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تاريخ دريافت  - 58/2/ 6 :تاريخ پذيرش 58/ 7/24 :
خالص ه
مقدمه :كاهش بينائي در كودكان يكي از مسائل مهم در طب اطفال مي باشد  .شواهد حاكي از افت تحصيلي
در دانشآموزان كم بينا مي باشد .اين مطالعه با هدف بررسي ميزان فراواني اختالالت ديد در دا نشآموزان مقطع
ابتدايي شهر مشهد در سال تحصيلي  1454 - 53بوده است .
روش كار :در اين مطالعه توصيفي  -مقطعي نمونه اي شامل  2142دانشآموز شامل  1237پسر و  1254دختر
بين سنين  7تا  11سال از نواحي هفت گانه آموزش و پرورش شهر مشهد تحت بررسي اختالالت ديد قرار
گرفتند .حجم نمو نه در هر ناحيه شامل  2آموزشگاه پسرا نه و دخترانه و هر آموزشگاه حدودا  182دانشآموز بوده
است كه تقريبا به نسبت هاي مساوي از 8پايه ابتدائي انتخاب شدهاند .ديد هر يك از دو چشم با چارت اسنلن و
از فاصله  6متري ارزيابي گرديد .دانش آموزاني كه حدت بينائي آنها در هر يك از دو چشم كمتر از  2/ 5بوده و با
عينك يا پين هول قابل اصالح نبود به مركز تخصصي چشم پزشكي خاتماالنبيا (ص) ارجاع داده شدند تا تعيين
علت گردد .
نتايج :در اين مطالعه مشخص شد كه  8/ 2درصد از دانش آموزان دچار درجاتي از اختالل ديد در يك يا دو چشم
هستند ،كه بيش از نيمي از آنها ( 4/ 1درصد) به كلينيك تخصصي خاتماالنبيا ،ارجاع داده شدند .شيوع كلي
تنبلي چشم در يك يا دو چشم  2/ 5درصد ،شيوع كلي عيوب انكساري  14/4درصد ،شيوع كلي اس ترابيسم با
يا بدون كاهش ديد  2/ 4درصد و شيوع تمارض  2/ 2درصد بوده است .
نتيجهگيري :با استفاده از مطالعه حاضر و مق ايسه آن با مطا لعات مشابه در سال هاي گذش ته مي توان تا حدي
به كفايت طرح سنجش بينائي قبل از دبستان پي برد.
کلمات کليدی :شيوع اختالل ديد ،دانش آموزان مشهد ،استرابيسم
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