بینايی کودک درمان نشود در روند يادگیری او ايجاد اختالل مینمايد] .[10غربالگری حدت بینايی 2روش معمول شناسايی اختالالت بینايی در
سنین خردسالی است] .[11هدف از غربالگری بینايی تشخی و به دنبال آن درمان بهموقع عیوب بینايی که میتوانند تنبلی چشم را به دنبال
داشته باشند (پیشگیری سطح اول) و شناسايی زودرس و درمان تنبلی چشم (پیشگیری سطح دوم) است .کشور ايران يکی از پیشگامان اجرای
برنامه غربالگری خردساالن از نظر تنبلی چشم و ساير اختالالت چشمی است و برنامه غربالگری خردساالن ،يکی از برنامههای جاری نظام
سالمت است و طبق دستورالعمل سازمان بهزيستی از سال  1375همهساله در ماه آبان انجام میشود .در اين برنامه غربالگری ،سه سطح ارجاع
در نظر گرفته شده است .در سطح اول مربیان آموزشديده مهدهای کودک سنجش بینايی را انجام میدهند و موارد مشکوک به اختالل بینايی
را به کارشناسان بینايیسنجی ارجاع میدهند تا در سطح دوم ارجاع مورد بررسیهای تشخیصی قرار گیرند .بنا به گزارش سال  1390مرکز
توسعه پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزيستی کشور ،با اجرای اين برنامه ساالنه حدود دو میلیون کودک تحت پوشش مهدها و آمادگیهای
سطح کشور ،توسط مربیان مورد سنجش بینايی قرار میگیرند چنانچه در سطح دوم ،انجام معاينات تخصصیتر الزم دانسته شود کودک به سطح
سوم يعنی چشمپزشک ارجاع میشود و مورد بررسی بیشتر قرار میگیرد] .[12پايش خدمات تا اين مرحله از ارائه خدمت بر اساس برنامهای مدون
و بر اساس دستورالعملی مشخ انجام میشود و در برگههای مشخ ثبت و مستندسازی میشود .در برنامه غربالگری تنبلی چشم و
اختالالت بینايی مسئولیت مداخله و پی گیری مداخله به کارشناسان بینايیسنجی و چشمپزشکان سپرده شده ] [13و پروتکل واحد و مشخصی
برای ارزيابی فرآيند درمان تدوين نشده است .شاخ های میزان سطح پوشش ،ريزش طی برگههای مشخ هرساله از طرف سازمان
بهزيستی ثبت و مورد نظارت دقیق قرار میگیرد و معیارهای ديگری چون سطح پوشش ،عملکرد ،حساسیت و ويژگی ،مثبت و منفی کاذب،
ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی معاينات غربالگری در اجرای میدانی برنامه طی پژوهشهايی در ايران مورد سنجش قرار گرفته است،
اما از نحوهی انجام درمان و پی گیری کودکان مبتال در مراکز بینايیسنجی و اثر درمان اطالع چندانی در دسترس نبود .از اين رو پژوهش حاضر
با هدف بررسی سیستم پايش و ارزشیابی موجود و در حال اجرا در مراکز بینايیسنجی همکار برنامه غربالگری شهر مشهد و تعیین اثربخشی
اجرای مداخله به هنگام برای کودکان دچار تنبلی چشم تحت پوشش برنامه در سال  91شهر پس از گذشت يک سال از شناسايی و انجام
مداخالت بینايی مشهد انجام گرفت.
مواد و روش ها
اين مطالعه غیرتجربی و از نوع مطالعات ارزيابی برنامه بود .برای انجام مطالعه ابتدا آمار تعداد کل کودکانی که بر اساس برنامه غربالگری تنبلی
چشم و اختالالت بینايی ،پس از انجام مراحل مختلف تشخیصی ،در کلیه مناطق شهر مشهد گرفتار تنبلی چشم شناخته شده بودند دريافت شد.
پس از آن با استفاده از فهرست اسم و نشانی و تلفن مراکز بینايیسنجی طرف قرارداد برنامه در سال  91موجود در سازمان بهزيستی شهر مشهد
امکان دسترسی به مراکز فراهم شد .سپس با تماس تلفنی با يکايک مراکز و کسب رضايت و هماهنگی قبلی به همه مراکز بینايیسنجی طرف
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دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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قرارداد مراجعه شد .سپس بر پايه مستندات دفتر پذيرش و يا پروندههای موجود در هر مرکز ،نام و نشانی و تلفن کودکان مبتال به تنبلی چشم
شناسايی شده در برنامه تنبلی چشم سال  1391که در آن تحت درمان قرار گرفتهاند استخراج شد.
در اين پژوهش فرايند و حاصل مداخالت بینايی کودکان  4-6سالهای مورد بررسی قرار گرفت که دارای معیارهای ورودی شامل )1 :ثبت شدن
نام آنها با تشخی قطعی تنبلی چشم در يکی از مراکز سنجش بینايی طرف قرارداد برنامه (در مستندات مرکز از معاينات بدو مراجعه ،بدون
