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Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα 

προσωπικής εργασίας και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων , 

όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής 

δεοντολογίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η οπτική αναπηρία είναι πολύ σημαντική διότι εξαιτίας αυτής το άτομο χάνει το κύριο 

κομμάτι πληροφορίας για το περιβάλλον, αλλά και για τον ίδιο του τον εαυτό.  

Αυτό έχει βαθύτατα αρνητική σημασία για την αναπτυξιακή πορεία του νέου 

ανθρώπου,  με επιπτώσεις στην διαβίωση του, την εργασία και τελικά στην κοινωνική 

του ένταξη.  

Τα τελευταία περίπου τριάντα χρόνια γίνονται προσπάθειες μέσω της αποκατάστασης 

για πραγματική κοινωνική ένταξη, μέσω της μεγαλύτερης ανεξαρτησίας και 

εργασιακής δυνατότητας. Έχει δοθεί προσοχή επίσης στην απόκτηση δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης πράγμα που αυξάνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση 

βελτιώνοντας έτσι δραστικά την ποιότητα ζωής του ατόμου.   

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει τα θέματα της αποκατάστασης των 

ατόμων με οπτικές αναπηρίες, εστιάζοντας ειδικότερα στις δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης. Επίσης στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της κατάκτησης και 

διατήρησης των δεξιοτήτων αυτών δια βίου ώστε να εξασφαλίζεται έτσι η ποιότητα 

ζωής του ατόμου.  

Η φύση της οπτικής αναπηρίας  μεταβάλλεται στην διάρκεια της ζωής του ατόμου 

συνήθως προς το χειρότερο. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες 

στην διάρκεια ζωής του ατόμου για την διατήρηση αυτών των δεξιοτήτων 

καθημερινής διαβίωσης οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας. Η εφαρμογή της 

αποκατάστασης θεωρούμε πως θα πρέπει να αρχίζει στην πρώιμη ηλικία και να 

ακολουθεί το άτομο σε όλη την πορεία του. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ : οπτική αναπηρία, αποκατάσταση οπτικών αναπηριών, χαμηλή 

όραση, προσανατολισμός και κινητικότητα, λειτουργικότητα, δεξιότητες καθημερινής 

διαβίωσης , ποιότητα ζωής, υποστηρικτική τεχνολογία  
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Abstract  

Being visually disabled is a very important issue. Due to visual disability, the 

individual misses the main part of the information that has to do with his/hers 

environment, but also his/her own self.  

This has a profound negative impact on the development of the young person, with 

effects on his/hers survival, work, and finally, his/hers social integration. 

On approximately the last 30 years, efforts are being made through rehabilitation, in 

order to achieve real social integration, and all of that through an increase of the 

independence of the individual and through work capacity. Attention has also been 

given to the acquirement of daily living skills, which increases self-confidence and 

self-esteem, thus improving drastically the quality of life of the individual.  

This bibliographic review examines the issues of the rehabilitation of individuals that 

suffer from visual disabilities, focusing especially on the daily living skills. In 

addition, it aims to highlight the importance of acquiring and maintaining those skills 

throughout life, in order to ensure the quality of life of the individual. 

The nature of each visual disability changes throughout the span of life of the 

individual, usually for the worse. This means that there is a need for the individual to 

try to maintain throughout life the daily living skills that he/she has acquired, which 

are of vital importance. It is considered that the implementation of rehabilitation must 

start at an early age and follow the individual through the whole course of his/her life.  

 

Key words: visual impairment, visual rehabilitation, low vision, orientation and 

mobility, function, daily living skills, quality of life, assistive technology 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η επιλογή του ερευνητικού αντικειμένου της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια των σπουδών μου στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος  «Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης» του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολίτικης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Η 

ενίσχυση αυτής της επιλογής καλλιεργήθηκε μέσα από τα μαθήματα κατεύθυνσης των 

οπτικών αναπηριών στα πλαίσια του μεταπτυχιακού. Κατά την ανάλυση του 

αντικειμένου της αποκατάστασης τονίστηκε η σημασία της  ώστε να αποτελεί μια δια 

βίου υποστήριξη και εκπαιδευτική διαδικασία και να μην εξελιχτεί σε μια σχέση 

εξάρτησης για το άτομο με οπτικές αναπηρίες.  Στην παρούσα βιβλιογραφική 

ανασκόπηση αναλύθηκε το θέμα της αποκατάστασης, οι στόχοι που θέτονται από 

αυτήν, ποιες υπηρεσίες την προσφέρουν, τα αποτελέσματα αυτής για το άτομο και η 

σημασία της για την ποιότητα της ζωής του. Ιδιαίτερο θέμα που επιλέχτηκε προς 

ανάλυση ήταν οι Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και η σημασία τους για την 

βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του 

δραστηριοτήτων.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω  τον καθηγητή μου κ. Παπαδόπουλο 

Κωνσταντίνο, καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολίτικης και 

αναπληρωτή Πρύτανη στην Πρυτανεία του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας για τις 

επιστημονικές υποδείξεις του, τις συμβουλές του και την συμπαράσταση του.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και ιδιαιτέρως τους γονείς μου. Χωρίς 

την πολύτιμη υποστήριξη, ενθάρρυνση και συμπαράσταση που μου πρόσφεραν, δεν 

θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση αυτού του συγγραφικού εγχειρήματος.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο μελέτης αυτής της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτέλεσε η έννοια της 

αποκατάστασης και η σημασία της για την καθημερινή διαβίωση των ατόμων με 

οπτικές αναπηρίες.  Επιλέξαμε το θέμα της αποκατάστασης διότι επηρεάζει θετικά την 

ζωή των ατόμων από την πολύ μικρή τους ηλικία και θα ευχόμασταν να τους 

ακολουθεί αδιάσπαστα για όλη την διάρκεια της ζωής τους.   

   Το ενδιαφέρον μας για την αποκατάσταση βασίζεται στο γεγονός ότι σχετικά 

πρόσφατα υπήρξε η καθιέρωση της(1990) , με την ουσιαστική πρόοδο και 

εξειδίκευση(κυρίως του προσωπικού) σε αυτόν τον τομέα.  Μετά από προσπάθειες 

ετών οι διάφοροι σύλλογοι των ατόμων, με τύφλωση κυρίως, κατάφεραν να εδραιωθεί 

η αποκατάσταση ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και να αποτελέσει κομμάτι της 

δια βίου εκπαίδευσή τους.  Στο βιβλίο, «Education and Rehabilitation for 

Empowerment», όπου γίνεται μια ιστορική και πολιτική ανασκόπηση σχετική με το 

θέμα της αποκατάστασης  αναφέρεται στο κεφάλαιο τρία πως  η πρώτη ουσιαστική 

προσπάθεια οργάνωσης των υπηρεσιών  αποκατάστασης ήταν στην Αμερική και 

βασίστηκε στην πρώτη μεγάλη κρατική χρηματοδότηση που δόθηκε με σκοπό την 

ενίσχυση των συνθηκών διαβίωσης των αμερικάνων βετεράνων του πρώτου 

παγκόσμιου πόλεμου (Vaughan & Omvig, 2005). 

 Γενικά η αποκατάσταση επιδρά στην καθημερινή ζωή με στόχο την καλύτερη υγεία ,  

την ποιότητα ζωής, καθώς και  πνευματική και φυσική λειτουργία του ατόμου με 

οπτική αναπηρία (Kuyk, Liu, Elliott, Grubbs, Owsley, McGwin, G. et al.,  2008). 

 Όπως φαίνεται η αποκατάσταση εμπλέκεται σε όλες αυτές τις καταστάσεις που 

πρέπει να ανταπεξέλθει το άτομο με αναπηρία στην διάρκεια της ζωής του. Από την 

εκπαίδευσή του στα μαθησιακά χρόνια, στην εκπαίδευσή του για την απόκτηση 

δεξιοτήτων- εφοδίων για την ενήλικη ζωή του, φτάνει να αποτελέσει απαραίτητο 

κομμάτι στην τρίτη ηλικία του ατόμου το οποίο και παρουσιάζει πρόσθετα 

προβλήματα και τότε ο ρόλος της όρασης γίνεται πρωταρχικός.  

Αυτές οι δεξιότητες, συχνά διδάσκονται από τους οργανισμούς αποκατάστασης 

κρατικούς και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς , επιτρέπουν στα άτομα με προβλήματα 

όρασης να ζήσουν μια ανεξάρτητη και παραγωγική ζωή. Οι ειδικοί επαγγελματίες 

μπορούν να προσφέρουν κατάρτιση είτε στο σπίτι ή ακόμη στο χώρο εργασίας του 
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ατόμου με  προβλήματα στην όρασης αν υπάρχει (American Foundation for the Blind , 

2016). 

Οι υπηρεσίες παροχής αποκατάστασης βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση για να 

αποδείξουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν στα άτομα με οπτικές αναπηρίες έχουν ως 

αποτέλεσμα την βελτίωση των  λειτουργικών τους  ικανοτήτων, καθώς και τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους ( De l'Aune & Welsh, 1999).  

Επίσης  οι υπηρεσίες αποκατάστασης εστιάζουν κυρίως στη διατήρηση ή την 

βελτίωση των λειτουργικών ικανοτήτων των ατόμων με οπτικές αναπηρίες μέσω της 

διδασκαλίας δεξιοτήτων διαβίωσης (life skills) για την ανεξαρτησία και αυτονομία 

τους ( Cimarolli & Horowitz, 2011). 

Μελετώντας διάφορα στοιχεία για την αποκατάσταση θα λέγαμε πως περιλαμβάνει 

όλους τους τομείς των δεξιοτήτων εκείνων που είναι απαραίτητες για το άτομο, 

συγκεκριμένα αυτές τις δεξιότητες που είναι οι πιο σημαντικές για την ποιότητα της 

ζωής του, τις οποίες και θα αναλύσουμε στην ανασκόπηση μας. Πολλοί επιστήμονες 

συνδέουν την αποκατάσταση με την καθημερινή διαβίωση των ατόμων « Οι υπηρεσίες 

αποκατάστασης που προσφέρονται στα άτομα με χαμηλή όραση τους δίνουν την 

δυνατότητα να μάθουν να χρησιμοποιούν τα ειδικά εργαλεία και να κατέχουν τις 

τεχνικές αυτές για να εκτελέσουν με αυτονομία τις καθημερινές τους δραστηριότητες 

(Stelmack, 2001). 

   Η αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς τύπους υπηρεσιών  όπως: 

τον έλεγχο της λειτουργικότητας της όρασης, την εκπαίδευση για την σωστή χρήση 

των οπτικών βοηθημάτων και άλλων συσκευών, την εκπαίδευση δεξιοτήτων για την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας. Χορηγεί, επίσης, υπηρεσίες 

ψυχολογικής στήριξης, καθώς και συμβουλευτική για την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία (Owsley, McGwin ,Lee, Wasserman & Searcey, 2009). 

Τέλος σχετίζεται με την χρήση συσκευών και τεχνικών εκπαίδευσης για την ενίσχυση 

της υπολειπόμενης όρασης στις περιπτώσεις ατόμων με χαμηλή όραση, καθώς επίσης 

και τεχνικών για την επίτευξη στόχων που δεν στηρίζονται αποκλειστικά στην όραση ( 

Lamoureux & Keeffe, 2007). 
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Σκοποί-Ερωτήματα: 

 

Με βάση τις έννοιες που εντοπίσαμε σε σχέση με την αποκατάσταση θα λέγαμε πως ο 

σκοπός της ανασκόπησης μας είναι το να εντρυφήσουμε πάνω στο ρόλο της 

αποκατάστασης και την άμεση σύνδεση της με την ποιότητα της ζωής των ατόμων με 

οπτικές αναπηρίες. Επίσης να στοχεύσουμε στην ανάλυση των δεξιοτήτων που 

παρέχονται, κινητικών , λειτουργικών, καθημερινής διαβίωσης και επαγγελματικών 

δεξιοτήτων. Οι στόχοι θα επιτευχθούν επιλέγοντας αυτές τις δεξιότητες ώστε τα άτομα 

με οπτικές αναπηρίες να βελτιώνονται και να υποστηρίζονται κοινωνικά και 

ψυχολογικά  ( Horowitz & Travis, 2003 ). 
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Κεφάλαιο πρώτο : Μεθοδολογία 

 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίστηκε σε μια συστηματική έρευνα συλλογής 
κειμένων που σχετίζονταν με την αποκατάσταση στα άτομα με οπτικές αναπηρίες. 
Αυτή η κριτική ανασκόπηση αποδείχτηκε δύσκολο εγχείρημα καθότι η έννοια της 
αποκατάστασης είναι ευρεία, πολυδιάστατη , μεταβάλλεται και εμπλουτίζεται 
διαρκώς. Η όλη συγγραφική προσπάθεια ξεκίνησε με τη μελέτη και την αποδελτίωση 
δυο βασικών για την έρευνά μας επιστημονικών  συγγραμμάτων του The Lighthouse 
handbook on visual impairment and vision rehabilitation Volume II και  του 
Foundations of rehabilitationn teaching with persons who are blind or visually 
impaired των  Ponchillia & Ponchillia (1999),   Τα συγκεκριμένα βιβλία 
χρησιμοποιήθηκαν μετά από δανεισμό από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.   

1.1 Κριτήρια βιβλιογραφίας 

Το πρώτο κριτήριο ήταν τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που αποτελούσαν το 
δείγμα των ερευνών που μελετήθηκαν. Η επιλογή βασίστηκε στην ηλικία των 
συμμετεχόντων. Οι έρευνες που επιλέχτηκαν είχαν στο δείγμα τους κυρίως ενήλικες 
και ηλικιωμένους . Αυτό διότι οι ενήλικες έχουν συνήθως επίκτητη οπτική αναπηρία 
και προσαρμόζουν τις τεχνικές διαβίωσης που είχαν στο παρελθόν πριν αποκτήσουν 
οπτικές αναπηρίες. Στα παιδιά οι στόχοι της αποκατάστασης είναι άλλοι και αυτόν τον 
ρόλο συνήθως τον αναλαμβάνει η σχολική εκπαίδευση.  

Δεύτερο κριτήριο ήταν οι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι που συμμετείχαν στις έρευνες 
να έχουν οπτικές αναπηρίες συγκεκριμένα  χαμηλή όραση ή  τύφλωση. Να μην 
παρουσιάζουν κάποιες άλλες νευρολογικές αναπηρίες ή πολλαπλές αναπηρίες. Στην 
περίπτωση των ηλικιωμένων αποφύγαμε  τις έρευνες που απευθύνονταν σε άτομα με 
διπλή αισθητηριακή απώλεια.   

Τρίτο κριτήριο ήταν οι έρευνες που επιλέξαμε να έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά 
περιοδικά που σχετίζονται με την οπτική αναπηρία ,  την αποκατάσταση και τις 
υποστηρικτικές τεχνολογίες όπως , Visual Impairment Research, Journal of Visual 
Impairment and Blindness, British Journal of Ophthalmology, American Foundation 
for the Blind , Canadian Journal of Ophthalmology, Clinical and Experimental 
Optometry, American Optometric Association, Clinical Rehabilitation, Journal on 
Technology and Persons with Disabilities, και άλλα.  

Ως τέταρτο κριτήριο ορίστηκε η θεματική των μελετών που συμπεριλήφθηκαν σε 
αυτήν την εργασία. Αυτή ήταν σχετική με την αποκατάσταση για άτομα με οπτικές 
αναπηρίες. Οι έρευνες επίσης σχετίζονταν με την λειτουργικότητα του ατόμου , την 
εκτέλεση των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης , την κινητικότητα και τον 
προσανατολισμό του ατόμου. Αυτές οι έρευνες κατέληξαν σε αποτελέσματα κυρίως 
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μέσω αξιολογήσεων με τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων ή μέσω των απαντήσεων 
των ατόμων με οπτικές αναπηρίες στις συνεντεύξεις.  

Πέμπτο κριτήριο θέσαμε περιορισμούς στις έρευνες/ανασκοπήσεις σε σχέση με την 
χρονική περίοδο δημοσίευσης τους. Η πλειοψηφία των μελετημένων ερευνών είχαν 
δημοσιευτεί από το 1995 κ μετά, παλιότερες δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση 
εκτός από 4 εξαιρέσεις, πηγές που θεωρήθηκαν σημαντικές και είχαν δημοσιευτεί 
μεταξύ 1970-1991.  

Αυτές κατά σειρά παλαιότητας είναι: 

 1. Halliday, (1970). The Visually Impaired Child: Growth, Learning, Development-
Infancy to School Age  

 2. Reynell, (1978). Developmental patterns of visually handicapped children. Child: 
Care, Health and Development 

3. Nilsson, Erik, & Nilsson, (1986). Rehabilitation  of the visually handicapped with 
advanced macular degeneration 

4. Loomis, Klatzky, & Lederman, (1991). Similarity of tactual and visual illustration 
recognition with limited field of view 

Η έρευνα βασίστηκε στην αναζήτηση ξενόγλωσσων κατά κύριο λόγο και 
ελληνόγλωσσων ηλεκτρονικών πηγών χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις – 
κλειδιά . Οι λέξεις - κλειδιά προέκυψαν από την αρχική αναζήτηση στα 
ολοκληρωμένα προαναφερθέντα συγγράμματα. Οι λέξεις κλειδιά ήταν visual 
impairment- οπτική αναπηρία,  visual rehabilitation- αποκατάσταση της όρασης, low 
vision- χαμηλή όραση, orientation and mobility- προσανατολισμός και κινητικότητα, 
function – λειτουργικότητα, daily living skills-δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης , 
quality of life- ποιότητα ζωής ,  effectiveness – αποτελεσματικότητα. Στη συνέχεια 
έγινε αναζήτηση με τις λέξεις- κλειδιά σε βάσεις δεδομένων μέσω των ERIC , 
Googlescholar, Proquest , Heal – ling, Research Gate , της ψηφίδας της βιβλιοθήκης 
του Α.Π.Θ.  και  της EBSCO. Χρησιμοποιήθηκε ερευνητικό υλικό ξενόγλωσσης 
αρθρογραφίας, κατά κύριο λόγο, από τις εκδοτικές βάσεις ηλεκτρονικών περιοδικών 
Sage , Springer, Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, Science Direct, NCBI και άλλα. 

Παρουσιάστηκαν  διάφορες δυσκολίες κατά την συγγραφή αυτής της εργασίας. Μια 
δυσκολία ήταν η αναζήτηση και η εύρεση της βιβλιογραφίας, καθώς έγιναν πάρα 
πολλές, κατά την άποψή μου, αναζητήσεις και δοκιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
με τις επιλεγμένες λέξεις- κλειδιά. Κατά την αναζήτηση συγκεκριμένα του όρου 
rehabilitation στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία βρέθηκε πως πολλές φορές, επίσης, 
αναφέρονταν και με άλλους όρους όπως training , support, habilitation και άλλα.    

Έγιναν διάφορες αναζητήσεις στα αγγλικά με τις λέξεις κλειδιά σε συνδυασμούς 
όπως: αποκατάσταση ατόμων με οπτικές αναπηρίες (visual rehabilitation), δεξιότητες 
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καθημερινής διαβίωσης και τύφλωση/ ο.α. (daily living skills and blindness/ v.i. ) , 
λειτουργικότητα των ατόμων με οπτικές αναπηρίες (functionality  for individual with 
visual impairment ), αποκατάσταση και ΔΚΔ για άτομα με ο.α.(rehabilitation and 
ADLs for visual impaired), αποκατάσταση ατόμων με χαμηλή όραση (low vision 
rehabilitation), βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ο.α. (improving quality 
of life for visual impaired) , αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης για άτομα με 
χαμηλή όραση (effectiveness of rehabilitation for visual impaired or blind), ΔΚΔ και 
βελτίωση της ζωής των ατόμων με ο.α. (ADLs and better life for blind) , εργασία και 
άτομα με τύφλωση / ο.α.(vocational for adults with visual impairment or blindness) , 
αποκατάσταση και δυνατότητα εργασίας για τα άτομα με ο.α. (rehabilitation and 
vocational opportunities for visual impaired/blind), υπηρεσίες αποκατάστασης ατόμων 
με ο.α.   (rehabilitation services for visual impaired), κινητικότητα και 
προσανατολισμός για υποστήριξη ατόμων με τύφλωση / οπτική αναπηρία (orientation 
and mobility for blind / v.i.), υποστηρικτικές τεχνολογίες για άτομα με οπτικές 
αναπηρίες (assistive technology for individuals with visual impairment) και άλλα.  

Μετά από την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων συμπεριλήφθησαν διάφορες 
έρευνες. Πιο ειδικά επιλέξαμε να αναλύσουμε ως ιδιαίτερα θέματα την 
αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης και την υποστηρικτική τεχνολογία ως 
απαραίτητο πλέον κομμάτι της καθημερινής διαβίωσης. Μελετήθηκαν και 
αναλύθηκαν 23 ερευνητικά άρθρα που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια.  

Αναλύθηκαν 12 άρθρα για να απαντηθεί το ερώτημα που θέσαμε σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης και για το αν αυτή βελτιώνει αισθητά 
την ποιότητα ζωής του ατόμου με οπτικές αναπηρίες (Πίνακας 1). 

 

Ερευνητές, Χρονολογία Δείγμα/ Τίτλος Άρθρου Θεματική 

Birk, Hickl, Wahl, Miller, 
Kämmerer, Holz, Becker 
& Völcker, 2004 

Δείγμα: Δύο ομάδες. Η 
πρώτη (ομάδα 
παρέμβασης) με 14 άτομα 
με προχωρημένη ηλικιακή 
εκφύλιση της ωχράς και η 
δεύτερη (ομάδα 
σύγκρισης) με 8 άτομα με 
τα ίδια χαρακτηριστικά. 

Τίτλος: “Development and 
Pilot Evaluation of a 
Psychosocial Intervention 
Program for Patients With 
Age-Related Macular 

 Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι οι 
υπηρεσίες σε κέντρα 
αποκατάστασης για 
χαμηλή όραση ή 
κινητικότητας έχουν 
ευεργετικά 
αποτελέσματα στη 
λειτουργία και την 
ευημερία των ατόμων 
με προβλήματα όρασης. 
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Degeneration”. 

Boerner & Cimarolli , 
2005 

Δείγμα: 158 ενήλικες σε 
εργασιακή ηλικία με ο.α. 
(Όπου δέχτηκαν για πρώτη 
φορά υπηρεσίες 
αποκατάστασης). Ηλικίας 
18 χρονών και πάνω. 
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
με 15 ερωτήματα που 
πάρθηκαν από το FVSQ 
Function Vision Screening 
Questionare. 

Τίτλος: “Optimizing 
rehabilitation for adults 
with visual impairment: 
attention to life goals and 
their links to well-being” 

 Παρακολούθησαν την 
αποκατάσταση για 24 
μήνες. Έγιναν 
παρεμβάσεις:  
1) Έλεγχος από 
οφθαλμίατρο (ειδικό 
όρασης)  

2)Δέχτηκαν 
συμβουλευτική 
3)Δέχτηκαν υπηρεσίες 
αποκατάστασης για 
προσανατολισμό και 
κινητικότητα. 

 Εξετάστηκαν η 
σημασία των 
διαφορετικών στόχων 
ζωής για τους ενήλικες 
με ο.α. και 
αξιολογήθηκαν για το 
πώς η αποκατάσταση 
υποστήριξη αυτούς 
τους στόχους. 

 Το πρόγραμμα 
αποκατάστασης δεν 
κάλυψε επαρκώς τις 
ανάγκες των ατόμων. Η 
υποστήριξη που 
προσέφεραν για τους 
τομείς της εργασίας, για 
παράδειγμα δεν ήταν 
επαρκής για να τους 
βοηθήσει ουσιαστικά. 

Girdler, Boldy & 
Dhaliwal, 2010 

Δείγμα: 77 άτομα με 
οπτικές αναπηρίες. 

Παρακολούθηση μετά από 
12 βδομάδες από το 
πρόγραμμα 
αποκατάστασης  

Τίτλος: “Vision self-
management for older 
adults: a randomised 

 Πραγματοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις πρόσωπο 
με πρόσωπο κατόπιν 
επίσκεψης στο σπίτι. 

 Έγινε η αξιολόγηση της 
όρασης με το LVA. 

 Με το εργαλείο 
HRQoL οι έλεγχοι 
έδειξαν βελτίωση στα 
επίπεδα κατάθλιψης 
των ατόμων σε σχέση 
με την γενική υγεία. 
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controlled trial”. 

Kuyk et al. , 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος πριν και μετά την 
αποκατάσταση. 

Έλεγχος σε δύο φάσεις 2 
μήνες μετά την 
αποκατάσταση και 6 μήνες 
μετά την αποκατάσταση. 

Δείγμα 197 ολοκλήρωσαν 
τον έλεγχο 

Τίτλος: “Health-related 
quality of life following 
blind rehabilitation”. 

 Πρόγραμμα 
αποκατάστασης σε 
Βετεράνους εργαλείο 
NEIVFQ (National Eye 
Institute Visual 
Function 
Questionnaire) για 
έλεγχο της 
λειτουργικότητας της 
όρασης. Αποτελέσματα 
έδειξαν βελτίωση σε 
εννιά από τους 11 
τομείς ελέγχου του 
NEIVFQ. Βελτιώθηκε 
επίσης πνευματική 
υγεία και η 
αυτοεκτίμηση. 

La Grow, 2004 Δείγμα: 93 άτομα με 
οπτική αναπηρία που είχαν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες 
αποκατάστασης και άλλα 
93 άτομα με τα ίδια 
χαρακτηριστικά οι οποίοι 
δεν είχαν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες. 

Τίτλος: “The effectiveness 
of comprehensive low 
vision services for older 
persons with visual 
impairments in New 
Zealand” 

 Αξιολογήθηκε η γενική 
υγεία, η 
λειτουργικότητα και η 
χρήση βοηθημάτων 
μετά από εξάσκηση. Το 
εργαλείο ελέγχου που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν 
το NEI VFQ-25. 

 Υπάρχουν μικρές  
ενδείξεις πως οι 
υπηρεσίες 
αποκατάστασης 
βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής των 
ασθενών και 
σχετίζονται με τη 
γενική υγεία τους. 

Lamoureux, Pallant & 
Pesudovs, 2007 

Δείγμα: 254 άτομα με 
οπτικές αναπηρίες. 
Ολοκλήρωσαν τον έλεγχο 
192.  

Ο έλεγχος 
πραγματοποιήθηκε σε δύο 
φάσεις. Τρείς μήνες μετά 
από την αποκατάσταση 
και έξι μήνες μετά από 
αυτήν. 

 Τα αποτελέσματα 
έδειξαν βελτίωση στην 
κινητικότητα, στην 
ανεξαρτησία, στην 
δυνατότητα ανάγνωσης, 
πρόσβασης στη 
πληροφορία, στην 
συναισθηματική 
κατάσταση και τέλος 
στην ευζωία των 
ατόμων. 
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Τίτλος: “The effectiveness 
of low-vision  
rehabilitation on 
participation in daily living 
and quality of life” 

Nilsson & Nilsson, 1986 Δείγμα: 126 άτομα 
ηλικιωμένοι με εκφύλιση 
της ωχράς. 79 
ολοκλήρωσαν τον έλεγχο 
μετά το πρόγραμμα 
αποκατάστασης. 

Εξετάστηκαν για περίπου 
5 χρόνια (το λιγότερο 3) 
κατά τη διάρκεια 
προγράμματος 
αποκατάστασης χαμηλής 
όρασης. 

Τίτλος: “Rehabilitation of 
the Visually handicapped 
with advanced macular 
degeration” 

 Η παρέμβαση έγινε από 
έναν οπτομέτρη και από 
έναν εκπαιδευτή 
χαμηλής όρασης. 
Στόχος ήταν η ενίσχυση 
της υπολειπόμενης 
όρασης με βοηθήματα 
και εκπαίδευσης των 
ατόμων για την ορθή 
χρήση αυτών.  

 Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι οι 
μέθοδοι 
αποκατάστασης που 
εφαρμόστηκαν για τα 
άτομα αυτά 
αποδείχτηκαν 
επιτυχημένες. Έδειξαν 
βελτίωση στη 
καθημερινή ζωή και 
έτσι μειώθηκε το 
κόστος άλλων 
παρεμβάσεων ιατρικής 
περίθαλψης και 
κοινωνικής βοήθειας. 

Packer, Girdler, Boldy, 
Dhaliwa,l & Crowley, 
2009 

Έλεγχος πριν και μετά την 
αποκατάσταση. 

Δείγμα 13 ατόμων με 
απώλεια όρασης λόγω 
ηλικίας. 

Παρακολούθηση μετά την 
αποκατάσταση 12 
εβδομάδες 

Τίτλος: “Vision Self-
management for older 
adults: A pilot study”. 

 Το πρόγραμμα 
αποκατάστασης 
διήρκησε 8 εβδομάδες 
από φυσικοθεραπευτές 
και κοινωνικούς 
λειτουργούς εργαλεία 
ελέγχου AVLS 
(αυτοαποτελεσματικότη
τα), SF-36 (ελέγχου 
ποιότητας ζωής), 
ARVL (έλεγχος 
ψυχοκοινωνικής 
προσαρμογής). 

 Τα αποτελέσματα 
έδειξαν πως αυξήθηκε 
μετά την 
αποκατάσταση 
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συμμετοχή σε 
καταστάσεις της ζωής. 
Επίσης έδειξαν 
βελτίωση στην ψυχική 
υγεία, βελτιώθηκε η 
γενική υγεία των 
ατόμων. 

Stelmack, Szlyk & 
Stelmack, 2006 

Δείγμα: 285 άτομα με 
χαμηλή όραση. Από 
αυτούς οι 139 βρίσκονταν 
εντός μονάδας 
αποκατάστασης κατά τη 
διάρκεια του 
προγράμματος και οι 116 
βρίσκονταν εκτός μονάδας 
και την επισκέπτονταν 
περιστασιακά. 

Τίτλος: “Measuring 
outcomes of vision 
rehabilitation with the 
Veterans Affairs Low 
Vision Visual Functioning 
Questionnaire” 

 Παρατηρήθηκαν θετικά 
αποτελέσματα μετά από 
πρόγραμμα 
αποκατάστασης 
χαμηλής όρασης 
κυρίως στον τομέα της 
κινητικότητας. 

Stelmack, Moran, Dean & 
Massot, 2007 

Δείγμα: 178 άτομα που 95 
ολοκλήρωσαν τους 
ελέγχους. Τα άτομα 
παρακολούθησαν 40 
ημερών προγράμματα 
αποκατάστασης 
διαμένοντας στη 
κλινική/νοσοκομείο. Όλο 
αυτό το διάστημα 

Τίτλος: “Short and Long- 
Term Effects of intensive 
inpatient vision 
rehabilitation program”. 

 Κατέληξαν πως το 
χρονικό διάστημα των 2 
μηνών μετά το 
πρόγραμμα 
αποκατάστασης είναι 
το όριο για να γίνει 
έλεγχος μετά από αυτό 
το χρονικό όριο η 
κατάσταση του ατόμου 
χειροτερεύει. 

 Μετά από τον χρόνο οι 
μετρήσεις δείχνουν 
πτώση στη 
λειτουργικότητα της 
όρασης λόγω 
γενικότερης 
χειροτέρευσης της 
υγείας. 

Stephens, 2001 Δείγμα 1194 άτομα 
ηλικίας 65 χρονών και 
πάνω με ο.α. 

 Έγινε ο έλεγχος αμέσως 
μετά το τέλος του 
προγράμματος 
αποκατάστασης. 
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Συλλέχτηκε από 6 
προγράμματα 
αποκατάστασης στις 
Η.Π.Α. 

 

Τίτλος: “Age Specific 
Outcomes for ADL and 
IADL Performance and 
Independence Following 
Rehabilitative 
Interventions with Seniors 
Experiencing Visual 
Impairments” 

 Στα προγράμματα 
χαμηλής όρασης για 
ηλικιωμένους 
εστιάζουν οι υπηρεσίες 
τους στην ανεξάρτητη 
διαβίωση, τις 
δεξιότητες καθημερινής 
διαβίωσης, την 
συμβουλευτική στις 
συσκευές, στα 
επικοινωνιακά 
βοηθήματα και τέλος 
στην κινητικότητα των 
ατόμων. 

 Εργαλεία ADL/ADL 
για μέτρηση της 
ανεξαρτησίας στα 
παραπάνω πεδία 
ILPAA εργαλείο 
ελέγχου πριν και μετά 
την αποκατάσταση 
ανεξάρτητης 
διαβίωσης. Βασίζεται 
στις εκτιμήσεις των 
ίδιων των ατόμων. 

 Αποτελέσματα έδειξαν 
πως τα προγράμματα 
αποκατάστασης που 
εφαρμόζονται με στόχο 
τις δεξιότητες 
ανεξάρτητης διαβίωσης 
για ηλικιωμένους 
παρουσιάζουν θετικά 
αποτελέσματα. 

Wolffshon, Cochrane & 
Watt, 2000 

Δείγμα: 117 άτομα με 
χαμηλή όραση (ηλικίες 9 
με 109) 

Εξετάστηκε η σχέση της 
κατάστασης της όρασης 
των ατόμων με την 
ποιότητα ζωής τους σε 4 
διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. Ο πρώτος 
έλεγχος έγινε αμέσως μετά 
την αποκατάσταση, ο 
δεύτερος μετά από 4 

 Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου που έγινε 
αμέσως μετά το 
πρόγραμμα 
αποκατάστασης έδειξαν 
σημαντική βελτίωση 
στις καθημερινές 
καταστάσεις ζωής του 
ατόμου. Ενώ μετά από 
3 μήνες ο έλεγχος 
έδειξε μια πτώση του 
επιπέδου βελτίωσης 
που είχε αμέσως πριν 
την αποκατάσταση 
στην ποιότητα ζωής 
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βδομάδες, ο τρίτος μετά 
από 8 βδομάδες και τέλος 
μετά από 12 βδομάδες. 

Τίτλος: “Implementation 
methods for vision related 
quality of life 
questionnaires” 

του. 

Πίνακας 1. Αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αποκατάστασης. 

 

Και άλλα 11 επιστημονικά άρθρα επιλέχθηκαν για να στηρίξουμε το θέμα της 
υποστηρικτικής τεχνολογίας απαντώντας στο ερώτημα για την σημασία των νέων 
τεχνολογιών στην καθημερινή διαβίωση του ατόμου (Πίνακας 2). 
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Ερευνητές, Χρονολογία Δείγμα/ Τίτλος Άρθρου Θεματική 

Abdelgawad, Yelamarthi 
& Khattab, 2017 

Άρθρο επιστημονικό με 
θέμα τις εφαρμογές Iot σε 
φορητές συσκευές «Iot-
Based Health». 

 

Τίτλος: “ IoT-Based 
Health Monitoring System 
for Active and Assisted 
Living” . 

 Πρώιμη αξιολόγηση 
της 
αποτελεσματικότητας 
ενός προτεινόμενου 
συστήματος που 
χρησιμοποιεί τις 
εφαρμογές Iot (Internet 
of Thinkς) ως 
προπομπό από ένα 
ευρύ φάσμα από 
φορητές συσκευές με 
στόχο τη φροντίδα της 
υγείας. 

