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عینک
بیشـتر عینکـی هـا خاطره اولیـن تجربه دیدن با عینـک را هرگز
فرامـوش نمـی کننـد .وضـوح بسـیار بـاالی تصویر کـه در عرض
چنـد ثانیـه و بـا گذاشـتن عدسـی های متفـاوت به دسـت آمده
بـود .امـا ایـن وسـیله شیشـه ای روی صـورت گاهـی بـه شـدت
دردسـاز مـی شـد .مهـم تریـن دردسـر عینـک شکسـته شـدن
عدسـی هایش بود .این مشـکل با آمدن عدسـی های پالسـتیکی
تـا حـد زیـادی رفـع شـد امـا باز هـم اصلـی ترین دلیـل تعویض
عینـک از کار افتـاده شـدنش اسـت .مزایـای اسـتفاده از عینک
تمـام پزشـکان بـه اتفـاق بـر ایـن نظـر پافشـاری مـی کننـد که
اسـتفاده از عینـک بـرای رفـع عیـوب انکسـاری دیـد ،بهتریـن،
مطمئـن تریـن و کـم خطـر تریـن شـیوه ممکـن مـی باشـد .در
واقـع تنهـا خطـری که افـراد عینکی را تهدید می کند ،شکسـتن
شیشـه عینـک و ایجـاد جراحت در صورت اسـت .تهدیدی که در
بیشـتر مواقـع مـی تـوان از آن جلوگیـری کرد.
معایب استفاده از عینک
قبـل از پرداختـن بـه عیـب هـای اسـتفاده از عینـک بایـد خاطر
نشـان کنـم که از نظر متخصصان چشـم پزشـکی تمـام ایراداتی
کـه بـه اسـتفاده از عینـک وارد می آید در واقع بهانه تراشـی برای
موجـه کـردن عمل های چشـم اسـت .و هیچ کـدام از این معایب
نمـی تواننـد وزنه محاسـن اسـتفاده از عینک را سـبک تر کنند.
هزینه مسـتمر :عمر مفید یک عینـک در بهترین حالت حدود
 2تـا نهایـت  3سـال اسـت .امـا بیشـتر عینک ها قبل از رسـیدن
بـه ایـن عمـر بـا اتفاقاتی از بیـن می روند .عینک ها ممکن اسـت
یـا زیـر پـا جـا بماننـد و یـا بـا برخـورد اجسـامی نظیـر تـوپ به
کل نابـود شـوند .بـه این اتفاقات شـیطنت خردسـاالن کنجکاو و
حـواس پرتـی دارنـدگان عینک را نیز اضافـه کنید .قیمت عینک
بخـش قیمـت عدسـی و قیمـت فریـم تشـکیل مـی شـود.
از دو
ِ
سـاده تریـن عینـک هـا با عدسـی شیشـه ای بدون هیـچ ویژگی
کـه فریـم آن هـا عموما از فلز نامرغوب و شـکننده سـاخته شـده
اسـت حـدود  80هـزار تـا  100هزار تومان قیمـت دارد .البته این
قیمت مربوط به عدسـی با شـماره های پایین و متوسـط اسـت.
و هـر چـه شـماره چشـم باالتـر رود و یـا چشـم همزمـان یک یا
دو عیـب بینایـی داشـته باشـد قیمت عدسـی نیز باالتـر می رود.
امـا در بـازار عینـک هـای حرفـه ای نیز به چشـم مـی خورند که
عدسـی آن هـا دارای قابلیـت های منحصر بفرد اسـت که نه تنها
دیـد بهتـری بـه چشـم هدیـه می کنـد که آن هـا را از انـواع انوار
مرئـی و نامرئـی محافظـت مـی کند .جنـس این فریم ها بیشـتر
از تیتانیـوم و حتـی نقـره مـی باشـد و قیمت هـای باورنکردنی از
حـدود یـک میلیـون  500هـزار تا حتـی  5میلیون تومـان دارد.
عینـک وبال همیشـگی بینی :گذاشـتن عینـک روی صورت
بـه خـودی خـود محدودیـت هـای زیـادی را بـه همـراه دارد.