وجود هرگونه عامل مشخ و آشکار ساختاری يا پاتولوژيک چشم ،حدت بینايی يک يا هر دو چشم کودک با بهترين اصالح در سنجش با
تابلوی اسنلن «  20 / 30و يا کمتر بوده» يا «تفاوت حدت بینای دو چشم دوخط يا بیشتر» بود [ )2( )]14شناسايی ابتال به تنبلی چشم آنها بر
پايه مستندات مرکز در طی اجرای برنامه در سال  1391بودند .معیارهای خروج از پژوهش عبارت بودند از ( )1موجود نبودن اطالعاتی از نشانی و
شماره تلفن کودک/خانواده در مرکز و ( )2نداشتن رضايت خانواده برای شرکت در پژوهش .طبق آمار رسمی سازمان بهزيستی مشهد در سال 91
تعداد کل کودکان معاينه شده در مراکز بینايی سنجی  2856نفر و تعداد کودکان شناسايی شده دچار تنبلی چشم در سطح مشهد در همین سال
 168مورد بود .اما اطالعات نام و نشانی  71کودک در مراکز بینايی سنجی طرف قرارداد موجود بود که  66والد رضايت خود را برای شرکت در
پژوهش اعالم کردند.
اطالعات موردنیاز برای ارزيابی فرايند و حاصل درمان در برگههای جمعآوری دادههايی که در ابتدای کار به همین منظور طراحی شد ،ثبت شد.
به منظور طراحی اين چکلیستها ابتدا تمامی اجزا فرايند درمان در حیطههای ورودی فرايند ،ارائه خدمت و برونداد آن فهرست شدند و برای
هر يک گويههايی طرح شد .برای پاسخدهی به سؤاالت برحسب مورد يا گزينههايی مرقوم و يا جايی برای ثبت نتیجه بررسی در نظر گرفته شد.
پس از ويرايش و تکمیل ،ابتدا برگه بهصورت پايلوت برای  10کودک مبتال به تنبلی چشم تکمیل شد و بعد با توجه به نتايج بدست آمده،
ويرايش نهايی چکلیست انجام شد و برگه حاصل در مرحله اجرا اصلی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .اين برگه شامل سه بخش بود :الف)
بخش اول برای ثبت اطالعاتی شامل وضعیت بینايی کودک در بدو مراجعه و وضیعت مستندسازی پايش و ارزشیابی فرآيند درمان بود که
دادههای موردنظر از پروندهها و مستندات موجود در مراکز بینايیسنجی استخراج شد .ب) بخش دوم ،مربوط به ثبت وضعیت کنونی بینايی
کودک بود که از طريق معاينه به دست آمد و ثبت شد .ج) بخش سوم برای ثبت اطالعات بهدستآمده از گزارش والدين (مصاحبه/تکمیل
پرسشنامه بهصورت خود اجرا) طراحیشده بود و حاوی اطالعاتی در دو زمینه بود« :زمینه اول» اطالعات مربوط انجام پايش در طول دوره
درمان در مورد مشکالت ناشی از تنبلی چشم و موانع استمرار توصیههای درمانی و انتقال نتايج ارزشیابی به والدين بود و «زمینه دوم» اطالعات
مربوط به وضعیت زندگی وابسته به بینايی کودک قبل از شروع درمان و در زمان انجام مصاحبه (يک سال پس از شروع درمان) بود .در معاينه
وضعیت ديد کودکان از تابلو  Eاسنلن  6متر و اتورفرکتومتر  Topcon 8800استفاده شد .برای ارزيابی انحراف چشم در کودکان کاور تست
انجام شد.
برای اجرای پژوهش از طريق تماس تلفنی با خانوادهها ،موضوع پژوهش و اهمیااات آن بااارای والااادين اين کودکان شرح داده شد و از
آنها خواساته شد چنانچه رضايت دارند ،در تاريخ مشخ شده برای مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامهها و سنجش حدت بینايی مراجعه
نمايند .در اين جلسه از والدين درخواست شد پرسشنامههای مربوط به «ويژگیهای فردی» و «گزارش ايجاد تغییرات محسوس در زندگی
روزمره» را تکمیل نمايند .سپس حدت بینای دو چشم کودک و شماره چشمهای وی ،با استفاده از تابلوی ديد اسنلن( 3تابلوی سنجش و
اندازهگیری حدت بینايی) و دستگاه اتورفرکتومتر 4بدون استفاده از قطره سیکلوپلژيک (برای اندازهگیری عیوب انکساری) تعیین و در فرم
جمعآوری دادهها ثبت گرديد .عالوه بر آن هرگونه مستندی که در مورد وضعیت بینايی و درمانی کودکان در مرکز موجود بود ،مطالعه شد و
اطالعات موردنیاز استخراج و در فرم جمعآوری دادهها که به همین منظور طراحی شده بود ثبت گرديد .اطالعات حاصل از اين مطالعه
جمعآوری شد و با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  19مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