Ali, Javed, Khan, Jabeen 
& Akbar, 2018 

Άρθρο επιστημονικό με 
θέμα μια πρωτότυπη 
συσκευή για μετακίνηση 
(Smartstick).  

 

Τίτλος: “Intelligent Stick 
for Blind Friends ( IoT) ” 

 Η χρήση των 
αισθητήρων, της 
τεχνικής νοημοσύνης 
και της συνθετικής 
ομιλίας σε μια 
συσκευή 
προσαρμοσμένη στο 
μπαστούνι του τυφλού. 
Αυτή η εφαρμογή 
στοχεύει στη 
μετακίνησή του 
ατόμου χωρίς εμπόδια. 

Brassai, Bakó & 
Losonczi, 2011 

Συστηματική ανασκόπηση 
με θέμα τα διάφορα είδη 
υποστηρικτών 
τεχνολογιών  

 

Τίτλος: “ Assistive 
Technologies for Visually 
Impaired People “ 

 Γίνεται μια 
κατηγοριοποίηση των 
εργαλείων σε σχέση με 
τη καθημερινότητα, 
για τη χρήση τους 
μέσα και έξω από το 
σπίτι για την πλοήγηση 
και των 
προσανατολισμό. 

Cortés et al. , 2002 Επιστημονικό άρθρο. 

Με θέμα την 
υποστηρικτική τεχνολογία 
και τις οικιακές συσκευές 
που μεταβάλλονται σε 
«έξυπνες» με την 
εισαγωγή υπολογιστικής 
ισχύος (Embedded ) .  

 Παρουσιάζεται μια 
πολυεπίπεδη 
αρχιτεκτονική για την 
πλοήγηση ενός 
ρομποτικού αμαξιδίου.  

 Οι υποστηρικτικές 
τεχνολογίες μπορούν 
να ενδυναμώσουν τα 
άτομα με αναπηρία 
πέρα από την ιατρική 
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Τίτλος:  “e-Tools: The use 
of Assistive Technologies 
to enhance disabled and 
senior citizens' autonomy”. 

βοήθεια. 
  Οι υποστηρικτικές 

τεχνολογίες αν και 
έχουν μικρή αποδοχή 
ακόμη, προβλέπεται να 
έχουν στο μέλλον 
μεγάλη εφαρμογή 
καθώς ο πληθυσμός 
που γερνάει είναι ήδη 
τεχνολογικά ενήμερος. 
 

Duarte, 2014 Ανασκόπηση τριών 
ερευνών για τη χρήση 
εφαρμογών πλοήγησης και 
προσανατολισμού ατόμων 
ο.α. ή τυφλά. Είναι 
πρωτότυπη εφαρμογή 
JAVA σε περιβάλλον 
Android. 

 

Τίτλος: “SmartGuia: 
Shopping Assistant for 
Blind People” 

 Ένα σύστημα βοήθειας 
για αγορά τροφίμων σε 
αντίστοιχα 
καταστήματα όπως και 
υποστήριξη πλοήγησης 
για τυφλά 
άτομα./Εφαρμογή στο 
κινητό. 

 Σκοπεύει να αυξήσει 
την αυτονομία των ο.α. 
για καθημερινές 
δραστηριότητες 
εσωτερικού χώρου. 

Ka & Ravishankar, 2016 Δείγμα: 12 άτομα με 
οπτικές αναπηρίες. 

 

Τίτλος: “ Smart Signage: 
Technology Enhancing 
Indoor Location 
Awareness for People with 
Visual Impairments”. 

 Smart Signage είναι η 
τεχνολογία ενισχύει 
την αίσθηση του 
χώρου για άτομα με 
οπτικές αναπηρίες. 
Αποτελείται από τρία 
στοιχεία, ένα σε σχέση 
με τον τυφλό, ένα σε 
σχέση με τον 
περιβάλλον και μια 
τρίτη εφαρμογή σε 
σχέση με το κινητό. 

 Οι συμμετέχοντες 
κρίνανε πως είναι 
χρήσιμο το σύστημα 
Smart Signage και το 
είδανε θετικό. 

McCarthy, Rosenblum, 
Johnson, Dittel & Kearns, 
2016 

Δείγμα: 10 μαθητές με ο.α. 
και 7 δάσκαλοι των 
μαθητών 

 Αξιολογήθηκε η 
αποτελεσματικότητα 
της εκμάθησης της 
γραφής Braille μέσω 
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Συνεντεύξεις σε 
δασκάλους μαθητών με 
ο.α. 

 

 

Τίτλος “Artificial 
Intelligence Tutor: A 
supplementary Tool for 
Teaching and Practicing 
Braille”.   

τεχνικής νοημοσύνης 
σε μαθητές με οπτικές 
αναπηρίες. 

 Αποτελέσματα έδειξαν 
πως η εκμάθηση της 
Braille γραφής μέσω 
(Braille Tutor) της 
τεχνητής νοημοσύνης 
είχε σχεδόν απόλυτη 
επιτυχία στην εφηβεία 
και στην ταχύτητα 
γραφής και ανάγνωσης 
και ήταν σε θέση να 
μάθουν περισσότερους 
συνδυασμούς της 
Braille σε σχέση με 
αυτούς που δεν έκαναν 
μαθήματα τεχνητής 
νοημοσύνης. 
 

Morelli, Liebermann, 
Foley & Folmer, 2014 

Δείγμα: 11 παιδιά με 
τύφλωση  

Έρευνα που διεξήχθη κατά 
τη διάρκεια περιόδου 
κατασκήνωσης για τυφλά 
παιδιά   

 

Τίτλος:  “An Exergame to 
Improve Balance in 
Children who are Blind “ 

 Ελέγχθηκε η 
αποτελεσματικότητα 
ενός καινούργιου μη 
οπτικού παιχνιδιού 
«σκι», για εξάσκηση 
της ισορροπίας σε 
παιδιά με τύφλωση. 

 Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν πως 
μετά από τρείς μέρες 
εξάσκηση και αρκετών 
προσπαθειών 
προπονήσεων μέσα 
στη μέρα η ισορροπία 
των παιδιών 
βελτιώθηκε 
σημαντικά. 

Morrison, Cutrell, 
Dhareshwar, Doherty, 
Thiem & Taylor, 2017 

Δείγμα: 18 άτομα με 
οπτικές αναπηρίες. Έξι 
άτομα (Αγγλία), οκτώ 
άτομα (Ινδία) με απώλεια 
όρασης και τέσσερα άτομα 
με ο.α. (Ινδία). 

Έρευνα στα πλαίσια ενός 
σεμιναρίου-εργαστηρίου 
με τυφλούς 

 Από τα εργαστήρια 
προέκυψαν κοινωνικές 
διαστάσεις για τον 
σχεδιασμό της νέας 
τεχνολογίας της 
τεχνητής νοημοσύνης. 
Πρέπει να παίρνει 
κανείς υπόψη την 
κοινωνική συμμετοχή, 
την κοινωνική 
διατήρηση και την 
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Πίνακας 2. Υποστηρικτική Τεχνολογία.  

