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Οφθαλμικά Τραύματα

⚫ Οι τραυματισμοί των οφθαλμών είναι αρκετά συνηθισμένοι και μερικές φορές πολύ
σοβαροί.

⚫ Έχει υπολογιστεί ότι σχεδόν οι 5 στους 10 συμβαίνουν στο σπίτι και η συντριπτική
πλειοψηφία σε παιδιά.

⚫ Το 90% των τραυματισμών αυτών θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν ελαμβάνοντο μέτρα
πρόληψης



Οφθαλμικά Τραύματα-Ταξινόμηση

1. ΑΝΟΙΚΤΑ: Ολικού πάχους τραύμα του 

οφθαλμικού τοιχώματος

◆ Ρήξη (Rupture)

◆ Θλαστικά -Ανοιχτή πληγή  (Laceration): 

 Α. Διατιτραίνοντα τραύματα (Penetrating injury)

 B. Ενδοβολβικά ξένα σώματα (Retained foreign 
object).

 C.Διαμπερή τραύματα (Perforating injury):

2. ΚΛΕΙΣΤΑ : Μερικού πάχους 

τραύμα του οφθαλμικού 
τοιχώματος

◆ Μώλωπας (Contusion)

◆ Θλαστικά (Επιφανειακή 
πληγή- Lamellar laceration)

3. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ



Οφθαλμικά Τραύματα- Ταξινόμηση



Οφθαλμικά Τραύματα
ΚΛΕΙΣΤΑ

◆Μώλωπας (Contusion)

◆Θλαστικά (Επιφανειακή πληγή- Lamellar laceration):

Μερικού πάχους τραύμα του οφθαλμικού τοιχώματος



Οφθαλμικά Τραύματα
ΑΝΟΙΧΤΑ

◆Ρήξη (Rupture): Ολικού πάχους τραυματισμός του οφθαλμικού τοιχώματος, από αμβλύ 
αντικείμενο.

◆Θλαστικά -Ανοιχτή πληγή  (Laceration): Ολικού πάχους τραυματισμός του οφθαλμικού 
τοιχώματος, από αιχμηρό αντικείμενο.



Οφθαλμικά Τραύματα
◆Θλαστικά -Ανοιχτή πληγή  (Laceration):

 Διατιτραίνοντα τραύματα (Penetrating injury): Πύλη εισόδου.

 Ενδοβολβικά ξένα σώματα (Retained foreign object/ s).

➢Τεχνικά είναι ένα διατιτραίνον τραύμα

 Διαμπερή τραύματα (Perforating injury): Πύλη εισόδου και εξόδου στο τραύμα από το ίδιο 
αντικείμενο.



Οφθαλμικά Τραύματα
 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Χημικά: Α. Αλκάλεα (πιο επικίνδυνα: διεισδύουν και καταστρέφουν εν τω βάθει ιστούς)

Β. Οξέα (περιορισμένη εν τω βάθει επέκταση της βλάβης)

Ταξινόμηση Βαρύτητας των Οφθαλμικών Εγκαυμάτων κατά Hughes

⚫ Grade 1 (Πολύ καλή πρόγνωση): Χωρίς κερατοειδική θολερότητα.

⚫ Grade 2 (Καλή πρόγνωση): νεφέλιο κερατοειδούς (Corneal haze) διακρίνεται η ίριδα.

⚫ Grade 3 (Αμφίβολη πρόγνωση): θολερότητα του κερατοειδούς, δύσκολα διακρίνεται η ίριδα.

⚫ Grade 4 (Κακή πρόγνωση): Λεύκωμα κερατοειδούς. Δεν διακρίνεται η ίριδα και η κόρη.



Διάγνωση του οφθαλμικού τραύματος
Σημεία ανοιχτού βολβού:

⚫ Διατιτραίνον τραύμα των βλεφάρων

⚫ Αιμορραγία υπό τον επιπεφυκότα (Υπόσφαγμα)

⚫ Αβαθής πρόσθιος θάλαμος (AC)

⚫ Αίμα στον AC (Ύφαιμα)

⚫ Πρόπτωση ίριδας-παραμόρφωση κόρης

⚫ Iριδοδιάλυση

⚫ Παρεκτόπιση του κρυσταλλοειδή φακού

⚫ Αιμορραγία του υαλώδους σώματος

⚫ Έλλειψη ρόδινης ανταύγειας (red reflex), η οποία μπορεί να υποδηλώνει αποκόλληση
αμφιβληστροειδούς ή αιμορραγία υαλοειδούς.



Διάγνωση του οφθαλμικού τραύματος

⚫ Θετικό Seidel test θα εντοπίσει διαρροή του υδατοειδούς υγρού ή του υαλώδους. 

⚫ Η παρουσία ξένου σώματος υποδηλώνει τη διάτρηση του οφθαλμικού βολβού.