Snellen chart
Auto Refractometer
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ارزیابی فرآیند درمانی کودکان مبتال به تنبلی چشم ..................

یافته ها
نتايج تحقیق حاضر حکايت داشت که از  58مرکز طرف قرارداد با برنامه تنها ( 48)%83مرکز مراجعه کودکان مشکوک به مشکل بینايی را در
مرکز خود ثبت کرده بودند و در ( 39)%67مرکز پروندهای برای کودکان با تشخی قطعی تنبلی چشم موجود بود .بهاينترتیب از  168کودک
شناسايیشده با تنبلی چشم که در آمار سازمان بهزيستی ثبت شده بودند ،تنها نام  71کودک ( )%42در مراکز بینايیسنجی ثبت شده بود و
مستندات مربوط به نشانی و يا تلفن موجود بود و والدين  66کودک رضايت خود را برای شرکت در پژوهش اعالم و برای سنجش بینايی فرزند
و تکمیل فرم مراجعه نمودند.
همه کودکان مورد بررسی دچار تنبلی چشم آنیزومتروپیک و يا آمتروپیک بودند و هیچ يک دچار استرابیسم يا ضايعه همراه ديگری نبودند.
ويژگیهای کودکان هنگام ورود به فرآيند درمان در جدول  1آمده است:
جدول  :1ویژگیهای کودکان دچار تنبلی چشم شناساییشده در برنامه غربالگری تنبلی چشم ،مشهد  -سال )n=66( 1391
ویژگی
جنس
نوع تنبلی چشم

