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ΠΑΙΔΙ (ΟΡΙΣΜΟΣ)

Παιδί ονομάζεται ο άνθρωπος από τη γέννηση μέχρι και την εφηβεία του

Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι η ευαισθητοποίηση μας στη 
φροντίδα της όρασης των παιδιών. 

Για ποιούς λόγους ΠΡΕΠΕΙ να ασχοληθούμε ;

2

Φώτης Βελισσαράκος – Αλίκη Κάντζου / Ο ρόλος του Οπτομέτρη



ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

 0 έως 4: «δύσκολη» για τους περισσότερους ηλικιακή ομάδα

Σε γενικές γραμμές έχουμε αρκετά να προσφέρουμε κυρίως σε θέματα: 

“not by the book” συνταγογράφησης
πρόληψης και συμβουλευτικής για μια ομαλή ανάπτυξη των οπτικών δεξιοτήτων
ολιστικής αντιμετώπισης δυσλειτουργιών (πχ αμβλυωπία, στραβισμός)

 5 μέχρι 18: πιο πιθανές ηλικίες για να ασχοληθεί ένας οπτικός 
οπτομέτρης στην Ελλάδα

Η συνεισφορά μας σε αυτές τις ηλικίες αποκτά σημαντικότερη αξία 
H φιλοσοφία μας διαφέρει πλέον αρκετά από άλλες ειδικότητες

Οι αναφορές μας στη συνέχεια θα αφορούν κυρίως αυτήν την ηλ. ομάδα
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Τα προβλήματα όρασης έχουν αντίκτυπο στην εθνική 
οικονομία κάθε χώρας αλλά και στην παγκόσμια οικονομία 

“Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide” 
Ιούνιος 2016 των: 

 Wold Economic Forum και

 EYElliance 
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σημαντικότερα στοιχεία αναφοράς 

 2,5 ΔΙΣ άνθρωποι ανά τον κόσμο ζούν με “φτωχή” όραση καθώς 
χρειάζονται – αλλά δεν έχουν – γυαλιά 

 Από αυτούς τα 624 ΕΚΑΤΜ χρειάζονται υψηλού βαθμού διορθωτικά 
γυαλιά, χωρίς τα οποία ανήκουν στην κατηγορία της “ανεπαρκούς”
όρασης ή της τυφλότητας

 Η παγκόσμια οικονομία χάνει $227 ΔΙΣ κάθε χρόνο από χαμένη 
παραγωγικότητα ενηλίκων που χρειάζονται γυαλιά 

 Η παροχή γυαλιών θα αύξανε την παραγωγικότητα κατά 34% 

 Μέχρι το 2050 περίπου ο μισός πλυθησμός του πλανήτη θα έχει 
ΜΥΩΠΙΑ (4,8 ΔΙΣ)

“Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide” δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2016
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σημαντικότερα στοιχεία αναφοράς 

 Νέες έρευνες δείχνουν ότι η εξισσορόπηση του διαθλ. προβλήματος 

με γυαλιά σε παιδιά δημοτικού έχει σημαντική επίδραση στα test

scores (που ισοβαθμεί με το 1/3 ή 1/2 χρόνου επιπλέον  εκπαίδευσης)

 Στις ΗΠΑ το 85% των παιδιών ηλ. 8-18 που είναι στη ζώνη κινδύνου 

για ακαδημαικά ή συμπεριφοριστικά προβλήματα έχουν κάποιo

οπτικό πρόβλημα που δεν έχει εντοπιστεί ή αντιμετωπιστεί.

Johnson, R.A. and J. Zaba. 1995. “Vision screening of at risk college students”. 

Journal Behavioral Optometry 6:63-65.

“Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide” δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2016
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σημαντικότερα στοιχεία αναφοράς 

 Η εξισσορόπηση του διαθλαστικού προβλήματος 

με γυαλιά σχετίζεται με το επίπεδο μόρφωσης, 

το ατομικό εισόδημα και το ΑΕΠ

 Έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνει ότι 

αύξηση ΜΙΑΣ ποσοστιαίας μονάδας  σε τεστ 

γραμματικής και μαθηματικών σχετίζεται με 2% 

αύξηση κατά έτος στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

“Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide” 
δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2016
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σημαντικότερα στοιχεία αναφοράς 

 Έρευνες δείχνουν ότι η χορήγηση γυαλιών σε 

παιδιά που τα έχουν ανάγκη οδηγεί σε 0,2%

αύξηση ανά έτος στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και σε 

δυνητική αύξηση 5% του ατομικού ετήσιου 

εισοδήματος

“Eyeglasses for Global Development: Bridging the Visual Divide” 

δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2016
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ...  ΤΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η έρευνα του EYElliance εστιάζει κυρίως στην οπτική οξύτητα και σε 
διαθλαστικά προβλήματα σε χώρες υπό ανάπτυξη 

...τι γίνεται με τις πολλές περιπτώσεις ατόμων, σε χώρες όπου υπάρχει 
πρόσβαση στην οπτική διόρθωση, ΑΛΛΑ;:

1. Η συνταγή δεν τους προσφέρει άνεση

2. Το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι διαθλαστικό αλλά διόφθαλμο ή 
αφορά άλλες οπτικές λειτουργίες

3. Εμφανίζουν συμπτώματα / δυσκολίες όταν εργάζονται ή μελετούν;

 Κοπιωπία 

 Διπλωπία – θολή όραση

 Πονοκεφάλους

 Αποφυγή εργασίας 9



ΠΕΡΑ ΑΠΟ ...  ΤΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τι γίνεται με όλους εκείνους τους μαθητές που εξαιτίας κάποιας 
δυσλειτουργίας: 

 της διόφθαλμης όρασης,

 των οφθαλμικών κινήσεων, 

 ή άλλων σημαντικών οπτικών δεξιοτήτων 

Αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο:

 δυσκολίες ανάγνωσης, γραφής, προσοχής  

 κοπιωπία, διπλωπία, θολή όραση = αποφυγή διαβάσματος, άρνηση

 δυσκολίες στην αθλητική απόδοση 
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ...  ΤΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ερωτήματα που εγείρονται:

 Πόσο επηρεάζουν αυτά τα προβλήματα την επαγγελματική απόδοση 
σε έναν ενήλικα άρα και την παραγωγική διαδικασία στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα;

 Πόσο επηρεάζουν την εξέλιξη ενός παιδιού μορφωτικά άρα και 
οικονομικά τόσο για το μελλοντικό του ετήσιο εισόδημα όσο και για 
το ΑΕΠ του κράτους;

 Τι βαρύτητα αποκτά ο ρόλος του οπτικού οπτομέτρη ώς ΕΙΔΙΚΟΥ που 
είναι σε θέση να παρέχει μια άνετη και λειτουργική συνταγή
...ή να αποκαταστήσει οπτικές δυσλειτουργίες με τρόπο που καμία 
άλλη ειδικότητα δεν μπορεί;
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ ...  ΤΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Έχει κάποια αξία να υπολογίσουμε τα οικονομικά στοιχεία;

 ΝΑΙ, όταν μιλάμε με Κρατικούς φορείς για τον ρόλο του οπτομέτρη 
(ίσως τους ενδιαφέρει ή θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει)

 ΟΧΙ, όταν επικεντρωνόμαστε στο ρόλο μας που είναι η φροντίδα της 
όρασης όσων μας χρειάζονται 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία “Έρευνας Υγείας 2014” από Ελληνική Στατιστική  Αρχή  

 Ένας στους δύο (52,8%) ηλικίας 15 ετών και άνω φοράει γυαλιά, 
φακούς επαφής ή κάνει χρήση οπτικών ή τεχνικών βοηθημάτων 
όρασης. 

 Τα ποσοστά ανδρών και γυναικών που φορούν γυαλιά κλπ είναι:

 47,8% Άνδρες 

 57,5% Γυναίκες 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία “Έρευνας Υγείας 2014” από Ελληνική Στατιστική  Αρχή  

Ερώτηση που ξεχωρίζει στην Έρευνα
«Θα λέγατε ότι αντιμετωπίζετε δυσκολία στην όραση ακόμα και όταν 
φοράτε γυαλιά, φακούς επαφής ή κάνετε χρήση οπτικών ή τεχνικών 
βοηθημάτων;» 

Επιλογές Απάντησης

 Καμία δυσκολία

 Κάποια δυσκολία

 Μεγάλη δυσκολία

 Δεν μπορώ να δω τίποτα
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία “Έρευνας Υγείας 2014” από Ελληνική Στατιστική  Αρχή  

Απάντηση: Ένας στους δέκα (12,2%) από τον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών 
και άνω που δε φοράει γυαλιά κλπ. αντιμετωπίζει δυσκολία στην όραση 
(κάποια / μεγάλη / δεν μπορούν να δουν τίποτα)