⚫ Ακτινογραφίες προσωπικοὐ κρανἰου ή Αξονική Τομογραφία θα καθορίσουν την παρουσία 
και την τοποθεσία του μεταλλικού ξένου σώματος.

⚫ Η αξονική Τομογραφία (CT) θα δείξει και την ακεραιότητα του οφθαλμικού βολβού.

⚫ Να ΜΗΝ γίνει MRI, αν υποπτεύεστε μεταλλικό ενδοβολβικό ξένο σώμα.



Αιμορραγία υπό τον επιπεφυκότα (μαζική) Αιμορραγία υπό τον επιπεφυκότα (μαζική)

Ύφαιμα Παραμόρφωση της κόρης



Ιριδοδιάλυση

Βολβός χωρίς σύσταση (Deflated Globe)

Παρεκτόπιση κρυσταλλοειδούς φακού

Seidel Test



Ενδοβόλβιο αλλότριο σώμα (IOFB)

Plain film X-Ray of IOFB



Απόπτωση Επιθηλίου του Κερατοειδούς 
(CORNEAL ABRASION)

⚫ Τραυματική εκδορά (erosion) του επιθηλίου του κερατοειδή.
(επιφανειακής στοιβάδας του κερατοειδή)

⚫ Όταν βρεθεί σε επαφή ο κερατοειδής με τα νύχια, με κόκκους
άμμου, σκόνης, μικρά κομάτια ξύλου, γυαλιού, μετάλλου, με
βούρτσες, με την άκρη ενός φύλλου χαρτιού ή με κακή τεχνική
κατά την αφαίρεση των φακών επαφής.

⚫ Η μορφή αυτή τραυματισμού αποτελεί πύλη εισόδου
βακτηρίων και μυκήτων με πιθανό αποτέλεσμα την επιμόλυνση
του τραύματος σε λιγότερο από 24 ώρες.



Τραύμα κερατοειδούς  με πύλη εισόδου και λοίμωξη από μύκητα fusarium



Απόπτωση Επιθηλίου του Κερατοειδούς

⚫ Έντονο άλγος

⚫ Αίσθηση ξένου σώματος

⚫ Φωτοφοβία

⚫ Ερυθρότητα

⚫ Δακρύρροια

⚫ οίδημα βλεφάρων

Απόπτωση του επιθηλίου του κερατοειδούς 
όπως φαίνεται στο μικροσκόπιο με χρήση 
ειδικής χρωστικής.

Η διαφορική διάγνωση είναι σημαντική:
⚫ Επιφανειακή λοίμωξη
⚫ Tραύμα
⚫ Ενόχληση από φακούς επαφής
⚫ Λοιμώδεις κερατίτιδες



Αμβλύς Τραυματισμός (BLUNT INJURY)

Μπορεί να προκαλέσει τη καταστροφή του οφθαλμικού περιεχομένου

Συνήθως προκαλείται από:
◦ Φελό σαμπάνιας

◦ Μπαλάκι του τέννις

◦ Αερόσακος αυτοκινήτου

◦ Γροθιά

◦ ‘χταπόδι’ αυτοκινήτου



Αμβλύς Τραυματισμός (BLUNT INJURY)

Εκχύμωση

Σε περίπτωση τραυματισμού στην περιοχή του οφθαλμού θα έχουμε σχηματισμό
οιδήματος και εκχύμωσης (μώλωπας) λόγω της αιμορραγίας των αγγείων που
βίσκονται κάτω από το δέρμα της περιοχής.

Ένα “μαύρο μάτι” δείχνει τρομακτικό, αλλά σπάνια πρόκειται για κάτι σοβαρό.



Αμβλύς Τραυματισμός 
Ύφαιμα

⚫ Αιμορραγία στο κάτω μέρος του προσθίου θαλάμου του οφθαλμού.
(μεταξύ του κερατοειδούς και της ίριδας)

⚫ Είναι σημείο βαριάς πλήξης του οφθαλμικού βολβού.

⚫ Το ύφαιμα είναι επείγουσα κατάσταση και απαιτείται άμεσος
οφθαλμολογικός έλεγχος και φροντίδα.



Αμβλύς Τραυματισμός 
Ύφαιμα

⚫ Μπορεί να συνυπάρχει με:
⚫ οίδημα του κερατοειδή

⚫ αιμορραγία στην υαλοειδική κοιλότητα

⚫ παρεκτόπιση του κρυσταλλοειδή φακού

⚫ απόσπαση της ίριδας

⚫ θλαστικό τραύμα βλεφάρων

⚫ εκχύμωση βλεφάρων

⚫ κάταγμα του οφθαλμικού κόγχου

⚫ Συνήθως το ύφαιμα απορροφάται σε μερικές ημέρες χωρίς άλλες συνέπειες για την όραση.

