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Βρισκόμαστε στην αρχή του κα-
λοκαιριού και ο ήλιος όσο πάει 
και γίνεται όλο και πιο απειλητι-
κός.

Εκτός από τα δέρμα μας και τα μά-
τια χρειάζονται οπωσδήποτε μεγάλη 
προστασία, καθώς η υπεριώδης ακτι-
νοβολία δημιουργεί μεγάλη ευαισθη-
σία στα ούτως ή άλλως ευαίσθητα αι-
σθητήρια όργανά μας.

 Πόσο κινδυνεύουν τα μάτια από την 
έκθεση στον ήλιο; Πως μπορούμε να 
προστατευτούμε;

Πως θα προστατεύσουμε 
τα MATIA μας

          από την ηλιακή           
          ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Προσοχή στους φακούς επαφής

Η έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει 
αρκετά προβλήματα. Η παρατεταμένη έκ-
θεση στον ήλιο χωρίς αντιηλιακή προστα-
σία εγκυμονεί κινδύνους. 
Το δέρμα γύρω από τα μάτια, αυτό δηλαδή 
που καλύπτει τα βλέφαρα, έχει άριστη αγ-
γείωση και αιμάτωση με αρκετή ανθεκτικό-
τητα στις κακουχίες. 
Εκτίθεται όμως σημαντικά στον ήλιο, καθώς 
στην χώρα μας η ηλιοφάνεια είναι μεγάλη, 
αυξάνονται οι ακτινικές βλάβες: καλοήθεις, 
αλλά και κακοήθεις.

Η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο χωρίς αντιηλι-αντιηλι-
ακή προστασίαακή προστασία, προδιαθέτει:

1. 1. Στις κακαίσθητες ρυτίδες από ακτινική βλάβη της ελα-
στίνης στο δέρμα.
2.2. Σε προνεοπλασιακές αλλοιώσεις του δέρματος, την 
ακτινική κεράτωση για παράδειγμα.
3.3. Σε αυξημένο ρίσκο για εκφύλιση ωχράς κηλίδας στην 
τρίτη ηλικία.
4.4. Σε κακοήθεις νεοπλασίες, όπως είναι το βασικό κυτταρι-
κό καρκίνωμα, που είναι συχνό κυρίως στο κάτω βλέφαρο.

5. 5. Το μελάνωμα, μια πιο σπάνια, αλλά πολύ πιο κακοή-
θη νεοπλασία, που σχετίζεται με έντονη έκθεση στον ήλιο,
 είναι πιθανόν να 
εμφανιστεί επί-
σης στα βλέφα-
ρα σε ασθενείς, 
που έχουν προ-
διαθέση και που 
έχουν παρατε-
ταμένη έκθεση 
στον ήλιο.

Του Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Χειρουργού-Οφθαλμίατρου,
Καθηγητή Οφθαλμολογίας στο Παν/μιο της Νέας Υόρκης.

Τα κριτήρια για την επιλογή γυαλιών
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Χρειάζεται λοιπόν αντιηλιακή αγωγή μεγάλου δείκτη στο 
δέρμα των βλεφάρων και συνήθως συνίστανται αντιηλια-
κά μεγάλης προστασίας με δείκτη πάνω από 15. Μερικά 
από τα αντιηλιακά μπορεί να προκαλέσουν αλλεργία στο 
δέρμα των βλεφάρων και επίσης η χρήση οποιασδήποτε
αλοιφής ή λαδιού στα βλέφαρα έχει ως αποτέλεσμα τελι-
κά η ουσία αυτή να βρεθεί και μέσα στο μάτι. 
Έτσι θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί για την 
ποιότητα και την καθαρότητα των αντιηλιακών που χρη-
σιμοποιούμε, γιατί αργά ή γρήγορα θα βρεθούν και μέσα 
στο μάτι και πιθανόν να μεταφέρουν και μικρόβια.
Ένας ακόμη τρόπος που φυσικά μπορούμε να προστατεύ-
ουμε τα μάτια μας είναι με τα κατάλληλα απορροφητικά 
γυαλιά ηλίου, που δεν επιτρέπουν στις υπεριώδεις ακτι-
νοβολίες UVA και UVB να έρθουν σε επαφή με τα μάτια 
και ειδικά τον «αμφιβληστροειδή».
Στις μέρες μας έχουν κατασκευασθεί όχι μόνο γυαλιά ηλί-
ου υψηλής αποροφητικότητας, αλλά και ενδοφακοί που 
χρησιμοποιούνται στις επεμβάσεις καταρράκτη. 

Δυστυχώς, συχνά, γυαλιά ηλίου που πωλούνται από πλα-
νόδιους, δεν προσφέρουν την απαραίτητη προστασία και 
μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Η προστασία των ματιών αφορά όλους τόσο τους ενήλι-
κες όσο και τα παιδιά, και ιδιαίτερα όσους έχουν υποβλη-
θεί σε διαθλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις.

  Μάθετε ποια γυαλιά μπορούν να εξαλείψουν μπλε 
φως και λάμψεις, που μπορούν  να προκαλέσουν βλά-
βη στον αμφιβληστροειδή του ματιού σας.
   Τα υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου είναι πιο αποτελεσματι-
κά και ευεργετικά, καθώς προσφέρουν προστασία σε 
μια μεγάλη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου της περι-
φέρειας του ματιού σας. 

Είναι επίσης σημαντικό η 
επιλογή των γυαλιών ηλί-
ου να γίνεται με τα παρα-
κάτω κριτήρια: 

   Να αισθάνεσθε άνετα, 
όταν τα φοράτε και να 
μην επηρεάζουν αρνητι-
κά την όρασή σας. 
    Ελέγξτε την ετικέτα που 
επισυνάπτεται  ότι ανα-
φέρει 100% προστασία 
από τις ακτίνες UVA και 
UVB. 