Ερωτήματα που προκύπτουν ή θα μπορούσαν να προστεθούν σε επόμενη 
έρευνα:

1. Ποιό είναι το ποσοστό με δυσκολίες σε εκείνα τα ατόμα που δήλωσαν 
ότι φορούν γυαλιά ή ΦΕ;

2. Τι σημαίνει δυσκολία στην όραση;

3. Πόσο ευχαριστημένοι είναι από την όρασης τους σε σχέση με την 
άνεση και τη λειτουργικότητα (συμπτώματα, δυσκολίες) 
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Ο ρόλος του οπτομέτρη σε σημαντικές πτυχές της ζωής ενός παιδιού 
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συμπεράσματα έρευνας* σε 477 παιδιά με παραβατική συμπεριφορά
Juvenile Delinquency: The role of optometry in remediation, Willard B. Bleything 1998

Η έρευνα έδειξε ότι: 

 Βασικό screening όρασης:  απέτυχε το 62% 

 Τεστ προσαρμογής:   απέτυχε το 67%

 Στερεοσκοπική οξύτητα:   απέτυχε το 66% 

 Εγγύς σημείο Σύγκλισης:   απέτυχε το 47%

 Οφθαλμικές κινήσεις:   απέτυχε το 59%
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συμπεράσματα έρευνας* σε 477 παιδιά με παραβατική συμπεριφορά
Juvenile Delinquency: The role of optometry in remediation, Willard B. Bleything 1998

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι: 

• Το 82% χρειαζόταν συνταγογράφηση για κοντινή 

εργασία, που δεν σχετίζεται με την οπτική 

οξύτητα αλλά την άνεση και ευελιξία της 

διόφθαλμης λειτουργίας

• Το 17% χρειαζόταν συνταγογράφηση για τη 

μακρινή όραση 
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν τις 
απαραίτητες οπτικές δεξιότητες για να 
ανταπεξέλθουν στο μαθητικό περιβάλλον κάτι 
που πιθανόν να συνέβαλε στην παραίτηση από 
το σχολείο 

 Σε ενα πολύ υψηλό ποσοστό (98%) τα 
προβλήματα αυτά ήταν αντιμετωπίσιμα με 
οπτομετρική παρέμβαση

Συμπεράσματα έρευνας* σε 132 παιδιά (13 με 19 χρονών)
*The Prevalence Of  Visual Conditions In A Population Of Juvenile Delinquents, Paul Harris 1989
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Journal of Educational Psychology, Vol 26 (7), Oct 1935, 530-538.

“The effect of binocular imbalance on the behavior of the eyes during reading” Clark, B. 

Σκοπός: Επίδραση ΕΞΩΦΟΡΙΑΣ στην ανάγνωση 

Συμμετείχαν: 11 άτομα με εξωφορία  - 11 άτομα με φυσιολογική φορία
Φωτογραφική καταγραφή οφθαλμικών κινήσεων (οριζόντιων/κάθετων)

Αποτέλεσμα: Τα άτομα με εξωφορία εμφάνισαν μια απόκλιση των 
ματιών στην αρχή κάθε γραμμής και αυτό σχετίστηκε με κοπιωπία και 
δυσκολίες στην ανάγνωση
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

IRIS laboratory CNRS – Paris, France
Stephanie Jainta, Zoı Kapoula – April 2011

“Dyslexic Children Are Confronted with Unstable Binocular Fixation while Reading”

Σκοπός: Διόφθαλμη συνεργασία & Ανάγνωση

Συμμετείχαν: 13 παιδία με δυσκολίες ανάγνωσης - 7 παιδία χωρίς
Καταγραφή κινήσεων του ματιού με σύστημα υπέρυθρων 

Αποτέλεσμα: Στα παιδία με δυσκολίες ανάγνωσης καταγράφηκαν 
μεγαλύτερες δυσκολίες διόφθαλμης συγχώνευσης 
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

American Academy of Optometry – J Optometry & Vision Science: May 1993

“Visual Symptoms and Reading Performance”
GRISHAM, J. DAVID; SHEPPARD, MELISSA M.; TRAN, WENDY U.

