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Τα μάτια μας 
και η επιστροφή 
από τις 
διακοπές του 
καλοκαιριού

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005

Τώρα που όλοι µας περάσαµε ωραία στις καλοκαιρινές διακοπές και ξεκουραστήκαµε, ετοιµαζόµαστε για την επάνοδο 
στις κανονικές δραστηριότητες και λειτουργίες µας. Αρχίζουµε πρώτα µε τα παιδιά που καλό θα ήταν αυτό το διάστηµα να 
κάνουν µία καλή οφθαλµολογική εξέταση µε τον οφθαλµίατρό τους και να γίνει κάποια πιθανή διόρθωση στα γυαλιά που 
φοράνε, ή γυαλιά που θα χρειαστεί να φορέσουν για την αρχή της σχολικής χρονιάς. Για παιδιά που έχουν σταθερή µυωπία, 
αστιγµατισµό ή υπερµετρωπία, συνήθως αυτό πρέπει να γίνεται κάθε ένα µε δύο χρόνια, εκτός εάν έχει υπάρξει κάποια 
αλλαγή, ή φυσικά εάν τα γυαλιά υπέστηκαν κάποιες «κακουχίες» στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.  
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός από την άψογη κατάσταση του µέρους του γυαλιού που µας βοηθάει να βλέπουµε, είτε αυτό 
είναι πλαστικό είτε είναι γυαλί, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και ο σκελετός, γιατί οποιαδήποτε κλίση ή χαλάρωση του 
σκελετού, αλλοιώνει το οπτικό αποτέλεσµα που δίνουν οι φακοί που έχει συναρµολογήσει ο οπτικός µας για να µας βοηθήσει 
µε την όρασή µας. 
 
Όσον αφορά τους ωριµότερους διοπτροφόρους που έχουν τελειώσει τις σχολικές τους υποχρεώσεις, ίσως αυτή είναι µία 
καλή ευκαιρία µετά από τους µήνες του καλοκαιριού, να γίνει µία καινούργια µέτρηση της µυωπίας, υπερµετρωπίας  
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ή αστιγµατισµού, και φυσικά θα ήταν µία καλή ευκαιρία, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει η χρήση των γυαλιών και των 
φακών επαφής στις διακοπές του καλοκαιριού, να συµβουλευτούν τον οφθαλµίατρό τους για το αν είναι καλοί υποψήφιοι  
ή όχι για τη διόρθωση της υπερµετρωπίας, µυωπίας ή αστιγµατισµού µε laser.  
 
Σχετικά µε αυτούς που φορούσαν φακούς επαφής το καλοκαίρι, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, θα πρέπει 
να κοιτάξουν µε προσοχή αφενός τις θήκες που χρησιµοποιούν για την αποθήκευση των φακών επαφής, όσο και τα 
καθαριστικά υγρά. Συνιστάται πάντα να αγοράζουµε συσκευασίες καθαριστικών υγρών φακών επαφής που είναι όσο το 
δυνατόν µικρότερες, έτσι ώστε να τις ανανεώνουµε πολύ συχνά. Είναι συχνό φαινόµενο να καλλιεργούνται µικρόβια τόσο 
από τις θήκες των φακών επαφής, όσο και από τα πώµατα των µπουκαλιών µε καθαριστικά ή φυσιολογικό ορρό.  
Σηµαντικό είναι να γίνει ένας πολύ προσεκτικός καθαρισµός ή να επισκεφτούµε τον οφθαλµίατρό µας ή τον οπτικό µας  
και να γίνει αντικατάσταση των θηκών αυτών και των υγρών αυτών µε καινούργια στείρα προϊόντα. 

Όσον αφορά τους µεσήλικες ασθενείς µας, ας µην πανικοβληθούν αν τις πρώτες ηµέρες δουλειάς το Σεπτέµβριο 
ανακαλύψουν ότι η κοντινή τους όραση έχει εξαφανισθεί. Είναι συνηθισµένο φαινόµενο σε άτοµα µεταξύ 38 και 43 ετών  
που «ερωτοτροπούν» µε την πρεσβυωπία, όταν σταµατήσουν να δουλεύουν µε το συνηθισµένο ρυθµό εργασίας τους,  
να χαλαρώνει και ο ακτινωτός µυς του µατιού ο οποίος είναι αυτός που µας βοηθάει να εστιάζουµε κοντά.  
Έτσι, τα συµπτώµατα της πρεσβυωπίας είναι πολύ πιο έντονα µετά από ηµέρες ή εβδοµάδες ξεκούρασης και αρκεί 
βέβαια να επανέλθουµε στο ρυθµό εργασίας µας έτσι ώστε αυτά να περάσουν. Βέβαια, εάν τα συµπτώµατα πρεσβυωπίας, 
δηλαδή δυσκολίας στην κοντινή ανάγνωση συνεχίσουν, είναι µία καλή αφορµή επίσκεψης στον οφθαλµίατρό µας για 
µία καλή οφθαλµολογική εξέταση, στην οποία ίσως κριθεί απαραίτητο να αρχίσουµε να χρησιµοποιούµε σε ορισµένες 
περιστάσεις πρεσβυωπικά γυαλιά. Μπορεί επίσης να µας δοθούν κάποιες ασκήσεις που θα βοηθήσουν για µερικά χρόνια 
να αποφύγουµε τη χρήση γυαλιών πρεσβυωπίας, ή ακόµα να συζήτησουµε µε τον οφθαλµίατρό µας την πιθανότητα της 
διόρθωσης της πρεσβυωπίας µε laser. 
 
