Çocuklarda görme
zayıflığı ve şaşılık.

Ebeveynler için bilgilendirme broşürü

Sevgili ebeveynler,
Çocuğunuz görme zayıflığından mustarip ve siz bu sorunu çözmek ve
çocuğunuza çare bulabilmek için göz doktoru muayenehanesine başvurdunuz. Çocuğunuz için uygun tedaviyi başlatacak göz doktorunuz ya da
ortoptistiniz olabildiğince hızlı ve kalıcı olarak çocuğunuzdaki görme
zayıflığını tedavi etmek için mükemmel bir eğitime sahip uzmanlardır.
Aşağıdaki sayfalarda sizin için faydalı bilgileri ve ipuçlarını derledik, bunları
dikkate alarak çocuğunuzu yapılacak tedavide etkili bir şekilde destekleyebilir ve böylece başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayabilirsiniz.
Başarılar diler ve çocuğunuzun hızla iyileşmesini temenni ederiz. Geçmiş olsun.
Ve sadece cesaret: En sık karşılaşılan durumlarda görme zayıflığı kısıtlama
olmadan tedavi edilebilmektedir.
3M™ Opticlude™ ekibiniz
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Yardım edin, çocuğum görme zayıflığı çekiyor

3

Yardım edin, çocuğum görme
zayıflığı çekiyor
Çocuğunuzdaki muhtemelen çocuğunuzun görme zayıflığı çektiğini
düşündüren ve sizi rahatsız eden davranış değişiklikleri dikkatinizi çeki.
Aşağıda en çok dikkati çeken durumları liseledik. Sakin br şekilde
çocuğunuzun hangi semptomları gösterdiğini ve neden şikayet ettiğini
düşününüz. Bu şekilde doktorunuza değerli bilgiler verirsiniz:

“Annemle doktora gittim.
Muayene hiç acıtmadı.”
Charlotte, 5 yaşında,
Dülmen

· Göz kırpma, gözleri kırpıştırma,
bir gözü kapama
· Göz titremesi
· Çift görme
· Baş ağrısı
· Göz yanması

·
·
·
·
·

Şaşılık
Konsantrasyon sorunları
Kafanın eğik durması
Uzanmak
Ani sakarlıklar

Görme zayıflığı nedir?

Korkmayın, muayene acı vermez ve çok sayıdaki ileri tedavi biçimleri
sayesinde görme zorluğu daima iyi bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

Bir ya da iki göz, gözlük
kullanımına rağmen %100
görme netliğine ulaşmıyorsa
görme zayıflığı söz konusudur
(göz tembelliği).
Nedenleri: (doğuştan) Kornea
eğriliği, gözlerde titreme,
miyop ve/veya hipermetropluk, şaşılık

4
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Belirtilen sorunlardan biri veya birkaçı meydana geliyorsa dokorunuz
çozuğunuzu genellikle bir ortoptist ile birlikte görme zayıflığı olup
olmadığı bakımından muayene edecektir.

Korkmayın: Muayene
Gerçekten kapsamlı bir göz muayenesinden önce çocuğunuzun korkusunu gidermek için sakin ve kendinizden emin görünmelisiniz. Çocuğunuza
göz doktoru ya da ortoptist ile karşılaştığında kendisini nelerin beklediğini
ve özellikle korkacak bir şeyin olmadığını mümkün olduğu kadar anlatınız.

Muayene açık hastalık geçmişi konuşması ile başlar:
· Hangi semptomlar/şikayetler var?
· Çocuğunuzun başka hastalıkları var mı?
· Çocuğunuz ilaç kullanıyor mu?
· Gelişim geriliği var mı?
·	Diğer tedaviler (ergoterapi, hareket tedavisi,
konuşma tedavisi vb.) yapıldı mı?
· Ailede göz hastalığı var mı?
· Çocuğunuzun hamilelik dönemi ve doğumu normal miydi?
Akabinde ortoptist tarafından görme okulunda
çocuğunuzun muayenesi yapılır. Görme
netliği, iki gözün beraber hareketi,
çocuğunuzun iki gözünün de görüp
görmediği (stereo görme) ya da
çocuğunuzun şaşılık durumu
kontrol edilir.

©Disney

Muayene: Ortoptist tamamen ağrısız bir
şekilde ve rahatlatıcı bir ortamda görme
gücünü kontrol eder.

Ortoptist
Ortoptist her yaştaki çocuğu
muayene etme konusunda
eğitimli uzmandır ve özellikle
görme netliği, gözlerin beraber
hareket edip etmediği ve olası
bir şaşılığın engellenmesi
konularında eğitimlidir. Eğitimi
bu konuda uzman göz kliniklerinde çalışırken dahil olmak
üzere uzun yıllara dayanmaktadır.
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Muayenenin 2. kısmı: 					
Göz bebeklerini genişleten
göz damlası
Çocuğunuzun gözünü tam anlamıyla muayene edebilmek için göz
doktoru göz bebeklerini genişleten, ayrıca gözün içindeki kasları
gevşeten göz damlası verecektir. Olası görme kusurlarını doğru
belirlemek ancak bu şekilde mümkündür.

