
 

 پاسخ سوال
جمعیت گروه هدف  برنامه کشووو پ پیشوو یرپ ا   .1

 تنبلی چشم)آمبلیوپی(چه گروه سنی  ا د  بر دا د؟

 

تا 3گروه هدف این برنامه د  سطح کشو  کودکان 

ها به گونه اپ سال می باشند.  برنامه  یزپ  6

است که پوشش د  مناطق  وستایی به موا ات 

مناطق شهرپ پیش  فته است و نشان دهنده پ 

تالش مستمر د  ا ائه خدمت به مناطق  وستایی، 

 العبو  می باشد . محروم وصعب

 

 آ مون غربال رپ چیست؟ .2

 

 شده که آ مون سریع و قابل پذیرش توسط فرد غربال  

سیت و ویژگی تعریف   دا اپ  سا شده مطلوب جهت  ح

سالم  ا   تمایز گروه )احتماالً( بیما   ا ا  گروه )احتماالً( 

 دا ا باشد.

 

د  مناطق محروم و صعب العبو  ، انجام غربال با چه .3

  وشی می باشد؟

 

 

ساله  3د  این ونه مناطق و به ویژه براپ غربال کودکان

ن ا  چا ت ایی و کودکانی که به دالیل مختلف نمی توا

برایشان استفاده کرد،  اولویت با استفاده ا  دست اه 

غربال ر عیوب انکسا پ می باشد که با اطمینان ا  

فراهم بودن شرایط استاندا د و حذف تاثیر عامل 

غربال ر، د   مانی کوتاه میتوان کودک  ا غربال نمودو 

ا  این نظر دست اهها د  مناطق فوق الذکر مهم هستند 

. 

ذکر است اغلب دست اههاپ غربال رپ و انواع  ال م به

چا تها توسط سا مان بهزیستی تهیه و د  اختیا  ا ایه 

دهندگان خدمت قرا  می یرند و ایشان موظفند پس ا  

طی دو ه هاپ آمو شی و با آمو پ معین و کسب 

 گواهی اقدام به غربال نمایند .
 

 ردد؟برنامه مذکو  د  کدام مکانهاانجام می گ .4

 

 د مانی-مراکز بهداشتی 

 واحدهاپ مستقل غربال رپ بینایی

 د  بعضی ا  ادا ات بهزیستی شهرستانها

 

 هزینه غربال چ ونه تعیین می شود؟.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به طو  کلی دو نوع تعرفه به تفکیک تعرفه دولتی و 

تعرفه خصوصی  براپ غربال د  این برنامه تعریف شده 

بالعوض د   است .واحدهایی که ا  بهزیستی کمک

خصوص خرید دست اه و چا ت د یافت کرده اند ، 

تعرفه دولتی و سایر واحد ها که امکانات مذکو   ا با 

هزینه خود تهیه کرده اند ، تعرفه غیر دولتی د یافت 

می کنند.مبلغ تعرفه برمبناپ ضریب تعیین شده 

 ابالغی اعالم می گردد .

 
 



 بینی شدهبراپ افراد کم بضاعت چه شرایطی پیش 6.

 است؟

 
 
 
 
 
 

 

چنانچه فردپ توانایی پرداخت تعرفه  ا نداشته باشد 

به صو ت  ای ان غربال می شود.هزینه معاینه کودکان 

ا جاعی د  سطوح تخصصی به اینصو ت بوده است که 

د صد کمی ا  تعرفه برمبناپ توانایی خانواده ، توسط 

افراد پرداخت شده و پرداخت مابقی برعهده سا مان 

.د  این سطوح نیز براپ افراد کم بضاعت معاینه  میباشد

به صو ت  ای ان و تامین هزینه برعهده سا مان می 

 باشد.

 

 

 

 