Το καλοκαίρι είναι συνήθως 

η εποχή που οι χρήστες 

φακών επαφής χρησιμο-

ποιούν τους φακούς τους 

συχνότερα, κυρίως επει-

δή τους διευκολύνει στη 

διεκπεραίωση κάποιων 

δραστηριοτήτων, όπως κο-

λύμπι, άθληση.

ν



34
ΟΜΟΙΟπαθητική Ιατρική  Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος  2010

Για αυτούς που κολυμπούν σε πισίνες ή στην θάλασσα με 
φακούς επαφής, το υπερωσμωτικό περιβάλλον της θάλασ-
σας ή της πισίνας αφυδατώνει τον φακό με αποτελέσμα για 
τα πρώτα λεπτά, αφότου βγούμε από το νερό, ο φακός να εί-
ναι ουσιαστικά «κολλημένος» επάνω στον κερατοειδή, Άρα, 
αυτά τα πρώτα δέκα λεπτά είναι κακή στιγμή να αφαιρεθούν 
οι φακοί επαφής για την πιθανότητα τραυματισμού του κε-
ρατοειδή. Γενικά, δεν συνίσταται η χρήση φακών επαφής σε 
όσους κολυμπούν σε νερό πισίνας, σε ποτάμια ή λίμνες γιατί 
αυτό φέρει πολύ μεγάλο κίνδυνο για επιμόλυνση από ακαν-
θαμοιβάδα (παράσιτο που προσβάλλει τον κερατοειδή). 
Στη χώρα μας και ιδιαίτερα μεταξύ των μηνών Μαΐου και Σε-
πτεμβρίου υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων μυκητιάσεων 
που ευνοούνται από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Οι μυκη-
τιάσεις είναι πολύ σοβαρές μολύνσεις του κερατοειδή, γιατί 
δεν ανταποκρίνονται σε αντιβιοτική αγωγή και χειροτερεύ-
ουν με τη χρήση κορτιζόνης. Η άμεση διάγνωση και αντιμε-
τώπιση είναι και εδώ η καλύτερη λύση.

Ειδικά αν η δίαιτά τους είναι λιτή σε πολύ παχιά φαγητά και 
μπαχαρικά. Μερικοί παράγοντες που βοηθούν είναι η μείω-
ση του στρες, η συχνή κολύμβηση στο υγιεινό και το υπε-
ρωσμωτικό περιβάλλον της θάλασσας, η διαφορά θερμο-
κρασίας και ίσως και η αλλαγή της δίαιτας το καλοκαίρι.
Τέλος, είναι γνωστό ότι η υπεριώδης ακτινοβολία σε συνεχή 
και αθροιστική επίδραση μπορεί να βοηθήσει στον σχημα-
τισμό «καταρράκτη» (το θάμπωμα του φυσικού φακού του 
ματιού σας), άρα η προστασία από μικρή κιόλας ηλικίας με 
καλής ποιότητας γυαλιά που «μπλοκάρουν» την υπεριώδη 
ακτινοβολία είναι σημαντική. 
Η ίδια κακή ακτινοβολία ενοχοποιείται επίσης για ένα σημα-
ντικό ποσοστό της «εκφύλισης της ωχράς κηλίδας», μία δυ-
στυχώς πολύ συχνή πάθηση της Τρίτης ηλικίας στο οπίσθιο 
τοίχωμα του οφθαλμού. 

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η προστασία των ματιών 
αφορά όλους, ιδιαίτερα όσους έχουν υποβληθεί σε διαθλα-
στικές χειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή στα παιδιά, τόσο όσον αφορά τη χρήση ενδεδειγ-
μένων γυαλιών ηλίου, αλλά και καπέλου για επιπλέον προ-
στασία. Μην ξεχνάτε ότι τα γυαλιά δεν είναι μόνο προστατευ-
τικά, αλλά προσφέρουν και στυλ στην προσωπικότητά σας. 
 

Δεν είναι όμως όλα δυσάρεστα 
στο καλοκαίρι. Συνήθως σε άτομα 
που πάσχουν από ξηροφθαλμία, 
βλεφαρίτιδα και ροδόχρου ακμή, 
τους μήνες του καλοκαιριού και 
ειδικά εάν βρίσκονται κοντά στη 
θάλασσα, βελτιώνονται σημαντι-
κά τα συμπτώματά τους. 

Οι χρήστες φακών επαφής αντιμετω-
πίζουν πρόσθειες δυσκολίες, καθώς 
η άμμος της θάλασσας, η σκόνη, η 
ζέστη και το καυσαέριο προκαλούν 
προβλήματα με την πολύωρη χρήση 
φακών επαφής δίνοντας αισθήματα 
ξένου σώματος, δακρύσματος και ερε-
θισμού. 

Η καλή υγιεινή των βλεφάρων, η καλή 
χρήση των φακών επαφής, με δια-
λείμματα της χρήσης τους σε περιό-
δους ερεθισμού, καθώς και η συχνή 
επίσκεψη στον οπτικό ή οφθαλμίατρο 
μας, βοηθάει σημαντικά. 

Όταν η ωχρά κηλίδα δεν λειτουργεί φυσιο-
λογικά εμφανίζεται θολερότητα ή σκοτεινή 
όραση στο κέντρο του οπτικού μας πεδίου. Η 
εκφυλιστική νόσος επηρεάζει τόσο τη μακρι-
νή όσο και τη κοντινή όραση. 


