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ΟΠΧ Ο ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ   

ΘΔΜΑ: Παγθόζκηα Ζκέξα Όξαζεο (World Sight day)_8 Οθησβξίνπ 2015,  κε 

ζέκα «Φξνληίδα νθζαικώλ γηα όινπο» (Δye care for all). 

ΥΔΣ: 1. Σν κε αξηζκ. Γ3δ/ΓΦΑΤ 9 /Γ.Π./νηθ. 60005/5.08.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο  

                  Π.Φ.Τ. θαη Πξόιεςεο, κε ζέκα «Καζνξηζκόο εληαίσλ δηαδηθαζηώλ    

                 έθδνζεο  Δγθπθιίσλ γηα Παγθόζκηεο θαη Γηεζλείο Ηκέξεο /Δβδνκάδεο».  

              2. Σν κε αξηζκ. 604/11.08.2015(ΠΦΤ Γ.Π. 61783/12.08.2015) έγγξαθν ηεο     

                 Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Σπθιώλ. 
   
             Η Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, Σκήκα Γ΄ Αγσγήο 

Τγείαο θαη Πξόιεςεο, ζην πιαίζην ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο  Όξαζεο (World Sight 

day), όπσο απηή έρεη θαζηεξσζεί από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (WΗΟ) θαη 

είλαη ε  δεύηεξε Πέκπηε θάζε Οθηώβξε, πνπ γηα ην έηνο 2015 είλαη ε 8
ε
 Οθησβξίνπ, 

ζαο ελεκεξώλεη γηα ηα αθόινπζα:  

Α. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο θαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκόο  γηα ηελ Πξόιεςε  

ηεο Σπθιόηεηαο (IAPB), ζπλερίδνληαο γηα ηξίην  έηνο ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Παγθόζκηνπ  ρεδίνπ  Γξάζεο 2014-2019 γηα ηελ Πξόιεςε ηεο Σπθιόηεηαο , κε 

γεληθό  ζέκα «Οηθνπκεληθή Τγεία ησλ Οθζαικώλ» ( Universal Eye Health), ζέηεη σο 

επίθεληξν  γηα ην έηνο 2015,  ην κήλπκα  «Φξνληίδα νθζαικώλ  γηα  όινπο»(Δye 

care for all), επηδηώθνληαο  λα γίλεη γλσζηό ζην επξύ θνηλό ην  πξόβιεκα ηεο 

κεξηθήο ή νιηθήο  απώιεηαο ηεο  όξαζεο -ηπθιόηεηαο, σο έλα  παγθόζκην πξόβιεκα 

Γεκόζηαο Τγείαο. 

       Παξάιιεια, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη  ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο 

γλώκεο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηα Άηνκα κε Πξνβιήκαηα  Όξαζεο (ΑκΠΟ), 

Μεξηθή Όξαζε – Σπθιόηεηα , ζηελ  αλαγθαηόηεηα δηαζθάιηζεο ηεο θαζνιηθήο 

πξόζβαζεο όισλ ησλ πνιηηώλ ζε ππεξεζίεο πγείαο γηα πξόιεςε θαη ζεξαπεία , θαζώο 
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θαη  ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο /απνθαηάζηαζεο  ηεο ρακειήο όξαζεο γηα ηελ 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο σθέιηκεο όξαζεο. 

       Δπίζεο, παξάιιεια αλαπηύζζεηαη ε παγθόζκηα  θνηλή πξσηνβνπιία «Vision  

2020/ ¨Όξαζε 2020 ¨»: «The Right to sight/Γηθαίσκα ζηελ Όξαζε» , ηνπ ΠΟΤ θαη 

ηνπ IAPB, πνπ μεθίλεζε ην 1999  θαη απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε  ησλ θύξησλ αηηηώλ 

πνπ νδεγνύλ ζηελ απώιεηα ηεο όξαζεο /ηπθιόηεηα , κέρξη  ην έηνο 2020, ε νπνία  ζα 

κπνξνύζε  λα επηηεπρζεί κε ηελ ελζσκάησζε ελόο δίθαηνπ , βηώζηκνπ θαη  

νινθιεξσκέλνπ  ζπζηήκαηνο  θξνληίδαο ησλ νθζαικώλ,  κέζσ ηεο ελίζρπζεο  ησλ 

εζληθώλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ εζληθώλ πξνγξακκάησλ 

πξόιεςεο. Χο ζηόρνο ηνπ «Vision  2020» είλαη ε κείσζε ηνπ επηπνιαζκνύ ηεο 

ηπθιόηεηαο  από αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινύλ θαη κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαζώο θαη 

ε ειάηησζε ησλ πξνβιεκάησλ  όξαζεο θαηά 25% έσο ην  έηνο 2019, από ην έηνο 

αθεηεξίαο 2010. 

        Η Παγθόζκηα Ηκέξα Όξαζεο, παξέρεη ηελ επθαηξία γηα πξνβιεκαηηζκό, 

ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη δξάζε, ώζηε νη πνιίηεο λα ελεκεξώλνληαη, λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηεθδηθνύλ  «ην Γηθαίσκα ζηελ Όξαζε»,   κε έγθπξν ηξόπν θαη 

αζθαιείο δηαδηθαζίεο, λα επηδηώθνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξόιεςεο, ζεξαπείαο , 

απνθαηάζηαζεο θαη απηόλνκεο/αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. 

Β1.  Η όξαζε είλαη ε θπξηόηεξε αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπνπ  θαη είλαη 

απνηέιεζκα ζπλδπαζκνύ ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηθαλόηεηαο κε δηάθνξνπο 

νξγαληθνύο, ςπρνινγηθνύο/ γλσζηηθνύο, πεξηβαιινληηθνύο θαζώο θαη θνηλσληθν- 

πνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο . Η απώιεηα ηεο όξαζεο,  αλεμαξηήησο ησλ αηηηώλ πνπ ηελ 

πξνθαινύλ, επηθέξεη ζηα άηνκα ηελ θαηάζηαζε ηεο ρακειήο όξαζεο ή θαη ηεο 

ηπθιόηεηαο. Σα ΄Αηνκα κε πξνβιήκαηα Όξαζεο  (Ακ ΠΟ),ραξαθηεξίδνληαη σο 

Μεξηθώο Βιέπνληεο, εθόζνλ  πθίζηαηαη  ζνβαξή δπζιεηηνπξγία θαη έθπησζε ηεο 

όξαζήο ηνπο ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο παξάγνληεο θαη σο ηπθινί , όηαλ ε απώιεηα 

ηεο όξαζεο, νδεγεί ζηελ θαηάζηαζε ηεο πξαθηηθήο ή λνκηθήο ηπθιόηεηαο.  Η 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νξάζεσο, γίλεηαη κε ηελ κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο 

θαη ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ, ελώ ε επξύηεξε νπηηθή δπζιεηηνπξγία εθηηκάηαη κε άιιεο 

εμεηδηθεπκέλεο δνθηκαζίεο .   

       ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ), σο ηπθιό λνείηαη θάζε 

άηνκν κε νπηηθή νμύηεηα κηθξόηεξε  από 1/20  κε δηόξζσζε, ζηνλ θαιύηεξν 

νθζαικό.  Δπίζεο, ζεσξείηαη σο ηπθιό θάζε άηνκν πνπ αλ θαη έρεη  ηθαλνπνηεηηθή 

νπηηθή νμύηεηα, ε πεξηθεξηθή ηνπ όξαζε είλαη πεξηνξηζκέλε ζηηο 10 κνίξεο θεληξηθά 

ή ιηγόηεξν.  
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      Οη θαηεγνξίεο πνπ όξηζε ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο ζρεηηθά κε ηα άηνκα 

κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο είλαη: 

Καηεγνξία 1: Οπηηθή νμύηεηα κεηαμύ 3/10 θαη 1/10 (κεξηθώο βιέπσλ) 

Καηεγνξία 2: Οπηηθή νμύηεηα κεηαμύ 1/10 θαη 1/20 (κεξηθώο βιέπσλ) 

Καηεγνξία 3: Οπηηθή νμύηεηα κεηαμύ 1/20   θαη κέηξεζε δαθηύισλ από 1 κέηξν ή 

1/30 (ηπθιόηεηα ). 

Καηεγνξία 4: Οπηηθή νμύηεηα  κεηαμύ κέηξεζεο δαθηύισλ από 1 κέηξν θαη 

αληίιεςε θσηόο (ηπθιόηεηα) 

Καηεγνξία 5: Οπηηθή νμύηεηα κε αληίιεςεο θσηόο (ηπθιόηεηα). 

         ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία (Ν.958/1979), σο ηπθιό, λνείηαη θάζε 

άηνκν ηνπ νπνίνπ ε νπηηθή νμύηεηα είλαη κηθξόηεξε από ην 1/20 ηεο θπζηνινγηθήο, 

ζηνλ νθζαικό πνπ βιέπεη θαιύηεξα θαη κε ηελ βέιηηζηε δπλαηή  δηόξζσζε.   

Β2. Σα αίηηα πνπ πξνθαινύλ ηπθιόηεηα  νθείινληαη ζε δηάθνξεο αζζέλεηεο – 

παζήζεηο ηνπ νθζαικνύ (π.ρ. ηνπ νθζαικηθνύ θαθνύ, ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή  ρηηώλα, 

ηεο σρξάο θειίδνο, θ.α.) , ζε βιάβεο ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ ή θαη ηνπ εγθεθαιηθνύ 

θινηνύ, θαζώο θαη ζε άιιεο δηαηαξαρέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ νθζαικνύ.  Μία από ηηο 

θύξηεο αηηίεο ηύθισζεο παγθνζκίσο είλαη  ν θαηαξξάθηεο, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη 

ζύκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ,  ην 47,3%  ηνπ ζπλόινπ ηεο ηπθιόηεηαο . Άιια ζπλήζε αίηηα  

είλαη, ην γιαύθσκα (12,3%), ε ειηθηαθή ν εθθύιηζε ηεο σρξάο θειίδνο (8,7%), ε 

δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ( ζαθραξώδεο δηαβήηεο) , ηα νθζαικηθά ηξαύκαηα 

θαζώο θαη ζπάληα θιεξνλνκηθά νθζαικνινγηθά λνζήκαηα/ζύλδξνκα . ηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, νη ινηκώμεηο  πνπ πξνθαινύλ ηξάρσκα θαη νγθνθέξθσζε 

είλαη αηηίεο πνπ νδεγνύλ  ζε ηύθισζε. Δπίζεο, ε έιιεηςε βηηακίλεο Α ζε 

ππνζηηηζκέλα  παηδηά θαη ελήιηθεο,   νδεγεί ζε ζνβαξή απώιεηα όξαζεο θαη ζε 

ηπθιόηεηα, ηόζν ζηηο αλαπηπζζόκελεο , όζν θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο  ρώξεο .  

Β3.       Η νπηηθή αλαπεξία έρεη εθηεηακέλεο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη  κε όιεο 

ηηο πηπρέο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο,  ζε θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό επίπεδν, 

θαζώο θαη κε ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ αηόκνπ. 

   ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Ο.Τ , πεξίπνπ 285 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιν ηνλ 

θόζκν δηαβηνύλ  κε ρακειή όξαζε θαη ηπθιόηεηα . Από απηά, 39 εθαηνκκύξηα 

άλζξσπνη είλαη ηπθινί θαη 246 εθαηνκκύξηα έρνπλ ρακειή όξαζε κε κέηξηα ή 

ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο.  

Σν 90% ησλ ηπθιώλ αλζξώπσλ θαηνηθνύλ ζε ρώξεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο. 

Χζηόζν, ην 80% ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο είλαη δπλαηόλ  λα απνθεπρζεί , δειαδή 

εύθνια  λα ζεξαπεπηνύλ ή θαη λα  πξνιεθζνύλ. Ο αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ κε 
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ηπθιόηεηα ιόγσ ινίκσμεο,  έρεη παγθνζκίσο κεησζεί  ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 20 

ρξόληα. Δθηηκάηαη,  όηη παγθνζκίσο ππάξρνπλ 19 εθαηνκκύξηα παηδηά κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα όξαζεο. Πεξίπνπ ην 65% όισλ ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

είλαη ειηθίαο 50 εηώλ θαη άλσ, ελώ απηή ε ειηθηαθή νκάδα πεξηιακβάλεη κόλν ην 

20% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ.  

Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ειηθησκέλσλ ζε πνιιέο ρώξεο δειώλεη  όηη νινέλα θαη  

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζα έρνπλ ηελ πηζαλόηεηα λα εκθαλίζνπλ ηε λόζν ηεο 

ειηθηαθήο εθθύιηζεο ηεο σρξάο θειίδνο, κε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο .  