Όσον αφορά τους ασθενείς της Τρίτης Ηλικίας, οι καλοκαιρινοί µήνες και η έκθεση σε πολύ έντονο ήλιο, θα έκαναν 
προφανές σε αυτούς που δεν το είχαν αντιληφθεί τον περασµένο χειµώνα, την παρουσία ενοχλητικών συµπτωµάτων 
καταρράκτη. Εάν η όρασή σας είναι θαµπή σε πολύ έντονο φως και κάθε φορά που οδηγείτε το βράδυ είστε αντιµέτωποι µε 
τα φώτα των άλλων αυτοκινήτων, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον οφθαλµίατρό σας γιατί υπάρχει σηµαντική περίπτωση, ειδικά 
εάν βρίσκεστε σε ηλικία άνω τωβ 60 ετών, να πάσχετε από καταρράκτη. Αναλόγως µε τη σοβαρότητα και την ενόχληση που 
έχετε στην καθηµερινή σας ζωή, ίσως χρειαστεί να προγραµµατίσετε µέσα στον επόµενο χρόνο να απαλλαγείτε από αυτό το 
πρόβληµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο καταρράκτης είναι ίσως η µόνη κατάσταση του ανθρωπίνου σώµατος που µπορεί να 
αντιστραφεί ολοτελώς, δηλαδή να µπορέσει κάποιος να επανέλθει σε πολύ νεαρότερη κατάσταση όρασης από  
αυτή που βρίσκεται τη στιγµή που εµφανίζεται το πρόβληµα. 

Η δική µας σύσταση είναι, ότι παρότι οι µηνές της πολύ έντονης έκθεσης στον ήλιο πέρασαν, ειδικά στη χώρα µας, θα ήταν 
καλό να φοράµε πάντα τα γυαλιά ηλίου οποιαδήποτε στιγµή βρισκόµαστε σε έκθεση στο ηλιακό φως, γιατί αυτό προστατεύει 
τόσο τους φακούς του µατιού µας, όσο και την ωχρά κηλίδα του µατιού από σηµαντική ποσότητα ενέργειας που µπορεί να 
προδιαθέσει τόσο στον σχηµατισµό του καταρράκτη, όσο και στην εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. 
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Αυτοί που βρήκαν ανακούφιση από συµπτώµατα βλεφαρίτιδας και ροδόχρου ακµής στους µήνες που πέρασαν κοντά στη 
θάλασσα (είναι γνωστό ότι το θαλασσινό νερό βελτιώνει πάρα πολύ τη συµπτωµατολογία της ενδοφθαλµίτιδας, ξηροφθαλµίας 
και ροδόχρου ακµής), η επιστροφή στην καθηµερίνη ρουτίνα (ειδικά εάν αυτή βρίσκεται στο περιβάλλον της πόλης 
µε περισσότερο άγχος, µε διαφορετική διατροφή και φυσικά µε λιγότερο έκθεση σε θαλασσινό νερό), θα επαναφέρει 
πιθανώς τα ενοχλητικά συµπτώµατα της αίσθησης ξένου σώµατος, της δακρύρροιας, της ενόχλησης στα µάτια, κοκκίνισµα, 
πρήξιµο των βλεφάρων και εάν αυτό φτάσει σε σηµείο που µας ενοχλεί στην καθηµερινή µας ζωή, καλό θα ήταν να 
επισκεφτούµε τον οφθαλµίατρό µας για µια καλή εκτίµηση της κατάστασης και µια πιθανή συστηµατική αγωγή έτσι ώστε να 
είµαστε όσο πιο άνετα γίνεται µε τα συµπτώµατα της βλεφαρίτιδας. 
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