⚫ Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι το παιδί να μη βλέπει, αφού το κόκκινο, αδιαφανές αίμα
εμποδίζει το φως να μπει στον οφθαλμό.

⚫ Βάζουμε το παιδί να ξαπλώσει σε ημικαθιστή (45ο ) θέση.



Αμβλύς Τραυματισμός

Υπόσφαγμα: Αιμορραγία υπό τον επιπεφυκότα 

⚫ Επιπεφυκότας είναι ο διαφανής χιτώνας που καλύπτει τον σκληρό χιτώνα
του οφθαλμού.

⚫ Πλήξη του οφθαλμού μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία ανάμεσα στους
δύο αυτούς χιτώνες που κάνει το «άσπρο» του οφθαλμού να φαίνεται ότι
«αιμορραγεί».

⚫ Αν και η εικόνα είναι εντυπωσιακή και φοβίζει τον ασθενή και τους
οικείους του, από μόνο του το υπόσφαγμα είναι πρακτικά αθώο.



Αμβλύς Τραυματισμός
Υπόσφαγμα:

⚫ Η αιμορραγία συνήθως απορροφάται μέσα σε 1-2 εβδομάδες ακόμα και χωρίς θεραπεία.

⚫ Προληπτικά συνιστάται οφθαλμολογική εξέταση για να αποκλειστεί σοβαρότερη βλάβη.

⚫ Υπόσφαγμα, μπορεί να εμφανιστεί και αυτόματα, χωρίς δηλαδή να προηγηθεί
τραυματισμός.

⚫ Συμβαίνει συχνότερα σε ασθενείς με διαταραχές στην πήξη του αίματος, σε αιματολογικές

παθήσεις και κακοήθειες ή σε αυτους που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή.



Αμβλύς Τραυματισμός
Κάταγμα του Οφθαλμικού Κόγχου

⚫ Μπορεί να περιλαμβάνει κάταγμα ενός ή περισσότερων οστών του
οφθαλμικού τοιχώματος.

⚫ Το συνηθέστερο κάταγμα είναι της βάσης (εδάφους) του
οφθαλμικού κόγχου. Το γνωστό "blow-out fracture"

⚫ Μπορεί να προέλθει από χτύπημα με μπαλάκι του τένις ή άλλη
πλήξη.

"blow-out fracture" σε CT απεικόνιση 



Αμβλύς Τραυματισμός

⚫ Επιπρόσθετα με το οίδημα των βλεφάρων και την εκχύμωση αυτών, σε ασθενής με τέτοιου 
είδους κάταγμα μπορεί να συναντήσουμε και παγιδευμένο τον κάτω ορθό μυ. 

⚫ Αυτό θα προκαλέσει περιορισμό της κίνησης του οφθαλμού προς τα πάνω ή κάτω. 

⚫ Προσοχή στη διαφοροδιάγνωση με μία απλή κάκωση των οφθαλμικών μυών, χωρίς κάταγμα του 
κόγχου, η οποία θα προκαλέσει την ίδια κλινική εικόνα



Αμβλύς Τραυματισμός
Άλλα :

⚫ Οίδημα οπισθίου πόλου (οίδημα Berlin) - τραυματική αμφιβληστροειδοπάθεια (μπορεί να 
προκληθεί σε κάθε αμβλύ τραύμα του ματιού).

⚫ Ρωγμή - αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

⚫ Ρήξη του οφθαλμικού βολβού



Θλαστικά (LACERATION)

Βλεφάρου

⚫ Αρκετά συχνά στα παιδιά

⚫ Περιστατικά τραυματισμών στο παιχνίδι με φίλους ή με
κατοικίδια.

⚫ Τα μικρά κοψίματα (αμυχές) συνήθως επουλώνονται γρήγορα
και εύκολα.

⚫ Πρέπει να γίνει μια προληπτική οφθαλμολογική εξέταση για τον
αποκλεισμό κάποιου σοβαρότερου τραυματισμού.

⚫ Τα θλαστικά τραύματα των βλεφάρων θέλουν ιδιαίτερη προσοχή
όταν επεκτείνονται στο βλεφαρικό χείλος και περιλαμβάνουν τον
δακρυϊκό πόρο (χρήζει χειρουργικής αποκατάστασης άμεσα).



Θλαστικά -Διατιτραίνοντα
Σκληρού Χιτώνα

⚫ Πρόκειται για ρήξη ολικού πάχους του σκληρού από αιχμηρό
αντικείμενο.

⚫ Παρόμοια ρήξη του σκληρού, μπορεί να προκληθεί και από
δυνατό αμβλύ τραυματισμό.