     ηηο αλεπηπγκέλεο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο ε Διιάδα, ζρεδόλ ην 70% ησλ 

αζζελώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί ζνβαξή απώιεηα όξαζεο, πάζρνπλ από παζήζεηο ηηο 

σρξάο θειίδνο. 

     ηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ πάλσ από 200.000 άηνκα κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα όξαζεο εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 70 – 80 .000  άηνκα έρνπλ ηδηαίηεξα 

ρακειή όξαζε, ελώ ζηα κεηξώα ηπθιόηεηαο πνπ ηεξνύληαη  ζε δεκόζηνπο θνξείο 

ππνινγίδεηαη όηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 25. 000 επηδνηνύκελα άηνκα ζηα πξνγξάκκαηα 

ηπθιόηεηαο . Μεηαμύ ησλ ζνβαξόηεξσλ αηηηώλ απώιεηαο ηεο  όξαζεο ζηελ Διιάδα 

είλαη, ε δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, ν θαηαξξάθηεο θαη ε ειηθηαθή εθθύιηζε 

ηεο σρξάο θειίδνο . 

         Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ όξαζεο 

δηαδξακαηίδεη ε έγθαηξε δηάγλσζε  θαη ε  πξώηκε παξέκβαζε – ζεξαπεία θαζώο θαη ε 

πξόιεςε,  δεδνκέλνπ όηη ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ειάηησζε εκθάληζεο 

λέσλ πεξηζηαηηθώλ ρακειή όξαζεο θαη ηπθιόηεηαο θαη θαη΄επέθηαζε ζπκβάιινπλ  

ζηνλ έιεγρν ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ .  

Ο ηαθηηθόο θαη ζπλερήο νθζαικνινγηθόο έιεγρνο ζπκβάιιεη ζηελ πξόιεςε θαη 

ζηελ νπζηαζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο όξαζεο θαη ζηνλ 

πεξαηηέξσ έιεγρν ηεο ηπθιόηεηαο. 

Γ.  ην πιαίζην ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο, ελόςεη ηεο 

Παγθόζκηαο Ηκέξαο Όξαζεο θαη ηεο Γηεζλνύο Ηκέξαο ηνπ Λεπθνύ Μπαζηνπληνύ 14-

15 Οθησβξίνπ 2015, ε Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιώλ (Δ.Ο.Σ. ) δηακόξθσζε ζρεηηθό 

θείκελν (Παξάξηεκα. 1), ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζε νδεγίεο – θαηεπζύλζεηο  γηα 

ηελ αλεμάξηεηε θαη ηζόηηκε έληαμε ησλ  Αηόκσλ κε Πξνβιήκαηα Όξαζεο (ηπθιώλ 

θαη κεξηθώο βιεπόλησλ),  κε ζπκβνπιέο γηα παξεκβάζεηο ζην ρώξν, ηελ νξζή 

επηθνηλσλία θαη ζπκπεξηθνξά πξνο ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο – νδεγίεο γηα ηεο εμππεξέηεζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζε 
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Τπεξεζίεο Τγείαο,  θαζώο θαη εηδηθή αλαθνξά γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

θύινπο Οδεγνύο Σπθιώλ  θαη ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο.     

Γ1. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε, νξγάλσζε  θαη 

πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ: 

 Δλεκέξσζεο- πιεξνθόξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο /πνιηηώλ, 

παηδηώλ, εθήβσλ, εθπαηδεπηηθώλ, επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη δηάθνξσλ 

θαηεγνξηώλ εππαζώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ/ πνιηηώλ, γηα ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν 

ηεο όξαζεο θαη ηεο νπηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηηο ζεξαπεπηηθέο  παξεκβάζεηο, ηελ 

πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη 

ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο  γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο.  

 Δπηκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο θαζώο θαη άιισλ ζηειερώλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα  πνπ απαζρνινύληαη ζε δνκέο θαη 

ππεξεζίεο  ζρεηηθέο κε ηελ δηάγλσζε θαη θξνληίδα ησλ νθζαικνινγηθώλ 

παζήζεσλ. Δπίζεο, αλάινγεο δξάζεηο επηκόξθσζεο δύλαληαη λα πινπνηεζνύλ ζε 

θνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη 

ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε ππεξεζίεο Γεκόζηαο Τγείαο ηεο Σνπηθήο θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά θαη νη λένη ζηηο αηηίεο ησλ  πξνβιεκάησλ όξαζεο 

πνπ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ, λα δηαγλσζηνύλ θαη έγθαηξα λα ζεξαπεπηνύλ (π.ρ. 

κπσπία, αζηηγκαηηζκόο, αηπρήκαηα, θ.α.). 

     Οη ελ ιόγσ δξάζεηο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπηθώλ 

θαη πεξηθεξεηαθώλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ  θαη ησλ θαηά ηόπνπο Ιαηξηθώλ 

πιιόγσλ, Οθζαικνινγηθώλ Δηαηξεηώλ ή άιισλ  αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ Φνξέσλ, πιιόγσλ Αζζελώλ  θαη  Πεξηθεξεηαθώλ Τπεξεζηώλ 

ζπλαξκόδησλ Τπνπξγείσλ θ.α., πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ ζε ζέκαηα 

θξνληίδαο ηεο πγείαο ησλ νθζαικώλ, ησλ ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ θαζώο θαη  

ηεο επξύηεξεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο 

πξόιεςεο (π.ρ. πξνζηαζία από ειηαθή αθηηλνβνιία, ρξήζε θαπλνύ θαη αιθνόι, 

θαηάιιειε δηαηξνθή, θαηαλάισζε θαξκάθσλ θαη ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, 

άγρνο –ζηξεο, θ.α.)   θαη ηεο ζεξαπείαο. 

 Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ γηα δηακόξθσζε θαιώλ πξαθηηθώλ, δεκνζηνπνίεζε 

θσηνγξαθηώλ κε ζηόρν ηελ αλάδεημε  ησλ επηπηώζεσλ ησλ  πξνβιεκάησλ όξαζεο 

ζηελ  θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ, ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο 
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θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ δηαρείξηζε  ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο 

πνπ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ θαη λα  αληηκεησπηζηνύλ. 

Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: 

 Αλάξηεζε αθηζώλ θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη εληύπσλ κε νδεγίεο, 

παξνηξύλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο πνιίηεο αιιά θαη πξνο εηδηθόηεξεο νκάδεο 

πιεζπζκνύ, όπσο γνλείο, λένπο, εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο  πγείαο, θ.α.  

 Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ώζηε νη 

ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιώλ  

ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα όξαζεο θαη ηηο παζήζεηο ησλ νθζαικώλ πνπ δύλαληαη  

λα  πξνιεθζνύλ, λα αληηκεησπηζηνύλ θαη λα ηαζνύλ. 

  Πξνβνιή ησλ κελπκάησλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο εθζηξαηείαο γηα  ηελ Παγθόζκηα 

Ηκέξα ¨Όξαζεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ κελύκαηνο «Φξνληίδα νθζαικώλ γηα  

όινπο»(Δye care for all), κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε  ηνπ 

πιεζπζκνύ, κέζσ ησλ δειηίσλ εηδήζεσλ θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθώλ εθπνκπώλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, 

κε ζηόρν ηε δηάρπζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα όξαζεο θαη ηηο 

παζήζεηο ησλ νθζαικώλ. 

ην πιαίζην απηό, πξνηείλεηαη ε  αλάπηπμε δηαιόγνπ – θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο  

θνξείο πγείαο, ή άιινπο αξκόδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνύο  

άμνλεο.  

Γ2.  Δπηζεκαίλεηαη, όηη ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη απαξαίηεην λα δνζεί ζε δξάζεηο 

θαη ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ καζεηηθνύ (παηδηθνύ – 

εθεβηθνύ) πιεζπζκνύ, σο πξνο ηελ αλαγθαηόηεηα ζπρλήο εμέηαζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο όξαζεο, ηεο πγηεηλήο ησλ νθζαικώλ, ηεο ζεκαζίαο ησλ 

δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε/απώιεηα ηεο όξαζεο 

(θαηαλάισζε πξάζηλσλ, θόθθηλσλ θαη θίηξηλσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θαη 

ηξνθώλ πινύζησλ ζε βηηακίλε Α, Δ, ηρλνζηνηρείσλ θαη Χ3 ιηπαξώλ θ.ι.π.), ηεο 

πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ πνπ νδεγνύλ ζε βιάβεο ησλ νθζαικώλ,  θαζώο θαη 

ηεο δηεπθόιπλζεο ησλ παηδηώλ κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ όξαζεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ (θαηάιιειε ζέζε ζηελ ηάμε, ρξήζε γπαιηώλ θαη 

άιισλ νπηηθώλ βνεζεκάησλ, θ.α.) .   

Δ.  Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ νη ελ ιόγσ δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη  νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, όπσο  oθζαικίαηξνη,   
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γεληθνί ηαηξνί, παζνιόγνη, ηαηξνί δεκόζηαο πγείαο, λνζειεπηέο –ηξηεο  επηζθέπηεο-

ηξηεο πγείαο, νπηηθνί- νπηνκέηξεο  θ.α., λα ζπλεξγαζηνύλ ζε θάζε επίπεδν κε θνξείο, 

ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Φνξείο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, 

ΟΣΑ, πιιόγνπο, Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζέκαηα πξόιεςεο, δηάγλσζεο, 

ζεξαπεπηηθήο δηαρείξηζεο θαη απνθαηάζηαζεο παζήζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ 

νδεγνύλ ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο θαη νπηηθήο αλαπεξίαο.      

Σ. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δύλαληαη λα αλαδεηήζνπλ  

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα  ηπθιόηεηαο, ζηνπο αθόινπζνπο ηζηόηνπνπο. 

Γηεζλείο ηζηόηνπνη: 

 www.iapb.org/advocacy/world-sight-day 

Ηζηόηνπνη ζηελ Διιάδα : 

 Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιώλ www.eoty.gr 

 Παλειιήληνο ύλδεζκνο Σπθιώλ www.pst.gr 

 Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιώλ www.keat.gr 

 Φάξνο Σπθιώλ ηεο Διιάδνο www.fte.org.gr 

 Κέληξν θύινη Οδεγνί Διιάδαο www.greekguidedogs.gr 

 Παλειιήληα Έλσζε Ακθηβιεζηξνεηδνπαζώλ www.retina.gr( Δλεκεξσηηθά έληππα 

γηα πξόιεςε, απνθαηάζηαζε θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε θαη ζπάληεο παζήζεηο 

γηα ΑκΠΟ).  

 σκαηείν Αηόκσλ κε Αλαπεξία Όξαζεο Ν. Μαγλεζίαο "ΜΑΓΝΗΣΔ ΣΤΦΛΟΙ" 

www.maty.gr»
 

Ε.  Οη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ,  παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά  

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο Φνξείο όπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδόκελν 

Φνξέα, γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ θαηά πεξίπησζε ελεξγεηώλ.
 

Δπίζεο, ην Γξαθείν  Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

παξαθαιείηαη όπσο εθδώζεη δειηίν ηύπνπ πξνθεηκέλνπ λα  ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια 

ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο. 

      Η Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ      

 ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ( ζηελ ελόηεηα γηα ηνλ Πνιίηε θαη ζηελ ελόηεηα Τγεία 

/Γ/λζε ΠΦΤ/Σκήκα Γ΄ Αγσγήο Τγείαο θαη Πξόιεςεο/ελόηεηα «Παγθόζκηεο 

Ηκέξεο»),  ηελ παξνύζα εγθύθιην. 

 

 

 

 

http://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day
http://www.retina.gr/
http://www.maty.gr/
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Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά 

ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο θαη Πξόιεςεο pfy@moh.gov.gr). 

 

πλεκκέλα:  Παξάξηεκα 1 (ει. 5)                              

                  Παξάξηεκα 2 (ζει. 1 Αθίζα)           Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

                                                                                                             

                                                                                ΓΖΜΟΗΑ  ΤΓΔΗΑ  

 

 

 

                                                                             ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ 

                                                                                                   

                                                                       

                                                                                        

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( κε ηα ζπλεκκέλα)  

1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο , Βαζ. Γεσξγίνπ Β΄2, 10028 Αζήλα 

2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, 10021 Αζήλα  

3. Αθαδεκία Αζελώλ , Δι. Βεληδέινπ 28, 10679 Αζήλα  

4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηώλ θαη επνπηεπόκελσλ 

θνξέσλ)   

5. Τπνπξγείν Τγείαο 

α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηώλ (κε ηελ   παξάθιεζε      

       λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπο). 

β) Όινπο ηνπο επνπηεπόκελνο Φνξείο, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ  

γ) Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή 

 δ) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηόινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, 15123 Μαξνύζη Αηηηθήο 

 ε) Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Παπαδηακαληνπνύινπ θαη Θεβώλ 1, η.θ.      

 11527, Αζήλα  

ζη) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή  

δ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνύζη Αηηηθήο  

ε)  Γξαθ. Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

η) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο       

6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ. 11521, Αζήλα   

7. Όια ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Υώξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιώλ θαη Σκεκάησλ) 

8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ Λ. Καλειινπνύινπ Π. 1 & Καηεράθε , η.θ. 11525, 

Αζήλα.  

9.  Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ Π. Καλειινπνύινπ 3, η.θ. 11525, Αζήλα  

mailto:pfy@moh.gov.gr
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10.  Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ, Γεηλνθξάηνπο 70, η.θ. 11521, Αζήλα  

11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ 

αξκόδησλ ππεξεζηώλ ησλ  Π.Δ.) 

12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 

13. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) , Γ. Γελλαδίνπ 8. 10678 Αζήλα  

14. Διιεληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ – Πξναγσγήο Τγείαο, 

Παιαηνιόγνπ 9 15124, Μαξνύζη Αηηηθήο 

15. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο, Πεηξαηώο 134, 11854 Αζήλα  

(ελεκέξσζε Μειώλ ) 

16. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο,  19675,Αζήλα 

(ελεκέξσζε Μειώλ)  

17. Παλειιήληα Έλσζε Ιαηξώλ  Γεκόζηαο Τγείαο Λ. Αιεμάλδξαο 215, 11623 Αζήλα  

18. Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ.11525 Αζήλα (Δλεκέξσζε 

Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ)  

19. Διιεληθή Οκνζπνλδία Οθζαικνινγηθώλ Δηαηξεηώλ, Οξκηλίνπ 5, η.θ. 11520, 

Ιιίζηα , Αζήλα ( κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ νη εηαηξείεο Μέιε ) 

20. Διιεληθή Οθζαικνινγηθή Δηαηξεία , Οξκηλίνπ 5, η.θ. 11520, Ιιίζηα , Αζήλα (κε 

παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ ηα Μέιε)  

21. Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ι. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα  

(γηα ελεκέξσζε Ι.Μ.)  

22. Παλειιήληα Έλσζε Οπηηθώλ θαη Οπηνκεηξώλ, Μελάλδξνπ 49, η.θ. 10437, Αζήλα  

23. ΄Δλσζε  Ννζειεπηώλ Διιάδαο, Βαο. νθίαο 47, η.θ. 10676, Αζήλα (ελεκέξσζε 

Μειώλ)   

24. ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ –ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ. 11521, 

Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειώλ)  

25. Παλειιήληνο ύιινγνο Δπηζθεπηώλ –ηξηώλ,  Παπαξεγνπνύινπ 15, η.θ. 10561, 

Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ )  

26. ύιινγνο Δπνπηώλ Γεκόζηαο Τγείαο, Γιάδζησλνο 10, η.θ.10667, Αζήλα 

(ελεκέξσζε Μειώλ )   

27. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδύιε 17 , η.θ.10432 , Αζήλα    

28. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνύ 1, 10672 Αζήλα 

29.  Ι.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, 10241 Αζήλα  

30.  Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο : 
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α) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Σειεόξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο 

Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνύδε 11, 10163 Αζήλα (δύν (2) 

αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 

32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνύζνπ 4 ,11525 Αζήλα  

33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, 15125 Μαξνύζη Αηηηθήο  

34. ALPHA TV, 40
ν 

ρικ Αηηηθήο Οδνύ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ , Κηίξην 6) Κάληδα 

Αηηηθήο  

35. STAR CHANNEL,Βηιηαληώηε 36, 14564 Κάησ Κεθηζηά  Αηηηθήο  

36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηώο 100, 11854 Αζήλα  

37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο 10-123 15125 Μαξνύζη Αηηηθήο  

38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, 18547 Ν. Φάιεξν 

Αηηηθήο. 

39. ΔΗΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα  

40. Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κεΑ) Λεσθ. Δι. Βεληδέινπ 

236, η.θ.16341 ( Με ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο πιιόγνπο Μέιε) 

41. Δζληθή Οκνζπνλδία Σπθιώλ Βεξαλδέξνπ 31, η.θ. 10432 Αζήλα 

 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ  Τγείαο  

2. Γξαθ. θ. Αλ. Τπνπξγνύ 

3.  Γξαθ. θ.θ.  Γελ. Γξακκαηέσλ (2)   

4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 

5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ  

6. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο   

7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξόιεςεο  
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( ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  1 ) 

 

«
Υξήζηκεο νδεγίεο-θαηεπζύλζεηο γηα ηελ αλεμάξηεηε θαη ηζόηηκε έληαμε ησλ 

αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο (ηπθιώλ θαη κεξηθώο βιεπόλησλ). 

 

Α. Παξεκβάζεηο ζην ρώξν γηα δηεπθόιπλζε ησλ αηόκσλ κε πξόβιεκα όξαζεο 

(ΑΜΠΟ)  

 σζηόο θσηηζκόο ζε ηξαπέδηα, γξαθεία, θιπ. 

 Υξσκαηηθέο αληηζέζεηο ζε πόξηεο (θάζεο, πόκνια), ζθάιεο (ηέινο θάζε ζθαιηνύ), 

ηνπαιέηεο, ληνπιάπηα, θιπ. 

 Πηλαθίδεο-braille 

 κε κεγάινπο ραξαθηήξεο θαη ρξσκαηηθή αληίζεζε ζε πόξηεο θαη    

             ληνπιάπηα 

 Οδεγνί όδεπζεο ηπθιώλ κε αλάγιπθε πθή θαη ζε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην 

ππόινηπν έδαθνο [από ηελ είζνδν ζηηο ζθάιεο, ζηα ηαηξεία, θιπ.] 

 Πξνεηδνπνηεηηθέο επηθάλεηεο πξηλ από ζθάιεο θαη αζαλζέξ ζε αληίζεζε πθήο θαη 

ρξώκαηνο κε ην ππόινηπν έδαθνο 

 Σα δηάθνξα αληηθείκελα λα είλαη ζε εζνρέο (πρ. θαξηνηειέθσλα, ςύθηεο, 

ππξνζβεζηήξεο, γιάζηξεο, θιπ.) 

 Φσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζε ηδάκηα, γπάιηλεο πόξηεο. 