عینـک بـرای بانـوان هم دردسـر دیگـری دارد و آن از جنبه های
زیبایـی اسـت کـه باعـث مـی شـود خانـم هـا کمتر به گذاشـتن
عینـک رغبـت نشـان دهنـد .از ایـن کـه بگذریـم گاه بـه دلیـل
اعمـال جراحـی صورت اصال امکان گذاشـتن عینـک وجود ندارد.
همچنیـن عینـک بـرای کسـانی کـه دارای مشـاغل پـر تحـرک
هسـتند ماننـد ورزشـکاران بـه خصـوص ورزشـکاران رزمی اصال
مناسـب نیست.
لنز تماسی
همیـن نواقـص باعـث شـد که افراد به سـمت اسـتفاده از لنزهای
تماسـی سـوق پیـدا کننـد .ایـن لنـز هـا کـه در واقـع کار همان
عدسـی هـای بـزرگ عینـک را انجام مـی دهند روی چشـم قرار
مـی گیرند.
مزایای استفاده از لنز
بـه صـورت کلـی می تـوان گفـت لنز های تماسـی تمـام معایب
اسـتفاده از عینـک را رفـع مـی کنـد .لنـز هـا در برابـر صدمـات
خارجـی بسـیار با دوام تر هسـتند و دیگـر از محدودیت هایی که
عینـک بـرای اسـتفاده کنندگانش ایجاد می کرد ،خبری نیسـت.
شـاید تنهـا محدودیتـی کـه به فرد تحمیـل می کند اسـتفاده از
آن در اسـتخر می باشـد.
معایب استفاده از لنزهای تماسی
عفونـت و زخـم چشـم :از آن جایـی کـه لنزهـا در تمـاس
مسـتقیم با بافت همیشـه مرطوب چشـم هسـتند .رعایت نکات
بهداشـتی در اسـتفاده از آن ها بسـیار مهم اسـت .رعایت نکردن
ایـن نـکات بـه شـدت مـی توانـد به سلامت چشـم آسـیب وارد
کند .شسـتن دسـت ها هنگام گذاشـتن یا برداشـتن لنز ،استفاده
شـخصی از آن و همچنیـن آرایـش و شسـتن آرایـش بـه موقـع
چشـم هـا در زمانـی کـه لنـز دارنـد ،از ابتدایی ترین شـیوه های
رعایت بهداشـت اسـت.
خشـکی چشـم :اسـتفاده بسـیار طوالنـی مـدت از لنـز باعث
مـی شـود کـه سـطحی کـه بـا لنـز پوشـیده می شـده اسـت ،به
اصطالح خشـک شـود و عوارضی نظیر سـوزش شـدید چشـم و
اشـک را بـه دنبال بیـاورد.
قـوز قرنیـه :اسـتفاده مسـتمر از لنـز مخصوصا لنزهای سـخت
مـی توانـد منجـر بـه تغییـر سـاختمان قرنیـه شـود و نامنظمـی
هایـی در ایـن الیـه از چشـم بـه وجـود آورد .یکی از شـایع ترین
ایـن نامنظمـی هـا قـوز قرینـه اسـت کـه در صـورت تشـخیص
دیـر هنـگام ممکـن اسـت بـه شـکلی دائمی بـرای قرنیـه تبدیل
شود.بیشـتر پزشـکان بـا توجه به ایـن معایب اسـتفاده از لنزهای
تماسـی را فقـط در زمـان هـای محـدود و بـا رعایـت تمـام نکات
بهداشـتی تجویـز مـی کننـد .و معتقدند که لنزها نمـی توانند به
صـورت دائمـی جایگزیـن عینک شـوند.
عمـر کوتاه لنزهـا :لنزهـا دارای عمر بسـیار کوتاهی هسـتند.
بیشـتر آن هـا عمـری بیـن  6ماه تا یک سـال دارند و اسـتفاده از
آن ها بعد از این مدت ریسـک باالیی برای سلامت چشـم دارد.
از آن جـا کـه بخـش عمـده ای از لنـز هـا جـزء اجنـاس وارداتـی
اسـت بنابرایـن قیمـت لنـز هـا در بازار بسـیار متغیر اسـت  .البته
ایـن قیمـت نیـز بـا توجه به برند ،درجه سـختی لنز و شـماره لنز

چه گروههایی از سبد کاال منتفع می شوند؟
اگر در لیست نبودید چه باید بکنید؟

تقریبـا در بحبوبـه تـرک تـازی هـای دالر در بـازار ایران ،خبرهایی از سیاسـت های
حمایتـی دولـت بـرای عمـوم جامعه به ویژه اقشـار کـم درآمد به گوش می رسـید.
