
Τι θα πρέπει να ξέρουµε για τα µάτια µας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
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Το δέρµα γύρω από τα µάτια, αυτό δηλαδή που καλύπτει τα βλέφαρα, έχει άριστη αγγείωση και 

αιµάτωση µε αρκετή ανθεκτικότητα στις κακουχίες. Εκτίθεται όµως σηµαντικά στον ήλιο και καθώς 

στην χώρα µας η ηλιοφάνεια είναι µεγάλη, αυξάνονται οι ακτινικές βλάβες: καλοήθεις αλλά και 

καοκήθεις. Η παρατεταµένη έκθεση στον ήλιο χωρίς αντηλιακή προστασία, προδιαθέτει:  

1) Στις κακαίσθητες ρυτίδες από ακτινική βλάβη της ελαστίνης στο δέρµα.  

2) Σε προνεοπλασιακές αλλοιώσεις του δέρµατος, την ακτινική κεράτωση για παράδειγµα.  

3) Σε κακοήθεις νεοπλασίες όπως είναι το βασικοκυτταρικό καρκίνωµα που είναι συχνό κυρίως 

στο κάτω βλέφαρο.  

4) Το µελάνωµα, µια πιο σπάνια αλλά πολύ πιο κακοήθη νεοπλασία που σχετίζεται µε έντονη 

έκθεση στον ήλιο, είναι πιθανόν να εµφανιστεί επίσης στα βλέφαρα σε ασθενείς που έχουν 

προδιαθέση και που έχουν παρατεταµένη έκθεση στον ήλιο. 

 Χρειάζεται λοιπόν αντιηλιακή αγωγή µεγάλου δείκτη στο δέρµα των βλεφάρων και συνήθως 

συνίστανται αντηλιακά  µεγάλης προστασίας µε δείκτη πάνω από 15. Μεριά από τα αντηλιακά 

µπορεί να προκαλέσουν αλλεργία στο δέρµα των βλεφάρων και επίσης η χρήση οποιασδήποτε 

αλοιφής ή λαδιού στα βλέφαρα έχει σαν αποτέλεσµα τελικά η ουσία αυτή να βρεθεί και µέσα στο 

µάτι. Έτσι θα πρέπει να είµαστε αρκετά προσεκτικοί για την ποιότητα και την καθαρότητα των 

αντηλιακών που χρησιµοποιούµε, γιατί αργά ή γρήγορα θα βρεθούν και µέσα στο µάτι και πιθανόν 

να µεταφέρουν και µικρόβια.  

Το καλοκαίρι συνήθως είναι εποχή που αρχίζουν να συναντούν αρκετές δυσκολίες οι χρήστες 

φακών επαφής 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 ερεθισµού. Η καλή υγιεινή των βλεφάρων, η καλή χρήση των φακών επαφής, µε 

διαλείµµατα της  χρήσης τους σε περιόδους ερεθισµού, καθώς και η συχνή επίσκεψη στον οπτικό ή 

οφθαλµίατρο µας,  βοηθάει σηµαντικά. Για αυτούς που κολυµπούν σε πισίνες ή στην θάλασσα µε 

φακούς επαφής, το υπερωσµωτικό περιβάλλον της θάλασσας ή της πισίνας αφυδατώνει τον φακό µε 

αποτελέσµα για τα πρώτα λεπτά αφότου βγούµε από το νερό ο φακός να είναι ουσιαστικά 

«κολληµένος» επάνω στον κερατοειδή, Άρα, αυτά τα πρώτα δέκα λεπτά είναι κακή στιγµή να 

αφαιρεθούν οι φακοί επαφής για την πιθανότητα τραυµατισµού του κερατοειδή. 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 ακανθαµοιβάδα (παράσιτο που προσβάλλει 

τον κερατοειδή). Στη χώρα µας και ιδιαίτερα µεταξύ των µηνών Μαϊου και Σεπτεµβρίου υπάρχει 

αύξηση των κρουσµάτων µυκητιάσεων που ευνοούνται από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Οι 



µυκητιάσεις είναι πολύ σοβαρές µολύνσεις του κερατοειδή γιατί δεν ανταποκρίνονται σε αντιβιοτική 

αγωγή και χειροτερεύουν µε τη χρήση κορτιζόνης. Η άµεση διάγνωση και αντιµετώπιση είναι και 

εδώ η καλύτερη λύση. 

 ∆εν 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 σηµαντικά τα συµπτώµατα  τους. Ειδικά αν η δίαιτά τους είναι λιτή σε πολύ 

παχιά φαγητά και µπαχαρικά. Μερικοί παράγοντες που βοηθούν είναι η µείωση του στρες, η συχνή 

κολύµβηση στο υγιεινό και το υπερωσµωτικό περιβάλλον της θάλασσας, η διαφορά θερµοκρασίας 

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 σχηµατισµό καταρράκτη, άρα η προστασία από µικρή κιόλας ηλικίας µε καλής 

ποιότητας γυαλιά που «µπλοκάρουν» την υπεριώδη ακτινιβολία είναι σηµαντική. Η ίδια κακή 

ακτινοβολία ενοχοποιείται επίσης για ένα σηµαντικό ποσοστό της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, µία 

δυστυχώς  πολύ συχνή πάθηση της Τρίτης ηλικίας, άρα φοράτε τα γυαλιά σας στον ήλιο, ακόµα και 

από την παιδική ηλικία. 
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
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