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Моят първи 
очен преглед

д-р Вероника Бачева, 
офталмолог в МБАЛ 

"Света София" Първият очен преглед на новороденото се из-

вършва още в родилния дом. търсят се белези 

на вродени заболявания и синдроми. 

При наличие на проблем в първите месеци на новороде-

ното е необходимо посещение при офталмолог. 
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Ако няма оплаквания първият преглед 

трябва да бъде извършен на една годи-

на, а след това веднъж годишно. Профи-

лактичният преглед на децата на една 

година се състои в оглед на очните дъна 

и няколко теста, свързани с кривоглед-

ството. На тази възраст детето е все 

още много малко за изследването на зри-

телната острота с таблица и картинки.

трябва да се знае, че децата на роди-

тели с очни заболявания (например мър-

зеливо око, кривогледство, рефракционни 

аномалии) имат по-голям риск от очна 

патология в сравнение с общата детска 

популация. Липсата на очна патология в 

семейството обаче не е гаранция за лип-

сата на проблем при детето. още през 

първите месеци бебетата започват да 

фиксират погледа си към различни пред-

мети. точно през тези месеци бихме мог-

ли да поставим диагноза кривогледство. 

Кривогледството само по себе си не би 

могло да се израсте, затова при най-мал-

кото съмнение за кривене на очите по-

сещението при офталмолог е задължи-

телно.

Наблюдавайте дали бебето 
има следните признаци за проблем:

сълзене, 

зачервяване, 

залепване от секрет, 

„кривене" на очите, 

бяла зеница, 

ако очите изглеждат 

по-големи от нормалното. 
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Кривогледство
в по-голямата част от случаите кривогледството е 

напълно лечимо състояние, но хванато в ранна детска 

възраст. До 8–10-годишна възраст тя може да бъде 

повлияна, след това достигнатата зрителна острота 

остава за цял живот. изключително важни са редов-

ните прегледи при детски офталмолог, който компе-

тентно да установи наличието на този проблем и да 

назначи адекватно лечение. До този момент най-до-

брото лечение остава закриване на по-добре вижда-

щото око, в съчетание със зрителна работа – напри-

мер рисуване и оцветяване, конструиране, писане на 

домашни, дори игра на електронни игри. Лечението се 

провежда основно от родителите в домашна обста-

новка, като то е продължително и изисква упоритост 

от двете страни – родители и деца.

През първите две години от живота децата трябва 

да посетят офталмолог, който може да разшири и да 

изследва очите на малкото. Проверява се за редки, 

но сериозни проблеми... тумори като ретинобластом, 

вродена катаракта и други вродени малформации. в 

този случай ранното лечение може да бъде животос-

пасяващо. вторият „изпит“ трябва да бъде в преду-

чилищна възраст. Един от най-често срещаните про-

блеми в тази възрастова група е нуждата от очила 

за далекогледство. 

Далекогледство
Далекогледството (хипер-

метропията) се среща при вся-

ко второ дете, като до 3-го-

дишна възраст повече от 95 

% от децата са далекогледи 

в различна степен. Появява се, 

когато фокусът на далечните 

обекти е зад ретината, пора-

ди по-малко око и/или по-слаба 

рефрактивна сила на окото. 

Далекогледите деца могат 

да напрягат очите си (чрез 

функцията акомодация) и така 

да фокусират далечни и близ-

ки обекти, като компенсират 

част от диоптричната сила на 

окото. това напрежение е мно-

го по-голямо при фокусиране на 

близко разположени обекти и 

тогава се появяват главните 

оплаквания като главоболие, 

особено вечер и след продъл-

жително четене, както и раз-

мазване на образите, чести 

ечемици, страбизъм.
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Наранявания
Друг много важен и под-

лежащ на контрол рисков 

фактор е травматизмът. 

очният травматизъм е 

най-честата причина за 

ненаследствена, едноочна 

слепота както при деца-

та, така и при възрастни-

те. Необходим е стриктен 

родителски и учителски 

контрол за предпазване от 

наранявания на зрителния 

анализатор.

