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  כללי . 1

       תן בדיקות ראיה לתלמידים הנן בדיקות סינון המהוות חלק מהטיפול המונע הני 1.1

  . ל הטיפול המונע הניתן בטיפות חלבשלתלמידים והמשכו 

      , בין השאר, גילוי מוקדם של ליקויי ראיה יאפשר את אבחון הליקוי ותיקונו ויתרום 1.2

 .לתפקוד אופטימלי של התלמיד
  

  ותמטר. 2      

  ת הצורך והפניה  בע לאפשר לתלמידים  ראיה אופטימלית על ידי גילוי ליקויי ראיה  2.1

  .טיפול ושיקום, לאבחון     

      לפתח מודעות בקרב התלמידים למצבי בריאות בתחום הראיה ולסמנים הדורשים 2.1

  .רור וטיפוליב      

  

  עקרונות. 3

  . מחויבות לבדיקת התלמידים המועמדים על פי הנוהל 3.1

  . התלמיד יבין את מהות הבדיקה וחשיבותה– הכנת התלמידים  לבדיקה  3.2

  .בתנאים ובכלים המתאימיםייערך  הביצוע 3.3

  .יידוע ההורים על הבדיקה ותוצאותיה 3.4

  .לאבחון וטיפול בהתאם להמלצות הפניית כל תלמיד שימצא אצלו חשד ללקוי ראיה  3.5

  

  ביסוס משפטי . 4

, 2003 אוגוסט, ד"בשנת הלימודים תשס בריאות לתלמיד יהתדריך נגזר מנוהל מתן שירות

  .ותי בריאות הציבורשיר

  

  משתמשים. 5

  .העובדות בשירותי בריאות התלמיד אחיות
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  )אוכלוסיית היעד(חלות הנוהל . 6

  .'ח', אתלמידי כיתות  6.1

  על פי כוח אדם מצוי והחלטת הנהלת( תלמידים שלא נבדקו במועדים שנקבעו בנהלים 6.2

  .)לשכת הבריאות     

  .או הורה/או המופנים על ידי מורה ותלמידים הפונים לאחות ביוזמתם  6.3

אין צורך בביצוע בדיקת סינון לגילוי ליקויי ראיה אצל אותם התלמידים שכבר   -הערה 

  .אובחנו ומשתמשים במשקפיים או בעדשות מגע

  

  הגדרות. 7

  .ש סנלן"דות ראיה היא יכולת העין לזהות פרטים ונמדדת  בעזרת לוח עח: חדות ראיה 

בעיות שכיחות . שבירת הקרניים דרך הקרנית והעדשה -   REFRACTION – תשבורת 

  : בתשבורת

הליקוי מתבטא . ליקוי שבו התמונה מתמקדת לפני הרשתית – MYOPIAקוצר ראיה  

  . בהפרעה לראיה מרחוק

ליקוי שבו התמונה מתמקדת מאחורי הרשתית  HYPERMETROPIA   - -רוחק ראיה   

   . הליקוי מתבטא בהפרעה בראיה מקרוב

  .חוסר אחידות בקימור הקרנית – ASTIGMATISM –אסטיגמטיזם  

  .  וניתן לפתרן באמצעים אופטיים כעדשות מגע או משקפיים, בעיות אלו אינן קשורות בפגמים בעין

  :SNELLEN CHARTS –לוחות על שם סנלן 

: סימנים שונים כגון  שבהםלוחות יש  .לוחות על שם סנלן הינם כלים למדידת חדות ראיה

הסימנים מסודרים בשורות בגודל הולך ויורד משורה .   E  האות אודמויות , אותיות, מספרים

  .לצידי השורות נמצאים מספרים המציינים דרגות חדות הראיה . מלמעלה למטה, לשורה

  

  השיטה .8

  .תנאים לביצוע הבדיקה 8.1

  .קריאת התדריך לפני ביצוע הבדיקה •

  ).כמפורט בסעיפים הבאים (ם בבדיקה בחירת חדר מתאים לתנאים הנדרשי •
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כפי שהוא  רשום על לוח , קביעת המרחק בין הילד הנבדק והלוח יהיה מותאם לסוג הלוח •

  ).מטר והכל על פי דרישת היצרן 6 / 5 / 4המרחק בלוחות הבדיקה הקיימים הם ( .הבדיקה

, צדדיוכאשר מקור האור נמצא מאחורי הנבדק או מ, הבדיקה תיערך בחדר מואר היטב •

  . כדי למנוע סנוור

  . הבדיקה תיעשה כאשר התלמיד  יושב •

  . עיני הילדלובגובה המתאים הנדרש הלוח מוצב במרחק  •

  

  :כלי הבדיקה 8.2

  .)הגדרות 7ראה סעיף (  (SNELLEN  CHARTS)ש סנלן"ע Eאותיות או לוח ,  לוח מספרים 8.2.1

  .הלוח יהיה במצב תקין וללא  ציפוי מבריק         

  : לכיסוי העין האפשריים האמצעים  8.2.2

בו העדשה   , זוג משקפיים אחד שבו העדשה הימנית אטומה וזוג שני: זוגות משקפיים  שני •

הצדדים הלא .  העדשות האטומות עשויות מחומר  בלתי חדיר לקרני  אור. השמאלית אטומה

  .אטומים יהיו ללא עדשה

  .קונוס מבריסטול •

  . כף היד •

  
  תהליך הבדיקה  8.3

  מתן הסבר ברור על מהות הבדיקה ומשמעותה לפני הבדיקה  לכל תלמידי הכיתה   8.3.1

  יש לוודא  ).הדרכה לתלמידים לפני בדיקת סינון ראיה  –' חומר עזר בנספח א(הנבדקת        

  .הסימנים על הלוח / שהתלמיד מבין את הוראות הבודק ומכיר את המספרים      

  מהשורה העליונה בלוח כלפי מטה כאשר העין שאינה  נבדקת , בדיקת כל עין בנפרד 8.3.2

  . יש לאפשר לתלמיד לקרוא את הסימנים בכל השורות ).8.2 ףלפי סעי(מכוסה כנדרש       

  אין ) למעט שתי השורות התחתונות(במידה ותלמיד אינו מזהה סימן באחת השורות      

  .להמשיך בבדיקה     

  בבדיקת ראיה של כל עין בנפרד יש חשיבות מיוחדת לכיסוי מלא ולא לוחץ :  כיסוי העין 8.3.3

  . של  העין הלא נבדקת   

  : כיסוי העין באמצעות כף הידאופן 
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  .כאשר האצבעות צמודות, יצירת שקערורית בכף היד •

  עליונה כיסוי העין של אותו  צד באופן שבו החלק הסמוך לשורש כף היד מונח על עצם הלחי ה •

  . והאצבעות על המצח       

  .כיסוי לא נכון של העין שאינה נבדקת עלול להטות את תוצאות הבדיקה

זיהה  אותה בלוחקביעת תוצאות הבדיקה תיעשה על פי השורה התחתונה ביותר  8.3.4

  )פירוש ממצאי הבדיקה – 8.4ראה פירוט בסעיף ( הנבדק

  .בריאות וברשומוןה תיעוד תוצאת הבדיקה יעשה בכרטיס 8.3.5 

הודעה על   –' דוגמא בנספח ב(יידוע ההורים על תוצאות הבדיקה על גבי טופס מיוחד  8.3.6 

  ).ביצוע בדיקה

  
  ממצאי הבדיקהפירוש  8.4

  :תלמיד אשר הבדיקה עמד בדרישות 8.4.1

  .למעט שתי השורות התחתונות, זיהה את כל הסימנים בכל השורות •

  .סימנים 4לפחות בשורה לפני אחרונה זיהה  •

  .בשורה אחרונה זיהה לפחות שני סימנים •

  .מצב הראיה לבירורכל תוצאה אחרת יש להפנות  8.4.2

במקום מתאים עד , אשר הופנה לבירור נוסף ,יש לייעץ למורה להושיב את התלמיד 8.4.3

  . לקבלת תוצאות האבחון

  

  אופן רישום התוצאות  8.5

  .ביום הבדיקה" כרטיס הבריאות"וב תיעוד תוצאת הבדיקה יעשה  ברשומון

  .מונה ומכנה : תוצאת הבדיקה תירשם בשבר שבו .כל עין בנפרד שלתוצאה  יש לתעד 
  .על פי סוג הלוח )במטרים(מרחק הנבדק מהלוח מבטא את המונה   
  .השורה התחתונה ביותר בה הנבדק  זיהה נכון לפי קריטריונים הנדרשים מבטא את המכנה  

  
  
  

  : ח ומעקבדוו 8.6

שיימסר לתלמיד מיד לאחר ביצוע , על הטופס המתאים, שליחת תוצאת הבדיקה להורים •

  ).הודעה על ביצוע בדיקה –' נספח ב(הבדיקה 
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הוריו  באמצעות, י  מומחה"פניית תלמיד שלא עמד בדרישות הבדיקה לאבחון עה •

  ).'נספח ג –מומחה /בצרוף טופס הפנייה לרופא משפחה(

יתבצע על בסיס דיווח של , ול ומעקב בכרטיס הבריאות וברשומוןתיעוד המשך טיפ •

  .ההורים

יש לוודא שנמצאים במעקב ,  ילדים עם חשד לליקוי ראיה או שאובחנו כלקויי ראיה •

  .שוטף אצל מומחה

 .יש לתעד את המעקב בכרטיס בריאות התלמיד וברשומון •
  
  
  
     




