
ΥΓΙΕΙΝΗ των ΜΑΤΙΩΝ & των ΑΥΤΙΩΝ        

Το αιςκθτιριο όργανο τθσ όραςθσ είναι πολφ ανεπτυγμζνο ςτον άνκρωπο και πολλοί φυςιολόγοι 

ονομάηουν τον ανκρϊπινο εγκζφαλο «οπτικό εγκζφαλο». 

 Ο άνκρωποσ επικοινωνεί με το περιβάλλον του με τθν ακοι και τθν ομιλία. Το αυτί είναι το όργανο τθσ 

ακοισ, τθσ ιςορροπίασ και του προςανατολιςμοφ.  

Α. Μάτι 

Σα μάτια είναι ευαίςκθτα όργανα του ςϊματόσ μασ γι αυτό οφείλουμε να τα φροντίηουμε με 

ιδιαίτερθ προςοχι. Σο αιςκθτιριο όργανο τθσ όραςθσ (τα μάτια)  μασ βοθκά να αντιλθφτοφμε το χρϊμα, το 

ςχιμα και τθ κζςθ ενόσ αντικειμζνου ςτο χϊρο που κινοφμαςτε.  

Σο μάτι είναι ζνα όργανο ςφαιρικό, αποτελείται από το τοίχωμα & το περιεχόμενο. Το  τοίχωμά  του 

αποτελείται από 3 ομόκεντρουσ χιτϊνεσ, από ζξω προσ τα μζςα είναι: 

α) Ινϊδθσ χιτϊνασ (ςκλθρόσ & κερατοειδισ) 

β)Ο αγγειϊδθσ χιτϊνασ(χοριοειδισ, ακτινωτό ςϊμα & ίριδα που εμφανίηεται ςα χρωματιςτό διάφραγμα, με μια 

ςτρογγυλι οπι ακριβϊσ ςτο κζντρο που λζγεται   κόρθ του ματιοφ)και  

γ) Ο αμφιβλθςτροειδισ χιτϊνασ.  

τον αμφιβλθςτροειδι,  που είναι το ευαίςκθτο ςθμείο του ματιοφ, βρίςκονται οι υποδοχείσ για τισ 

φωτεινζσ ακτινοβολίεσ. Σα φωτεινά ερεκίςματα περνϊντασ από το οπτικό νεφρο, μεταδίδονται ςτον εγκζφαλο 

όπου μεταβάλλονται ςε οπτικζσ αιςκιςεισ . 

Το περιεχόμενο του οφκαλμικοφ βολβοφ αποτελείται, από εμπρόσ προσ τα πίςω, από: το υδατοειδζσ υγρό,  το 

φακό και το υαλϊδεσ ςϊμα που μαηί με τον κερατοειδι χιτϊνα αποτελοφν τθ διακλαςτικι ςυςκευι μζςα από τθν 

οποία περνά το φωσ για να καταλιξει ςτον αμφιβλθςτροειδι χιτϊνα. 

Πωσ βλζπουμε 

Βλζποντασ ζνα αντικείμενο οι οπτικζσ ακτίνεσ του, περνοφν τον κερατοειδι χιτϊνα και καταλιγουν ςτον 

αμφιβλθςτροειδι χιτϊνα όπου απεικονίηεται αντεςτραμμζνο. 

Ο φακόσ προςαρμόηεται ανάλογα με τθν απόςταςθ του αντικειμζνου και με τθν κατάλλθλθ κυρτότθτα απεικονίηει 

το αντικείμενο επάνω ςτον αμφιβλθςτροειδι (είδωλο). 

Οι φωτεινζσ ακτίνεσ δθμιουργοφν διάφορεσ χθμικζσ μεταβολζσ ςτα νευρικά κφτταρα του αμφιβλθςτροειδι που με 

τθ ςειρά τουσ μεταφζρονται μζςω των αιςκθτικϊν απολιξεων του οπτικοφ νεφρου ςτο κζντρο τθσ όραςθσ  του 

εγκεφάλου, για να μπορζςουμε να αντιλθφτοφμε τθν εικόνα. 

Όπου κι αν είναι θ βλάβθ ςτθν 

παραπάνω φυςιολογικι ςειρά κα μασ 

προκαλζςει  κάποια αρρϊςτια, όπωσ 

καταρράκτθ, αποκόλλθςθ του αμφιβλθςτροειδι, 

διακλαςτικζσ ανωμαλίεσ, φλεγμονζσ, γλαφκωμα, 

καρκίνο, κ.α.  