⚫ Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής γιατί συνήθως ο επιπεφυκότας
είναι οιδηματώδης και αιμορραγικός και είναι δύσκολη η
αποκάλυψη της ρήξεως.

⚫ Έμμεση απόδειξη ρήξης του σκληρού χιτώνα είναι η μαλακή
σύσταση του βολβου (σαν σύκο).

⚫ Χρήζει άμεσης χειρουργικής αποκατάστασης.



Ξένο Σώμα 
Στον Κερατοειδή

⚫ Μικρά σωματίδια τα οποία χτυπούν τον οφθαλμό με
συγκεκριμένη ταχύτητα μπορεί να ενσφηνωθούν στον
κερατοειδή.

⚫ Ο ασθενής συνήθως αναφέρει αίσθημα άμμου στον
οφθαλμό - «αίσθημα ξένου σώματος».



Ξένο Σώμα
Στον Επιπεφυκότα 

⚫ Συνήθως ενσφηνώνονται στον ταρσό του άνω βλεφάρου.

⚫ Σε κάθε βλεφαρισμό, το ξένο σώμα κάνει καινούριες εκδορές 
στον κερατοειδή.

⚫ Κλασσική εικόνα με χρώση φλουροσκεϊνης κάθετων γραμμών 
πάνω στον κερατοειδή. 



Ενδοβολβικό ξένο σώμα 
Διατιτραίνοντα τραύματα

⚫ Ως επί το πλείστον αιχμηρά αντικείμενα: θραύσματα από

γυαλί ή μέταλλο, που κινούνται πολύ γρήγορα και

εισέρχονται στον οφθαλμικό βολβό.

⚫ Ένα τέτοιο θραύσμα μπορεί να εισέλθει από ένα σημείο

μέσα στον οφθαλμό και να παραμείνει εκεί ή να εξέλθει

μέσω οπισθίας οπής (διπλή διάτρηση) και να παραμείνει

μέσα στον κόγχο (συνήθως δεν το αφαιρούμε).

⚫ Όταν το ξένο σώμα εισέρχεται από τον κερατοειδή είναι

εύκολα εντοπίσιμο λόγω του τραύματος και της

θολερότητας που δημιουργείται στον κερατοειδή.



Ενδοβολβικό ξένο σώμα 
Διατιτραίνοντα τραύματα
⚫ Όταν εισέρχεται από τα βλέφαρα ή από τον σκληρό, ή πύλη εισόδου δεν εντοπίζεται

εύκολα.

⚫ Εάν τραυματιστεί ο φακός σε λίγες μέρες θα θολώσει και θα δημιουργηθεί μετατραυματικός

καταρράκτης

⚫ Εάν υπάρχει αιμορραγία υαλώδους, τότε θα χάσουμε την ρόδινη ανταύγεια (red reflex) από

την κόρη και θα είναι δυσχερής η βυθοσκόπηση.

⚫ Τα διατιτραίνοντα τραύματα είναι κατά κανόνα σοβαρότερα από ό,τι φαίνεται με την πρώτη

ματιά.



Ενδοβολβικό ξένο σώμα 
Διατιτραίνοντα τραύματα

⚫ Ο έλεγχος του παιδιού γίνεται συνήθως υπό γενική αναισθησία και ο οφθαλμίατρος

προσπαθεί να καθαρίσει το τραύμα, να αφαιρέσει το ξένο σώμα και να επαναφέρει με

ράμματα τις πληγείσες δομές όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο φυσιολογικό.

⚫ Η αφαίρεση ενός ξένου σώματος από τον οφθαλμό δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ο

τρόπος αφαίρεσης εξαρτάται και από τις ιδιότητές του. Ένα μεταλλικό θραύσμα, για

παράδειγμα, ίσως είναι δυνατόν να αφαιρεθεί με τη χρήση ειδικού μαγνήτη.



Ενδοβολβικό ξένο σώμα 
Διατιτραίνοντα τραύματα
⚫ Η πρόγνωση εξαρτάται από το είδος και την έκταση της κάκωσης. Μερικές περιπτώσεις

εξελίσσονται πολύ καλύτερα από ό,τι αναμενόταν και ένα μεγάλο μέρος της όρασης
διατηρείται.

⚫ Άλλες όμως φορές μπορεί να χρειαστεί μέχρι και αφαίρεση του οφθαλμικού βολβού, μια
σίγουρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση που θα επηρεάσει σοβαρά την υπόλοιπη ζωή του
παιδιού.

⚫ Από αισθητικής απόψεως τουλάχιστον, η τεχνολογία των προσθετικών ματιών έχει εξελιχθεί
πάρα πολύ και δεν είναι εύκολο να διακρίνει κανείς διαφορές ανάμεσα σε ένα πραγματικό
και σε ένα προσθετικό μάτι.

⚫ Οφθαλμικό τραύμα από εκρηκτικά: πρόκειται για ειδική κατηγορία διατιτραίνοντων
τραυμάτων από την εκπυρσοκρότηση εκρηκτικών υλικών όπως τα βεγγαλικά.

⚫ Τραύματα με πολύ κακή πρόγνωση.



Χημικό Έγκαυμα (Chemical Burn)

⚫ Οι περισσότερες χημικές ουσίες που θα έρθουν σε επαφή
με τον επιπεφυκότα ή τον κερατοειδή, δεν προκαλούν
σοβαρές ζημιές.

⚫ Πιο επικύνδινα είναι τα καθαριστικά του σπιτιού,
εντομοκτόνα που περιέχουν αλκαλικές ουσίες.

⚫ Έγκαυμα με αλκάλεα θα δημιουργήσει θολερότητα στον
κερατοειδή.

⚫ Χημικά που περιέχουν οξέα (υγρό μπαταρίας), είναι
λιγότερο επικίνδυνα



Τραυματισμοί

•Είναι από τα πιο απρόβλεπτα συμβάντα στην οφθαλμολογία αλλά και γενικότερα στην ιατρική.

•Πολλοί φαινομενικά αθώοι τραυματισμοί μπορεί να αποδειχθεί ότι προκάλεσαν σοβαρότερες

βλάβες από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, ενώ εικόνες που μοιάζουν πιο δραματικές, όπως ένα

υπόσφαγμα, μπορεί να ιαθούν από μόνες τους χωρίς να αφήσουν το παραμικρό υπόλειμμα.



Τραυματισμοί
Το ιστορικό της κάκωσης

•Πολλοί από τους τραυματισμούς συμβαίνουν όταν τα παιδιά βρίσκονται χωρίς επιτήρηση.

•Τα ίδια τα παιδιά πιθανόν δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πουν τι ακριβώς τους συνέβη,

ιδιαίτερα αν τραυματίστηκαν κάνοντας κάτι που τους έχει απαγορευθεί.

•Επίσης τα εξωτερικά σημεία μπορεί να μη δηλώνουν από μόνα τους τον μηχανισμό που

προκάλεσε την κάκωση του ματιού.

•Ο οφθαλμίατρος πρέπει να γνωρίζει τον μηχανισμό αυτό, ώστε να κατευθύνει σωστά την

εξέταση και να χορηγήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.



Αξιολόγηση-
Τραυματισμός του Οφθαλμού
•Πρέπει να αντιμετωπίζονται γρήγορα, επειδή διαφορετικά είναι πιθανόν να υπάρξουν

μακροπρόθεσμες συνέπειες στην όραση του παιδιού.

•Εάν το παιδί δεχτεί χτύπημα στον οφθαλμό, ο οστέινος κόγχος θα προστατέψει το βολβό, αλλά

θα σχηματιστούν οίδημα και μώλωπας.

•Αν μπει στον οφθαλμό σαπούνι, το παιδί θα ενοχληθεί πολύ, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος.

•Εάν μια χημική ουσία κατά λάθος εισέλθει στον οφθαλμό, αντιμετωπίζεται ως επείγουσα.

•Εάν ένα παιχνίδι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο διαπεράσει το βολβό ή προκαλέσει σκίσιμο κοντά

σε αυτόν ή στο βλέφαρο, απευθυνόμαστε άμεσα σε ειδικό.

•Τραυματισμοί από αιχμηρά αντικείμενα ή χημικές ουσίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.



Οφθαλμολογική Εξέταση-Αντιμετώπιση

⚫ Ενστάλαξη τοπικού αναισθητικού είναι απαραίτητη για ενδελεχή εξέταση.

⚫ Έλεγχος Οπτικής Οξύτητας

⚫ Έλεγχος προσθίων μορίων του οφθαλμού (βλέφαρα, επιπεφυκότας , κερατοειδής) 

⚫ Αναστροφή του άνω βλεφάρου για έλεγχο ύπαρξης ξένου σώματος.

⚫ Επί ύπαρξης απόπτωσης επιθηλίου του κερατοειδούς, γίνεται ενστάλαξη 
αντιβιοτικών πιεστική επίδεση εφόσον χρειάζεται και επανέλεγχος σε 24 ώρες.

⚫ Ενδοβόλβια αλλότρια χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση εντός 24 ωρών. 



Οφθαλμολογική Εξέταση-Αντιμετώπιση

⚫ Σε μη επιπλεγμένα θλαστικά τραύματα των βλεφάρων μπορεί να μην γίνει
συρραφή αυτών αν είναι μικρά και τα χείλη έρχονται καλά χωρίς τάση.

⚫ Επίσης αποφεύγουμε την συρραφή όταν έχουν προκληθει από νύχια ή δόντια ζώου.

