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Γιατί ο παιδίατρος χρειάζεται τη γνώμη του 
παιδοφθαλμιάτρου;

Πότε ο παιδίατρος χρειάζεται τη γνώμη του 
παιδοφθαλμιάτρου;



Η αρχή του ταξιδιούΗ σκοτεινή περίοδος της οργανογένεσηςΟ οπτικός τοκετός



Η οπτική εξέλιξη



Ο ρόλος της όρασης 



Οσφρηση

Ακοή

Γεύση

Αφή

Όραση

Οι αισθήσεις

1. Υποδέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον

2. Τα μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα και τα 
στέλνουν στον εγκέφαλο

3. Ο εγκέφαλος τα κάνει εικόνες, ακούσματα, 
μυρωδιές κλπ

85%
45%



Πως το φως γίνεται εικόνα & πληροφορία;

Το μάτι εστιάζει το 
φως (400 -750nm) 
πάνω στον 
αμφιβληστροειδή

Ο αμφιβληστροειδής 
μετατρέπει το φως 
σε βιοηλεκτρικές
ώσεις (σήματα)

Οι βιοηλεκτρικές ώσεις 
μεταφέρονται  με την 

οπτική οδό σε ποικίλους 
προορισμούς στον 

εγκέφαλο  για αξιοποίηση

Οπτικοί 
αντανακλαστικοί 

μηχανισμοί 
προστασίας 

Τι είναι αυτό που βλέπουμε;

Που βρίσκονται αυτά που 
βλέπουμε; 

Συνεργασία & 
Κίνηση των ματιών



Διαταραχή 
στην 
ικανότητα 
εστιασμού
του φωτός 
πάνω στον 
αμφιβληστρο
ειδή

Μειωμένη διαθλαστική ικανότητα
Αντίστοιχες είναι και οι διαταραχές 

της οπτικής λειτουργίας



Αδυναμία μετατροπής του φωτός σε βιοηλεκτρικά 
σήματα

Διαταραχή μεταφοράς & επεξεργασίας των 
βιοηλεκτρικών σημάτων σε φλοιικές περιοχές

Οπτικές διαταραχές λόγω 
εγκεφαλικών βλαβών

1ο αίτιο σημαντικής μείωσης της 
όρασης στα παιδιά

Kong et al., Journal of AAPOS 2012 (USA)



Πως βιώνουν οπτικά τον κόσμο τα παιδιά αυτά;



Πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά;

Η οπτική λειτουργία με την ισχυρή επίδραση που ασκεί στον 
εγκέφαλο, επηρεάζει σημαντικούς τομείς ανάπτυξης ενός παιδιού.



Επικοινωνία 

Κοινωνικότητα
& 
συναισθηματική 
ανάπτυξη



Ισορροπία 
& αδρή κινητικότητα

Λεπτή κινητικότητα



Μάθηση

Μίμηση
Ομιλία
Ανάγνωση
Γραφή



Η όραση είναι ο σημαντικότερος 
πληροφοριοδότης του εγκεφάλου και οι 

διαταραχές της επηρεάζουν σημαντικά τη 
γενική ψυχοκινητική ανάπτυξη ενός 

παιδιού...

... αποτελούν ένα αναπτυξιακό επείγον

Γιατί ο παιδίατρος χρειάζεται τη γνώμη του 
παιδοφθαλμίατρου; Πρώιμη διάγνωση διαταραχών της & έγκαιρη 

αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητη

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ, ΣΤΑ 3 & 5 ΧΡΟΝΙΑ



Μέρος Β΄

Πότε ο παιδίατρος χρειάζεται τη γνώμη του 
παιδοφθαλμιάτρου

Απλές & σύνθετες κλινικές περιπτώσεις

Όταν θέλει ...

