
Αξιολόγηση της 
διόφθαλμης 
όρασης σε 

παιδιά. 

Δρίτσας Βασίλης
Οπτομέτρης



Δυσλειτουργίες όρασης
Δημιουργούν προβλήματα σε:
 Φυσιολογική εξέλιξη
 Σχολική απόδοση
 Αθλητικές δραστηριότητες
 Κοινωνικές συναναστροφές
 Αυτοεκτίμηση
Στους ενήλικες:
 Επίπεδο μόρφωσης
 Επαγγελματική εξέλιξη
 Εύρεση φίλων και συντρόφων



Συχνότητα εμφάνισης σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας

 Αμβλυωπία............3 - 4%
 Στραβισμός………2 - 3%

 Ανισομετρωπία…...3%
 Μυωπία…………….4 - 13%
 Υπερμετρωπία…….6 - 19%
 Αστιγματισμός…...10 - 20%



Αιτίες αμβλυωπίας
 Στραβισμός
 Ανισομετρωπία
 Υψηλό διαθλαστικό σφάλμα
 Στέρηση οπτικού ερεθίσματος π.χ. 

συγγενής καταρράκτης



Απαραίτητα στοιχεία της εξέτασης

 Πλήρες ιστορικό
 Οπτική οξύτητα
 Μέτρηση διαθλαστικού σφάλματος
 Αξιολόγηση της διόφθαλμης όρασης
 Τεστ αχρωματοψίας
 Εκτίμηση της οφθαλμικής υγείας



Αξιολόγηση της διόφθαλμης όρασης
Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (2-4ετών)

Αντικειμενικές δοκιμασίες
 Cover test
 Hirschberg / Kappa test
 Krimsky test
 Bruckner test
 Stereopsis
 NPC - Εγγύτερο σημείο σύγκλισης
 Ocular motility – Οφθαλμική κινητικότητα



Cover Test



Hirschberg Test

1mm = 22    (12,5   )



Hirschberg Test



Krimsky test



Διόρθωση με πρίσμα



Bruckner test



Bruckner test



Bruckner test



Οφθαλμική κινητικότητα



Ανατομία

Πεδίο
δράσης.



Νεύρωση

Πιθανές αιτίες βλαβών
• Ανεύρυσμα
• Όγκος
• Ισχαιμία
• Αυξημένη ε/κ πίεση
• Κληρονομικότητα



Πάρεση τροχιλιακού νεύρου (IV)
Μη συνεκτικός στραβισμός

Επηρεάζει τον άνω λοξό μυ.
Κάθετη διπλωπία στην ευθεία βλεμματική θέση.

Η διπλωπία αυξάνεται όταν κοιτάει προς τα κάτω.

Αντιρροπιστική θέση



Πάρεση τροχιλιακού νεύρου (IV)

Bielschowsky Test



Πάρεση απαγωγού νεύρου (VI)

Εσωτροπία στην ευθεία βλεμματική θέση



Πάρεση κοινού κινητικού νεύρου (III)

Παραπομπή σε οφθαλμίατρο σε όλες τις περιπτώσεις μη 
συνεκτικού στραβισμού



Εγγύτερο σημείο σύγκλισης (NPC)

Break / Recovery



Στερεοσκοπική όραση

Titmus                             Randot                              Frisby

Lang                            TNO                           Smile/PASS
Η παρουσία καλής στερεοσκοπικής όρασης αποτελεί ένδειξη ότι 

ο/η ασθενής προσηλώνει διόφθαλμα.



Αξιολόγηση της διόφθαλμης όρασης

Σε παιδιά σχολικής ηλικίας (5 ετών και άνω)

Υποκειμενικές δοκιμασίες
 Αποθέματα σύγκλισης και απόκλισης

Positive and negative fusional reserves
 Φορία μακριά και κοντά
 Εύρος προσαρμογής
 Σκιασκοπία ΜΕΜ
 Worth 4-dot



Αποθέματα σύγκλισης και απόκλισης

Φυσιολογικές 
τιμές

Σύγκλιση Απόκλιση

Blur 9^ base-out _

Break 19^base-out 7^base-in

Recovery 10^base-out 4^base-in



Μέτρηση φορίας

Modified Thorington test



Εύρος προσαρμογής

RAF rule

Push-up test



Worth 4-dot



Θεραπεία Εξωφορίας

Ανεπάρκεια
σύγκλισης

Εγγύτερο σημείο 
σύγκλισης >10 εκ.

