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Η Υγεία Των Ματιών Μας 

Ο λαός μας 
χρησιμοποιεί 
πολλές εκφρά- 
σεις για να δη- 
λώσει την ανε-
εκτίμητη αξία 
της όρασης. 
Επειδή λοιπόν 
πρέπει να προ- 

σέχουμε τα Μάτια μας σαν τα 
Μάτια μας, το Γραφείο Πρόληψης 
και Αγωγής Υγείας και η Κρατική 
Οφθαλμολογική Κλινική υλοποι- 
ούν προληπτική δράση για την 
υγεία των ματιών την εβδομάδα 
22 – 26 Σεπτεμβρίου 2008 στο 
χώρο των τακτικών Εξωτερικών 
Ιατρείων του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννημα-
τάς». Κατά την διάρκεια της 
εβδομάδας και τις ώρες  8 -11πμ 
ομάδα δράσης ιατρών και νοση-
λευτών θα ενημερώνει και θα 
ελέγχει δωρεάν τους ασθενείς που 
θα προσέρχονται στα Τακτικά 
Ιατρεία. 

 
Ρωτώντας τον ειδικό! 
Συνέντευξη του Διευθυντή της 
Οφθαλμολογικής Κλινικής 

Κε Κουρή, από ποια ηλικία πρέπει 
να εξετάζεται κάποιος,  που δεν 
αντιμετωπίζει  πρόβλημα , από τον 
οφθαλμίατρο; 
Η εξέταση των ματιών θα πρέπει 
να γίνεται τακτικά γιατί πολλές 
παθήσεις των ματιών δεν γίνονται 
αντιληπτές και δεν παρουσιάζουν 
κανένα σύμπτωμα ενώ μπορεί να 
 
 

 
αντιμετωπιστούν αν διαγνωστούν 
σε αρχικά στάδια. 
Ένας γενικός οδηγός είναι ο εξής: 
Πριν τα 20 χρόνια σύμφωνα με τις 
οδηγίες του παιδιάτρου και 
σίγουρα αμέσως αν αντιληφθείτε 
ότι το παιδί δυσκολεύεται να 
διαβάσει, ή να δει τον πίνακα. 
Ηλικίες 20-39 τουλάχιστον μία 
φορά σε αυτό το διάστημα 
Ηλικίες 40-64 κάθε 2 - 4 χρόνια 
Ηλικίες 65 και πάνω κάθε έτος 
μέχρι και δύο χρόνια 
Οι διαβητικοί πρέπει οπωσδήποτε 
να εξετάζονται κάθε χρόνο. 

 Τι είναι η πίεση 
στα μάτια, 
πρέπει να τη 
μετράμε και 
πώς; 
Μέσα στο μάτι 
παράγεται και 

αποχετεύεται 
συνεχώς θρεπτικό υγρό (υδατοει-
δές). Αν υπερπαράγεται ή δεν 
αποχετεύεται καλά αυξάνει η 
πίεση μέσα στο μάτι.  Η μέτρηση 
της ενδοφθάλμιας πίεσης είναι 
μία σύντομη ανώδυνη και απλή 
εξέταση η οποία όμως είναι πολύ 
σημαντική γιατί σχετίζεται με την 
εμφάνιση γλαυκώματος και την 
απώλειας της όρασης 
Τί είναι το γλάυκωμα; 
Το γλαύκωμα είναι μία πολυπα- 
ραγοντική πάθηση που περιέχει 
συνήθως την αύξηση της ενδοφ-
θάλμιας πίεσης και οδηγεί στην 
απώλεια της όρασης χωρίς 
προειδοποίηση. Οι μισοί 
άνθρωποι που έχουν γλαύκωμα 
συχνά δεν το γνωρίζουν. 
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 Ρωτώντας τον ειδικό! (συν.) 
Η βλάβη αφορά το 
οπτικό νεύρο των 
ματιών. Το γλαύ-
κωμα είναι πιο 
συνηθισμένο σε 
ανθρώπους άνω 
των 60 ετών και 

είναι δυνατό να προκληθεί και 
άμεσα ή και μακροχρόνια εξαι-
τίας τραυματισμού του ματιού. 
Επίσης οι ασθενείς που έχουν 
συγγενείς πρώτου βαθμού με 
γλαύκωμα, παίρνουν συστημα-
τικά κορτιζόνη, έχουν υπέρταση, 
και υψηλή μυωπία πρέπει να 
ελέγχονται πιο τακτικά. Οριστική 
θεραπεία για το γλαύκωμα δεν 
υπάρχει άλλα υπάρχουν φάρμακα 
και επεμβάσεις που μπορεί να 
σταματήσουν και να επιβραδύ-
νουν την απώλεια της όρασης για 
αυτό έχει μεγάλη σημασία να 
γίνεται η διάγνωση νωρίς. 
Τι είναι η εκφύλιση της ωχράς 
κηλίδας; 
Η ωχρά κηλίδα είναι το κεντρικό 
τμήμα ενός σημαντικού χιτώνα 
του ματιού μας, του αμφιβληστρο-
ειδή και είναι υπεύθυνη για την 
ευκρίνεια, την κεντρική όραση 
μας και τις λεπτομέρειες όσων 
βλέπουμε. Η ακριβής αιτιολογία 
της ασθένειας αυτής δεν είναι 
γνωστή αλλά πρέπει να γνωρίζου-
με όλοι ποιοι παράγοντες παίζουν 
ρόλο στην εμφάνιση της.  
Δηλαδή Κε Δντά, τι πρέπει να 
κάνουμε για να προλάβουμε την 
ασθένεια αυτή; 
Αν καπνίζετε πρέπει να σταματή-
σετε το κάπνισμα γιατί αυξάνει 
τον κίνδυνο για την εμφάνιση της 
εκφύλισης της ωχράς κηλίδας 
κατά 2 – 5 φορές. Επίσης να ελέγ- 

χετε καλά την αρτηριακή πίεση  
και να προστατεύετε τα μάτια σας 
από την ηλιακή ακτινοβολία με τη 
χρήση γυαλιών ηλίου και καπέλο. 
Χρήσιμη είναι η κατανάλωση 
φυτικών τροφών και φρούτων 
πλούσιων σε αντιοξειδωτικά. 
Το κλάμα ωφελεί ή βλάπτει την 

υγεία των ματιών 
μας; 
Το κλάμα δεν έχει 
καμιά επίδραση στην 
υγεία των ματιών.  
Τελικά τι πρέπει να 

κάνουμε για να προσέχουμε τα 
Μάτια μας σαν τα Μάτια μας 
γιατρέ; 
Η υγεία των ματιών είναι εύκολη 
για όλους τους ανθρώπους που: 
Εξετάζονται από τον οφθαλμίατρο 
σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλι-
κίας τους και το ιατρικό ιστορικό 
τους.  
Δεν ξεχνάνε να φοράνε τα γυαλιά 
ηλίου και το καπέλο τους όταν 
έχει ήλιο (όλο το χρόνο). 
Φροντίζουν να διακόψουν το 
κάπνισμα.  
Αν είναι διαβητικοί και 
υπερτασικοί εξετάζονται κάθε 
έτος και ρυθμίζουν σωστά το 
σάκχαρο και την πίεση τους. 
Αποφεύγουν και δεν αμελούν 
τραυματισμούς των ματιών τους 
είτε από χημικές ουσίες είτε από 
οποιοδήποτε άλλο υλικό. 
Αλλά πάνω από όλα αυτό που 
ισχύει και για την υγεία των 
ματιών μας είναι ο προληπτικός 
έλεγχος και η φροντίδα. 
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