Ретинопатия
При недоносените, престояли в кувьоз, бебета се 

прави оглед на ретината, поради опасност от раз-

витие на ретинопатия (тежко увреждане на ретина-

та, което неразпознато и нелекувано може да доведе 

до нейното отлепване и слепота). Ретинопатията 

на недоносените е заболяване на ретиналните съдо-

ве при преждевременно родени деца с ниско тегло и 

малка гестационна възраст. това е един нарастващ 

проблем в световен мащаб – причините да се реги-

стрира по-висока честота, включително и у нас, са 

повишаването на честотата на преждевременните 

раждания и напредналите неонатални грижи за недо-

носените.
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Катаракта (перде на окото)
Друг срещан проблем на зрението може да бъде вродената катаракта (или най-раз-

пространеното наименование - перде). тя представлява помътняване на лещата 

на окото, вследствие на което в него попадат малко количество светлинни лъчи и 

виждането е неясно и размито. обикновено свързваме това заболяване със „симп-

томите" на възрастта, а по отношение на пердето при децата много често ро-

дителите изобщо не разбират, че детето не вижда с едното око, защото то се 

справя съвсем добре. Затова профилактичните прегледи още през първата годинка 

са изключително важни за навременното отстраняване на проблема.

тъй като катарактите представляват помътнели полета в лещата, които в на-

чален етап не засягат зрението, те минават безсимптомно. Когато тези полета 

станат по-големи, настъпват промени в зрението, които се изразяват в следното: 

• замъглено и замазано виждане;

• двойно виждане (диплопия);

• цветовете се виждат затъмнени;

• повишена чувствителност към ярка светлина.
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Сериозен проблем е 
откриването на вродена 
глаукома
Детската глаукома е очно заболяване, което има обик-

новено спорадичен, но понякога и наследствен харак-

тер. По-често се засягат двете очи, макар и в различ-

на степен. Заболяването се характеризира с повишено 

вътреочно налягане, което води до увреждане на зри-

телния нерв. Необичайно високото налягане се дължи на 

съпротивление на потока на движение на вътреочната 

течност, която осигурява поддържането на нормално 

вътреочно налягане и служи за доставка на хранителни 

вещества към вътрешните части на окото. в здраво око 

вътреочната течност се оттича през мрежа от клетки 

и тъкани. те функционират като малка система, която 

служи за подмяна на тази течност и за поддържане на 

нормално налягане в окото, т.е. съществува баланс меж-

ду оттичащата се течност и тази, която постъпва. При 

глаукомата този баланс се нарушава. в повечето случаи 

е нарушено оттичането на течността, а това води до 

нейното натрупване, което е причина за повишаване на 

вътреочното налягане. Факторите, водещи до възниква-

не на болестта са неизвестни. очната ябълка е пато-

логично голяма, роговицата също е голяма, помътнена, 

зрението е смутено до липсващо. Рядко тази картина е 

изразена още с раждането. По-често в първите месеци 

след раждането очите имат нормален вид или са малко 

по-големи. Най-ранните симптоми са сълзотечението 

и фотофобията (при липса на възпалителен процес). в 

следващите месеци очните ябълки застрашително на-

растват, фотофобията и сълзотечението се засилват, 

децата стават неспокойни. Понякога спонтанно или при 

незначителен удар се получава перфорация на очната 

ябълка. Лечението на вродената глаукома е оперативно, 

независимо от възрастта на детето. от медикамен-

тите известен ефект показват бета блокерите, които 

понижават продукцията на вътреочна течност. въпреки 

постигнатия напредък в оперативното лечение, прогно-

зата на вродената глаукома остава сериозна, особено 

ако се пропусне началото и се увреди зрителният нерв.

Следете детето за евентуален очен проблем. открит 

навреме, той може да бъде напълно лечим. По-голяма 

опасност крие ненавременната консултация и задълбо-

чаването на иначе решим проблем. 

В голямата част от 

случаите катарактата 

би могла да бъде предо-

твратена, ако бремен-

ните жени полагат осо-

бени грижи за здравето 

си. А онези, които имат 

намерение да забреме-

неят, трябва да бъдат 

имунизирани срещу рубе-

ола, след консултация с 

личен лекар, тъй като 

рубеолата е една от при-

чините водещи до разви-

тието на катаракта.