⚫ Μεγάλη προσοχή αν εμπλέκεται ο έσω κανθός και το κάτω δακρυϊκό σωληνάριο.

⚫ Αν πρόκειται για αμβλύ τραυματισμό του οφθαλμού, εκτιμάμε την βαρύτητα με το
πόσο οξύς είναι ο πόνος, πόσο έχει επηρρεαστεί η οπτική οξύτητα, αν υπάρχει
χύμωση των επιπεφυκὀτων, παραμόρφωση του βολβού, θολερότητα του
κερατοειδούς, παραμόρφωση της κόρης, ύφαιμα, και απώλεια της ρόδινης
ανταύγειας από την κόρη.

⚫ Ελέγχουμε τους γύρω ιστούς και κοιτάμε για πρόπτωση του βολβού, τα βλέφαρα
για θλαστικά, παρατηρούμε για τυχόν μείωση των οφθαλμικών κινήσεων.



Τραύμα-πιθανό ξένο σώμα
Συμπτώματα που υποδηλώνουν τραυματισμό:

⚫ Προβλήματα όρασης

⚫ Έντονος ερεθισμός

⚫ Πόνος

⚫ Δακρύρροια

⚫ Φωτοφοβία

⚫ Απροθυμία του παιδιού να ανοίξει το μάτι του

⚫ Ορατό αντικείμενο που έχει σφηνωθεί.



Τραύμα-πιθανό ξένο σώμα
Αντιμετώπιση
⚫ Πλύντε τα χέρια σας πριν εξετάσετε τον οφθαλμό.

⚫ Εξετάστε τον οφθαλμό σε καλά φωτιζόμενη περιοχή.

⚫ Ενθαρρύνετε το παιδί να ανοιγοκλείσει τα μάτια του, έτσι μπορεί να απομακρύνθει το ξένο
σώμα.

⚫ Tα δάκρυα στην περίπτωση που το παιδί κλαίει λόγω πόνου βοηθούν.

⚫ Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού, η ενστάλαξη αντιβιοτικού κολλυρίου ή τεχνητών
δακρύων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.

⚫ Η αίσθηση “του ξένου σώματος” στον οφθαλμό παραμένει για αρκετή ώρα μετά τον
τραυματισμό, ακόμη και αν έχει απομακρυνθεί αυτό.



Τραύμα-πιθανό ξένο σώμα
Αντιμετώπιση
⚫ Σε περίπτωση που δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, ξεπλένετε με φυσιολογικό ορό υπό

πίεση (με σύριγγα που έχουμε αφαιρέσει την βελόνη) ή με νερό της βρύσης.

⚫ Μην χρησιμοποιήσετε τοπικά αναισθητικά κολλύρια.

⚫ Αν ο πόνος, τα προβλήματα όρασης και το κοκκίνισμα δεν υποχωρούν, παραπέμψτε το παιδί

στον οφθαλμίατρο

•Ο επιμελής καθαρισμός του τραύματος από οφθαλμίατρο και η χορήγηση φαρμακευτικής

αγωγης επιβάλλεται.

•Η πλήρης και κατά το δυνατόν γρήγορη αντιμετώπιση είναι σημαντική για την διατήρηση της

διαφάνειας του κερατοειδούς



Τραύμα-πιθανό ξένο σώμα
Εάν υπάρχει ξένο σώμα :

⚫ Ζητήστε από το παιδί να κοιτάξει επάνω.

⚫ Τραβήξτε το κάτω βλέφαρο, ώστε να διαπιστώσετε εάν το ξένο σώμα βρίσκεται εκεί.

⚫ Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το με τη γωνία ενός στεγνού χαρτομάντιλου ή μιας μπατονέτας.

⚫ Μην προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε με αυτοσχέδια εργαλεία, γιατί έτσι το ξένο σώμα μπορεί να
τραυματίσει τον κερατοειδή χιτώνα ή να εισχωρήσει στο βολβό.

⚫ Πείτε στο παιδί να μην πιέζει και να μην τρίβει το μάτι του, διότι μπορεί να επιδεινώσει τον τραυματισμό
του κερατοειδούς.

⚫ Μην επιχειρήσετε αναστροφή του άνω βλεφάρου γιατί υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος να τραυματίσετε
εσείς το παιδί, το οποίο δεν θα συνεργάζεται.

⚫ Μη βάλετε πιεστικό επίδεσμο ή πάγο.

⚫ Γενικότερα αποφύγετε τις “ηρωικές προσπάθειες” και αφήστε τες για τους ειδικούς.



Τραύμα-πιθανό ξένο σώμα
Εάν το ξένο σώμα έχει σφηνώσει στο μάτι:

⚫ Μην επιχειρήσετε να προσφέρετε τις πρώτες βοήθειες. - Αφήστε το αντικείμενο στη θέση
του.