Τα ςυμπτϊματα είναι: 

 Ανωμαλία ςτθν όραςθ, δακρφηουν τα 

μάτια μασ, πονοφν, νιϊκουμε να ζχουμε κάτι 

ςαν…άμμο μζςα…, δυςκολεφεται το μάτι να δει 

τισ φωτεινζσ ακτίνεσ του περιβάλλοντόσ του, 

κόκκινα μάτια και αυξάνεται θ πίεςθ του 

εςωτερικοφ του βολβοφ. Η πίεςθ αυτι δεν ζχει 

καμιά ςχζςθ με τθν αρτθριακι μασ πίεςθ. Εάν 

ζχουμε κάποιο από αυτά τα ςυμπτϊματα πρζπει 

να πάμε ςτον οφκαλμίατρο για εξζταςθ. 

Τα βοθκθτικά όργανα του ματιοφ είναι: 



Σα φρφδια,  το πάνω  & κάτω βλζφαρο, ο επιπεφυκϊτασ, θ δακρυϊκι ςυςκευι και  οι  μφεσ του οφκαλμικοφ 

βολβοφ. Σα βλζφαρα προςτατεφουν από μπροςτά τα μάτια ,τα κακαρίηουν από τθ ςκόνθ και τα ξζνα ςϊματα και τα 

προςτατεφουν από το ζντονο φωσ. 

Σα μάτια μασ κλείνουν αυτόματα και εμποδίηουν τα ξζνα ςϊματα να μπουν μζςα. 

Σα δάκρυα κακαρίηουν τα μάτια από διάφορεσ βλαπτικζσ ουςίεσ, π.χ. ςκόνθ. Φυςιολογικά τα δάκρυα 

περνϊντασ από τον ρινοδακρυϊκό πόρο αποχετεφονται ςτθ μφτθ μασ γι αυτό όταν κλαίμε  νιϊκουμε τθν ανάγκθ να 

φυςιξουμε τθ μφτθ μασ. 

Παράγοντεσ που βλάπτουν τθν υγεία των ματιϊν είναι: 

1ον Κακόσ φωτιςμόσ 

2ον Σθλεόραςθ και οι υπολογιςτζσ 

3ον Η ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ  

4ον Αχπνία και οινοπνευματϊδθ ποτά  

5ον Πολλοί δυνατοί άνεμοι και 

6ον Κακι διατροφι. 

Κανόνεσ που πρζπει να τθροφμε για τθν καλι υγιεινι των ματιϊν είναι: 

 1ον Αποφεφγουμε το πολφ ζντονο ι αδφναμο φωσ  ςτθ δουλειά μασ και όταν διαβάηουμε να υπάρχει επαρκισ 

φωτιςμόσ. Εάν γράφουμε  με το δεξί  χζρι ο φωτιςμόσ πρζπει να ζρχεται από το πλάι και  αριςτερά, εάν γράφουμε  

με το αριςτερό χζρι τότε να ζρχεται από δεξιά. Σο φωσ να είναι ομοιόμορφο για να μθν κουράηονται τα μάτια μασ. 

2ον Δεν διαβάηουμε βιβλία με πολφ μικρά γράμματα και μάλιςτα για πολφ ϊρα. Αποφεφγουμε να διαβάηουμε ι να 

γράφουμε κρατϊντασ το κείμενο πολφ κοντά ςτα μάτια μασ. 

3ον Σο χρϊμα του τοίχου που εργαηόμαςτε ι διαβάηουμε να είναι απαλό  ανοικτό  χρϊμα για να διαχζεται το φωσ 

ςωςτά. 

4ον Η τθλεόραςθ. Οφείλουμε να τθροφμε τισ οδθγίεσ χριςεωσ τθσ ςυςκευισ που είναι ανάλογεσ με τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τθσ. το χϊρο που βρίςκεται θ ςυςκευι τθσ τθλεόραςθσ να υπάρχει χαμθλόσ φωτιςμόσ. 

5ον Φοράμε γυαλιά θλίου( από οπτικό) ςε δυνατό ιλιο, ςτο χιόνι, ςε ζντονο φωσ και προςτατευτικά γυαλιά ςε 

θλεκτροςυγκόλλθςθ μετάλλων. 

6ον Αποφεφγουμε τισ βλαπτικζσ ουςίεσ, ςκόνθ, καυςαζριο, κ.α., προτιμοφμε τον κακαρό αζρα. 

7ον Σα άτομα που βάφουν τα μάτια τουσ κα πρζπει να προςζχουν τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφν να είναι ιατρικά 

θλεγμζνα και ποιοτικά.   

8ον  Σα άτομα που χρθςιμοποιοφν φακοφσ επαφισ κα πρζπει να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ και τισ υποδείξεισ 

των οφκαλμιάτρων, για να αποφφγουν δυςάρεςτεσ εκπλιξεισ. 

9ον Σρϊμε υγιεινά. Η ςωςτι διατροφι βοθκά ςτθν καλι υγεία των ματιϊν, ωφζλιμα για τα μάτια είναι: Σο 

βερίκοκο, θ γλυκοπατάτα, τα καρότα, το μπρόκολο, θ κόκκινθ πιπεριά, τα μπιηζλια, το λάχανο και το ςζλινο. 

