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Lepe kot zvezde

Da so nedavno potrdili pove-
zave med zaščitnim učinkom 
časa, preživetega zunaj, in na-

predovanjem kratkovidnosti, nam je 
zagotovila tudi dr. med, specialistka 
oftalmologinja in kirurginja Marija 
Ana Schwarzbartl Pfeifer. Kot pravi, 
so v študiji, opravljeni na Japonskem, 
ugotovili, da je zaradi velike uporabe 
LED-svetil, zaščite proti UV-žarkom 
v avtomobilskih steklih, steklenih po-
vršinah bivalnih prostorov in drugih 
virov svetlobe pri otrocih prišlo do po-
manjkanja dobrobitnega vpliva vijo-
ličnega dela spektra dnevne svetlobe. 
»Ugotovitve kliničnih študij na otrocih 
so potrdile tezo, da več kot se vijolične 
svetlobe prenese skozi očala ali kon-
taktne leče, večji je protektivni učinek 
za razvoj kratkovidnosti. Dokazali so, 
da ima vijolična svetloba pomembno 
vlogo pri zaščiti očesa pred razvojem 
kratkovidnosti, kar je lahko vzrok, 
zakaj otroci, ki se veliko gibljejo na 
zraku, kažejo bistveno manjšo.« 
 

Ali je preveč časa pred 
zasloni škodljivo?

Prav tako študije potrjujejo, da je krat-
kovidnost tudi posledica povečanja 
tako imenovanega bližinskega dela, 
torej gledanja računalnikov ali tele-
fonov, branja klasičnih knjig oziroma 
vsega dela na bližino. »Najpomembne-
je je, da otroci ne gledajo celih filmov 
ali videov ali dolgo delajo zelo na blizu 
na malem zaslonu, torej na telefonu. 
Če beremo oziroma dalj časa gledamo 
v zelo mali zaslon, telefon, kratkovi-
dnost pri otrocih najhitreje napreduje. 
Če že igramo igrice, gledamo slike na 
računalniku, to raje počnimo na ve-
čjem zaslonu, bolj stran pomaknjenim 
od oči. Ko beremo, tudi manj utripa-
mo, zato se svetuje, da med branjem 
zavestno utripamo,« svetuje strokov-
njakinja.
 

Preventivno ravnanje je 
pomembno

Pfeiferjeva hkrati poudarja preventiv-
ni pomen spodbujanja preživljanja čim 

Število kratkovidnih 
otrok po svetu in tudi 
v Sloveniji narašča. 
Raziskave kažejo, da 
se je v zadnjih petde-
setih letih število krat-
kovidnih povečalo kar 
za polovico. Vzroka sta 
večinoma dva: otroci 
preživljajo premalo 
časa zunaj in preveč 
pred zasloni elektron-
skih naprav.

Krivdo za kratkovidnost
 nosi tudi sodobna tehnologija

Kako prepoznati težave z vidom pri otrocih



71 Zvezde/Lady

Krivdo za kratkovidnost Fo
to

: a
rh

iv 
Kl

in
ike

 P
fei

fer

več časa na prostem, k prepreče-
vanju in manjšanju kratkovidno-
sti pa lahko pripomore tudi sam 
šolski sistem. »To pomeni, da je 
treba spodbujati učitelje, da otroci 
glavni odmor, če se le da, preživijo 
na prostem. Če gledam otroke na 
naši osnovni šoli, se učiteljice tega 
zelo dobro zavedajo in to redno 
izvajajo. Preostalo morajo storiti 
starši. Zjutraj naj gredo otroci peš 
v šolo, če je to le mogoče. Po šoli 
naj bodo čim več zunaj, na pro-
stem, če izvajajo različne dejav-
nosti, naj se tudi te izvajajo čim 

več na prostem. Tudi knjigo lahko 
beremo na balkonu ali terasi in 
ne v sobi, namesto z avtom se po 
mestu vozimo s kolesom, ponekod 
že uvajajo tudi v šoli učilnice na 
prostem. Naloga vseh nas je torej, 
kako preživeti čim več časa na pro-
stem, zamisli pa nam verjetno ne 
zmanjka, če vemo, da gre za dobro 
naših otrok,« pravi oftalmologinja. 

Zdravljenje
Kaj pa, ko se kratkovidnost že 
razvije? Jo je mogoče zdraviti ozi-
roma vsaj omiliti? Seveda. Napre-

dovanje kratkovidnosti pri otro-
cih denimo upočasnjuje uporaba 
kapljic z zelo nizkimi koncentra-
cijami atropina (0,01 %), vendar 
ta terapija v Sloveniji za zdaj še ni 
registrirana oziroma je ustrezne 
ustanove ne priznavajo. Nadalje se 
je za učinkovito izkazala operacija 
visoko kratkovidnih mladostnikov 
z implantibilnimi fakičnimi lečami 
Artisan (pIOL), ki ne blokirajo 
vijolične svetlobe, zoper kratkovi-
dnost pri otrocih se je izkazala tudi 
nošnja multifokalnih kontaktnih 
leč. Kot zadnja pa so na voljo še 
biološka zdravila. »Ko pa enkrat 
že pride do okvare mrežnice ozi-
roma miopične makulopatije, se 
tudi ta danes zelo uspešno zdravi 
z aplikacijo bioloških anti VEGF 
zdravil v oko. Ta terapija se izvaja 
tudi v Sloveniji že kar nekaj leto 
zelo uspešno. Tudi druge okvare 
mrežnice pri kratkovidnosti znamo 
dobro in uspešno zdraviti. Problem 
so samo zelo napredovane okvare 
mrežnice z obsežnimi atrofijami na 
mrežnici, kar pa se pojavi običaj-
no samo pri zelo visokih kratkovi-
dnostih, ki pa so na srečo izredno 
redke, tu pa lahko pride tudi do 
izredno slabega vida ali celo slepo-
te,« sklene oftalmologinja.

10 nasvetov, ki bodo 
obvarovali otroške oči
1. Nastavite uro na 20 minut, da otroke 
spomnite na kratek premor med bližin-
skim delom. 
2. E-knjige otrok zamenjajte s pravo 
knjigo in branje vsakega poglavje pre-
kinite vsaj za nekaj časa.
3. V knjigi že vnaprej označite stran s 
kljukico, ko mora otrok prenehati brati, 
če je poglavje daljše.
4. Po vsaki zaključeni igrici na računal-
niku ali telefonu prekinite igrico vsaj za 
kratek čas.
5. Izogibajte se uporabi zaslonov pri 
zelo močni zunanji svetlobi, saj je od-
boja tam še več.
6. Prilagodite osvetlitev in kontrast na 
računalniku tako, da bo otroku naju-
dobneje.
7. Pazite na pravilen položaj telesa ob 
delu pred računalnikom.
8. Spodbujajte otroka, naj drži zaslon 
čim bolj stran od oči, ne čisto blizu 
oči. Slednje je najslabše in najhitreje 
povečuje kratkovidnost.
9. Zamotite otroka vsakih nekaj minut, 
da pogleda stran od zaslona.
10. Med gledanjem v zaslon je po-
membno tudi (zavestno) utripanje z 
vekami.

Avstralska študija na 1344 otrocih je pokazala, da je verjetnost za razvoj kratkovi-
dnosti pri otrocih dvakrat večja, če so na svežem zraku manj kot trideset minut na 
dan. Zato naj otrok vsaj dve uri dnevno preživi na naravni svetlobi, torej zunaj na 
zraku. Pri tem niti ni pomembna telesna aktivnost, zgolj dnevna svetloba je dovolj.
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