 Φσζθνξίδνπζεο ηαηλίεο ζηηο γσλίεο πξνεμνρώλ (θνιώλεο) 

Όηαλ θάπνηνο νδεγεί απηνθίλεην: 

 Γελ πξέπεη λα παξθάξεη πάλσ ζηηο δηαβάζεηο πεδώλ θαη ζε ξάκπεο 

 Γελ πξέπεη λα παξθάξεη θαη λα θηλείηε πάλσ ζε δηαβάζεηο, πεδνδξόκηα, 

πεδόδξνκνπο, πιαηείεο θαη ζε Οδεγνύο όδεπζεο Σπθιώλ (πιάθεο κε ξίγεο ή 

αλάγιπθεο ζθαηξηθέο πξνεμνρέο δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο, ζπλήζσο θίηξηλνπ, πνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηα πεδνδξόκηα) ή ρώξνπο ζηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ. 

 Αλ ζηακαηήζεη ην απηνθίλεην γηα λα πεξάζεη ν ηπθιόο, πξέπεη λα αλνίμεη ην 

παξάζπξν θαη λα κηιήζεη ζην ηπθιό άηνκν. Σα λνήκαηα δελ ηα βιέπεη θαη ε 

θόξλα ηνλ ηξνκάδεη. 

 Να ζπκάζηε όηη ζην πξάζηλν θαλάξη γηα ηνπο πεδνύο, πξνηεξαηόηεηα έρεη ν πεδόο. 
 

 

Β. πκβνπιέο γηα νξζή επηθνηλσλία θαη ζπκπεξηθνξά πξνο άηνκα κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο 

 Γελ εθθξάδνπκε ηνλ νίθην καο, αιιά νύηε θαη ππέξκεηξν ζαπκαζκό 

 Υξεζηκνπνηνύκε θαλνληθά ιέμεηο όπσο βιέπσ, ηπθιόο, θιπ. 

 Όηαλ ζπλνκηινύκε κε έλα άηνκν κε πξόβιεκα όξαζεο αλαθνηλώλνπκε πνηνη 

είκαζηε ιέγνληαο ην όλνκά καο θαη ηελ ηδηόηεηά καο  

 Απεπζπλόκαζηε ζε απηόλ είηε αλαθέξνληαο ην όλνκά ηνπ είηε αγγίδνληάο ηνλ 

 Μηιάκε ζηνλ ίδην θαη όρη ζην ζπλνδό ηνπ 

 Δλεκεξώλνπκε γηα ηπρόλ απνρώξεζή καο από ην ρώξν 

 Γε θσλάδνπκε: ην πξόβιεκα όξαζεο δε ζπλεπάγεηαη πξόβιεκα αθνήο 

 Γίλνπκε εύθνια γξαπηέο πιεξνθνξίεο είηε  γξάθνληαο κε κεγάινπο ραξαθηήξεο 

 είηε γξάθνληαο ζηε γξαθή Braille είηε ερνγξαθώληαο ην 

 Όηαλ βξηζθόκαζηε καδί ζε έλα ρώξν 

- ελεκεξώλνπκε γηα ηελ παξνπζία καο 

- αλαθέξνπκε αλ ππάξρνπλ άιια άηνκα θαη πόζα 

- θάλνπκε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ ρώξνπ 

- δηεπθνιύλνπκε λα εμεξεπλήζεη ην ρώξν, αλ ελδηαθέξεηαη 

- ξσηάκε επγεληθά αλ ρξεηάδεηαη ζπλνδεία ή βνήζεηα 
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- αλ ρξεηάδεηαη ζπλνδεία, αθήλνπκε λα καο θξαηήζεη εθείλνο ρσξίο λα 

ζπξώρλνπκε νύηε λα ηξαβάκε 

- δίλνπκε ζαθείο νδεγίεο, αλ επηζπκεί λα θηλεζεί κόλνο 

 Γηεπθνιύλνπκε ηελ θίλεζή ηνπ ζην ρώξν όηαλ: 

- δελ ππάξρνπλ εκπόδηα ή επηθίλδπλα αληηθείκελα κέζα ζην ρώξν 

- θάζε αληηθείκελν βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ θαη επηζηξέθεη ζε απηήλ κεηά από 

θάζε ρξήζε 

- ελεκεξώλνπκε γηα θάζε αιιαγή ζην ρώξν ή ζηε ζέζε ησλ αληηθεηκέλσλ, θπξίσο 

ησλ πξνζσπηθώλ 

- ελεκεξώλνπκε γηα θάζε θίλδπλν πνπ ππάξρεη ζην ρώξν θαη νπνηαδήπνηε βιάβε 

ή αιιαγή έρεη ηπρόλ πξνθύςεη θαη κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ 

- δελ αθήλνπκε κηζάλνηρηεο πόξηεο, παξάζπξα, ληνπιάπηα, ζπξηάξηα, θιπ. 

 

Γ. Υξήζηκεο ζπκβνπιέο-νδεγίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα 

όξαζεο (ΑκΠΟ) ζε Τπεξεζίεο Τγείαο.  
 

Σα Άηνκα κε Πξνβιήκαηα Όξαζεο (ΑκΠΟ), αληηκεησπίδνπλ πνηθίια πξνβιήκαηα 

θαηά ηελ πξόζβαζε θαη εμππεξέηεζή ηνπο ζε ππεξεζίεο πγείαο ησλ Ννζνθνκείσλ, 

ησλ Μνλάδσλ  Τγείαο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο θιπ., γεγνλόο πνπ εκπνδίδεη ηελ 

ηζόηηκε έληαμε απηώλ ζην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη εγείξεη  θξαγκνύο ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπο. 
 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ  ΑκΠΟ  ζπληζηάηαη, νη επαγγεικαηίεο πγείαο, νη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη, θαζώο θαη άιινη πνιίηεο λα:  

1. Γηεπθνιύλεηε ηα ΑκΠΟ λα πξνζαλαηνιηζηνύλ θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία πνπ αλαδεηνύλ κε αζθάιεηα θαη λα θαζίζνπλ όζν πιεζηέζηεξα γίλεηαη 

ζηνλ αλάινγν ρώξν εμέηαζεο. 

2. Δλεκεξώζηε ηνλ ππεύζπλν λνζειεπηή ή ηαηξό γηα ηελ πξνζέιεπζε ησλ ΑκΠΟ, 

ώζηε λα αλαδεηεζεί όηαλ έξζεη ε ώξα ηνπ ξαληεβνύ ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

επηθνηλσλήζεη ην ίδην ην ΑκΠΟ ηελ παξνπζία ηνπ ζην ηαηξείν, ώζηε λα είλαη 

αλαγλσξίζηκνο (όηαλ ζα αλαδεηεζεί ζηελ αίζνπζα αλακνλήο). 

3. Δλεκεξώζηε άιινλ πνιίηε πνπ παξεπξίζθεηαη ζηνλ ρώξν ώζηε λα δηεπθνιύλεη ην 

ΑκΠΟ ζηελ αλαδήηεζε επαγγεικαηηώλ πγείαο πνπ δελ ηνπο γλσξίδεη. 

4. Δλεκεξώζηε ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ην πξόγξακκα ζηα ξαληεβνύ, απνπζηάδεη 

ν ηαηξόο, έρεη αιιάμεη ν ρώξνο εμέηαζεο θιπ. 

5. Γηεπθνιύλεηε ην ΑκΠΟ λα εληνπίζεη απαξαίηεηνπο ρώξνπο όπσο ην ηακείν, ην 

γξαθείν εμππεξέηεζεο πνιίηε, ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο, ηνπο ςύθηεο, ην θπιηθείν, 

ηνπο αλειθπζηήξεο θαη αλ ρξεηαζηεί ζπλνδεύζηε ηνλ ζε απηνύο. 

6. Καηά ηε ζπλνδεία ησλ ΑκΠΟ ζηνπο ρώξνπο ησλ κνλάδσλ πγείαο, ηδηαίηεξε 

πξνζνρή λα δίλεηαη, γα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ζηηο ζθάιεο, ζηα έπηπια, ζηα 

αλνηρηά παξάζπξα ή ζε άιια θνξεηά εκπόδηα. 

7. Δμεγείηε θαη πεξηγξάθεηε θάζε θνξά ηελ αθνινπζνύκελε δηαδξνκή πξνο θάπνην 

ρώξν (π.ρ. θιηληθή, ηαηξεία, εξγαζηήξηα θιπ), πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάθνληαη από 

ην ΑκΠΟ ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ κεηέπεηηα  εληνπηζκό ηνπο. 

8. Γηεπθνιύλεηε ην ΑκΠΟ ζην ρώξν ηνπ ηαηξείνπ ή ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ 

λα θηλεζεί κε αζθάιεηα, λα θαζίζεη ζην θαηάιιειν κέξνο αλάινγα κε ηελ 

εμέηαζε θαη παξέρεηε νδεγίεο γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί 

κία εμέηαζε (π.ρ. ρξήζε κεραλήκαηνο, ιήςε βηνινγηθνύ πιηθνύ, κηθξνεπέκβαζε 

θιπ). Πεξηγξάςηε ηνπ πξηλ από ηελ εμέηαζε ζε ηη ζπλίζηαηαη απηή π.ρ. πξηλ από 

ην θαξδηνγξάθεκα όηη ζα ηνπνζεηεζνύλ εηδηθέο βεληνύδεο ζην ζηήζνο θαη θιηπ 

ζηνπο θαξπνύο θαη ζηνπο αζηξαγάινπο θιπ. 
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9. Βεβαησζείηε όηη δίδνληαη κε επθξίλεηα νδεγίεο θαη ειέγμηε όηη έγηλαλ θαηαλνεηέο 

γηα θάξκαθα  θαη εμεηάζεηο. 

εκεηώζηε αλ ρξεηαζηεί κε καξθαδόξν ζε ραξηί ηηο νδεγίεο, ηα θάξκαθα, ηε 

δνζνινγία, ηελ παξαπνκπή γηα άιιεο εμεηάζεηο ή ρξήζηκα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο. 

10. ηγνπξεπηείηε όηη ην άηνκν πνπ ζα ζπλνδεύζεη ην λνζειεπόκελν ΑκΠΟ από ην 

ζάιακν ηνπ γηα εμεηάζεηο, γλσξίδεη όηη ππάξρεη πξόβιεκα όξαζεο, θαζώο θαη ην 

πξόβιεκα πγείαο γηα ην νπνίν λνζειεύεηαη. 

11. Γηεπθνιύλεηε ζηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθώλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ, 

δηεπθξηλίζηε ηη απαηηείηαη λα ιάβεη ην άηνκν σο έγγξαθν ή ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό 

ή αληίγξαθα εμεηάζεσλ καδί ηνπ, αλαγλώζηε ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα λα ιάβεη 

γλώζε θαη ζηγνπξεπηείηε όηη παίξλεη θαηά ηελ απνρώξεζή ηνπ όια ηα πξνζσπηθά 

ηνπ έληππα βηβιηάξηα, εμεηάζεηο θιπ. 

12. Βεβαησζείηε όηη ην ΑκΠΟ γλσξίδεη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα επόκελσλ  

ξαληεβνύ, πόζν ζπρλά λα παίξλεη ηα θάξκαθά ηνπ θαη αλ ππάξρνπλ παξελέξγεηεο, 

πώο λα θξνληίδεη ηα ηξαύκαηα θαη λα θάλεη ηηο αιιαγέο. 

13. Σέινο, δηαζθαιίζηε ηελ απνρώξεζή ηνπ κε ηαμί ή ζπγθνηλσλίεο ώζηε λα 

απνθεπρζεί θίλδπλνο αηπρήκαηνο. 
 

Γ. θύινη Οδεγνί θαη ρεηξηζηέο κε πξνβιήκαηα όξαζεο. 
 

Οη θύινη Οδεγνί είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλα ζθπιηά πνπ κε ηηο δεμηόηεηέο ηνπο 

δίλνπλ αλεμάξηεηε θαη κε αζθάιεηα θίλεζε θαζώο θαη ηζόηηκε θαη απηόλνκε 

δηαβίσζε ζηνπο ρεηξηζηέο ηνπο, άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ 

όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε έληαμή ηνπο κε πνηόηεηα θαη θηιηθόηεηα ζην θαζεκεξηλό 

πεξηβάιινλ όπνπ θηλνύληαη. 

- εβόκαζηε ην ρεηξηζηή θαη ην θύιν Οδεγό ηνπ όηαλ ηνπο ζπλαληάκε είηε ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο είηε ζε εζσηεξηθνύο θαη δηεπθνιύλνπκε ηελ πξόζβαζή ηνπο. 