Tedavisi tehlikesiz ve kolay: içe doğru
şaşılık

Dikkat: Bu damlanın etki etme süresi 30 dakikadır. Çocuğunuzun oynaması
veya okuması için bir şeyler getirmeniz iyi olabilir.

Çocuğunuza şu şekilde yardımcı olursunuz:

Kendinize zaman ayırın ve sakin görünün. Muayene, görüşme ve göz
damlasının etki etme süresi en az 1 ½ saat sürer. Çocuğunuzu molalarda
oyalayınız ve dikkatini bu durumdan farklı bir şeye çekiniz!

Teşhis: Görme zayıflığı
Kulağa kötü geliyor fakat öle olmak zorunda değil, çünkü genellikle bu görme
zayıflığının (göz tembelliği) nedeni gözün hastalıklı değişimi değil de hatalı
alıştırmadır. Görme öğrenilmelidir!

“Görme zayıflığı teşhisi biz
ebeveynlerin gözünü korkutuyor. Fakat hiç de öyle değil.
Doğru tedavi ile bunu kontrol
altına alıyoruz.”

Doktor ve orthoptist çocuğunuzda görme zayıflığı tespit
ederse bu genellikle şaşılıkla (strabizm) oluşan ve
buna göre tedavi edilecek görme kusurudur. Buna göre önerilen tedavi genellikle
doğru gözlük ve tıkanıklık tedavisi (3M™
Opticlude™ göz bantları ile bantlı tedavi)
olarak adlandırılan tedavi kombinasyonudur.
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Maia, David ve Sven K.,
8, Soest

Şaşılık (strabim) bir veya iki gözde
sürekli veya ara ara ortaya çıkan
göz kusurudur

İçe doğru şaşılık

Dışa doğru şaşılık

Birçok farklı şaşılık biçimi vardır:
Görülebilen (ya da belli) şaşılık
Bir göz diğerinin baktığı yönden sürekli farklı yöne kayar. Şaşılık yönüne
göre “içe doğru şaşılık”, “dışa doğru şaşılık”, “yukarı doğru şaşılık” ya da
“döner şaşılık” vb. olarak tanımlanır.

Yukarı doğru şaşılık

Dışa doğru şaşılık

Mikro şaşılık
Acemiler tarafından fark edilmeyen mikro şaşılık tehlikelidir çünkü bu
genellikle çok geç fark edilir ve geride bir görme bozukluğu bırakır.
Gizli şaşılık (heterofori)
Ör. bir göz kapatıldığında ya da uyurken ara sıra şaşılık. Her iki
göz açıkken hemen yeniden aynı yere odaklanırlar.
Değişken (ya da değişimli) şaşılık
Burada sağ veya sol göz
değişken şaşı olur.
Tek taraflı şaşılık
Bir göz sürekli şaşıdır.
Paralitik şaşılık
Yüksek tansiyon, şeker hastası, beyin
enfarktüsü olan yaşlı insanlardaki şaşılık.
ey

isn
©D
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Sorunsuz yardım:						
Tıkanıklık tedavisi
Görme netliği uygun bir gözlükle düzeltilirken görme kusuru olan gözde
alıştırma yapmak için ör. 3M™ Opticlude™ „göz bandı“ ya da „tıkanıklık
tedavisi“ olarak adlandırılan bantlar kullanılır.

“Göz bantlarını gerçekten
mükemmel buluyorum. Araba
desenleri gerçekten süper.”
Felix, 6, Berlin

Prensip düşünülecek derecede basittir: „Hasta“ gözde alıştırma yapmak için
„sağlıklı“ göz belirlenen aralıklarla birkaç saat ya da gün 3M™ Opticlude™
göz bantları ile kapatılır, böylece „görme işi“ bu zaman aralıklarında
düzeltilecek göze kalır. Bu kolay önlemle birçok durumda bozukluk çok
hızlı bir şekilde iyileşir.

Tedavi düzeni ve süresi
Tıkanıklık tedavisi dahilinde ilgili kapatma süresi ve sıklığı sıklıkla ayrıntılı
teşhisten sonra tedavi eden göz doktoru tarafından belirlenir. Çocuğunuz
için göz bantlarının optimum uygulaması doktoru vey ortoptisti trafından
her kontrolden sonra yeniden belirlenir.

Dikkat: genellikle bant ve gözlük beraber
kullanılacağından çocuğunuzun badı
takerken gözlüğünü de takması önemlidir.

