לקראת שנת הלימודים

קלמר – יש .ספרים – יש.

ראיה תקינה – יש?
על חשיבות הראייה בשנות הלימודים
איי סי אופטיק
ציידת את הילד בכלי כתיבה ,ספרים ,ותיק חדש .האם בדקת את הראיה שלו?
ילדים צריכים הרבה יכולות בכדי להצליח בבית הספר .יכולת ראיה
היא אחת מהן .קריאה ,כתיבה ,שימוש בלוח ומחשב ,פעילות חבריות
וספורטיביות הן משימות ויזואליות יומיומיות .ככל שהילד מתבגר
הדרישות הויזואליות הללו עולות.
בדיקות ראייה בגיל צעיר חיוניות בכדי להבטיח שלילד יש את יכולת
הראייה הנדרשת לביצוע משימות אלו .בהעדר אבחון ,בעיות ראייה לא
מתוקנות או בעיות בבריאות העין ,עלולים להוביל בנוסף לכאבי ראש
וסחרחורות ,לביצועים נמוכים בלימודים ,תחושת כשלון ואבחון מוטעה
של .ADHD
סימנים מחשידים לליקוי ראייה
• כיווץ עיניים בזמן צפייה בטלויזיה ,קושי בקריאה מהלוח ,התקרבות
פיזית למסך
• איבוד המיקום בקריאה ,זמן מופרז לביצוע שיעורי בית ,כיסוי עין אחת,
אי שמירה על קשר עין
• פגיעה במיומוניות ספורט הדורשות מיקוד ראייה (קליעה ,מסירה,
תפיסה ועוד)
• רגישות לאור ,פזילה ,דיווח על כאבי ראש ,סחרחורות ,בעיות קשב
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שכיחות תינוקות  ,2-5%גן – 5-10%ליקוי ראייה .בית ספר – כ25%-
ליקוי ראייה.
בדיקת ראיה ,מתי? זיהוי מוקדם של בעיות ראייה אצל ילדים יכול
להיות קריטי ,משום שילדים מגיבים לעתים קרובות טוב יותר לטיפול
כאשר האיבחון מוקדם .הילד לא תמיד יבחין מיד שיש בעיה ולכן ,חשוב
לבצע בדיקת ראיה מראש לפני שיופיעו בעיות משניות.
מתי בודקים? גן  -בדיקה ראשונה בגיל  ,2-3בית ספר  -בדיקה לפני
כיתה א' ,לאחריה כל שנתיים .אם יש משקפיים – מומלץ כל שנה.
הפתרון האופטי הילד ישתמש במשקפיים – לא אתה!
במידה והאופטומטריסט אימת בעיית ראיה יש להמשיך לבחירת תיקון
הראייה המומלץ.
משקפיים – עדשות עמידות לשבירה מפלסטיק  /פוליקרבונאט
עדשות מגע – מגיל  8-10ובמידה והילד/ה בעל אחריות אישית לשמור
על הגיינה.
הפתרון האופטי צריך בד בבד לפתור את ליקוי הראייה ולהיות נוח
ומקובל על הילד .אחרת לא ישתמש בו!
מומלץ לבצע את הבדיקה כשהילד ערני ובמצב רוח טוב וכמו כן לשתף
אותו בכל התהליך – בדיקה ,בחירה ,שימוש .אם מראה התנגדות – כדאי
להתחיל בהרכבה בבית ואחר כך בחוץ.
לסיכום :ראיה היא כלי הכרחי להצלחה .חשוב לאבחן ליקוי בשלב
מוקדם ,לבצע בדיקה במקום מוסמך ,ושהפתרון האופטי יהיה טוב ביותר
אך גם נוח ומקובל על הילד.
והעיקר ,שיהיה בהצלחה בלימודים! מיכל בן מנחם וכל צוות איי סי אופטיק