تعداد

درصد

دختر

37

56

پسر

29

44

یکطرفه

14

21

دوطرفه

52

79

نتايج حاصل از بررسی فرآيند ارائه خدمات درمانی را میتوان در پنج بخش شامل ( )1آگاهسازی و آموزش والدين )2( ،اقدامات درمانی چشم)3( ،
مواجهه کودک -مراقب در پیروی از توصیههای درمانی ،و دريافت توصیههايی برای حل آن ( )4ارزشیابی دورهای اثر درمان بر نق -ناتوانی و
مشارکت کودک ( )5مستندسازی اقدامات و توصیههای انجامشده ،مشکالت ،اثرات مداخله طبقهبندی کرد که به شرح زير است:
( )1بر پايه گفته والدين مراکز بینايیسنجی در  58( %88نفر) موارد والدين و فرزندشان را از نوع مشکل و اهمیت درمان به صورت شفاهی مطلع
کرده بودند ،در  %87موارد ( 57نفر) ايشان را از نتايج معاينات دورهای آگاه ساخته و همچنین برای  54( %82نفر) نحوه انجام توصیههای درمانی
شرح داده بودند.
( ) 2انواع اقدامات درمانی چشم که برای کودکان مبتال به تنبلی چشم ارائه شده بود شامل عینک طبی ،بستن چشم و تمرينات چشمی بود
(نمودار  .)1شايان ذکر است که هیچيک از کودکان انحراف چشم نداشتند و تنبلی چشم آنها ناشی از عیب انکساری بود.
نمودار  :1فراوانی نسبی انواع اقدامات درمانی چشمی برای کودکان مبتال به تنبلی چشم در غربالگری تنبلی چشم ،مشهد)n=66( 1391-

9.1%

%9/1
%12/1

12.1%

%16/7

%62/1

62.1%

16.7%
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همانگونه که مالحظه میشود همه کودکان عینک دريافت کرده بودند و اما برای تنها  %37.9ايشان بهجز عینک اقدامات درمانی چشمی
ديگری نیز تجويز شده بود.
( )3همه والدين گزارش کردند که در طی سال اول درمان کودکان در اجرای توصیههای درمانی با مشکالتی روبرو بودهاند ،در جدول  2فراوانی
کودکانی که والدينشان در توصیف رويارويی با هر يک از مشکالت از بین سه گزينه «زياد اتفاق افتاده» « ،گاهی اتفاق افتاده» و «پیش
نیامده» ،گزينه «زياد اتفاق افتاده» را انتخاب کردهاند ،ارائه شده است.
جدول  :2فراوانی رویارویی زیاد با موانع و مشکالت پيروی از توصيههای درمانی چشمی در کودکان مبتال به تنبلی چشم دارای پرونده ،به
تفکيک نوع درمان ،مشهد()n=66
زیاد اتفاق افتاده

عينک طبی

 66نفر

بستن چشم

 14نفر

تمرین چشمی

 16نفر

نوع درمان

مشکالت مواجه شده
نفر

درصد

شکستن /گمشدن عینک

6

9/1

شکل ظاهری عینک

11

16/7

فراموش کردن استفاده از عینک

20

30/3

سردرد گرفتن هنگام استفاده از عینک

33

50

سنگینی عینک

2

3

ناراحت شدن بینی

3

4/5

واضح نديدن با عینک

14

21/2

سوزش پشت گوش

13

19/7

مورد تمسخر يا نگاه تحقیرآمیز ديگران

4

6/1

زشت شدن با چشمبند

10

71/5

سوزش چشم /پوست

9

64/3

خوب نديدن

9

64/3

چرا چشمم را ببندم

6

42/9

خجالت از ديگران

5

35/7

دوستنداشتن تمرين

7

43/8

بلد نبودن تمرين

3

18/8

سخت بودن تمرين

5

31/2

خسته شدن /رها کردن تمرين

11

86/8

همانگونه که مالحظه میشود ،شايعترين مشکل و مانعی که در بهکارگیری عینک طی سال اول تجويز آن گزارش شده سردرد گرفتن ( )%50و
فراموش کردن استفاده از عینک ( )%30/3بود .در بستن چشم بیشترين مانع پیروی از سفارش ها آن بوده که کودکان از زشت شدن با چشمبند
( ،)%71/5سوزش چشم/پوست ( )%64/3و خوب نديدن ( )%64/3شکايت داشتند و باالخره در مورد تمرينهای چشمی مهمترين مانع ابرازشده
خسته شدن و رها کردن تمرينات ( )%68/8بود.
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از کل  66والد  42نفر ( )%63/6گزارش کردند که در رويارويی با موانع پیروی از سفارش ها برای رفع مشکل مورد راهنمايی بینايیسنج
قرارگرفتهاند؛ اما تنها در پرونده شش درصد کودکان دچار تنبلی چشم پس از شروع درمان در مورد پايش ازنظر تداوم پیروی از توصیهها و يا
ارائه راهنمايی برای حل مانع مستنداتی وجود داشت.
( )4نتايج پژوهش حاضر در مورد وضعیت پايش و ارزشیابی درمان بینايی کودکان مبتال به تنبلی چشم نشان داد که  9نفر ( )12%از کودکان پس
از سنجش بینايی در معاينه اولیه و تجويز مداخالت ،مورد معاينات بعدی و پی گیری قرار نگرفته بودند %88 ،ديگر پس از معاينه نخستین طی
يک سال بین يک تا چهار بار مورد پی گیری و معاينه بینايی قرارگرفته بودند .از  48مرکزی که برای کودکانی که تحت پوشش درمان بودند
پرونده تشکیل داده بودند 37،مرکز تا قبل از رسیدن کودکان به ديد  10/10معاينات دورهای داشتهاند ،اما  26مرکز پی گیری را بعد از رسیدن
کودکان به ديد کامل ادامه داده بودند.
( )5بر اساس آمار سازمان بهزيستی مشهد  168کودک مبتال به تنبلی چشم در برنامه غربالگری مشهد شناسايیشده بودند؛ اما برای  71نفر
مستنداتی شامل نام ثبتشده در دفتر پذيرش و يا پرونده درمان در مراکز همکار برنامه به دست آمد.
در هیچ يک از پروندههای کودکان مبتال به تنبلی چشم مستنداتی در مورد آگاهسازی والدين و کودک از مشکل کودک ،نقش و اهمیت درمان و
يا آگاهی کردن ايشان از نتايج معاينات دورهای يافت نشد ،درحالیکه بر اساس گفته والدين اين خدمات به ترتیب به  81/8 ،87/9و  86/4نفر
والد/کودک ارائهشده بود.
تنها در  %12/1پروندهها مطالبی در مورد اينکه نحوه انجام سفارشهای درمانی به مراقب/کودک آموزش دادهشده باشد درجشده بود ،درحالیکه
بر اساس گفته والدين  %86/4اين خدمت را دريافت کرده بودند.
درباره کودکانی که مورد پی گیری قرارگرفته بودند و شامل  %88کودکان دارای پرونده میشدند ،در معاينات دورهای برای همگی نتايج معاينه
چشم گزارششده بود اما در هیچ پروندهای در مورد تغییرات محسوس احتمالی که به دنبال دريافت خدمات در زندگی روزمره وابسته به چشم
کودک ايجادشده مطلبی ثبت نشده بود.
نتايج بدست آمده از ارزشیابی وضعیت بینايی کودکان و تغییرات محسوس ايجادشده در زندگی روزمره ايشان به دنبال تنبلی چشم نشان داد که
حدت بینايی  44نفر ( )%66/6بهطور کامل ،حدت بینايی  7نفر ( )%10/6بهطور نسبی اصالحشده بود اما  15نفر ديگر ( )%22/7يک سال پس از
تجويز درمان هنوز وضعیت ديد چشم تنبل هیچ پیشرفتی نداشت .گونه که مالحظه میشود حدت بینايی طی هیچ يک از کودکانی که پس از
تجويز اولیه تحت پی گیری قرار نگرفته بودند بهطور کامل اصالح نشده بود.
جدول  : 3اثر تجویز مداخالت درمانی برای کودکان دچار تنبلی چشم به تفکيک وجود یا نبود جلسات بعدی پی گيری درمان؛ مشهد -برنامه
غربالگری )n=66( 1391

