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• Βασικές γνώσεις γύρω από τα
αναπτυξιακά ορόσημα των παιδιών

• Στοιχειώδη εμπειρία γύρω από τις
βασικές εξεταστικές τεχνικές

• Αλλά κυρίως:
• Υπομονή…
• Αγάπη…
• Διάθεση να «τσαλακωθείτε»…
• Πολλά παιχνίδια…
• Μερικά βασικά για να
ξεκινήσετε…

ΤιΤι χρειάζεστεχρειάζεστε……



ΥποδοχήΥποδοχή

Καλωσορίστε τα κατεβαίνοντας στο ύψος το ματιών τους.

Αφήστε την άσπρη ποδιά και το αυστηρό ντύσιμο πίσω σας. Τα
ράσα δεν κάνουν τον παππά…

Μπείτε μαζί τους στον εξεταστικό χώρο. Δώστε τους χρόνο να
εξερευνήσουν το περιβάλλον γύρω τους, ενώ ταυτόχρονα έχετε
ήδη ξεκινήσει το πρώτο τεστ: Επισκόπηση

Εάν είναι διστακτικά ή φοβισμένα ρωτήστε τα τι είναι αυτό που τα
τρομάζει.



ΛήψηΛήψη ιστορικούιστορικού

Απευθυνθείτε σ’ εκείνα. Δείξτε τους ότι είναι οι πρωταγωνιστές. 
Πάρτε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν να σας
δώσουν.
Παρατηρήστε το νοητικό τους επίπεδο, τον τρόπο και την
γλώσσα επικοινωνίας καθώς και την σχέση τους με την
οικογένεια.

Ρωτήστε πρώτα εκείνα για ποιο λόγο ήρθαν. Μετά ρωτήστε τους
γονείς… μπορεί να εκπλαγείτε…

Ρωτήστε ποια μαθήματα ή παιχνίδια τους αρέσουν περισσότερο
ή λιγότερο. Οι εκπλήξεις μπορεί να συνεχιστούν…



• Κύηση < 31 εβδομάδων
• Βάρος < 1250 gr.

ΛήψηΛήψη ιστορικούιστορικού
ΠρογεννητικόΠρογεννητικό & & ΠεριγεννητικόΠεριγεννητικό

ROP

• APGAR
> 7 norm 
< 7 πιθανή συσχέτιση με χαμηλότερο
νοητικό και μαθησιακές δυσκολίες
< 4 αυξημένη φροντίδα, πιθανή νευρολογική
βλάβη

• Φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη



• Χρήση εμβρυουλκού ή βεντούζας
– Στραβισμός
– Εγκεφαλικό τραύμα ή αιμορραγία

ΛήψηΛήψη ιστορικούιστορικού
ΠρογεννητικόΠρογεννητικό & & ΠεριγεννητικόΠεριγεννητικό



ΛήψηΛήψη ιστορικούιστορικού
ΑναπτυξιακόΑναπτυξιακό

Κινητική συμπεριφορά Ηλικία
(μήνες)

Λεκτική επικοινωνία Ηλικία
(μήνες)

Κάθεται ανεξάρτητο 8 Μια συλλαβή 6
Έρπεται & μπουσουλάει 9 Δύο συλλαβές 9

Περπατάει υποστηριζόμενο 12 Δύο λέξεις 12
Σκαρφαλώνει στα σκαλοπάτια 15 5 – 10 λέξεις 15 – 18

Στέκεται & περπατάει
ανεξάρτητο

15 – 18 Προτάσεις των 3 λέξεων 24
Ανεβοκατεβαίνει σκαλοπάτια 24 Αναφέρεται στον εαυτό του με

το όνομα του
24

Εναλλάσσει πόδια στα
σκαλοπάτια

36 Λέει το πλήρες όνομα του 30
Χειρίζεται τρίκυκλο ποδήλατο 36 Ξέρει μερικά στοιχάκια 36

Μετράει ως το 10 60
Γνωρίζει τα χρώματα 60

Γνωρίζει την αλφάβητο 60 - 72



• Κατευθύνετε τις ερωτήσεις με βάση
το αίτημα της επίσκεψης και την
ηλικία του παιδιού

• Get in, get out fast…!