©Disney/Pixar
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Tedavi engeli:
Yara bandı değiştirilirken ağrı
Birçok ebeveyn için ve küçük hastalar için de tıkanıklık tedavisinde göz
bantlarının rahatsızlık veren çıkarılması kritik noktadır.
Birçok çocuk bantların değiştirilmesi sırasında ağrı ya da rahatsız edici
çekerek çıkarmadan şikayetçidir. Buna ek olarak genellikle cilt kızarıklıkları
veya cilt tahrişleri meydana gelir.

©Disney

Sonuç: Birçok çocuk göz bantlarını isteksiz takar ve bu nedenle düzensiz
veya hiç takmaz. Tedavinin başarısı tehlikeye girer veya tedavinin yarıda
kesilme tehlikesi vardır.

©Disney
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Ağrısız çözüm: Silikon teknolojisine
sahip göz bantları
Göz bantları değiştirilirken artık “ah” sesleri olmayacak!
Tamamen yeni ve benzersiz 3M™ Opticlude™ Siliconesilikon göz bantlarının
geliştirilmesiyle bantların değiştirilmesinde ağrılar ciddi derecede geçmişte
kalır. Aynı şekilde cilt kızarıklıkları ve cilt tahrişleri de önlenir.
Ve şu şekilde olur:
3M™ Opticlude™ Silicone göz bantlarının yeni silikon yapışma özelliğiyle göz
bantlarının çıkarılmasında cilt geleneksel yapışkanlı bantlara göre ciddi
derecede daha az gerilir. Hassas çocuk cildi ciddi derecede daha az gerilir.
Yapışma kuvveti tüm taşıma süresi boyunca sabit kalır. Birçok çocuk bant
değişimini önemli oranda daha rahat bulur.

“Göz bantlarımı çıkarırken
artık hiç ağrımıyor.”
Maria, 7, Neuss

11
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1 test 1000 kelimeden fazlasını söyler
Test:

Test sonucu:

Geleneksel yapışkan
Kalıcı işaretleyici ile cilde iki çizgi
çizilir.
Akabinde silikon göz bandı ve
geleneksel yapışkanlı göz bandı
yakl. 3 saat cilde yapıştırılır.

Geleneksel yapışkanlı bant cilde
yapışır. Çıkarılırken cilt gerilir ve
böylece işaretleyicinin ve birçok
cilt hücresinin büyük bir kısmı
çekilir.

Silikon yapışkan
Silikon teknolojili bant sadece
cilde yapışır. Bant çıkarılırken
yumuşakça çıkar, işaretleyici
ciltte Kalır. Cilt hücreleri
korunur, cilt tahrişleri önlenir.

Folyo taşıyıcı

Akrilik yapışkan
Folyo taşıyıcı

Cilt

Cilt genleşmesi

Her geleneksel yapışkanla
cilt gerilmesi

Silikon yapışkan

Removal
of 3Myapışkanla
Kind Removal
Tape
Silikon
ciltSilicone
gerilmesi
™
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Sonuç:

Silikon teknolojisi =
Mükemmel yapışmaya rağmen bant çıkarılırken cildi
korur. Yani ağrı, stres ve ciltte tahriş olmadan bant
değiştirilir! Tedavi korku yaşamdan sürdürülür, kabul
görme durumu artar.

Avantajlar:
Koruyucu bant değişimi:

·	Koruyucu bant çıkarma, daha az ağrı ve daha az çekilme
·	Daha az ağlama, daha az acı
·	Yüksek kabul oranlı tedavi
·	Daha az motivasyon işi
·	Hassas ciltlerde bile yok denecek kadar az cilt tahrişi ve kızarıklık
·	Her cilt tipi için uygun

“Yeni göz bantlarımı kendim
kendi başıma çıkarabiliyorum
ve artık hiç ağrımıyor!”
Tim, 8, Reutlingen

Daha fazla tedavi kabulü ve daha fazla tedavi başarısı
©MARVEL

Sizi tedavi eden ortoptist ya da göz doktorunuzdan silikon
teknolojili göz bantlarını talep edin!
Çocuğunuz için en iyisi. Daha az ağrı ve daha iyi tedavi başarısı.
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Tıkanıklık bandı için uygulama ipuçları:
Uygulamadan önce çocuğunuzu motive edin ve sakinleştirin. Gözün
çevresini temizleyin ve kurulayın. Yüz kaslarını gevşetmek için çocuğunuzdan gözlerini hafifçe kapatmasını rica edin. Göz çevresinde kırışıklık
olmamalıdır.
Göz bandının dar tarafını burna getirin. Göz bandı ve cilt gerilmemelidir.
Bandı parmak uçlarınızla hafifçe kenarlara baskı uygulayarak iyice bastırın.
Ortoptist ya da göz doktorunuzdan silikon teknolojili göz bantları hakkında
bilgi alın. Ağrısız bant değişimi için.
“Yeni Minnie bantlarım çok
güzeller, arkadaşım Lisa bile
kıskanıyor.”
Moike, 8, Bocholt

©Disney

Her şey alıştırma meselesi: Yakın alanda alıştırma için.
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