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Τις τελευταίες δεκαετίες, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν την 

δυνατότητα κατοχής ενός οχήµατος καθώς και αυτήν της δυνατότητας οδήγησης. 

Παρά τα όποια µειονεκτήµατα µπορεί να έχει η αυξανόµενη κυκλοφορία των 

αυτοκινήτων δεν µπορούµε να µην αποδεχτούµε το γεγονός, ότι η χρήση ενός 

µεταφορικού µέσου δίνει την αίσθηση ανεξαρτησίας στο άτοµο που το έχει και το 

χειρίζεται. Επίσης, η χρήση του αυτοκινήτου έχει αποδειχθεί σωτήρια σε πλείστες 

των περιπτώσεων. Όσο όµως, αυξάνονται τα αυτοκίνητα και συνεπώς οι οδηγοί, τόσο 

περισσότερα ατυχήµατα σηµειώνονται καθώς και δυστυχήµατα. Τα περισσότερα 

κράτη, αποβλέποντας στο κοινό όφελος και θέλοντας να µειώσουν τον αριθµό των 

οδικών ατυχηµάτων, εκτός των άλλων, θέτουν περιορισµούς στα οδικά δικαιώµατα 

ορισµένων ανθρώπων µε συγκεκριµένες παθήσεις. Για παράδειγµα, ένα άνθρωπος µε 

µειωµένα αντανακλαστικά είναι ένας επικίνδυνος οδηγός και υπό αυτή την έννοια και 

ανίκανος να οδηγήσει µε ασφάλεια. Μία από τις σηµαντικότερες παραµέτρους για 

ασφαλή οδήγηση είναι, αδιαµφισβήτητα και η καλή όραση. Οι οφθαλµολογικές 

παθήσεις, εάν δεν αντιµετωπίζονται, γίνονται συχνότατα ένας σηµαντικός λόγος 

περιορισµού των ικανοτήτων των οδηγών. Αµερικανοί Οφθαλµίατροι, θέλοντας να 

καθορίσουν το ποσοστό των ατυχηµάτων που τυχόν να εµπλέκει οδηγούς µε κάποιου 

τύπου οφθαλµολογικό πρόβληµα σε συγκεκριµένα επίπεδα οδικών περιορισµών, 

προχώρησαν σε συγκεκριµένες µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες, οι οδηγοί που 

πάσχουν από κάποιον τύπο οφθαλµοπάθειας, παρουσιάζουν αυξηµένη συχνότητα 

οδηγών ατυχηµάτων και λαµβάνουν περισσότερα πρόστιµα από τους υπόλοιπους 

οδηγούς. Τα αποτελέσµατα προέκυψαν έπειτα από σύγκριση τους µε τα αντίστοιχα 

ποσοστά των µη περιορισµένων οδηγών που έχουν φυσιολογική όραση. Επίσης, από 

την έρευνα προέκυψε πως όσο µεγαλύτερο ήταν το οφθαλµολογικό πρόβληµα που 

αντιµετώπιζαν οι εµπλεκόµενοι σε ατύχηµα οδηγοί, (χαµηλό, µέσο, υψηλό) τόσο πιο 

σηµαντικά αυξηµένες ήταν οι περιπτώσεις όπου οι οδηγοί αυτοί ενεπλάκησαν σε 

κάποιο ατύχηµα δικής τους ευθύνης. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί πως τα άτοµα µε 

σοβαρές παθήσεις του οφθαλµού δεν αντιµετωπίζουν εµπόδιο µόνο στην οδήγηση 

αλλά και σε άλλες χρήσιµες δραστηριότητες της καθηµερινής τους ζωής. Η λύση του 

προβλήµατος εστιάζεται καταρχάς στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ενηµέρωση των 

ατόµων αυτών σχετικά µε το πρόβληµά τους και κατά δεύτερον στις τεράστιες 

δυνατότητες θεραπείας του οφθαλµολογικού τους προβλήµατος. Πρέπει να καταστεί 



σαφές πως τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί πολύ µεγάλη πρόοδος της τεχνολογίας 

στο χώρο της Οφθαλµολογίας µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα θεραπείας. Όπως για 

παράδειγµα, η επιτυχής αντιµετώπιση του υψηλού βαθµού µυωπίας, υπερµετρωπίας ή 

αστιγµατισµού µέσω των τελευταίων εφαρµογών του λέιζερ της ∆ιαθλαστικής 

Χειρουργικής. Ή η αντιµετώπιση του προβλήµατος του καταρράκτη εξαιτίας των 

νέων µικροχειρουργικών τεχνικών αφαίρεσής του. Με τη σωστή ενηµέρωση και την 

επιτυχή αντιµετώπιση ενός οφθαλµολογικού προβλήµατος, η οδήγηση µπορεί να 

γίνεται µε ασφάλεια και για τον οδηγό καθώς και για τους συνανθρώπους του.  