Vision therapy
Πρίσματα

Divergence excess
Απόκλιση καθ’ 

υπερβολή

Μακρινή εξωφορία 
μεγαλύτερη από την 

κοντινή

Vision therapy
Πρίσματα

Γυαλιά μυωπίας

Βασική εξωφορία Μακρινή και κοντινή 
εξωφορία όμοιες

Vision therapy
Πρίσματα

Συμπτώματα εξωφορίας – πονοκέφαλος, κοπιωπία, αδυναμία 
συγκέντρωσης, θολή όραση, διπλωπία.



Εσωφορία
Convergence excess

Σύγκλιση καθ’ 
υπερβολή

Ορθοφορία μακριά
και εσωφορία κοντά

Vision therapy
Πρίσματα
Γυαλιά (+)

Ανεπάρκεια 
απόκλισης

Εσωφορία μακρινή 
μεγαλύτερη από 

κοντινή

Vision therapy
Πρίσματα

Βασική εσωφορία Μακρινή και κοντινή 
εσωφορία όμοιες

Vision therapy
Πρίσματα

Συμπτώματα  εσωφορίας – πονοκέφαλοι, κοπιωπία, θολή όραση, 
αδυναμία συγκέντρωσης, διπλωπία.



Προσαρμογή
Ανεπάρκεια 

προσαρμογής
Μειωμένη 
ικανότητα 

προσαρμογής

Vison therapy
Γυαλιά (+)

Αστάθεια 
προσαρμογής

Δυσκολία αλλαγής 
από μακριά σε 

κοντά και 
αντίστροφα

Vison therapy
Γυαλιά (+)

Σπασμός 
προσαρμογής

Σπασμός 
ακτινωτού

Υπερβολική
προσαρμογή

Γυαλιά (+)
Vision therapy
Κυκλοπληγία



Προσαρμοστικός στραβισμός
• Προκαλείται από αδιόρθωτη 

υπερμετρωπία.
• Μέτρηση υπερμετρωπίας με 

σκιασκοπία και κυκλοπληγία.
• Δίνουμε την πλήρη διόρθωση στα 

γυαλιά.
• Σε περίπτωση αμβλυωπίας δεν ξεκινάμε 

αμέσως θεραπεία.
• Δίνουμε μόνο γυαλιά και επανέλεγχο σε 

3 - 4 μήνες.
• Συνήθως έχουμε βελτίωση στην όραση 

μόνο με τα γυαλιά. 
• Όταν δεν έχουμε πλήρη διόρθωση του 

στραβισμού με τα γυαλιά, 
παραπέμπουμε σε οφθαλμίατρο.



Διαλείπουσα εξωτροπία
 Το πρωί 14 εξωφορία (ξεκούραστος/η).
 Το απόγευμα 14 εξωτροπία (κόπωση).

Αντιμετώπιση
 Πλήρη διόρθωση μυωπίας ή και υπερδιόρθωση.
 Πρίσματα – μέτρηση γωνίας στραβισμού

- μέτρηση αποθεμάτων σύγκλισης
- Sheard’s criterion

 Vision training
 Χειρουργείο στραβισμού

Fixation disparity



Ανεπάρκεια σύγκλισης
Vision training



Stereograms



Vectograms



Επικοινωνία
 Εξηγούμε στους γονείς το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει το παιδί. 
 Εξηγούμε το λόγο που θα φορέσει γυαλιά και για 

ποιες δραστηριότητες θα τα φοράει.
 Εξηγούμε τα βήματα/την πορεία της θεραπείας και 

δίνουμε γραπτές οδηγίες για την αγωγή που θα γίνει 
στο σπίτι.

 Γράφουμε γράμμα στη δασκάλα και εξηγούμε πότε 
πρέπει να φοριούνται τα γυαλιά και ποια μέτρα 
πρέπει να ληφθούν μέσα στη τάξη.

 Τυπώνουμε έτοιμα φυλλάδια για τις πιο κοινές 
παθήσεις.



5 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΙΛΙΕΣ


