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Αδιαµφισβήτητα, ο αθλητισµός παρέχει τεράστια οφέλη στον ανθρώπινο 

οργανισµό σε ψυχικό και σωµατικό επίπεδο. Είναι όµως γνωστό πως ενέχει 

και κινδύνους αν δεν λαµβάνονται σωστά µέτρα άθλησης και συνεχής ιατρική 

παρακολούθηση σε κάθε περίπτωση, πολύ περισσότερο δε, εάν ο αθλούµενος 

αντιµετωπίζει κάποια συγκεκριµένα προβλήµατα υγείας. Ανάµεσα στους 

τραυµατισµούς που µπορεί να συµβούν στον αθλητή ή απλώς στον αθλούµενο 

είναι και αυτοί των µατιών. Στις Η.Π.Α. εµφανίζονται ετησίως περίπου 100 

χιλιάδες τραυµατισµοί του µατιού που σχετίζονται µε την άθληση. Το 1/3 

µάλιστα από αυτούς τους τραυµατισµούς αφορά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 

16 ετών. Το πιο σηµαντικό όµως, είναι το γεγονός πως η συντριπτική 

πλειονότητα αυτών των τραυµατισµών σε ποσοστό 90% θα µπορούσε να είχε 

αποφευχθεί.  

Γενικότερα θα πρέπει να γνωρίζουµε πως κάθε άθληµα που σχετίζεται µε 

µπαστούνι, ρακέτα και κάθε είδους σώµα που εκτοξεύεται καθώς και µε 

συγκρούσεις σώµα µε σώµα µεταξύ των παικτών παρουσιάζει µια µεγαλύτερη 

επικινδυνότητα από άλλα αθλήµατα. Έτσι µπορούµε να πούµε πως αθλήµατα 

όπως το µπάσκετ έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου για 

τραυµατισµούς στα µάτια ενώ αθλήµατα όπως του κλασικού αθλητισµού, 

ακόµη και το παρεξηγηµένο ποδόσφαιρο έχουν χαρακτηριστεί ως χαµηλού 

κινδύνου. Ειδικά στο ποδόσφαιρό, αυτό οφείλεται από τη µεγάλη διάµετρο 

της µπάλας σε σχέση µε τη αυτή του οφθαλµικού κόγχου.  

Οι ειδικοί µε τα αθλήµατα, προπονητές, αθλητίατροι, καθώς βεβαίως και 

οφθαλµίατροι θα πρέπει να προειδοποιούν τους αθλητές για τους πιθανούς 

κινδύνους που ελλοχεύουν και να τους συστήνουν και τις ανάλογες 

προφυλάξεις. Είναι κατανοητό πως ειδικά για τους αθλητές που έχουν 

διαγνωσµένο οφθαλµολογικό πρόβληµα ή που έχουν υποβληθεί σε 

χειρουργικές επεµβάσεις στα µάτια θα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης 

προσοχής και προφύλαξης. Σε αυτούς εξαιρούνται όσοι έχουν υποβληθεί σε 

επεµβάσεις µε λέιζερ για µυωπία ή αστιγµατισµό, αφού έχει 

επανειληµµένως αποδειχτεί η µετεγχειρητική ανθεκτικότητα των ιστών σε 

συνθήκες υψηλής φόρτισης, µεγαλύτερης µάλιστα απ’ ότι στα αθλήµατα. 



Μετά από τη γενική οφθαλµολογική εξέταση του αθλητή από τον 

οφθαλµίατρο θα πρέπει να του παρέχονται ειδικές προφυλάξεις για τα 

αθλήµατα σχεδιασµένες ανάλογα το άθληµα, οι οποίες µάλιστα οφείλουν να 

φέρουν τη σφραγίδα των µεγάλων και αναγνωρισµένων οργανισµών. Θα 

πρέπει να επισηµάνουµε πως ακόµη και οι αθλητές που φορούν φακούς 

επαφής θα πρέπει να χρησιµοποιούν κατάλληλα προστατευτικά οφθαλµών. 

Μια γενική συµβουλή προς τους γονείς για την προστασία των µατιών των 

παιδιών τους είναι η επιλογή αθληµάτων και παιχνιδιών κατάλληλα µε την 

ηλικία και την ωριµότητα των παιδιών τους. Με αυτόν τον τρόπο καθώς και 

µε τη συνεχή επαγρύπνηση των ειδικών για την προφύλαξη και τήρηση των 

κανόνων προστασίας, οι τραυµατισµοί µπορούν να αποφευχθούν και το 

άθληµα να παρέχει  στο παιδί – αθλητή µόνο θετικά οφέλη.  
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