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 ( مقدمه ۹

، عوارض متعدد آن بر جنبه های مهم اقتصادی، اجتماعی و 01با گذشت بیش از یکسال از آغاز شیوع بیماری کووید 

های بهداشتی و مراقبتی، این  با ادامه یافتن همه گیری و لزوم اجرای برنامه.فردی زندگی انسانها آشکار شده است

باید با بکارگیری استراتژیها و تدابیر  ،برنامه هااین  جرایا یا از سرگیرد. اگرچه نبرنامه ها می بایست از سرگرفته شو

رو این پروتکل به منظور  ویژه ای همراه باشد. یکی از این برنامه ها، غربالگری تنبلی چشم در کودکان می باشد. از این

در  "سال 3-6در کودکان امه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم برن"ری راهکارهای الزم جهت شروع مجدد بکارگی

 .مورد بازنگری قرار گرفته است01دوران همه گیری کووید 

 ( نکات مهم اجرا2

در  01وید برنامه با نظر ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا و با توجه به وضعیت استان از نظر خطر شیوع کو -الف 

 مناطق مختلف استان اجرا می گردد.

 شرایط قرمز، نباید اجرا گردد. در میباشدکه 2 گروه مشاغل جزء برنامه این -ب

انجام  *حسب  شرایط موجود  واسکرینردستگاه های فتو Eبا  استفاده از چارت بیناییغربالگری در سالجاری  -ج

  میشود.

به آن مفهوم است  "استفاده از دستگاه فتو اسکرینر حسب شرایط موجود"الزم به توضیح است که منظور ازعبارت 

که استفاده از دستگاه صرفا در صورتی که کودک به دالیل عدم همکاری، وجود اختالالت روانی و یا مشکالت تکلم 

 مجازاست . ، قادر به غربال با چارت نمی باشد

، جهت پوشاندن چشم مقابل کودک می بایست از حجاب چشمی با استفاده از چارت بینایی در صورت انجام غربالگری

 یکبار مصرف استفاده گردد.

 ( هدف3

 01با حداقل خطر انتقال ویروس کووید  "سال3-6برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم در کودکان "اجرای 

 :های اجرایی ( پروتکل4

 : در مرحله غربال بهداشتی مهم و الزم االجراالف: رعایت موارد 
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یا سابقه عالیم سرماخوردگی  گلودرد، تنگی نفس و سایرسرفه، لرز، تب، عالیم داشتندر صورت  غربالگران -0

 یستند.ل نمجاز به انجام غرباتماس با بیمار مبتال یا مشکوک به کرونا 

در شده وپس از دو هفته توسط پزشک بررسی ، الزم است غربالگر 0در صورت وجود هر یک از موارد بند  -2

 .شدمجاز به غربال میبا ،توسط پزشک سالمت ت صدور گواهیصور

 ممنوع میباشد. ،بعد از ابتالیک ماه  تا 01ید وانجام غربال توسط غربالگران با سابقه ابتال به کو -3

یل به صورت گسترده اطالع ذدر خصوص موارد استان  هرمعاونت بهداشتی و اداره کل بهزیستی الزم است  -0

 رسانی نمایند:

 تب، لرز، سرفه،گلودرد، تنگی نفس و سایر عالیم سرماخوردگی یا والدین و کودک در خصوص عالیم - 0-0        

بی انجام داده و در یاارز قبل از مراجعه به پایگاه ها، خود تماس با بیمار مبتال یا مشکوک به کرونا، سابقه

 صورت وجود هریک از عالیم از مراجعه خودداری کنند.

 تنها یکی از والدین مجاز است به همراه کودک وارد پایگاه شود. -2-0

 بایست ماسک داشته باشند. می کودک و والد- 3-0

آنها را در بدو ورود خارج کرده، دور انداخته و دستهای خود می بایست در صورت داشتن دستکش، -0-0

 را با مواد ضدعفونی در دسترس ضدعفونی کنند.

 با دقت پاسخ دهند.  الفر در خصوص عالیم بند به سواالت غربالگ -5-0

 ربالگر حفظ شود.غو نیم متر از سایر مراجعین و نیز 0فاصله -6-0

عالیم تب، لرز، سرفه،گلودرد، تنگی نفس و والد و کودک در مورد وجود از در بدو ورود ، پایگاه هاالزم است  -5

د. سوال نماییا مشکوک به کرونا در دو هفته اخیر مبتال تماس با بیمار  هسایر عالیم سرماخوردگی و نیز سابق

 داقل دو هفته به تعویق بیفتد.حمی بایست ،غربال در صورت مثبت بودن هر کدام از سواالت فوق

 مستمر بصورت و باشند برخوردار مناسب تهویه ،از بوده مجزا امکان صورت در انتظار اتاق و غربالگری مکان -6

 .گردندضدعفونی 

 قابل خطوط توسط مراجعین ایستادن فواصل، انتظار اتاق و غربال مکان جداسازی کانام عدم درصورت -7

 .دنمجزاگرد پارتیشن یا و مشخص و رویت



4 
 

 در دسترس مراجعین باشد. ،ضدعفونی کننده دست -8

 هیچگونه مجله، کتابچه و بروشور در اتاق انتظار نباشد.  -1

 دی پایگاه نصب شود.بر دیوار ورو ،درس اپتومتریستها و چشم پزشکان همکارآ -01

 به والدین فقط کارت سالمت یا کارت سنجش تحویل شود.  -00

با ارائه شماره  مراجعین، ازتجمع پیشگیری جهتباشد. متر 5/0حداقل ، مراجعین بین انتطارفاصله دراتاق  -02

 .شوند هدایت انتظار اتاق و غربال محیط از خارج آزاد فضای بهنوبت، مراجعین 

 استفاده شود. کودک غربالگریصندلی مصرف برروی  اریکبیا ملحفه  ازکاور  -03

 .از محافظ چشم و صورت نیز استفاده نمایددر صورت امکان باشند و  ماسکغربالگر باید دارای  فرد  -00

 .ثانیه بشوید 31دستان خود را به دقت با آب و صابون به مدت ،غربال قبل از انجام الزم است غربالگر  -05

 کلیه تجهیزات خود را ضدعفونی کند. انجام غربال قبل از ،الزم است غربالگر  -06

 تعویض وشسته شود.کودک لباسهای  منزل تاکید شود بعد از بازگشت بهبه والد   -07

  روز در محلی جداگانه 3تا  2برای  منزل  کارت سالمت یا سنجش را بعد از بازگشت به به والد تاکید شود که  -08

 اید.و دور از دسترس افراد خانواده نگهداری نم

 مکان غربالگری ضدعفونی و پس ماندهای موجود تخلیه گردد. ،در پایان هر نوبت کاری  -01

ه قرنطینه هفتیک کلیه فرمهای تکمیل شده توسط غربالگر،اپتومتریست و چشم پزشک می بایست پس از   -21

 شود.داده به اپراتور تحویل  درسامانه ثبت، جهت در محل موسسه همکاربرنامه

 از دستکش استفاده کند. ،ت به سامانهان ورود اطالعاپراتور در زما  -20

 و الزم االجرا در مراحل معاینات تخصصی :: رعایت موارد بهداشتی مهم ب

 خودداری کنند معاینهدر صورت داشتن عالیم سرماخوردگی از انجام  همکاران اپتومتریست و چشم پزشک

 شکی تبعیت نمایند.، درمان و آموزش پزو از پروتکلهای ابالغی وزارت بهداشت


