
ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΩΧΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΣΗ 

 
 
Πολλοί άνθρωποι µεγάλης ηλικίας εµφανίζουν εκφύλιση της ωχράς. Πιο σπάνια η 
εκφύλιση της ωχράς µπορεί να είναι µία πάθηση κληρονοµική, όπως στην περίπτωση 
της νεανικής εκφύλισης της ωχράς. Επίσης ένας τραυµατισµός, µία φλεγµονή ή η 
υψηλή µυωπία µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά στον ευαίσθητο ιστό της ωχράς.  Οι 
δύο πιο κοινοί τύποι ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς είναι η ξηράς µορφής και η 
υγράς µορφής.  Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας  οδηγεί σταδιακά στη µείωση της 
κεντρικής όρασης.  Στα άτοµα που παρουσιάζουν εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, η 
περιφερική τους όραση συνήθως µένει αµετάβλητη και µπορούν να κινούνται στο 
χώρο σχετικά άνετα.  Το να αναγνωρίσεις το πρόσωπο ενός ανθρώπου, να περάσεις 
µία βελόνα, να διαβάσεις ένα έντυπο, είναι όλα παραδείγµατα όπου βάζουµε την 
κεντρική όραση σε λειτουργία.  Αν το κεντρικό µέρος του αµφιβληστροειδή, του 
φωτοευαίσθητου χιτώνα στο πίσω µέρος του µατιού, εκφυλίζεται, τότε αρχίζουν να 
υπάρχουν προβλήµατα στο να διακρίνει κανείς τις λεπτοµέρειες των αντικειµένων.  
Οπτικά βοηθήµατα που µεγενθύνουν την εικόνα µπορούν να είναι χρήσιµα σε άτοµα 
µε τα παραπάνω προβλήµατα όρασης.  Στα βοηθήµατα αυτά περιλµβάνονται από 
µεγενθυντικά γυαλιά, µεγενθυντικούς φακούς χειρός, τραπέζης, τηλεσκοπικά γυαλιά, 
µέχρι και τηλεοράσεις κλειστού κυκλώµατος.  ΄Ολα τα παραπάνω βοηθήµατα έχουν 
βασική αρχή να µεγαλώνουν την εικόνα του αντικειµένου στον αµφιβληστροειδή.  
΄Οσο µεγαλύτερη είναι η εικόνα τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πέφτει πάνω 
σε µη κατεστραµµένη περιοχή του µατιού και έτσι να βλέπουµε το αντικείµενο.  Τα 
βοηθήµατα χαµηλής όρασης είναι διαφορετικά από τα συνηθισµένα γυαλιά. Η 
συνεργασία ασθενή και ειδικού είναι σηµαντική για να επιλεγεί τελικά το βοήθηµα 
που εξυπηρετεί πραγµατικά τις ανάγκες του πρώτου.  Μια γενική πρακτική τεχνική 
που ισχύει για όλους τους µερικώς βλέποντες είναι να πηγαίνουν όσο το δυνατόν 
κοντύτερα σε ότι θέλουν να δουν.  Κρατώντας κοντύτερα στα µάτια τους αυτό που 
θέλουν να διαβάσουν ή µε το να κάθονται µόλις µισό µέτρο από την τηλεόραση δεν 
προκαλεί βλάβη σε αντίθεση µε ότι πιστεύεται.  Ο σωστός φωτισµός είναι τόσο 
σηµαντικός όσο και το βοήθηµα χαµηλής όρασης.  ΄Ενας άνθρωπος άνω των εξήντα 
χρονών, ακόµη και χωρίς καµία οφθαλµική πάθηση χρειάζεται διπλάσια ποσότητα 
φωτισµού από έναν εικοσάχρονο για να κάνει την ίδια εργασία.  Τα βοηθήµατα 
χαµηλής όρασης έχουν σκοπό να βελτιώσουν το όποιο ποσοστό όρασης έχει 
εναποµείνει στον ασθενή, αλλά και να τον ενθαρρύνει, να τον ενεργοποιήσει και να 
τον κάνει ανεξάρτητο κατά το δυνατόν. Τα άτοµα που χρησιµοποιούν βοηθήµατα 
χαµηλής όρασης µπορούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού να παρακολουθήσουν 
τηλεόραση, να δούν τα πρόσωπα των συγγενών τους, να διαβάσουν το αγαπηµένο 
τους βιβλίο, να συµπληρώσουν µία επιταγή, ή ακόµη και να απολαύσουν και πάλι τα 
χόµπυ τους. Γενικά πράγµατα που η χαµηλή όραση δεν τους τα επέτρεπε.  Τα 
βοηθήµατα αυτά µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να τα προµηθεύονται από τα 
εξειδικευµένα οπτικά καταστήµατα. 
 
Λεζάντα Photo 1 
Ηλεκτρονικός φορητός µεγεθυντής, προσαρµοζόµενος σε τηλεόραση. ∆υνατότητα 
µεγέθυνσης 16Χ – 28Χ σε τηλεόρασης 20΄΄. 
 
Λεζάντα Photo 2 
Φορητός µεγεθυντής που φοριέται σαν γυαλιά. Εύρος µεγέθυνσης 30Χ. 