- Να παρακολουθήσει τη φυσιολογική ανάπτυξη της 
όρασης του μικρού του ασθενή, παράλληλα με τη 
πορεία της ΨΚ ανάπτυξης (πρόληψη)

- Τη συμβολή του στη διάγνωση – αντιμετώπιση -
παρακολούθηση παθήσεων 



Προληπτικοί οφθ/κοί έλεγχοι

Στο μαιευτήριο

Στα 3 & 5 
χρόνια της ζωής



1. Τα βρέφη που δακρύζουν & τσιμπλιάζουν

2. Παιδιά με κόκκινα μάτια που τα τρίβουν



3. Παιδιά με διόγκωση στο βλέφαρο

4.  Παιδιά με λευκωπή ανταύγεια στην κόρη του ματιού



5.  Παιδιά  με μαθησιακές δυσκολίες & που
αποτυγχάνουν στον προληπτικό έλεγχο



6. Παιδιά που στραβίζουν

Βυθοσκόπηση
Αποκλεισμός ενδοβολβικής

παθολογίας

https://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.shreyaeyecentre.com/userfiles/4akgd53r.jpg&imgrefurl=http://www.shreyaeyecentre.com/faq.php&docid=KpdbPQC6FQFlEM&tbnid=oHmuI6jNpJMDBM:&vet=10ahUKEwiopuXWvJvbAhUM36QKHWnuDRIQMwhkKB4wHg..i&w=575&h=138&bih=575&biw=1043&q=partially%20accommodative%20in%20childhood&ved=0ahUKEwiopuXWvJvbAhUM36QKHWnuDRIQMwhkKB4wHg&iact=mrc&uact=8


Ο στραβισμός δεν είναι πάντοτε ένα αθώο κλινικό σημείο



7. Το παιδί με ανώμαλη θέση κεφαλής - ραιβόκρανο

Μεγάλες διαθλ
ανωμαλίες

Νυσταγμός Κάθετος 
στραβισμός

Μειωμένη 
περιφερική 

όραση



7.  Παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

Νευροαναπτυξιακές 
διαταραχές:
Εγρήγορση
Κινητικό
Νοητικό
Άλλη παθολογία 
Φάρμακα 

Οπτικές διαταραχές συναντώνται πολύ συχνότερα σε παιδιά με 
νευροαναπτυξιακά προβλήματα (6 φορές συχνότερα)



8. Συνδρομή στο διαγνωστικό παζλ & 
παρακολούθηση συστηματικών παθήσεων

Σύνδρομα 
ανιριδίας

Σύνδρομο 
Alagille

Σύνδρομο 
Alport

Νόσος
Wilson

Κυστίνωση σ. Down

Βλεννο
πολυσακχαρίδωση



σ. Cocayne σ. Kearns-Sayre ν. Batten ν. Bardet Biedl 

σ. Joubert Αυτοάνοσα
Ιριδοκυκλίτιδα

Οίδημα 
θηλής

Οζίδια Lisch
NF 1



Τοξοπλάσμωση Μεγαλοκυτταροϊός

Αγγειϊτιδα
Οξεία Λευχαιμία



Η όραση είναι μια εξαιρετικά σύνθετη 
(όχι μόνο οπτική οξύτητα),

αλλά και εξαιρετικά σημαντική αίσθηση για την ΨΚ 
ανάπτυξη

Υπάρχουν μέθοδοι που να την εκτιμούν συνολικά;



Δείκτης NiKo

Το NiKo τεστ
7 Βήματα



Μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά;

Θεραπεύουμε ότι θεραπεύεται

Καταγράφουμε την υπολειπόμενη οπτική λειτουργία 

Την ενδυναμώνουμε με ειδικά προγράμματα

Την κάνουμε πιο λειτουργική για την καθημερινότητα 
του παιδιού



Πρώιμη διάγνωση των οπτικών διαταραχών & έγκαιρη 
αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητη 

& για τη ψυχοκινητική ανάπτυξη ενός παιδιού

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Συμπεράσματα

Οφθ/κοι έλεγχοι σε 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑ



Η Ομάδα μας



Ευχαριστώ για την προσοχή σας !

www.ophthalmica.gr

kozeis@ophthalmica.gr
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