Σκοπός: Σχέση ασθενωπικών συμπτωμάτων με απόδοση ανάγνωσης

Συμμετείχαν: 78 φοιτητές πανεπιστημίου 

Αποτέλεσμα: Τα συμπτώματα όρασης είναι ένας παράγοντας μειωμένης 
αναγνωστικής απόδοσης, ειδικά όταν είναι έντονα 
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

American Academy of Optometry – J Optometry & Vision Science: Feb1997

“Prevalence of General Binocular Dysfunctions in a Population 

of University Students” PORCAR, ESTEBAN MS, OD; MARTINEZ-PALOMERA, ANTONIO OD

Σκοπός: Ποσοστά δυσλειτουργιών διόφθαλμης όρασης σε φοιτητές

Συμμετείχαν: 65 φοιτητές πανεπιστημίου 

Αποτέλεσμα: 

 32% Γενική διόφθαλμη δυσκολία

 10.8% Προσαρμοστική υπερλειτουργία 

 7,7% Ανεπάρκεια σύγκλισης 

 6,2% Ανεπάρκεια προσαρμογής 23
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

American Academy of Optometry – J Optometry & Vision Science: April 1996

“Visual Predictors of Reading Performance in Kindergarten and 

First Grade Children” KULP, MARJEAN TAYLOR O.D., M.S.; SCHMIDT, PAULETTE P. O.D., M.S.

Σκοπός: Σχέση απόδοσης σε διάφορα τεστ όρασης με ανάγνωση 

Συμμετείχαν: 90 παιδιά νηπιαγωγείου & 91 παιδιά πρώτης δημοτικού 

Αποτέλεσμα: 

 Η λειτουργία της προσαρμογής σχετίζεται με επιτυχή αναγνωστική 
ικανότητα σε παιδιά της 1ης δημοτικού 

 Η Στερεοσκοπική Οξύτητα κάτω από 100 sec of arc και η λειτουργία της 
προσαρμογής μπορεί να προβλέψει αν παιδιά με μέση ευφυία θα έχουν 
επιτυχή ή μη επιτυχή αναγνωστική ικανότητα 
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ΣΧΕΣΗ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Journal of Learning Disability 2003 36: 165

“Sensory, Cognitive, and Linguistic Factors in the Early Academic 

Performance of Elementary School Children : The Benton-IU Project
Charles S. Watson, Gary R. Kidd, Douglas G. Horner, Phil J. Connell, Andrya Lowther, David A. Eddins, 

GlennKrueger, David A. Goss, Bill B. Rainey, Mary D. Gospel and Betty U. Watson

Οπτικές δεξιότητες όπως:

 η οπτική αντίληψη

 η οπτική μνήμη

 η χωροταξική αντίληψη 

Αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει 
διεργασίες σχετικές με την ανάγνωση
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΗΠΑ)

Ποσοστά παιδιών σχολικής ηλικίας με: 

 Ανεπάρκεια σύγκλισης :            8 με 13 %

 Υπερλειτουργία Σύγκλισης:     7,1 %

 Δυσκολίες Προσαρμογής:        5 με 9,2 %

 Αμβλυωπία:                                    2 με 2,5 %

 Στραβισμός:                                    2,5 με 4,6 %

26
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ....

Ηλικία: ???      Ανάγκη: Κούραση στην ανάγνωση μετά από κάποια ώρα 

• Οπτικές οξύτητες: 10/10 (Μακρυά Κοντά – OD/OS/OU)

• Stereo: 40 sec of arc (Φυσ: 20”)

• Cover test: ORTHO (Μακρυά Κοντά)

• Σκιασκοπία για κοντά: +1,50   

• Worth 4 Dot κοντά: 4 / Μέσα από φακούς -2,00 OU: εναλλαγή 4 με 5 (διπλωπία) 

• CNP: μέχρι μύτη με σημάδια δυσφορίας

• Σκιασκοπία για μακρυά: Plano 

• Διάθλαση: +1,00 (πρώτος φακός που βλέπει 10/10) Άνετα/Καθαρά με: +0,25 OU

• Φορία κοντά: 2 eso / πάνω από +1,00: 3 exo

• Συγχωνευτικά αποθέματα (κοντά) Bout/Σύγκλιση: X/20/8  Bin/Απόκλιση: 8/18/6

• Αλλαγές Σύγκλισης-Απόκλισης με πρίσματα: Δυσκολία στο Bin (απόκλιση)

• Σχετική Προσαρμογή:  NRA: +2,50 /  PRA: -1,25

• Αντιμετώπιση: Χορήγηση χαμηλού θετικού για ανάγνωση ! 27
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ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ – ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

 Τόλμη και πίστη στο έργο μας

 Διαρκή ενημέρωση – επιμόρφωση 

 Ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για το 
ρόλο μας

 Σεβασμό στον ίδιο μας τον εαυτό και στο 
χρόνο που αφιερώνουμε στους ασθενής 
μας που σημαίνει, γιατί όχι, κάποιου είδους 
χρέωση !