10ον Δεν ξεχνοφμε να ξεκουράηουμε τα μάτια μασ κλείνοντάσ τα για λίγα  λεπτά ι  ρωτάμε τον  οφκαλμίατρό  μασ τι 

είναι το καλφτερο για εμάσ. 

Προςοχι, ΔΕΝ χρθςιμοποιοφμε κολλφριο χωρίσ τθν εντολι του γιατροφ. Επίςθσ, όταν ανοιχτεί το κολλφριο θ 

διάρκεια ςυντιρθςισ του είναι ζνα μινα, μετά αχρθςτεφεται. 

Καλι υγεία ματιϊν:  Λαμπερά μάτια, κακαρά χωρίσ μαφρουσ κφκλουσ από κοφραςθ και καλι όραςθ. 

Κακι υγεία ματιϊν: Όψθ γυαλιοφ, κόκκινοι και  πεπλατυςμζνοι επιπεφυκότεσ. 

Η ςωςτι τιρθςθ των κανόνων αυτϊν προλαμβάνει ι περιορίηει τισ πικανζσ διαταραχζσ  τθσ όραςθσ και 

κυρίωσ τθ μυωπία. Μόλισ μασ παρουςιαςτεί μια διαταραχι ςτθν όραςθ πθγαίνουμε αμζςωσ ςτον οφκαλμίατρο για 

να προλάβουμε ι να περιορίςουμε τθ βλάβθ.  

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ!!!  

 
 
Β. Αυτί 

Η ακοι είναι θ αίςκθςθ  με τθν οποία αντιλαμβανόμαςτε το περιβάλλον και επικοινωνοφμε με τουσ 
ςυνανκρϊπουσ μασ. Η λειτουργία τθσ ακοισ επιτυγχάνεται με τα θχθτικά κφματα που περνοφν τον ακουςτικό πόρο, 



το τφμπανο και τα οςτάρια, μεταβιβάηονται ςτθ λζμφο, ςτο όργανο του Corti και από εκεί με το κοχλιακό νεφρο ςτο 
ακουςτικό νεφρο του εγκεφάλου.  
Το αφτί μασ αποτελείται από τρία μζρθ: 
α. Σο εξωτερικό (Πτερφγιο & ζξω ακουςτικό πόρο). 
β. Σο μζςο (Σο τφμπανο και τα τρία  οςτάρια «ακουςτικά οςτάρια»). Σο τφμπανο είναι λεπτι μεμβράνθ που 
ταλαντϊνεται όταν το θχθτικό κφμα φτάνει ς' αυτιν. Η παλμικι κίνθςθ του τυμπάνου αναγκάηει τα οςτάρια να 
κινθκοφν. Σα οςτάρια που ςυνδζονται μεταξφ τουσ, ςυνδζουν το τφμπανο με το εςωτερικό αυτί,   και 
γ. Σο εςωτερικό αφτί( Οι θμικφκλιοι ςωλινεσ, θ αίκουςα και ο κοχλίασ). το τοίχωμα του κοχλία υπάρχει το όργανο 
του  Corti από όπου ξεκινά το ακουςτικό νεφρο.  
Οι θμικφκλιοι ςωλινεσ και θ αίκουςα  είναι όργανα τθσ ιςορροπίασ και του προςανατολιςμοφ ενϊ ο κοχλίασ είναι 
το όργανο τθσ ακοισ . 
Πρόλθψθ 
1ον Η ανατομικι καταςκευι του αυτιοφ το προφυλάςςει από τισ διάφορεσ επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ.  
2ον Σο πτερφγιο πρζπει να κακαρίηεται κάκε μζρα, πρόλθψθ μολφνςεων. 
3ον Σο εςωτερικό του ζξω ακουςτικοφ πόρου γεμίηει με κυψελίδα( παχφρευςτθ ουςία που μασ προςτατεφει το μζςο 
και εςωτερικό αφτί). Απομακρφνουμε το περίςςευμα τθσ  κυψελίδασ με τθν  κακαριότθτα  χρθςιμοποιϊντασ τθν 
άκρθ τθσ πετςζτασ ι ενόσ μαντθλιοφ ι με βαμβάκι. Κακαρίηουμε ΜΟΝΟ εξωτερικά το αφτί και όχι μζςα ςτον 
ακουςτικό πόρο. Δεν χρθςιμοποιοφμε: Κλειδιά, τςιμπιδάκια  ι άλλα μεταλλικά &  αιχμθρά αντικείμενα γιατί 
υπάρχει κίνδυνοσ να ερεκίςουμε, να μολφνουμε, να τραυματίςουμε το δζρμα του ακουςτικοφ πόρου ι να 
προκαλζςουμε βλάβθ ςτο τφμπανο. Όταν χρθςιμοποιοφμε «μπατονζτεσ» να τισ χρθςιμοποιοφμε ςωςτά και να μθ 
ςπρϊχνουμε τισ ακακαρςίεσ από ζξω προσ τα μζςα. Οι ειδικοί λζνε ότι αυτι θ μζκοδοσ είναι λανκαςμζνθ γιατί τα 
αυτιά αυτοκακαρίηονται, ο ζξω ακουςτικόσ πόροσ δεν είναι ευκφσ και θ ανάπλαςθ του επικθλίου γίνεται από το 
τφμπανο και προσ τα ζξω. Με αυτόν τον τρόπο διϊχνει το «κερί» όταν χρειαςτεί. 
Εάν θ κυψελίδα ζχει πιξει και ζχει ςχθματίςει ζνα είδοσ πϊματοσ που μασ εμποδίηει ςτθν ακοι πρζπει να πάμε ςτο 
γιατρό(ΩΡΛ) για κακαριςμό με πλφςθ. 
4ον Μετά από το καλαςςινό μπάνιο ι κάποιο ςπορ πρζπει να ςκουπίηουμε πολφ καλά τα αυτιά μασ για τθν 
πρόλθψθ πικανισ εξωτερικισ  ωτίτιδασ. 
5ον Να ΜΗΝ κτυπάμε με ανοικτι παλάμθ ςτο αυτί και αποφεφγουμε τισ απότομεσ καταδφςεισ ςτθ κάλαςςα για να 
προλάβουμε τθ ριξθ τυμπάνου. 
6ον  Μερικζσ φορζσ μια λοίμωξθ του ανωτζρου αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ π.χ. το κοινό κρυολόγθμα, μασ οδθγεί 

