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Η παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης της οπτικής ικανότητας ενός βρέφους και 
ενός παιδιού, είναι σημαντική. Οιδιαθλαστικές ανωμαλίες στα παιδιά είναι πολύ 
συχνές, ωστόσο, μόνο σε κάποια από αυτά συνταγογραφούνται γυαλιά.  
 
Οι βασικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη συνταγογράφηση γυαλιών 
στα παιδιά, σε περίπτωση απουσίας στραβισμού, είναι: το μέγεθος της αμετρωπίας, 
η ηλικία του παιδιού, το εύρος της προσαρμογής, οι οπτικές του ανάγκες και κυρίως 
ο κίνδυνος για αμβλυωπία, λόγω υψηλής αμετρωπίας ή ανισομετρωπίας. Στα μικρά 
παιδιά η μέτρηση της διαθλαστικής ανωμαλίας των ματιών τους γίνεται μετά από 
κυκλοπληγία με τη χρήση κολλυρίου κυκλοπεντολάτης 0,5% (σε βρέφη μέχρι 6 
μηνών) και 1% σε μεγαλύτερες ηλικίες.  Απαιτείται ενστάλλαξη του κολλυρίου 2 με 3 
φορές (3 φορές σε σκουρόχρωμες ίριδες) και αναμονή περίπου 30’ μετά τη τελευταία 
ενστάλλαξη.  
 
Οπως προαναφέρθηκε, σχεδόν όλα τα προσχολικά παιδιά εμφανίζουν κάποια 
διαθλαστική ανωμαλία, τα περισσότερα όμως όχι σημαντική. Οι περισσότερες από 
αυτές τις διαθλαστικές ανωμαλίες μειώνονται αυτόματα με τη πάροδο των 
χρόνων,μια διαδικασία γνωστή ως εμμετροποίηση. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να 
το έχουμε υπ’όψιν μας, ώστε να μην καταστέλουμε τη φυσιολογική αυτή διαδικασία. 
Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι 75% των νεογνών γεννιούνται με συμμετρική 
υπερμετρωπία (<4D), η οποία συνήθως εξαλείφεται μέχρι την εφηβεία. Ενα ποσοστό 
4-6% των νεογνών γεννιούνται με μυωπία (πιο συχνά τα πρόωρα), ενώ τέλος 55% 
γεννιούνται με αστιγματισμό που τείνει να μειώνεται με την ηλικία. 
 
Η υψηλή υπερμετρωπία (>7.00D) απαιτεί χορήγηση γυαλιών λόγω του υψηλού 
κινδύνου για αμβλυωπία. Στην ανισομετρωπική υπερμετρωπία συνιστάται χορήγηση 
γυαλιών όταν υπάρχει διαφορά πάνω από 1.50D ανάμεσα στους δύο οφθαλμούς. 
Δεν απαιτείται πάντοτε πλήρης διόρθωση, αρκεί να υποδιορθώνουμε το ίδιο και τους 
δύο οφθαλμούς. Σε περίπτωση υψηλής συγγενούς μυωπίας συνήθως θα πρέπει να 
δίνεται η διόρθωση σταδιακ, ενώ σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών και πάνω, συνηθως 
δίνεται σχεδόν πλήρης διόρθωση (μειωμένη ίσως κατά 0.25D). Σε ανισομυωπία 
δίνουμε πλήρη διόρθωση έστω και σταδιακά, για να πετύχουμε τη συμμόρφωση του 
παιδιού.  
 
Αναφορικά με την αντιμετώπιση του αστιγματισμού, συνιστάται η χορήγηση γυαλιών 
σε αστιγματισμούς άνω της 1.50 D. Αστιγματισμοί κάτω της 1.50 D, μπορούν να 
περιμένουν μέχρι την σχολική ηλικία, ειδικά αν είναι σύμφωνα με τον κανόνα, 
πάντοτε με την προϋπόθεση ότι παρακολουθείται η εξέλιξη της οπτικής λειτουργίας 
των παιδιών. Σε κάθε περιπτώσεις λοξού αστιγματισμού είμαστε πιο ‘’επιθετικοί’’.  

 
H επιλογή κατάλληλου για την ηλικία του παιδιού οπτοτύπου είναι σημαντική. 
Προτιμούμε οπτότυπα τα οποία είναι πιστοποιημένα και ελεγμένα για τη μέτρηση της 
παιδικής οπτικής οξύτητας. Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας με μεμονωμένα 
σύμβολα σε ένα παιδί που έχει αμβλυωπία, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε 
υπερεκτίμησή της. Για το λόγο αυτό προτιμούμε οπτότυπα με σειρά συμβόλων ή 
μεμονωμένα σύμβολα που όμως περιβάλλονται από γραμμές, ώστε να δημιουργείται 
φαινόμενο «συνωστισμού». 



 
Παιδιά με υπερμετρωπία (>+3.50D) έχουν μέχρι και 13 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να αναπτύξουν στραβισμό μέχρι την ηλικία των 4 ετών και 6 φορές 
μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν μειωμένη οπτική οξύτητα, άν δεν 
χορηγηθούν γυαλιά. Η ανισο-υπερμετρωπία  η οποία επιμένει μετά το 3 έτος της 
ζωής, αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση στραβισμού και 
αμβλυωπίας. Η σχέση υψηλής υπερμετρωπίας και υψηλού κινδύνου ανάπτυξης 
αμβλυωπίας και στραβισμού, αποτελεί σημαντικό λόγο για προληπτικούς 
οφθαλμολογικούς ελέγχους των παιδιών στη προσχολική τους ηλικία.  
 
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι οδηγίες για την χορήγηση γυαλιών, της 
American Academy of Ophthalmology, όπως έχουν δημοσιευθεί στην τελευταία 
έκδοση Preferred Practice Patterns. 
 

Κατάσταση Διαθλαστικό σφάλμα σε διοπτρίες 
 

 Ηλικία< 1 έτους Ηλικία 1-2 ετών Ηλικία 2-3 ετών 

Συμμετρική αμετρωπία 
(παρόμοιο διαθλαστικό 
σφάλμα και στους δύο 
οφθαλμούς) 
 

   

Μυωπία -5.00 (και άνω) -4.00 (και άνω) -3.00 (και άνω) 

Υπερμετρωπία (χωρίς 
στραβισμό) 

+6.00 (και άνω) +5.00 (και άνω) + 4.50 (και άνω) 

Υπερμετρωπία με 
εσωτροπία 

+2.50 (και άνω) +2.00 (και άνω) +1.50(και άνω) 

Αστιγματισμός 
 

3.00 (και άνω) 2.50 (και άνω) 2.00 (και άνω) 

Ανισομετρωπία (χωρίς 
στραβισμό) 
 

   

Μυωπία -4.00 (και άνω) -3.00 (και άνω) -3.00 (και άνω) 

Υπερμετρωπία +2.50 (και άνω) +2.00 (και άνω) +1.50 (και άνω) 

Αστιγματισμός 2.50 (και άνω) 2.00 (και άνω) 2.00 (και άνω) 

** Σε περιπτώσεις οριζόντιου στραβισμού συνταγογραφούμε τη πλήρη 
κυκλοπληγική μέτρηση της διαθλαστικής ανωμαλίας.  
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