 Ενημέρωση κρατικών φορέων για την 
αναγκαιότητα αναγνώρισης των 
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων 

28
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ΑΛΛΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δεν είναι μόνο ο τομέας της διόφθαλμης όρασης που μπορούμε να 
προσφέρουμε ξεχωριστές υπηρεσίες. Άλλοι τομείς:

1. ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ: Από την πιο απλή μέχρι την πιο ειδική εφαρμογή:

 Σε απλές περιπτώσεις αλλά με αναλυτική εξέταση και 
εξατομικευμένη εφαρμογή  

 Σε περιπτώσεις με κερατόκωνο 

 Σε αμβλυωπίες που προκύπτουν από μεγάλες ανισομετρωπίες. Η 
εφαρμογή ΦΕ ακόμα και (κυρίως) σε παιδιά είναι ιδανική λύση.
Πχ     Δεξί μάτι: Plano  / Αριστερό: -6,00 D

29
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ΑΛΛΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άλλοι τομείς:

2. Άτομα με διανοητική αναπηρία
Αρκεί να θυμίσουμε την τεράστια προσφορά μας σαν εθελοντές 
οπτικοί οπτομέτρες στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics 

το 2011 στην ΑΘΗΝΑ

Συμμετείχαν: 80 οπτομέτρες και 10 

οφθαλμίατροι 
Εξετάστηκαν: 2500 αθλητές κυρίως 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας  

Παρόμοιες διοργανώσεις θα γίνουν 
στο μέλλον. Προσφέρουν τεράστια 
εμπειρία στους εθελοντές 30
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ΑΛΛΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άλλοι τομείς:

3. Άτομα με επίκτητες κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις ή εγκ. επεισόδια

Στατιστικά στοιχεία:

 22.000 τροχαία ατυχήματα τον χρόνο

 35.000 άτομα εισάγονται στα Νοσοκομεία 
με κραν/κές κακώσεις

 Το 2,1% του πληθυσµού ηλικίας 15 ετών 
και άνω δήλωσε ότι υπέστη αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο

31

Φώτης Βελισσαράκος – Αλίκη Κάντζου / Ο ρόλος του Οπτομέτρη



ΑΛΛΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. Άτομα με επίκτητες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ενοχλήσεις όρασης παρουσιάζει το 30 με 85 % των περιπτώσεων

 Διπλωπία
 Θολή όραση
 Ζαλάδες 
 Ευαισθησία στο φώς
 Δυσκολίες εκτίμησης χώρου και αποστάσεων
 Δυσκολίες ανάγνωσης και συγκέντρωσης

Συμπτώματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται καθόλου 

....ή αντιμετωπίζονται επιφανειακά 

32
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ΟΡΑΜΑ

Πρόσφατη έρευνα που έγινε από φοιτητές Ο-Ο στην 
Ελλάδα και απευθυνόταν σε οπτικούς - οπτομέτρες

Συμμετείχαν 113 άτομα (επαγγελματίες, φοιτητές κ.α.)

 To 84,1 % θα ήθελε να ασχοληθεί με θέματα παιδικής 
όρασης  

 Αλλά το 70 % πιστεύει ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο 
πλαίσιο

 Το 57,5 % πιστεύει ότι η Ελληνική κοινωνία είναι σε 
θέση να αποδεχτεί το έργο μας  

33
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ΟΡΑΜΑ

Η αλήθεια είναι ότι το πλαίσιο στην Ελλάδα είναι 
δύσκολο 

ΑΛΛΑ, σύμφωνα με τα όσα είδαμε σήμερα ....

Υπάρχει ένα έργο που σαν οπτικοί οπτομέτρες 
έχουμε αναλάβει και πρέπει να επιτελέσουμε 

Αυτό ξεπερνά κάθε δυσκίνητο και ανοργάνωτο 
κράτος καθώς ....

Τον τελικό λόγο τον έχουν όλα εκείνα τα άτομα 
(παιδιά και ενήλικες) που έχουν ανάγκη τις 
γνώσεις και τις υπηρεσίες μας

.... Και είναι πολλά !!!! 34
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΠΤΟΜΕΤΡΗ 

Ευχαριστούμε !

Ερωτήσεις – Διευκρινίσεις 

veliss@rakos.gr

alikikantzou@yahoo.com
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