Farsi vertaling uit het Nederlands van: brief verwijzing na oogtest

معرفیهای پس از آزمایش چشم  ...اکنون چه باید کرد؟
در مطب متخصص چشم
نکات زیر ممکن است برای اطمینان شما از اینکه قرار مالقات شما با
متخصص چشم به راحتی برگزار شود مفید واقع شوند.
•

گاهی اوقات حدود  2ماه تا مراجعه به متخصص چشم باید منتظر بمانید .لزومی
ندارد که نگران این موضوع باشید .این معاینه مورد اورژانسی نمی باشد اما مهم
است که انجام شود.

•

است .بنابراین مایلیم اطالعات بیشتر در مورد معنی این عمل و آنچه می توانید
انتظار داشته باشید را به شما ارائه کنیم.

هنگام تعیین قرار مالقات ،بگویید که فرزند شما پس از آزمایش چشم توسط
 Kind en Geiznمعرفی شده است.

•

فرزند شما آزمایش چشم داشته است .نتایج آزمایش مطابق نرمهای مورد انتظار
نمی باشد .فرزند شما برای معاینات بیشتر به یک متخصص چشم معرفی شده

هنگامی که زمان کافی در اختیار دارد و می توانید کسی را برای مراقبت از
سایر کودکان خود پیدا کنید ،قرار مالقات را تعیین کنید .اگر کودک و والدین
او در آرامش کامل قرار داشته باشند ،معاینه ساده تر انجام خواهد شد.

هدف و اهمیت آزمایش چشم
آزمایش چشم ریسک افزایشی رشد تنبلی چشم را بررسی می کند .می دانیم که
اگر این مسئله به موقع تشخیص داده شود ،امکان جلوگیری از ایجاد تنبلی چشم
وجود دارد" .چشم تنبل" ("امبیلوپای" در اصطالح پزشکی) به دید ضعیف در
یک چشم گفت می شود .این بیماری باعث می شود که چشم نتواند به صورت
عای در خالل سالهای اولیه کودکی رشد کند.

•

یک میان وعده را در صورتی که فرزندتان در اتاق انتظار یا در هنگام
مشاوره گرسته شد همراه خود بیاورید.

چرا باید به متخصص چشم مراجعه کرد؟

•

متخصص چشم چند آزمایش از جمله آزمایشی که باید در چشمان کودک
قطره ای را بچکاند را انجام خواهد داد .پس از چکاندن قطره زمان انتظار

آزمایش چشم مشابه معاینه چشم توسط متخصص چشم نمی باشد .نتیجه غیر عادی
بدین معنی است که کودک در معرض خطر افزایشی ایجاد چشم تنبل می باشد.

کوتاهی را باید تا قبل از انجام آزمایش سپری کنید.
• پس از معاینه ،متخصص چشم در مورد لزوم یا عدم لزوم درمان تصمیم
خواهد گرفت .گاهی اوقات درمان در کودکان کم سن و سال که چشمانشان
هنوز در حال رشد است به تعویق می افتد .پیگیری و معاینات بعدی هم
بسیار مهم می باشند.

آزمایش ( Kind en Geiznخانواده و کودک) اطالعاتی در مورد علت و میزان
ناهنجاری ممکن چشم را ارائه نمی کند .برای این منظور آزمایشهای بیشتر باید
توسط متخصص چشم انجام شود .گاهی اوقات کودکی به متخصص چشم ارجاع
داده می شود اما متخصص هیچ گونه ناهنجاری مشاهده نمی کند .آزمایش چشم فقط
یک عکس است ،و به طور کل ،کودکان جوان به طور دائم در حال رشد می
باشند.