ایـن خبرهـا بالخـره در جلسـه هیئـت دولـت مورخـه  28آبـان ماه سـال جـاری از
وعـده بـه عمـل تغییـر وضعیـت داد .و  5مرحلـه کمـک حمایتـی بـرای اقشـار کم
درآمـد مصوب شـد.
در این جلسـه مقرر شـد سـازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی پرداخت موظف
شـد بـرای تمـام خانوارهای واجد شـرایط گرفتن بسـته های حمایتـی مبلغی برابر
بـا  150هـزار تومـان بـرای خانواده های یک نفـره و حداکثر  350هـزار تومان برای

خانـوار هـای پنج نفره و باالتـر تخصیص دهد.
براساس این مصوبه گروه هایی چون:
کارکنان رسـمی و پیمانی لشـکری و کشـوری ،کارکنان قراردادی و شرکتی دستگاه
های اجرایی که حقوق آن ها از محل بودجه کشـور تامین می شـود ،بازنشسـتگان
کشـوری و لشـکری ،بازنشسـتگان صندوق های مالی ،تمام بازنشسـتگان با حقوق
کمتـر از  3میلیـون تومـان ،خانـواده هـای تحـت پوشـش کمیتـه امداد و سـازمان
بهزیسـتی ،خانواده های تحت حمایت بنیاد شـهید و جانبازان ،کارگران ساختمانی
مشـمول بسـته های حمایتی دولت می شـدند.

اگر خانواده کم درآمدی در بین مشموالن نباشد ،چه باید کرد؟
این خانوارها باید درخواسـت خود را از طریق سـازمان بهزیسـتی و یا کمیته امداد
ابلاغ کننـد .بعـد از بررسـی ایـن دو مجموعه  ،درخواسـت خانـوار بـه وزرات تعاون
کار و رفاه اجتماعی ارجاع می شـود تا در لیسـت دارندگان شـرایط دریافت کمک
هـای دولتی قـرار گیرد.
گفتنـی اسـت مرحلـه اول اعطـا این بسـته هـا از تاریخ بیسـت آبان ماه آغاز شـده و
همچنـان ادامـه دارد .گمانـه زنـی ها بر این امر اسـتوار اسـت که مرحلـه دوم توزیع
بسـته هـای حمایتـی  12بهمـن مـاه و هم زمان بـا دهه فجر آغازخواهد شـد.

فراینـد دیـدن بـه ایـن صـورت اسـت کـه ابتـدا نور تصویر شـی مورد نظـر را از قرنیه ،سـپس عنبیـه و مردمک گـذر داده و
سمیه محمدنیا حنایی
بـروی عدسـی چشـم منعکـس مـی کند .عدسـی نـور را دریافت وکانـون آن را بر روی شـبکیه بـاز می تابانـد .تصویر روی
روزنامهنگار
شـبکیه از طریق سیسـتم عصبی به مغز مخابره می شـود و فرایند تشـخیص پایان می پذیرد و این گونه انسـان ها با حس
بینایـی خـود بـا جهـان خـارج ارتبـاط برقـرار مـی کننـد .امـا گاه اتفاق مـی افتد که کانون نور روی شـبکیه تشـکیل نمی شـود در این صـورت عوارضی
چـون تـاری دیـد ،ضعـف بینایـی و حتـی نابینایـی را موجب می شـود .تا سـال ها پیش تنها راه شـناخته شـده و البته کم خطـر برای رفع ایـرادات بینایی
اسـتفاده از عینک بود .اما امروزه با گسـترش علم پزشـکی راه هایی برای خالصی همیشـگی از عینک به وجود آمده اسـت .در این نوشـتار به بررسـی
تمـام شـیوه هـای رفـع عیـوب انکسـاری چشـم پرداختـه و تمام هزینـه هایی که هر کـدام از آن ها بـر خانواده تحمیـل می کنند را بیـان می کنیم.

بررسی هزینههای همه روشهای اصالح دید

عینکیماندنیانماندن

و سـایر ویژگـی هـا ماننـد رنگی بـودن یا نبودن متغیرتـر نیز می
شـود .قیمـت حـدودی لنـز برای چشـم هایی با شـماره متوسـط
و پاییـن حـدود  100هـزار تـا  200هـزار تومـان و بـرای چشـم
هایـی بـا شـماره بـاال حدود  250هـزار تا  400هزار تومان اسـت.
لیزر به جای لنز و عدسی
تاریـخ اسـتفاده از لیـزر بـرای اصلاح دیـد ،بـه اوایـل دهـه نـود
میلادی بـر مـی گـردد .در آن زمان  PRKروش نوینی محسـوب
می شـد که با شـکاف قرنیه از روی صورت به اصالح عدسـی می
پرداخـت .امـا مدت زمان نسـبتا طوالنی بهبـود قرنیه و همچنین
ناکارآمـد بـودن ایـن شـیوه در مورد شـماره چشـم هـای باال ،کم
کم این شـیوه را منسـوخ کرد .لیزیک دومین شـیوه برای اصالح
دیـد بـود کـه بـا توجه به رضایـت حداکثری بیمـاران بعد از عمل
و همچنیـن کوتـاه شـدن دوران نقاهـت طرفـداران زیـادی پیـدا
کـرد .در لیزیـک سـطح قرنیه به ضخامت  16میکـرون برش داده
و برداشـته مـی شـود .سـپس مرحلـه دوم که همـان تاباندن لیزر
بـه عدسـی اسـت آغـاز مـی شـود .بعد از اصالح عدسـی قسـمت
جـدا شـده قرنیـه به جـای خود بازمـی گردد.
آیا هر چشمی را می توان زیر لیرز برد؟
عمـل لیزیـک بـرای عیـوب انکسـاری نزدیـک بیـن بیـن  1-تـا
 10دیوپتـر و دوربینـی بـا حداکثر  6+و آستیکماتیسـم  0/5تا 6دیوپتـر کاربـرد دارد .امـا اینکه آیا هر چشـمی با شـماره چشـمی
در ایـن بـازه قابلیـت تحمـل عمـل لیزیـک را دارد بسـته بـه نظر
متخصـص و نتیجـه آزمایش های قرنیه چشـم دارد .اما به صورت
کلـی فـرد بـرای عمـل لیزیـک بایـد دارای شـرایط عمومـی زیـر
باشد:
داشـتن حداقـل سـن  18سـال و یـا زمانـی کـه تغییرات شـماره
چشـم در یـک سـال گذشـته کـم و در حـد  0/5دیوپتـر باشـد.
حداکثـر سـن هـم تا زمـان آب مروارید آوردن چشـم اسـت .عدم
وجود قوز قرنیه و نامنظمی های گسـترده قرنیه ( کواتوکونوس)،
خشـکی شـدید چشـم و بیمـاری هایـی نظیـر تبخال چشـمی ،
دیابت پیشـرفته و روماتیسـم از جمله شـرایط اصلی تجویز عمل
لیزیک اسـت.
مزایای عمل لیزیک
اصلـی تریـن عاملـی کـه افـراد را بـرای رفتـن زیـر لیـزر ترغیب
مـی کنـد خداحافظـی همیشـگی بـا عینـک اسـت .امـا آیـا این
امـر ممکـن اسـت؟ آمارهـا نشـان مـی دهـد کـه حـدود  %95از
بیماران با شـماره چشـم های پایین و متوسـط و  %85از بیماران
بـا شـماره چشـم هـای بـاال از نتیجه عمـل راضی هسـتند .البته
پزشـکان در شـماره چشـم هـای بـاال شـاید نتواننـد تـا بهبودی
کامـل عدسـی و قرنیـه را اصلاح کنند و بیماران بعـد از عمل نیز
مجبـور بـه گذاشـتن عینک اما با شـماره ای بسـیار کمتـر از قبل
شـوند .بایـد گفـت چنانچـه ایـن عمل در سـنین جوانـی صورت
گیرد امکان این که شـماره چشـم دوباره باال رود نیز وجود دارد.
