PREZYDENT
MIASTA
CHORZÓW
ZAPRASZA

PROGRAM WCZESNEGO
WYKRYWANIA WAD WZROKU
U DZIECI W WIEKU 5 LAT
ZAMIESZKA£YCH NA TERENIE
MIASTA CHORZÓW
NA LATA 2018 - 2020

KIEDY POWINNIŒMY PÓJŒÆ
PIERWSZY RAZ DO LEKARZA
OKULISTY Z NASZ¥ POCIECH¥?
Je¿eli nie dzieje siê nic
niepokoj¹cego, to pierwsze
badanie powinno odbyæ siê
w wieku oko³o 2-3 lat, wtedy
kiedy nasze dziecko potrafi ju¿
wspó³pracowaæ z lekarzem
okulist¹. Pomo¿e nam to
na sprawdzenie miêdzy innymi
ostroœci wzroku, ale nie tylko.
W ka¿dym gabinecie okulistycznym przystosowanym
do badania dzieci mamy
mo¿liwoœæ sprawdzenia
przedniego odcinka oraz dna
oka.

do tego, ¿eby nawet w pierwszym roku ¿ycia przebadaæ
dziecko.

Gdy jedno z rodziców czy
dziadków dziecka posiada wadê
wzroku, (ale nie w wyniku
„starzenia” siê naszych oczu,
czyli okularów do czytania),
powinno to byæ przes³ank¹

Zez pozorny - mo¿e byæ
spowodowany nieprawid³owym
osadzeniem ga³ek ocznych,
nieprawid³ow¹ budow¹ ga³ek
ocznych.

Je¿eli u naszej pociechy
wystêpuje wada wzroku, nale¿y
pamiêtaæ, ¿e prawid³owe
badanie wzroku u dziecka
powinno byæ wykonane
z zastosowaniem kropel
rozluŸniaj¹cych akomodacjê,
poniewa¿ dzieci maj¹ du¿¹
zdolnoœæ akomodowania
przedmiotów, tzn. potrafi¹
kompensowaæ wadê wzroku.

U bardzo ma³ych dzieci, gdy
wystêpuj¹: bardzo szeroka
p³aska nasada nosa z widoczn¹
zmarszczk¹ nak¹tn¹
(szczególnie w jednym oku)
lub/i ma³y rozstaw Ÿrenic - mo¿e
nam to pozorowaæ zeza
zbie¿nego.
Pozorny zez rozbie¿ny mo¿e
byæ spowodowany szerokim
rozstawem Ÿrenic lub k¹tem
kappa (odchyleniem miêdzy
lini¹ patrzenia a osi¹ optyczn¹

oka) spowodowanym
schorzeniami ga³ki ocznej, np.
przy wysokiej nadwzrocznoœci.
Pamiêtajmy!
W ka¿dym przypadku trzeba
przeprowadziæ dok³adn¹
diagnostykê w celu odró¿nienia
zeza pozornego od choroby
zezowej. Zez pozorny nie
l e c z e n i a
w y m a g a
i wraz z wiekiem naszego
ma³ego pacjenta wygl¹d oczu
zmienia siê na prawid³owy.
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Osobami uprawnionymi do udzia³u w programie s¹ dzieci w wieku 5
lat (wg rocznika urodzenia), zamieszka³e na terenie Miasta Chorzów,
posiadaj¹ce pisemn¹ zgodê rodzica/opiekuna prawnego
na przeprowadzenie badania, niebêd¹ce pod opiek¹ poradni
okulistycznej oraz nieposiadaj¹ce stwierdzonej wady wzroku.
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