پی گيری
بله

حدت بينایی با اصالح کامل

حدت بينایی با اصالح نسبی

نفر (درصد)

نفر (درصد)

)77/2(44

)10/5(6

حدت بينایی
اصالحنشده
نفر (درصد)
)12/3(7

جمع کل
نفر (درصد)
)100(57

خير

0

)11/1(1

)88/9(8

)100(9

جمع ستون

)66/6( 44

)10/6( 7

)22/8( 15

)100(66

جدول شماره  4نتايج بهدستآمده از گزارش والدين در مورد تغییرات محسوسی که در عاليق فردی کودکان ،يادگیری و ارتباط با همساالن يک
سال پس از شروع درمان نسبت به قبل از شروع درمان ايجادشده بود را نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشود ،بیش از  %43والدين
افزايش عالقه کودک به تماشای تلويزيون را گزارش کردهاند %27 ،والدين افزايش سرعت يادگیری را گزارش نمودهاند و بال بر  30درصد
والدين ارتباط بهتر فرزند با همساالن را گزارش نمودهاند.
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جدول  :4توزیع فراوانی گزارش ایجاد تغييرات محسوس زندگی روزمره کودکان مبتال به تنبلی چشم یک سال پس از درمان از نظر مراقب،
برنامه غربال بينایی شهر مشهد سال )n=66( 1391
تغييرات محسوس در زندگی روزمره

فعاليتهای فردی

یادگيری
ارتباط با همساالن

بيشتر شده

کمتر شده

فرقی نکرده

عالقه به تماشای تلويزيون

)%43/9( 29

0

)%51/5( 34

عالقه به بازیهای کامپیوتری

)%37/9(25

0

)%57/6( 38

عالقه به نقاشی کردن

)%22/7( 15

0

)٪72/7( 48

عالقه به تماشای تصاوير کتاب

)%30/3( 20

0

)٪65/2( 43

سرعت و راحتی يادگیری مطالب

)%27/3( 18

)٪1/5( *1

)٪66/7( 44

خوب رفتار کردن با بچههای ديگر

)%28/8( 19

0

)%66/7( 44

بازی کردن با همساالن

)%33/3( 22

0

)%62/1( 41

عدم استفاده از درمان

)%4/5( 3

*یک دختر  4ساله میباشد.