- Όηαλ ν θύινο Οδεγόο θνξάεη ην Δηδηθό ακάξη Δξγαζίαο θαη είλαη καδί κε ην 

ρεηξηζηή ηνπ, απαγνξεύεηαη λα ηνπ κηιήζνπκε ή λα ηνλ ρατδέςνπκε. Δθείλε ηελ ώξα 

είλαη έλαο θύινο Δξγαζίαο, πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα δεθάδεο απνθάζεηο θαη πξέπεη 

λα ηνπ δηεπθνιύλνπκε ην έξγν. 

-Σεξνύκε ηνπο Νόκνπο θαη ηηο Οδεγίεο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

πξόζβαζήο ηνπο ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο (μελνδνρεία, εζηηαηόξηα, κπαξ θιπ), πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο, 

αζιεηηθνύο ρώξνπο, ππεξεζίεο Τγείαο, δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πάξθα 

θιπ.. Οη θύινη Οδεγνί επηηξέπεηαη λα θπθινθνξνύλ θαη λα έρνπλ πξόζβαζε παληνύ 

όπνπ επηηξέπεηαη θαη ε πξόζβαζε όισλ ησλ αλζξώπσλ, ρσξίο λα θέξνπλ θίκσηξν! 

Πώο κπνξείηε λα βνεζήζεηε όηαλ ζπλαληήζεηε έλα ρεηξηζηή κε ην θύιν Οδεγό ηνπ: 

 Με ρατδεύεηε ή πξνζπαζείηε λα θάλεηε ην θύιν Οδεγό λα ζαο πξνζέμεη όηαλ 

απηόο θνξάεη ην εηδηθό ζακάξη εξγαζίαο. Δάλ ν ζθύινο δελ εξγάδεηαη (δε θνξάεη 

ην εηδηθό ζακάξη εξγαζίαο), δεηήζηε ηελ άδεηα ηνπ αθεληηθνύ ηνπ πξηλ ηνλ 

ρατδέςεηε. Αθνύ ζαο δνζεί ε άδεηα, αθήζηε ηνλ ζθύιν λα ζαο κπξίζεη θαη 

θαηόπηλ ρατδέςηε ηνλ ήξεκα ζηελ πιάηε. ε θακία πεξίπησζε κελ πξνζπαζήζεηε 

λα αηθληδηάζεηε ην ζθύιν ρατδεύνληάο ηνλ πξηλ ζαο αληηιεθζεί. 

 Πνηέ κελ ηαΐζεηε έλα θύιν Οδεγό. Μπνξείηε λα ηνπ δεκηνπξγήζεηε 

πξνβιήκαηα ζην ζηνκάρη θαη γηα έλα δηάζηεκα λα κελ κπνξεί λα εξγαζηεί, 

πξάγκα πνιύ δύζθνιν θαη δπζάξεζην γηα ην αθεληηθό ηνπ. 

 Πνηέ κε θσλάδεηε ην όλνκα ηνπ θύινπ Οδεγνύ θαη ηηο εληνιέο πνπ αθνύηε από 

ην αθεληηθό ηνπ γηαηί ηνλ κπεξδεύεηε. 

 Μελ αθήλεηε ην θαηνηθίδηό ζαο ή παηδηά λα πιεζηάδνπλ ηνλ θύιν Οδεγό όηαλ 

απηόο εξγάδεηαη. 
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 Αλ δείηε αδέζπνηα δώα λα πξνζπαζνύλ λα ελνριήζνπλ ηνλ ηπθιό θαη ην θύιν 

Οδεγό ηνπ κπνξείηε λα βνεζήζεηε απνζπώληαο ηελ πξνζνρή ησλ αδέζπνησλ 

δώσλ.  
 

ΜΖΝ ΞΔΥΝΑΣΔ: 

 Σα Άηνκα κε Πξνβιήκαηα Όξαζεο «βιέπνπλ-εμεξεπλνύλ» ην πεξηβάιινλ θαη 

νηηδήπνηε ζέινπλ λα γλσξίζνπλ θπξίσο κε ηελ αίζζεζε ηεο αθήο αιιά θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο ινηπέο αηζζήζεηο! 

 Γηαβάδνπλ βηβιία είηε ζηε γξαθή ηπθιώλ Braille, είηε ερνγξαθεκέλα ζε 

αθνπζηηθή κνξθή, είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Υξεζηκνπνηνύλ Ηιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο θαη θηλεηά ηειέθσλα, tablet, θ.ιπ. 

ζηα νπνία έρνπλ πξνζαξκόζεη εηδηθά ινγηζκηθά πνπ κεηαηξέπνπλ νηηδήπνηε 

γξάθεηαη ζηελ νζόλε ζε αθνπζηηθή κνξθή θαη κε ηνλ ηξόπν απηό έρνπλ πιήξε 

πξόζβαζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, ησλ ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ θαη ην δηαδίθηπν. 

 Οη ηπθινί θαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζηε ρώξα καο απαζρνινύληαη σο 

ρεηξηζηέο ηειεθσληθνύ θέληξνπ, δηθεγόξνη, κνπζηθνί, δάζθαινη, θαζεγεηέο μέλσλ 

γισζζώλ, θπζηθνζεξαπεπηέο, εθπαηδεπηέο ηεο γξαθήο Braille θαη ησλ 

ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη άιια. Δπίζεο, πνιινί από 

απηνύο έρνπλ ζπνπδάζεη ζε πξνπηπρηαθά ή κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα Α.Δ.Ι., 

όπσο Κνηλσληνινγία, Φπρνινγία, Μαζεκαηηθά, Ννκηθά, Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο. 

 Θπκεζείηε όηη θάζε ηπθιόο άλζξσπνο έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθόηεηα όπσο 

νπνηνζδήπνηε άιινο άλζξσπνο. 

 Έρεη ζπλαηζζήκαηα (ιππάηαη, ραίξεηαη, ζπκώλεη, γειάεη) δηαζθεδάδεη, πεγαίλεη 

εθδξνκέο, παξαθνινπζεί κνπζηθέο ζπλαπιίεο, ζέαηξν, αζρνιείηαη κε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο ζηίβν, θνιύκβεζε, πνδειαζία, ηδνύλην, ζθάθη ή νκαδηθά 

παηρλίδηα όπσο πνδόζθαηξν, Goalball (εηδηθό παξανιπκπηαθό άζιεκα εηδηθά γηα 

ηπθινύο). Οη ηπθινί πξσηαζιεηέο παίξλνπλ κέξνο ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο 

Αγώλεο πνπ γίλνληαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα ζην ίδην κέξνο θαη ακέζσο κεηά ηνπο 

Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. 
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