ςε μόλυνςθ του αυτιοφ. Φροντίηουμε τθν άμυνα του οργανιςμοφ μασ να είναι ςε καλό επίπεδο για να μπορεί να 

αντεπεξζλκει ςε μια ελαφρά μόλυνςθ, εάν πονάμε πολλι πθγαίνουμε ςτον ΩΡΛ.  

7ον Η γυναίκα που βρίςκεται ςε περίοδο εγκυμοςφνθσ (κυρίωσ ςτουσ 3 πρϊτουσ μινεσ)πρζπει να αποφεφγει τα 

άτομα που ζχουν ερυκρά για τθν πρόλθψθ «ςυγγενοφσ κϊφωςθσ ςτο ζμβρυο». 

8ον ε οποιαδιποτε ενόχλθςθ ςτο αυτί ΔΕΝ χρθςιμοποιοφμε φάρμακα χωρίσ τθν ζγκριςθ του γιατροφ. 

Αντιμετωπίηουμε ζγκαιρα οποιαδιποτε φλεγμονι ςτο αυτί για να προλάβουμε τισ επιπλοκζσ. 

9ον Γονείσ, θ μειωμζνθ απόδοςθ και θ περίεργθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ μασ μπορεί να οφείλεται ςε βαρθκοΐα ι 

κϊφωςθ. Επίςθσ οφείλουμε να εμβολιάηουμε ζγκαιρα τα παιδιά μασ για τθν πρόλθψθ τθσ  επιπλοκισ  μιασ 

παιδικισ αρρϊςτιασ που μπορεί να ζχει επίπτωςθ και ςτθν ακοι και 

10ον  Ο κόρυβοσ. Όταν εκτεκοφμε ςε κόρυβο πάνω από 85 decibels(db)μασ προκαλεί βλάβθ ςτθν ακοι που είναι 

ανάλογα με τθ ςυχνότθτα και τθ διάρκεια. Όςοι εργάηονται ςε τζτοιο περιβάλλον πρζπει να προςτατεφουν τα αυτιά 

τουσ με ωταςπίδεσ ι άλλα μζςα, γιατί το ακουςτικό νεφρο κουράηεται και επθρεάηει τθν ακοι. Όςοι κάνουν χριςθ 

ωταςπίδεσ πρζπει να τισ διατθροφν κακαρζσ και να τισ εφαρμόηουν καλά. Επίςθσ να κάνουν προλθπτικζσ 

ακουομετρίεσ εξετάςεισ για να διαπιςτϊςουν ζγκαιρα εάν υπάρχει  μεταβολι  ςτθν ακουςτικι οξφτθτα. 

Σα άτομα που ζχουν ςυνεχϊσ ςτα αυτιά τουσ δυνατι μουςικι κάποια ςτιγμι κα ζχουν πρόβλθμα με τθν ακοι. 

 

 

 

   τεργιανι Παπλιάκα                       

Νοςθλεφτρια - Εκπαιδευτικόσ 


