
ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ

Φραγµό σε αυτή την καταστροφική πορεία αποτελούν σήµερα δύο σηµαντικά εργαλεία της επιστήµης: η ανακάλυψη 
και η παραγωγή εµβολίων κατά του HPV και η εφαρµογή οργανωµένων προγραµµάτων προσυµπτωµατικού ελέγχου. 

Βασικός στόχος είναι η πρωτογενής πρόληψη µε τον έγκαιρο εµβολιασµό και των δύο φύλων, πριν την έκθεσή τους 
στον κίνδυνο της λοίµωξης, µε την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Η ηλικία των 9-26 είναι ιδανική, λόγω 
της µεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του ανοσοποιητικού συστήµατος. Αυτό δεν αποκλείει τις µεγαλύτερες ηλικίες, 
αφού µε τον εµβολιασµό αναπτύσσονται αντισώµατα σε ικανοποιητικό βαθµό προστασίας.

ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ 
Περίπου 80% από όσα µαθαίνει ένα παιδί, προκύπτουν από αυτά που βλέπει µε τα µάτια του. Αν υπάρχει κάποιο οφθαλµιατρικό 
πρόβληµα τότε το παιδί δεν µπορεί να αναπτύξει όλο του το δυναµικό.

Κατά µέσο όρο ένα παιδί περνά περίπου 5000 ώρες µπροστά στην τηλεόραση ή σε παιχνίδια µε οθόνη πριν ακόµα 
ξεκινήσει το δηµοτικό. 
Πολλά παιδιά είναι πιθανόν να αποτύχουν ακαδηµαϊκά, επειδή το οπτικό τους σύστηµα δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά 
ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της ανάγνωσης και της γραφής στα πρώτα σχολικά χρόνια. 
Τα παιδιά σχεδόν ποτέ δεν αναφέρουν οφθαλµικά συµπτώµατα όταν δυσκολεύονται να µάθουν, διότι θεωρούν 
ότι τα βιβλία το κάνουν αυτό σε όλους. 
Στο σύνολο των παιδιών µαθητικής ηλικίας εµφανίζεται: 
Υπερµετρωπία:    90% έως 5 ετών 
    15% άνω των 5 ετών 
Αµβλυωπία(τεµπέλικο µάτι): έως 4% 
Αστιγµατισµός:    10-20% 1 διοπτρία
    3-10% 2 διοπτρίες 
Μυωπία:    5% έως 8 ετών 
    26% έως 14 ετών 
    30% έως 20 ετών 

Πότε πρέπει να γίνει η πρώτη επίσκεψη στον Οφθαλµίατρο;1.

Στην Κύπρο ο πρώτος στοιχειώδης έλεγχος της όρασης στα παιδιά από κρατικό φορέα γίνεται στην πρώτη τάξη του 
δηµοτικού (περίπου στα 6 χρόνια), από Ιατρικό Επισκέπτη που ελέγχει την οπτική οξύτητα. Αντίθετα, η Αµερικανική 
Ακαδηµία Οφθαλµολογίας προτείνει προληπτικό έλεγχο των µατιών από Οφθαλµίατρο πριν το παιδί συµπληρώσει 
τα 3 του χρόνια. Και αυτό, επειδή ορισµένες παθήσεις των µατιών µπορεί να υφίστανται, αλλά να µην προκαλούν 
αντιληπτά συµπτώµατα στα παιδιά ή στους γονείς. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα που µπορεί να παρουσιάσουν παιδιά 
της προσχολικής και αρχικής σχολικής ηλικίας, είναι η αµβλυωπία ή το κοινώς λεγόµενο «τεµπέλικο µάτι».
Συνεπώς, η εξέταση από Οφθαλµίατρο θα ήταν καλό να γίνεται προληπτικά σε παιδιά πριν συµπληρώσουν 
τα 3 τους χρόνια. Η οφθαλµιατρική εξέταση είναι µία ανώδυνη διαδικασία.



Αµβλυωπία ή αυτό που ονοµάζεται κοινώς «τεµπέλικο µάτι», είναι η µειωµένη όραση στο ένα, ή και στα δύο µάτια. 
Οι λόγοι που την προκαλούν είναι πολλοί, αλλά ο κυριότερος είναι διαθλαστικά προβλήµατα (µυωπία, υπερµετρωπία, 
αστιγµατισµός) που δεν έχουν διαγνωστεί και αντιµετωπιστεί.

Τι είναι το τεµπέλικο µάτι  (αµβλυωπία);2.

Το παιδί έχει στραβισµό. Τα µάτια του, το ένα ή και τα δύο, «ξεφεύγουν». Θα περάσει αυτό µε τον καιρό; 3.

Ο πατέρας ή η µητέρα του παιδιού έχει πολύ υψηλή µυωπία. Θα συµβεί το ίδιο και µε το παιδί;4.

Θα αναπτύξει περισσότερη µυωπία το παιδί, εάν διαβάζει πολύ ή αν βρίσκεται πολλές ώρες µπροστά από τον 
υπολογιστή ή το iPad;

5.

Πώς προστατεύονται τα µάτια του παιδιού στην προσχολική και σχολική ηλικία τόσο στο παιχνίδι  όσο και στα σπορ; 6.

Πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί η µυωπία;7.

Αµέσως µόλις γίνει αντιληπτή οποιασδήποτε µορφής απόκλιση των µατιών ή αν το  µάτι  «φεύγει», απαιτείται οφθαλµολογικός 
έλεγχος. Ο σχηµατισµός στραβισµού είναι ένα καµπανάκι κινδύνου για την υγεία των µατιών, τόσο για την αµβλυωπία όσο 
και για άλλες παθήσεις των µατιών.

Σε οικογένειες µε ιστορικό µυωπίας, είναι µεγαλύτερη η πιθανότητα να υπάρχουν παιδιά µε µυωπία, αλλά αυτό 
δεν συµβαίνει πάντα. 

Πολλά παιχνίδια µπορούν να θέσουν σε σηµαντικό κίνδυνο την όραση των παιδιών. Είναι αυτονόητο ότι παιχνίδια, 
όπως τα αεροβόλα, είναι πολύ επικίνδυνα και ενδέχεται να προκαλέσουν µόνιµες βλάβες στα µάτια. Τα παιδιά, λοιπόν, 
πρέπει να µένουν µακριά από «παιχνίδια ενηλίκων», όπως τόξα και βέλη ή πιστολάκια που εκτοξεύουν βεντούζες.  
Όλα αυτά τα παιχνίδια, αναλόγως βέβαια µε την αιχµηρότητα τους, µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την όραση των παιδιών. 

Σήµερα, η µυωπία, η υπερµετρωπία και ο αστιγµατισµός διορθώνονται µε laser από τον Χειρουργό-Οφθαλµίατρο 
µε απόλυτη επιτυχία. Η επέµβαση αυτή, όµως, γίνεται µόνο µετά την ηλικία των 18 ετών και εφόσον κριθεί από 
τον Χειρουργό – Οφθαλµίατρο ότι το διαθλαστικό πρόβληµα έχει σταθεροποιηθεί. Συνεπώς, η αποκατάσταση τ
ης µυωπίας, υπερµετρωπίας ή/και αστιγµατισµού σε παιδιά προσχολικής ή σχολικής ηλικίας µπορεί να διορθωθεί 
µε την εφαρµογή γυαλιών.