⚫ ΜΗΝ αγγίζετε ή πιέζετε το αντικείμενο.

⚫ Ηρεμήστε και καθησυχάστε το παιδί.

⚫ Επιδέστε και τους δύο οφθαλμούς (θα βοηθήσει στην αποτροπή των οφθαλμικών
κινήσεων).

⚫ Εάν το αντικείμενο είναι μεγάλο, τοποθετήστε ένα χάρτινο ποτήρι ή κώνο πάνω από τον
τραυματισμένο οφθαλμό και στερεώστε το με κολλητική ταινία.

⚫ Στη συνέχεια ζητήστε βοήθεια από ειδικό.



Αμβλύς Τραυματισμός 

⚫Πρώτο μέλημα σε τέτοιου είδους τραύματα, είναι να διαπιστώσουμε ότι ο βολβός είναι
ακέραιος.

⚫Συμβουλεύουμε το παιδί να μην φυσήξει τη μύτη του (μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο
τραυματισμό)

⚫Ελέγχουμε για τυχόν περιορισμό των οφθαλμικών κινήσεων.

⚫Μπορεί να έχουμε ενόφθαλμο (‘βυθισμένο’ οφθαλμό).



Τραύματα οφθαλμού – Διάτρηση / 
Διαμπερές τραύμα οφθαλμού
• Τα μικρά διαμπερή τραύματα του οφθαλμού, ιδιαίτερα του κερατοειδούς, μπορεί να
παρουσιάζουν εκπληκτικά φτωχή συμπτωματολογία ειδικά στα παιδιά.

• Είναι σημαντική η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, ιδιαίτερα όταν ο τραυματισμός αφορά
παιδιά.

• Σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά ’’αποσιωπούν’’ το ότι έπαιζαν με μυτερά αντικείμενα.

•Τοποθετήστε μία γάζα χωρίς πίεση για να προστατεύσετε τον οφθαλμό και να αποτρέψετε να

αφαιρεθεί το οφθαλμικό περιεχόμενο.

•Πρέπει να αποτρέψετε το παιδί να κάνει εμετό, να βήξει ή να φτερνιστεί.

• Επείγουσα παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική.



Χημικά στον Οφθαλμό
•Ξεπλένουμε άμεσα με νερό βρύσης.

•Γυρίζουμε το κεφάλι του ατόμου ώστε ο τραυματισμένος οφθαλμός να βρίσκεται προς τα κάτω και στο πλάι
(για να μην τρέξει χημική ουσία στο υγιές μάτι ή στο πρόσωπό του παιδιού).

•Κρατώντας το βλέφαρο ανοικτό, αφήνουμε το τρεχούμενο νερό από τη βρύση να ξεπλύνει τον οφθαλμό για
15 λεπτά.

•Εάν επηρεάζονται και οι δύο οφθαλμοί, ή εάν τα χημικά βρίσκονται και σε άλλα σημεία του σώματος, βάλτε
το θύμα να κάνει ντους.

•Τοποθετήστε στη συνέχεια μία γάζα ή ένα καθαρό χαρτομάντιλο και κρατήστε τον οφθαλμό κλειστό.

•Εάν το άτομο φοράει φακούς επαφής και οι φακοί δεν απομακρύνθηκαν από το τρεχούμενο νερό, αφαιρούμε
τους φακούς και ΜΕΤΑ το καλό ξέπλυμα των οφθαλμών.

•Μετά την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων, αναζητούμε αμέσως ιατρική βοήθεια από ειδικό.



Εντομές, Εκδορές στον Οφθαλμό
Εντομές του βλεφάρου

Κάθε θλαστικό τραύμα των βλεφάρων είναι πιθανό διατιτραίνον τραύμα, μέχρι να αποδειχθεί το
αντίθετο.

•ΜΗΝ εφαρμόζετε πίεση για τον έλεγχο της αιμορραγίας.

•Εάν το κόψιμο αιμορραγεί, εφαρμοστέ ήπια πίεση με ένα καθαρό, στεγνό πανί, μέχρι να
μειωθεί η αιμορραγία.

•Εάν συγκεντρώνεται αίμα στον οφθαλμό, καλύψτε και τους δύο οφθαλμούς του ατόμου με ένα
καθαρό πανί ή αποστειρωμένο επίδεσμο.

•Πλένουμε προσεκτικά τον οφθαλμό.



ΜΗΝ

•ΜΗΝ πιέζετε ή τρίβετε έναν τραυματισμένο οφθαλμό.

•ΜΗΝ αφαιρείται τους φακούς επαφής εκτός και εάν υπάρχει χημικός τραυματισμός και οι
φακοί δεν έφυγαν με το ξέπλυμα.