 

 

συμμετέχοντες, οι οποίοι 
πήραν μέρος σε διάφορες 
δραστηριότητες και 
απάντησαν τις ερωτήσεις 
των ερευνητών 

Τίτλος: “Imagining 
Artificial Intelligence 
Applications with people 
with visual disabilities 
using Tactile Ideation”.  

κοινωνική 
ανεξαρτησία των 
ατόμων.  

Texeira, Toledo, 
Amorim, Kofuji & 
Rogério dos Santos,  
2017 

Ανασκόπηση 

 

 

Τίτλος: “Visual 
Impairment and Smart 
cities: Perspectives on 
Mobility”. 

 Στόχος της 
συγκεκριμένης 
έρευνας ήταν να 
αναδείξει το θέμα των 
θετικών 
πλεονεκτημάτων που 
προσφέρουν οι 
υπηρεσίες των 
«έξυπνων» πόλεων. 
Πλεονεκτήματα τα 
οποία ευνοούν 
παράλληλα τη 
κοινωνία και τους 
οπτικά ανάπηρους. 

Williamson, Wright, 
Shauder & Bom, 2006 

Δείγμα: 15 τυφλοί ή 
οπτικά ανάπηροι, 16 
επαγγελματίες 
αποκατάστασης  

 

 

Τίτλος: “ The Internet for 
the Blind and Visually 
Impaired”. 

 Διερευνήθηκε ο 
πιθανός ρόλος του 
Internet για παροχή 
πληροφορίας στους 
τυφλούς ή οπτικά 
ανάπηρους και στους 
επαγγελματίες 
αποκατάστασης. 

 Παρουσιάζει τη μελέτη 
τον ρόλο του Internet 
και τα εμπόδια στην 
χρήση των 
υπολογιστών και του 
διαδικτύου. 
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Κατά την ανασκόπησή μας παρατηρήθηκε πως σε παλαιότερες δεκαετίες, ειδικότερα 
μεταξύ του 1980 με 2000, υπήρξε μια συγγραφική «έκρηξη» στο θέμα της 
αποκατάστασης των ατόμων με αναπηρία και  φυσικά και για τα άτομα με οπτικές 
αναπηρίες.  

Την προηγούμενη δεκαετία υπήρξαν λιγότερες σχετικές έρευνες που κυρίως 
αναφέρονταν στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, αλλά και 
στους τρόπους χρηματοδότησης των υπηρεσιών αποκατάστασης, καθώς και  στην 
οικονομική στήριξη των ατόμων. 

Στις σύγχρονες, μικρότερου όγκου μελέτες,  οι έρευνες εστιάζουν  στη σημασία της 
αποκατάστασης  για την ανεξαρτησία , την αυτονομία και την καλύτερη ζωή των 
ατόμων με οπτικές αναπηρίες .  

Ένα κίνητρο για την επιλογή του θέματος αποτέλεσε η ύπαρξη μικρής σε έκταση 
βιβλιογραφίας και κυρίως  ελληνόγλωσσης για το θέμα της αποκατάστασης.  Γεγονός 
που σηματοδοτεί την αναγκαιότητα για περαιτέρω έρευνα, ώστε να καλυφτεί το 
υπάρχον συγγραφικό κενό. Εντοπίστηκε κατά την έρευνα πως οι πιο αξιόπιστες 
ελληνόγλωσσες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης προέρχονταν από την ψηφίδα της 
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από μεταπτυχιακές διατριβές του 
τμήματος . Θεωρηθήκαν, επίσης, σημαντικές οι πληροφορίες που ανακτηθήκαν από 
τις επίσημες σελίδες των φορέων και συλλόγων των ατόμων με οπτικές αναπηρίες και 
τύφλωση.  

Παρόλες τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν, όλη αυτή η διαδικασία δημιούργησε 
ενδιαφέροντα γνωστικά πεδία. Δημιουργήθηκαν όμως και απορίες για την λανθασμένη 
ή τελείως ανύπαρκτη  διαχείριση του σχετικού καταρτισμένου επιστημονικού 
προσωπικού από τους θεσμούς της χώρας μας. 
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Κεφάλαιο δεύτερο : Οπτική αναπηρία , αίτια και αποτελέσματα 

 

2.1 Ταξινόμηση αναπηριών  

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), οι δυσλειτουργίες 

ταξινομούνται ως αναπηρία (Impairment), ανικανότητα (Disability) και ανεπάρκεια 

(Handicap). Αυτή η ταξινόμηση θεωρεί πως η αναπηρία (Impairment) αξιολογείται με 

βάση την παθολογική κατάσταση και τη βασική λειτουργία του εμπλεκόμενου 

οργάνου. Η ανικανότητα (Disability) ή αλλιώς περιορισμένη δραστηριότητα 

αναφέρεται στις δυσκολίες που προκαλούνται εξαιτίας της αναπηρίας. Και η 

ανεπάρκεια (Handicap) ή η περιορισμένη συμμετοχή έχει να κάνει με τα προβλήματα 

που προκύπτουν στο περιβάλλον του ασθενή. (Trauzettel- Klosinski ,2010) 

Με βάση την παραπάνω πολιτική διάφοροι ερευνητές ασχολήθηκαν με την μέτρηση 

αυτών των αποτελεσμάτων παρέμβασης και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό 

Υγείας (WHO) δημιουργείται για πρώτη φορά διεθνές μοντέλο ταξινόμησης των 

ατόμων σε σχέση με την αναπηρία το International Classification of Impairments, 

Disabilities, and Handicaps - ICIDH .  

Στο διεθνές μοντέλο ταξινόμησης των ατόμων με βάση την αναπηρία -International 

Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) σύμφωνα με τον WHO η 

αναπηρία διακρίνεται και ορίζεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 

 

1. Η αναπηρία όταν αναφέρεται ως “impairment”, είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή 

τραύματος και ορίζεται ως απώλεια ή ως ανωμαλία φυσικής, ψυχολογικής, 

και ανατομικής λειτουργίας. 

 

2. Η αναπηρία όταν αναφέρεται ως  “disability” ορίζεται ως περιορισμός ή 

απώλεια ικανότητας μέσα στο ευρύ πλαίσιο που θεωρείται ως φυσιολογικό 

για ένα ανθρώπινο ον. 
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3. Η αναπηρία όταν αναφέρεται ως “handicap” υποδηλώνει μειονέκτημα το οποίο 

προκύπτει από αναπηρία (impairment) ή ανικανότητα (disability) και περιορίζει ή 

εμποδίζει το άτομο να εκπληρώσει το ρόλο του σε σχέση με την ηλικία, το φύλο, την 

κοινωνία, τον πολιτισμό κ.ά.  (Rosenbaum & Stewart, 2004) . 