بحث
کشور ايران از پیشگامان اجرای برنامه غربالگری برای شناسايی بهموقع تنبلی چشم است .انجام بخش غربالگری برنامه بر اساس برنامه از پیش
تعیینشده اجرا میشود و اقدامات انجامشده و نتايج آنها در برگههای مشخ بهطور يکسان در تمامی مراکز ثبت میشود ،اما در مرحله درمان،
بینايیسنج تنها ملزم به گزارش کتبی نتیجه ارزيابی و تشخی است و برای مداخالت و مستندسازی دستورالعمل مشخصی دريافت نمینمايند.
همانطور که از پیش ديديم تنها برای  %42کودکان شناسايیشده ،مستنداتی از فرايند و نتیجه حاصلشده از خدمات درمانی در مرکز
بینايیسنجی موجود بود و در ساير موارد ،هیچگونه مستندسازی انجامنشده بود .اين امر میتواند پايش و ارزشیابی کالن برنامه و ارتقا برنامه
درمانی مبتنی بر آن را با مشکل روبرو سازد.
در مطالعه حاضر به اين نتیجه دستيافتیم که  %80والدين کودکان شناسايیشده دارای پرونده بر اساس گفته والدين با توضیحات بینايیسنج
خود از اهمیت مداخالت و نحوه انجام آن آگاه شده بودند .در مطالعه  Kemperو همکارانش در سال  2006در آمريکا ،مصاحبه تلفنی  2ماه
بعد از زمان ارجاع با  62نفر از والدين کودکان  3-5سالهای که در غربالگری پیش از دبستان مشکوک تشخی دادهشده بودند ،نشان داد اکثر
خانوادهها ( )%91.1از مشکل بینايی تشخی دادهشده در برنامه غربالگری کودکشان اطالع داشتند و در میان اين خانوادهها بیشتر کودکان
( )%75.6معاينات و پیگیریهای الزم بعدی را دريافت کرده بودند] .[15مطالعات نشاندهنده مفید بودن آگاهسازی والدين از مشکل بینايی کودک
و اهمیت درمان بهموقع است .بهعنوانمثال  Aggarwalو همکارانش در سال  2010به مطالعه برداشت و درک والدين از درمان تنبلی چشم،
در هند پرداختند .بهاينترتیب که ابتدا برای  100نفر از والدين کودکان دچار تنبلی چشم درباره اختالل چشم کودکشان ،اثرات مضر آن در
صورت نبودن دخالت و نقش درمان توضیح دادند و بعد از يک دوره يکماهه از شروع درمان نتايج نشان داد که میزان پذيرش والدين نسبت به
درمان خوب بود و مشاوره والدين پیش از شروع درمان و مداخله را بسیار مهم و تأثیرگذار شناخته شد].[16
در مطالعه حاضر والدين بسیاری از کودکان مبتال به تنبلی چشم گزارش کردند که کودکشان در پیروی از توصیههای درمانی موانعی چون سردرد
گرفتن در استفاده از عینک ،يا احساس بدشکل شدن ،سوزش پوست و ناراحتی به دلیل نديدن با استفاده چشمبند ،و خستگی و تمايل نداشتن
برای انجام تمرينات چشم را تجربه کردهاند که اين يافتهها همسو با نتايج مطالعه  Lançaو همکارانش در سال  [17] 2009و  Castanonو
همکارانش در سال  2006در مکزيک بود ] .[18هرچند در مطالعه  Castanonبه «مخالفت والدين در استفاده از عینک» بهعنوان مانع ديگر در
پیروی از سفارش استفاده از عینک اشارهشده بود ] ،[18که در پژوهش حاضر چنین مانعی گزارش نشد Stewart .و همکارانش در سال  2002در
انگلستان نیز موانعی چون حساسیت پوستی ،اجبار به استفاده از يک چشم با ديد بدتر ،کاهش زيبايی و دوره درمان طوالنی را بهعنوان مشکالت
پیروی کامل سفارش بستن چشم کردند که با نتايج پژوهش حاضر همسو میباشد ] .[19نتايج مطالعه  Dixon-Woodsو همکارانش در سال
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ارزیابی فرآیند درمانی کودکان مبتال به تنبلی چشم ..................

