
Dbaj o oczy swojego dziecka 
Zez, daltonizm, osłabienie mięśni ocznych - takie zaburzenia wykry wają okuliści u pierwszoklasistów. Specjaliści biją 
na alarm: zbyt późno zauważone są nieodwracalne! 

Ewa Furtak 

Pomysłodawczynią Szkoły Zdrowego 
Widzenia, w ramach której okuliści ba
dają dzieci, jest dr Iwona Filipecka z 
bielskiej kliniki Okulus Plus, członkini 
Amerykańskiej Akademii Okulistyki. 
W zeszłym roku w okresie od lutego 
do czerwca specjaliści z kliniki Oku
lus Plus wykonali badania przesiewo
we wzroku u dzieci sześcio-siedmio-
letnich z pierwszych klas szkól pod
stawowych powiatu bielskiego. Róż
nego rodzaju zaburzenia widzenia wy
kryto u niemal co trzeciego dziecka. 
Wiele z nich było wcześniej niezdia-
gnozowanych. 

II edycja Szkoły Zdrowego Widze
nia właśnie się zaczęła. W jej ramach 
bezpłatne specjalistyczne badania oku
listyczne zostaną wykonane u uczniów 
klas pierwszych szkól podstawowych 
z Jaworzna. - Przebadamy ok. 700 pier
wszoklasistów Od ósmego roku życia 
niektóre zmiany są nieodwracalne, 
a bilans sześciolatkówjest w Polsce ro
biony w zbyt wąskim zakresie, by wy
kryć nawet podstawowe zaburzenia 
wzroku u dzieci. Dlatego też raport ze 
Szkoły Zdrowego Widzenia wysialiś
my do NFZ i ministra zdrowia. Nieste
ty, nadal czekamy na odpowiedź - mó
wi dr Filipecka. 

Kłopoty w nauce? 
Filipecka opowiada, że zaburzenia wi
dzenia mogą się przekładać na wyni
ki w nauce. Do kliniki Okulus Plus tra
fił kiedyś chłopiec, czwartoklasista, 
którego szkoła skierowała do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, uzna
jąc, że dziecko jest opóźnione w roz
woju umysłowym. Chłopiec miał du
że problemy z pisaniem i czytaniem. 
Pojawił się nawet pomysł, żeby go prze-

Sygnałem, że dziecko może mieć wadę wzroku, jest np. mrużenie oczu, pisanie poza linijkami w zeszycie, przybliżanie 
czytanego tekstu do oczu, skręcanie ciała i głowy ciągle w jedną stronę. Warto przebadać u okulisty dziecko z dysleksją 

nieść do szkoły specjalnej. Na szczę
ście w poradni trafił na kogoś, kto wy
siał go jeszcze na badania okulistycz
ne. Okazało się, że przyczyną proble
mów jest niezdiagnozowana bardzo 
wysoka wada wzroku. Wcześniej nikt 
tego nie stwierdził, a szkoda. Im póź
niej zdiagnozowana wada, tym więk
sze problemy z jej leczeniem. 

Kiedy dzieci nie potrafią 
rozróżnić kolorów 
Jakie wady wzroku okuliści diagno
zują u pierwszoklasistów? Aż 15 proc. 

przebadanych na Podbeskidziu dzie
ci miało problemy z widzeniem na bli
skie lub dalekie odległości. W przy
padku zaburzenia ostrości widzenia 
na dalsze odległości dzieci mają pro
blemy z odczytaniem tego, co nau
czyciel napisał na tablicy. Z kolei przy 
kłopotach z widzeniem na bliskie od
ległości dzieciom trudniej nauczyć się 
czytać i pisać. U ponad 3 proc. dzieci 
lekarze stwierdzili jednoczesne wy
stępowanie obu tych zaburzeń. 

2 proc. przebadanych maluchów 
miało problemy z rozpoznawaniem 

barw. Prawie 6 proc. spośród prze
badanych przez nas dzieci miało ze
za rozbieżnego - to efekt zaburzeń 
napięcia mięśni gałek ocznych. Zez 
to nie tylko defekt kosmetyczny. 
Mózg łączy w całość obraz z jednego 
i drugiego oka. W przypadku gdy 
choć jedno oko zezuje, obraz ten bę
dzie nieprawidłowy - U 21 przeba
danych pierwszoklasistów stwierdzi-
liśmy zaburzenia widzenia prze
strzennego. To problem, który 
w przyszłości może im uniemożliwić 
wykonywanie niektórych zawodów, 

dlatego tak ważne jest korygowanie 
tej wady - mówiła, podsumowując 
akcję na Podbeskidziu, dr Filipec
ka. 

Okazuje się też, że część dzieci no
szących już okulary z powodu zdia-
gnozowanej wcześniej wady, nie wi
dzi w nich prawidłowo. Rodzice cza
sem zapominają, że u dziecka wada 
może się dość szybko zmieniać, i ko
ntrole okulistyczne, a także zmiana 
okularów są częstsze niż u doro
słych. 

Akcja w Jaworznie dopiero wystar
towała, ale już poza niezdiagnozowa-
nymi wcześniej wadami wzroku 
stwierdzono u dzieci zeza, daltonizm 
i osłabienie mięśni ocznych. Ich rodzi
ce otrzymali pisemne informacje o wy
krytych wadach z zaleceniami, by zgło
sić się z dziećmi do specjalistów. 

Na co zwracać uwagę? 
Jak mówi dr Filipecka, sygnałem, że 
dziecko może mieć wadę, jest np. 
mrużenie oczu, pisanie poza linijka
mi w zeszycie, przybliżanie czytane
go tekstu do oczu, skręcanie ciała i gło
wy ciągle wjedną stronę. Warto prze
badać u okulisty każde dziecko ze 
zdiagnozowana dysleksją. Wiadomo, 
że istnieje tzw. ortodysleksja - u dzie
cka występują objawy typowe dla dys-
leksji, ale związane są z nieskorygo-
waną wadą wzroku, zaburzeniami 
konwergencji (czyli zbieżności oczu) 
i akomodacji (czyli przystosowania 
oczu do dobrego widzenia na różne 
odległości). 

- Tylko uważne obserwowanie ma
luchów przez ich opiekunów pozwo
li odpowiednio wcześnie zareagować 
i rozpocząć skuteczne leczenie - prze
konuje optometrystka Agnieszka Lem-
bowicz, badająca dzieci w ramach 
Szkoły Zdrowego Widzenia, o 
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