ΛήψηΛήψη ιστορικούιστορικού

• Το βιβλιάριο υγείας μπορεί να
περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες
στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε
οποιαδήποτε στιγμή

• Μπορείτε να κάνετε χρήση
ερωτηματολογίων ή ανταλλαγή
πληροφοριών πριν την εξέταση



• Θέλετε να ελέγξετε:
– Ομαλή παρακολούθηση
– Σακκαδικές
– Αιθουσαίο οπτικό αντανακλαστικό (VOR)
– Φυσιολογικό οπτοκινητικό νυσταγμό

(ΟΚΝ)
• Θέλετε να δείτε εάν:

– Μπορούν να κινήσουν τα μάτια τους
– Έχουν πλήρες εύρος κίνησης
– Εάν η κίνηση είναι εξαρτημένη από το
κεφάλι ή/ και το σώμα

– Οι κινήσεις έχουν ακρίβεια
– Εκτελούνται γρήγορα
– Εκτελούνται με άνεση
– Εκτελούνται με γνωσιακή επιφόρτιση

ΟφθαλμοκίνησηΟφθαλμοκίνηση



• Διαθέσιμα τεστ:
– Penlight Pursuits

• Βασική οφθαλμοκίνηση

– NSUCO Oculomotor Test
• Ομαλής παρακολούθησης κινούμενου στόχου & 
εκούσιες σακκαδικές μεγάλου εύρους

– Groffman Visual Tracings
• Ομαλής παρακολούθησης σταθερού στόχου

– Pierce Saccade Test
• Εκλυόμενες σακκαδικές μεγάλου εύρους

– King – Devick Test
• Εκλυόμενες σακκαδικές

– Developmental Eye Movement Test (DEM)
• Εκλυόμενες σακκαδικές

– Readalyzer
• Σακκαδικές κατά την ανάγνωση, εστιάσεις & 
επανεστιάσεις

ΟφθαλμοκίνησηΟφθαλμοκίνηση



• Θέλετε να ελέγξετε:
– Κινητική συνεργασία
– Αισθητηριακή συνεργασία

• Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται
στην διατήρηση της προσοχής, 
οπότε… στα παιχνίδια!

ΔιοφθαλμικότηταΔιοφθαλμικότητα



• Κατά το NPC χρησιμοποιήστε τις
διαστάσεις του χεριού σας για να
εκτιμήσετε την απόσταση.

ΔιοφθαλμικότηταΔιοφθαλμικότητα

• Κατά το Cover Test μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον αντίχειρά σας
ως κάλυμμα για τα βρέφη και τα μικρά
παιδιά.



• Το Hirschberg Test μπορεί να σας δώσει
μια εκτίμηση της ευθυγράμμισης
χωρίς ακρίβεια

• Μια μικρή συμμετρική ρινική
μετατόπιση της κερατοειδικής
αντανάκλασης είναι φυσιολογική
(θετική γωνία Κ)

ΔιοφθαλμικότηταΔιοφθαλμικότητα



• Η μέτρηση μπορεί να γίνει πιο
ακριβής με το Modified Krimsky Test

• Το πρίσμα τοποθετείται στο μάτι που
εστιάζει

ΔιοφθαλμικότηταΔιοφθαλμικότητα



• Μικρότερες γωνίες μπορούν να
αποκαλυφθούν με το Bruckner Test

ΔιοφθαλμικότηταΔιοφθαλμικότητα



• Το μάτι που εκτρέπεται δείχνει
φωτεινότερο.

ΔιοφθαλμικότηταΔιοφθαλμικότητα

• Μπορείτε την ίδια στιγμή να το
συνδυάσετε με το Hirschberg



•• ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ!! Θα πρέπει να
διαφοροποιηθεί η φωτεινότερη
αντανάκλαση από την γενικευμένη
υποκίτρινη αντανάκλαση η οποία
οφείλεται σε παθολογία ή αδιαφάνεια
των διαθλαστικών μέσων.

ΔιοφθαλμικότηταΔιοφθαλμικότητα



• Ένα screening για πιθανή αμβλυωπία
μπορεί να γίνε με το Vertical Prism Test

• Χρησιμοποιήστε ένα πρίσμα 10 Δ
Βάση Κάτω μπροστά από το ένα μάτι, 
παρουσιάζοντας ένα στόχο στα 40 - 50 
cm.

• Παρατηρήστε πιθανά ελεύθερη & 
ισότιμη εναλλαγή προσήλωσης

• Επαναλάβετε με το άλλο μάτι

ΑμβλυωπίαΑμβλυωπία



• Επενδύστε σ’ ένα από τα
σημαντικότερα οπτομετρικά
εργαλεία…

ΔιάθλασηΔιάθλαση



ΣκιασκοπίαΣκιασκοπία

Μάθετε όσες περισσότερες τεχνικές μπορείτε και εξασκηθείτε. 
Κάθε μια δίνει διαφορετικές πληροφορίες

Think out of the box… Εκτός από την κίνηση, παρατηρήστε το
χρώμα και την φωτεινότητα

Αναζητήστε πληροφορίες μέσω της σκιασκοπίας που αφορούν
τον οπτικό τους χώρο κι έχουν αξία για εκείνα

Κάντε τη σκιασκοπική σας εκτίμηση πιο διαδραστική απ’ ότι
κάνατε μέχρι σήμερα (π.χ. μακρινή δυναμική σκιασκοπία)



ΣκιασκοπικέςΣκιασκοπικές τεχνικέςτεχνικές
Τεχνική Απόσταση

εκτίμησης
Σκοπός

Μακρινή Δυναμική Μακρινή Αξιολόγηση της διάθλασης απέναντι σε δυναμικό
περιβάλλον και ερεθίσματα σε μακρινή απόσταση

Mohindra Μακρινή Ευρήματα κοντά στα κυκλοπληγικά δεδομένα
Monocular Estimate Method 

(M.E.M.)
Κοντινή Μέτρηση του προσαρμοστικού lag

Book Retinoscopy Κοντινή Αξιολόγηση της προσαρμοστικής και γνωσιακής
λειτουργίας κατά την ανάγνωση

Bell Retinoscopy Κοντινή Δυναμική αξιολόγηση του προσαρμοστικού lag

Stresspoint Retinoscopy Κοντινή Αναγνώριση του οπτικού stress και της επίδρασης
των φακών

Just Look Retinoscopy Διάφορες Αναγνώριση της οπτικής αφύπνισης, της κεντρικής
- περιφερειακής και συμμετρικής επεξεργασίας



• Δοκιμάστε φακούς με μεγαλύτερα
«βήματα» (π.χ. ανά 0,75)

• Προσοχή στην έκκεντρη θέση των
φακών που κρατάτε

• Προσοχή στην απόσταση vertex όταν
κρατάτε τους φακούς μακριά απ’ το
πρόσωπο

ΣκιασκοπίαΣκιασκοπία



• Τεστ προτιμητέας προσήλωσης (PL)

ΟπτικήΟπτική οξύτηταοξύτητα
ΒρέφηΒρέφη -- ΝήπιαΝήπια



• Cardiff Acuity Test

ΟπτικήΟπτική οξύτηταοξύτητα
ΒρέφηΒρέφη -- ΝήπιαΝήπια



• Τύμπανο οπτοκινητικού νυσταγμού
(OKN)

• Προκλητά δυναμικά ινιακού λοβού (VEP)
• Sheridan Test (STYCAR) / Μπάλες

ΟπτικήΟπτική οξύτηταοξύτητα
ΒρέφηΒρέφη -- ΝήπιαΝήπια



• Lea Test

• Tumbling E

ΟπτικήΟπτική οξύτηταοξύτητα



• Dot Acuity Test
• STYCAR Miniature Toys
• Lighthouse Picture Cards
• Allen Picture Symbols
• Bailey-Hall Cereal Test
• Broken Wheel Test
• STYCAR Letter Chart 
• HOTV Test

ΟπτικήΟπτική οξύτηταοξύτητα



• Προτιμήστε ένα άμεσο
οφθαλμοσκόπιο το οποίο επιτρέπει
την παρατήρηση από μεγαλύτερη
απόσταση

ΟφθαλμοσκόπησηΟφθαλμοσκόπηση



• Εναλλακτικά μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα άμεσο
οφθαλμοσκόπιο σε συνδυασμό μ’
έναν φακό +20.00

ΟφθαλμοσκόπησηΟφθαλμοσκόπηση



ΗΗ σημασίασημασία
Η παρέμβαση μας μπορεί να

αλλάξει κυριολεκτικά την
πορεία της ζωής ενός

ανθρώπου και την εξέλιξη του

““It easier to build strong children It easier to build strong children 
than to repair broken adultsthan to repair broken adults””

-- Frederick Douglass Frederick Douglass --
(1818 (1818 –– 1895)1895)
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ΣαςΣας
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