 2006در انگلستان درباره داليل عدم پذيرش درمان و مداخالت درمانی کودکان آمبلیوپ ،نشان داد که دريافت اطالعات نادرست در مراکز
درمانی که از افرادی غیر از درمانگران به آنها دادهشده بود گیج کرده بود و بر خی درمان را ترک کرده و يا مداخالت را تغییر داده بودند ] [20اما
در مطالعه حاضر به چنین موردی برخورد نکرديم.
در مطالعه حاضر از والدين درباره اينکه برای تسهیل روند کودکانشان چه نظری دارند ،پرسیده نشد اما در مطالعه  Dixon-Woodsارائه
توضیح کافی به کودک ،پاداش دادن و تشويق کودک ،عادیسازی درمان برای کودک بهعنوانمثال از طريق بستن چشم خودشان و يا
اسباببازیهای کودک و تهیه پدهای چشمی سفارشی مطابق با سلیقه کودک را مطرح کردند ].[20
در مطالعه حاضر در معاينه يک سال پس از شروع غربالگری  %63حدت بینايی چشم تنبل بهطور کامل اصالح شده بود ،در مطالعه طولی
 Menon Vimlaو همکارانش در سال  2005در هند 63 ،کودک  4تا  12ساله دچار تنبلی چشم که درمان بینايی شامل بستن چشم دريافت
میکردند ،متوسط طول دوره درمان  7.2ماه بود] .[21ازآنجاکه پژوهش کنونی بهصورت مقطعی و يک سال پس از شروع درمان انجام شد و هنوز
حدت بینايی  %37کودکان بهطور کامل اصالح نشده بود ،میانگین سن رسیدن به ديد کامل در کل کودکان شناسايیشده محاسبه نشد.
5
اين در حالی است که در مطالعاتی که مدتزمان استفاده از چشمبند با استفاده از دو عدد الکترود کوچک که در پد چشمی تعبیهشده ODM
ساعاتی را که کودک زير درمان قرار دارد را توسط نرمافزار رايانه ای مورد سنجش قرار داده بودند ،پیروی ناکامل از سفارش بستن چشم و
اهمیت پیروی را در روند بهبودی نشان داده بودند و در مطالعه  Stewartو همکارانش در سال  2002در انگلستان بر روی  100کودک دچار
تنبلی چشم ،مدتزمانی که کودکان در روز چشمبند داشتند حدود نصف مدتزمان تجويزشده بود ] [19و در مطالعهای که  Sjoukjeو
همکارانش در سال  14 ،2002کودک مبتال به تنبلی چشم انجام دادند نیز 8 ،کودک که افزايش رضايتبخش حدت بینايی داشتند میانگین
نسبت مدتزمان بسته بودن چشم به زمان تجويزشده  ٪80و در  6کودک که افزايش رضايتبخش در حدت بینايی نداشتند اين میانگین ٪34
بود ] .[21به نظر میرسد برای باالبردن اثربخشی برنامه درمانی است بر نظارت تداوم انجام سفارش ها و راهنمايی آنها در برطرف کردن موانعی
که در انجام سفارش ها دارند ،تأکید بیشتری انجام گردد.
نتيجهگيری
غربالگری بینای با شناسايی کودکان دچار تنبلی چشم و هدايت خانوادهها به مراکز ارائه خدمات توانبخشی چشم گامی مهم در راه درمان
کودکان به شمار میآيد .با توجه به اينکه تنها  %42از کودکان دچار تنبلی چشم شناسايیشده در مراکز بینايیسنجی پرونده و اطالعات دسترسی
داشتند ،تدوين و ارسال فرم ثبت اطالعات دسترسی کودکان شناسايیشده و الزام مراکز به ثبت و نگهداری اطالعات اقدامی مهم و پايهای برای
فراهم کردن امکان پايش و ارزشیابی درمان چشمی برای مراکز و همچنین ارزشیابیهای وسیع برنامه در سطوح ستادی در اجراهای آتی برنامه
را فراهم میآورد.
برای باال بردن کارايی و اثربخشی مرحله درمان به نظر میرسد الزم است تدابیری انديشه شود که ازجمله میتوان به ( )1تدوين آيین نامه
مشخ برای «آگاهسازی و آموزش والدين»« ،پی گیری درمان چشمی از نظر مواجهه کودک -مراقب با موانع در پیروی از سفارشهای
درمانی»« ،سفارشهايی برای رفع موانع« ،ارزشیابی دورهای اثر درمان» و «مستندسازی اقدامات و توصیههای انجامشده ،مشکالت ،اثرات
مداخله» )2( ،تدوين برگههای مستندسازی انجام اقدامات فوق )3( ،برگزاری کارگاههای آموزش عملی و هماهنگی برای همکاران بینايیسنج
مراکز بینايی در زمینه نحوه انجام دستورالعملها و مستندسازی اشاره کرد .تدوين وسايل کمکآموزشی که بتواند در مراکز بینايیسنجی برای
آگاهسازی والدين از مشکل کودک خود ،اهمیت انجام سفارش های درمانی و نحوه انجام آنها مورد استفاده قرار گیرند نیز پیشنهاد میگردد.
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