
Điều gì gây ra chứng giảm thị lực?
Đôi mắt và bộ não phối hợp với nhau để giúp chúng ta nhìn 
được. Khi một người mắc chứng giảm thị lực, một trong 
hai mắt không giao tiếp tốt với não. Do vậy, phần não chịu 
trách nhiệm về thị lực ở mắt đó không phát triển như bình 
thường. 

Chứng giảm thị lực xảy ra khi:

 1. Một mắt bị mờ;

 2. Hai mắt không thẳng hàng (lác);

 3.  Có một vùng vẩn đục trên thủy tinh thể mắt (đục thủy 
tinh thể) hoặc vấn đề về mí mắt; hoặc

 4.  Bị cận thị, viễn thị hoặc giác mạc mắt không đối xứng 
(loạn thị) nghiêm trọng.

Làm thế nào quý vị có thể biết trẻ mắc 
chứng giảm thị lực?
Trừ khi trẻ bị lác, mí mắt xệ hoặc đục thủy tinh thế nếu 
không phụ huynh thường không thể biết có gì đó không ổn. 
Để phát hiện chứng giảm thị lực, trẻ em cần tiến hành kiểm 
tra thị lực ở những lần thăm khám hàng năm với bác sĩ nhi 
khoa và khi kiểm tra thị lực ở trường. 

Trong quá trình kiểm tra, trẻ phải xác định các chữ hoặc hình 
ảnh trên bảng khi che một mắt lại. Kiểm tra riêng từng mắt. 
Nếu có vấn đề, trẻ nên gặp bác sĩ nhãn khoa nhi (bác sĩ 
nhãn khoa hoặc người đo thị lực).

Có thể điều trị chứng giảm thị lực không?
Có! Điều trị có thể cải thiện thị lực  
và ngăn ngừa mất thị lực vĩnh  
viễn cho hầu hết trẻ  
em—nhưng chỉ khi vấn đề  
được phát hiện sớm. Điều  
trị càng sớm, cơ hội trẻ hồi  
phục thị lực ở mắt bị giảm  
thị lực sẽ càng cao.  
Có thể sẽ quá muộn để điều  
trị thành công chứng giảm thị  
lực khi trẻ được 8 hoặc 9 tuổi.

Ngăn Ngừa Mất Thị Lực Vĩnh Viễn
Kiểm Tra Chứng Giảm Thị Lực Ở Trẻ Em và Tham Khảo Điều Trị Sớm
Chứng giảm thị lực là một vấn đề về thị lực ở trẻ nhỏ. Nó có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn nếu không 
được điều trị. Cứ ba trong số 100 người lớn bị giảm thị lực vĩnh viễn vì họ không được điều trị chứng giảm 
thị lực khi còn nhỏ. 



Điều trị chứng giảm thị lực như thế nào?
1.  Xác định nguyên nhân dẫn đến chứng giảm thị lực.  

Bác sĩ có thể kê toa kính để cải thiện sự tập trung hoặc 
căn chỉnh hai mắt. Trẻ có thể cần phẫu thuật nếu trẻ bị 
đục thủy tinh thể hoặc mắc vấn đề vật lý khác về mắt.

2.  Tăng cường mắt bị giảm thị lực.  
Trẻ có thể cần che mắt khỏe hơn trong một vài giờ mỗi 
ngày, và/hoặc bác sĩ có thể kê toa thuốc nhỏ mắt hoặc 
thuốc mỡ làm mờ thị lực ở mắt khỏe hơn, bắt buộc mắt 
bị giảm thị lực phải hoạt động.

Mẹo cho phụ huynh 
•  Đảm bảo trẻ hiểu rằng việc mang miếng che mắt là cần 

thiết và không phải là một hình phạt. Hãy cứng rắn 
nhưng chừng mực. Không dễ dàng để nhìn hoặc suy 
nghĩ khác.

•  Nếu con quý vị mang miếng che mắt ở ngoài nhà, hãy 
giải thích tầm quan trọng của việc mang miếng che 
mắt với các giáo viên, người chăm sóc và bạn cùng 
chơi và khuyến khích họ ủng hộ.

Việc điều trị sẽ kéo dài bao lâu?
Việc điều trị có thể kéo dài một vài tuần cho đến hơn một 
năm. Sau khi điều trị, trẻ sẽ cần kiểm tra lại cho đến khi 9 
hoặc 10 tuổi để đảm bảo rằng chứng giảm thị thực đã hết.

Các Nguồn Hỗ Trợ Khác
Sở Y Tế Thành Phố New York  
(New York City Health Department) 
nyc.gov/health

Hiệp Hội Nhi Khoa Hoa Kỳ  
Nhãn Khoa và Lác  
(American Association for Pediatric  
Ophthalmology and Strabismus) 
www.aapos.org

Viện Mắt Quốc Gia  
(National Eye Institute)  
www.nei.nih.gov

Viện Hàn Lâm Nhãn Khoa Hoa Kỳ  
(American Academy of Ophthalmology) 
www.aao.org

Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ  
(American Academy of Pediatrics) 
www.aap.org

Hiệp Hội Đo Thị Lực Hoa Kỳ  
(American Optometric Association) 
www.aoa.org

Ngăn Ngừa Mù Lòa Ở Hoa Kỳ  
(Prevent Blindness America) 
www.preventblindness.org

•  Trẻ em phải được kiểm tra các vấn đề về 
thị lực hàng năm tại văn phòng của bác 
sĩ nhi khoa hoặc tại trường.•  Không trẻ nào là quá nhỏ để thực hiện 

kiểm tra mắt toàn diện nếu có gì đó 
không ổn.

•  Nhiều chương trình bảo hiểm, bao gồm 
Medicaid, sẽ bao trả chi phí kiểm tra thị 
lực toàn diện và chi phí cặp kính mắt.
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