•ΜΗΝ επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ένα ξένο σώμα που φαίνεται να έχει καρφωθεί στον
οφθαλμό.

•ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μπατονέτες, τσιμπιδάκια ή οτιδήποτε άλλο στον οφθαλμό.

•Αναζητήστε ιατρική βοήθεια άμεσα από ειδικό



Πρόληψη

Στο σπίτι:

Θυμηθείτε ότι οι τραυματισμοί στο μάτι μπορεί να προέρχονται από απρόσμενες πηγές, όπως:

◦ Τα νύχια ενός μωρού, τα φύλλα και τα κλαδιά των φυτών.

Συμβουλέυουμε τους γονείς να:

•Επιτηρούν τα παιδιά την ώρα που παίζουν.

•Μην αφήνουν τα μικρά παιδιά να παίζουν με παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά μεγαλύτερης

ηλικίας.

•Μην αγοράζουν παιχνίδια που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια, όπως όπλα,

πλαστικά ξίφη, ή παιχνίδια που εκσφενδονίζουν εξαρτήματα (σφεντόνες, τόξα).



•Προσοχή στα κατοικίδιά (μερικές φορές γίνονται επιθετικά).

•Μην δίνουν στα παιδιά πυροτεχνήματα.

•Να καλύψουν τις γωνίες των επίπλων με προστατευτικό υλικό, σε παιδιά νηπιακής ηλικίας.

•Να διδάξουν στο παιδί να χρησιμοποιεί σωστά το μαχαίρι και το πιρούνι, εφόσον η χρήση τους
προβλέπεται για την ηλικία, την σωματική και νοητική τους ανάπτυξη.

•Να μάθουν στο παιδί πώς να χρησιμοποιεί σωστά το ψαλίδι για τις δημιουργικές
δραστηριότητες και μην το αφήνουν ποτέ χωρίς επίβλεψη.

•Να μην δίνουν αιχμηρά αντικείμενα σε νήπια (κλειδιά, γυάλινο ποτἠρι, μαχαίρια)



Εξω από το σπίτι:

Σε μετακίνηση με το αυτοκίνητο, να μην επιτρέπουν στο παιδί να βγάλει το κεφάλι του έξω από το
παράθυρο γιατί μπορεί να μπουν στα μάτια του έντομα, σκουπιδάκια ή σκόνη.

Στον κήπο:

Κατά τη χρήση μηχανών κουρέματος του γρασιδιού, κοπτικών εργαλείων, μηχανών κλαδέματος,
πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνουν τα παιδιά και οι ίδιοι να φορούν μάσκα ή προστατευτικά
γυαλιά.

•Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά όταν εργάζεστε με τοξικά χημικά.



Το σύνδρομο της ανατάραξης του μωρού 
(shaken baby syndrome)
Μικρά νεογνά και βρέφη μπορεί να πέσουν θύματα μιας μορφής
κακοποίησης, κατά την οποία κάποιος από τους γονείς ή τους οικείους
τους τα σηκώνει με τα χέρια του και τα ανακινεί βιαίως, προκειμένου να
σταματήσουν να κλαίνε.

Η ανατάραξη αυτή προκαλεί στο μωρό μια χαρακτηριστική τριάδα
κλινικών σημείων, που περιλαμβάνει υποσκληρίδιο αιμορραγία,
εγκεφαλικό οίδημα και αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και 1 στα 3 παιδιά που
κακοποιούνται με αυτόν τον τρόπο τελικά πεθαίνουν. Ακόμη και αυτά που
θα επιζήσουν, τις περισσότερες φορές καταλήγουν να έχουν σε μόνιμη
βάση σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλική παράλυση, και
προβλήματα στη μάθηση και στην ομιλία.

Είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά για τουλάχιστον τις μισές περιπτώσεις
εμφάνισης του συνδρόμου υπεύθυνος είναι κάποιος από τους γονείς.

Η βίαιη ανατάραξη του παιδιού
μπορεί να έχει άσχημες συνέπειες,
ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο τη
ζωή του παιδιού. (Σημείωση: Η εικόνα

είναι προϊόν φωτομοντάζ και κανένα μωρό
δεν κακοποιήθηκε κατά τη λήψη της
φωτογραφίας.)



Συμπερασματικά
• Το σημαντικό είναι να αποτρέψουμε τη περαιτέρω καταστροφή του οφθαλμού και την 
απώλεια της όρασης.

•Αν δεν γνωρίζετε, ρωτήστε...

•Αν έχετε αμφιβολία, μην αγγίζετε...

•ΠΑΝΤΑ ζητήστε τη συμβουλή του φίλου σας, του οφθαλμιάτρου...

• IF YOU DON’T KNOW ASK… if in doubt don’t touch and always seek ophthalmic advice for 
ocular trauma.



Ευχαριστώ...


