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Osm dětí z celkem 72 sledovaných 
bylo odesláno k vyšetření za očním 
lékařem. To je výsledek screeningu 
v Mateřské škole Pohádka na Brod-
ské ulici.

V listopadu jej prováděl oční optik 
Bc. Jiří Látal ve spolupráci s ortoptist-
kou Bc. Veronikou Kroulíkovou. Ma-
jí plán provést screnning i v dalších 
mateřských školách.

Vyšetření není hrazeno žádnou zdra-
votní pojišťovnou, ale náklady spoje-
né se screeningem plně hradí OPTIK 
LÁTAL, v rámci podpory včasného 
podchycení zrakových vad u dětí. 

Značka OPTIK LÁTAL zhotovu-
je brýle již více než 80 let, dědeček 
Alois Látal v Bratislavě a Brně, a tatí-
nek dnešního optika, Ladislav Látal, 
od roku 1968 ve Žďáře. Zkušenosti s 
korekcí zraku se tedy v rodinné fi rmě 
dědí po tři generace. 

Jiří Látal míní, že včasný screeningo-
vý test u dětí může odhalit řadu vad 
jako tupozrakost (amblyopii), krát-
kozrakost (myopii), dalekozrakost 
(hypermetropii), astigmatismus nebo 
šilhání (strabismus). 

Kritický předškolní věk
„Vývoj vidění, podobně jako řeči, má 

svá kritická období, a jedním z nich je 
období předškolního věku. Pokud je vada 
zraku rozpoznána v tomto období, a 
je následně včas zahájena náprava, čili 
léčení brýlemi či okluzorem, lze umožnit 
další normální fyziologický vývoj oka,“ 
vysvětluje odborník. 

Pozdě zjištěné oční vady, v šesti až 
osmi letech, lze podle něho ovlivnit 
jen velmi málo, nebo vůbec. To může 
dítě výrazně handicapovat, třeba při 
výběru povolání. 

Vady rozpoznat včas!
„Pro včasné podchycení závažných zra-

kových vad doporučujeme vyšetření pří-
strojem Plusoptix. Toto vyšetření je bez-
kontaktní, velmi rychlé, a pro dítě šetrné 
a nenáročné. Stačí minimální spolupráce 
dítěte,“ informuje Jiří Látal. Jak dodává, 
vyšetření nebolí a lze je provádět již od 
šesti měsíců věku dítěte. 

 „Některé vady jsou bez vyšetření těžko 
prokazatelné, nejzávažnější z nich je 
tupozrakost (amblyopie). Jedná se o 
funkční vadu, která vzniká např. při šil-
hání, nebo při rozdílných dioptriích mezi 

pravým a levým okem,“ upozorňuje 
optik. 

Mozek, dle jeho vysvětlení, v tomto 
případě dostává dva rozdílné vjemy 
toho, co vidíme. Jeden lepší a druhý 
horší. Proto pak mozek cíleně potlačí 
vjem horšího oka a přijímá pouze vje-
my z lépe vidícího oka. A dítě se začne 
dívat jen okem, které vidí lépe. U oka 
druhého pak dochází ke snížení zrako-
vé ostrosti - tupozrakosti. 

Po šestém roce života se šance na 
léčbu tupozrakosti rapidně snižují a po 
desátém roce je léčba takřka nemožná. 

Tupozrakost dítě omezuje
„Tupozrakost se léčí cvičením postižené-

ho oka tak, že se zdravé oko zakryje 
(nošení okluzoru). Tím je postižené oko 
více namáháno a procvičováno, jeho 

postižení ustupuje,“ vysvětluje. Úspěš-
nost léčby tedy závisí na rychlém obje-
vení, a následné léčbě. 

Tupozrakost dítě výrazně handica-
puje. Nejprve ve škole, protože dítě s 
tupozrakým okem má omezené zor-
né pole, hůře se soustředí, nebo může 
mít problémy se čtením a psaním. V 
dospělosti pak zraková vada může vést 
k omezení při výběru povolání, pro-
tože člověk v podstatě na tupozraké 
oko nevidí. Závažná situace pak může 
nastat při úrazu vidícího oka. 

„Při screeningu zraku tedy sami aktiv-
ně vyhledáváme děti, u nichž by se moh-
la tupozrakost vyvinout, nebo prohlou-
bit. Protože se dětský zrak vyvíjí, je dobré 
absolvovat screeningové vyšetření alespoň 
jednou ročně,“ říká praktik. 

Děti vyšetří zkušená ortoptistka 
Ortoptistka Bc. Veronika Kroulíko-

vá, registrovaná na MZČR, provádí 
screeningové vyšetření od roku 2011.

Za tu dobu vyšetřila přes 2500 dětí, a 
ve většině případů odpovídaly výsled-
ky měření fyziologickému stavu oka v 
daném věku. Ale v devíti procentech 
případů byly výsledky mimo normu. 

„Rodičům těchto dětí jsme doporučili, 
aby se svým potomkem navštívili očního 
lékaře a tyto výsledky s ním konzultova-
li,“ informuje odborník.

Dle zkušenosti screeningu bývá nej-
častěji zastoupen rozdíl více než jed-
né dioptrie mezi pravým a levým 
okem, což může způsobit tupozrakost 
(amblyopii).   
 (Pokračování na str. 9)

DÍTĚ při screeningu hledí do rozesmátého obličeje „panáčka“. Foto: archiv

Bezplatný screening dětského zraku 
ve žďárských mateřských školkách