معایـب عمـل لیزیـک مهمتریـن عیـب لیزیـک بـه عوارض نـادر و
احتمالـی بعـد از عمـل آن برمـی گـردد .درمان بیـش از حد یکی از
این عوارض اسـت که در آن چشـم بیشـتر از آن که باید تحت لیزر
قـرار مـی گیـرد و ممکـن اسـت چشـمی کـه نزدیک بینی داشـته
دور بینـی پیـدا کنـد و بالعکـس .زخـم قرنیه ،نامنظمـی و کدورت
پیشـرونده قرینـه و حتـی جابجایـی قسـمت بـرش خـورده قرنیـه
( )flapنیـز ممکـن اسـت بعـد از عمـل گریبـان گیر بیماران شـود.
آزمایش های قرنیه
نامنظمـی قرنیـه و قـوز قرنیـه جـزء عـوارض قابـل پیشـگیری
اسـت .برایـن اسـاس از چشـم از بیمـار قبـل از عمـل آزمایـش
های متفاوتی گرفته می شـود تا میزان سلامت قرنیه سـنجیده
شـود .معاینه اسـلیت المپ ،اندازه گیری فشـار چشـم و بررسـی
حـرکات چشـم در داخـل کـره و همچنین عکسـبرداری رنگی از
قرنیـه بـه نـام توپوگرافـی و  ...از جملـه ای آزمایـش هاسـت کـه
هرکـدام مبالغـی از جیـب بیمـار کـم مـی کنند .به صـورت کلی
مـی تـوان گفـت آزمایـش هـای قبـل از عمل بسـته بـه اینکه در
چـه مراکـز آزمایشـگاهی انجام شـود دارای قیمت هـای متفاوت
اسـت و از هزینـه ای در حـدود  500هـزار تومـان تـا یک میلیون
و  200هـزار تومـان دارد.
عمل لیزری جدید به نام الزک
بـه دلیـل عـوارض نادر امـا خطرنـاک و غیر قابل جبـران لیزیک،
عمـل الزک مرسـوم شـد .در الزک ضخامـت کمتـری از قرنیـه
یعنـی چیـزی حـدود  9میکـرون بـرش داده مـی شـود .ایـن بـه
معنـای آسـیب کمتـر بـه قرنیه و کاهـش عوارض ناخواسـته بعد
از عمـل و همچنیـن کاهـش زمـان نقاهـت می باشـد.
هزینه عمل های جراحی چشم
اعمـال جراحـی از ایـن دسـت جـزء عمـل هـای زیبایـی دسـته
بنـدی مـی شـود .بنابرایـن تحـت پوشـش بیمـه ای قـرار نمـی
گیـرد .امـا بعضـی از بیمـه هـای مکمـل ماننـد بیمـه دانـا ،بیمه
آیته سـازان ،بیمه کمک رسـان و بیمه ایران هزینه عمل لیزیک
را تقبـل مـی کننـد .بیمـه هایـی چـون بیمـه خدمـات درمانـی،
بیمـه ،بیمـه تامیـن اجتماعی و نیروهای مسـلح نیز تنهـا افرادی
را تحت پوشـش قرار می دهند که شـماره چشـم آن ها باالی 4
دیوپتر باشـد .این در حالی اسـت که بیمه البرز افراد با شـماره 3
دیوپتـر را تحـت حمایـت قرار مـی دهد .فارغ از بحـث های بیمه
ای کـه ایـن کـه عمـل هـای چشـم در کلینیـک هـای خصوصی
و زیـر نظـر پزشـکان بـه نـام انجـام شـود یـا در بیمارسـتان و یـا
درمانـگاه هـای دولتـی چشـم پزشـکی ،دارای هزینـه تمام شـده
متفاوتـی اسـت .عمـل لیزیـک در درمانـگاه هـای دولتـی چیزی
حـدود یـک میلیـون و  700هـزار تومـان در مـی آیـد .اما همین
عمـل در کلینیـک خصوصـی و زیـر متخصصـان به نام و انگشـت
شـمار مشـهد تـا  4میلیـون تومان هم بـرای چشـمانتان آب می
خـورد .البتـه بایـد گفـت کـه ایـن مبالغ منهـای هزینـه آزمایش
هـای قبـل از عمـل و همچنیـن ویزیـت هـای بعد از عمل اسـت.