 

Γι’ αυτές τις τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις καθορίζονται και διαφορετικοί τρόποι 

παρέμβασης και αποκατάστασης της αναπηρίας. Δηλαδή, για παράδειγμα οι γιατροί, 

οι φυσικοθεραπευτές κ.ά. αναφέρονται στην πρώτη έννοια της αναπηρίας 

(impairment) και την αντιμετωπίζουν ως απώλεια όπως για παράδειγμα απώλεια 

όρασης. Όταν αναφερόμαστε στη δεύτερη έννοια (disability) η αποκατάσταση αφορά 

τις δραστηριότητες και την ενδυνάμωση του ατόμου. Η τρίτη έννοια για την αναπηρία 

(handicap) αποτελεί εκείνες τις πολιτικές για δημόσια κοινωνική συμμετοχή και 

ένταξη του ατόμου. Με βάση αύτη την ταξινόμηση γίνεται η αποκατάσταση του 

ατόμου (Crews, 2002). 

 Τα τελευταία χρόνια γινόταν χρήση εργαλείων σε σχέση με τη λειτουργικότητα του 

ατόμου τα οποία δεν είχαν όμως παγκόσμια αποδοχή. Για παράδειγμα το ICIDH δεν 

αναγνώριζε τον σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος και χρησιμοποιούσε αρνητική 

ορολογία (terminology). Το μοντέλο της διεθνής ταξινόμησης της λειτουργικότητας, 

της αναπηρίας και της υγείας του ατόμου (International Classification of Functioning, 

Disability and Health-ICF) έχει κληθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις κριτικές 

ενσωματώνοντας το περιβάλλον σε ένα ουδέτερο πλαίσιο. Τι είναι το ICF; 

Αποκατάσταση σε ένα πλαίσιο τεσσάρων στρατηγικών υγείας που αφορούν την 

πρόληψη, την φροντίδα, την αποκατάσταση και την υποστήριξη  του ατόμου (Stucki 

& Melvin, 2007). 

 

Ταξινόμηση οπτικής αναπηρίας  

Η ταξινόμηση της οπτικής αναπηρίας γίνεται ανάλογα με την οπτική οξύτητα και 

ορίζει την ήπια οπτική αναπηρία από 5/10 ως 3/10 οπτικής οξύτητας, την μέτρια ως 

βαριά οπτική αναπηρία από 3/10 έως 1/20 και την τυφλότητα κάτω από 1/20 οπτικής 

οξύτητας (Bourne & Taylor, 2017). 

Ο WHO ορίζει ως τύφλωση την κατάσταση στην οποία το καλύτερο μάτι μετά τη 

διόρθωση έχει οπτική οξύτητα λιγότερο από 6/60.   
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Ο Warren προτείνει την εξής κατηγοριοποίηση για τα προβλήματα όρασης στα 

παιδιά: 

1 . Παιδιά με σοβαρά προβλήματα όρασης (visual impairment)/κατά νόμο τυφλά 

παιδιά τα οποία όμως δεν έχουν ολική απώλεια όρασης. 

2 . Παιδιά τυφλά (blindness) των οποίων η αναπηρία κυμαίνεται από κάποια επίπεδα 

αντίληψης φωτός μέχρι την ολική απώλεια όρασης 

3 . Παιδιά με μερική όραση (partial vision) των οποίων η όραση είναι καλύτερη της 

αντίληψης φωτός. 

4 . Παιδιά με χαμηλή όραση (low vision) που παρουσιάζουν απώλεια όρασης, αλλά 

δεν υπάγονται στην κατηγορία των σοβαρών προβλημάτων όρασης (Ζώνιου-Σιδέρη & 

Καραγιάννη, 2005). 
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2.2 Παγκόσμια ευρήματα  

 

Είχαμε 36 εκατομμύρια τυφλούς μέχρι το 2015, δηλαδή περίπου 0,48% στον γενικό 

πληθυσμό εκ των οποίων το 56% αποτελούν γυναίκες. Μέτρια ως βαριά οπτική 

αναπηρία έχουν το 2,95% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο εκτιμώμενος αριθμός 

τυφλών αυξήθηκε κατά 17,6% το 90’ και από 30,6 εκατομμύρια έγινε 36 

εκατομμύρια. Αυτή η αλλαγή αποδίδεται σε τρείς παράγοντες. Οι δύο πρώτοι είναι, η 

αύξηση του πληθυσμού κατά 38,4% και η γήρανση του. Ο τρίτος είναι παράγοντας 

μείωσης της τυφλότητας στους ηλικιωμένους και οφείλεται στην καλύτερη περίθαλψη 

(Bourne & Taylor, 2017). 

Ο αριθμός των ατόμων που έχουν μέτρια προς βαριά οπτική αναπηρία (low vision) 

αυξήθηκε από 159,9 εκατομμύρια που ήταν το 1990 σε 216,6 εκατομμύρια το 2015 

(Bourne & Taylor, 2017).  

Σε περιοχές που οι έρευνες επαναλήφθηκαν για άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω 

παρατηρήθηκε μείωση των προβλημάτων όρασης παρά την ταχεία ανάπτυξη αυτής 

της ηλικιακής ομάδας. Η μείωση αυτή συμβαδίζει με την κοινωνικοοικονομική 

ανάπτυξη, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες του Δυτικού κόσμου αλλά και στις 

επενδύσεις και παρεμβάσεις των κυβερνήσεων, καθώς και των εθνικών εταίρων 

(Pascolini & Mariotti,  2011) 

 

Στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας 

 

Συμφώνα με την ειδική έρευνα του 2002 για τα άτομα με Προβλήματα Υγείας ή 

Αναπηρία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής , τα στοιχεία για το πρόβλημα της 

όρασης έδειξαν πως 75.507 Έλληνες έχουν προβλήματα τα οποία συνέχιζαν να 

υπάρχουν και μετά από διόρθωση με γυαλιά ή φακούς επαφής. Δηλαδή το 4,5 % του 

πληθυσμού της Ελλάδας το Β΄ τρίμηνο του 2002 είχε οπτικές αναπηρίες. Πιο 

αναλυτικά με βάση την ηλικιακή ταξινόμηση υπήρχαν 8.832 νέοι με προβλήματα 

όρασης μέχρι το 2002 συμφώνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις ηλικίες από 15-29 ετών. Για 

τις ηλικίες 30- 44 ετών ήταν 9.818, 45-64 ετών ήταν 17.511άτομα και για τις ηλικίες 

των 65 χρονών και άνω  το αποτέλεσμα ήταν 39.343 άτομα ( Υπουργείο Υγείας, 

2015). 
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Στην Ελλάδα σχεδόν το 70 % των ασθενών που έχουν υποστεί σοβαρή απώλεια 

όρασης πάσχουν από παθήσεις της ωχράς κηλίδος. 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 200.000 άτομα με σοβαρά 

προβλήματα όρασης εκ των οποίων το 70 έως 80.000 περίπου έχουν ιδιαίτερα χαμηλή 

όραση, ενώ στα μητρώα τυφλότητας που τηρούνται σε δημόσιους φορείς υπολογίζεται 

ότι υπάρχουν περίπου 25.000 επιδοτούμενα άτομα στα προγράμματα τυφλότητας. 

Μεταξύ των σοβαρότερων αιτιών απώλειας της όρασης στην Ελλάδα είναι, η 

διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ο καταρράκτης και η ηλικιακή εκφύλιση της 

ωχράς κηλίδος ( Υπουργείο Υγείας, 2015). 

 

 

2.3 Αίτια οπτικών αναπηριών και τύφλωσης. 

 

Βασικά αίτια των οπτικών αναπηριών παγκόσμια αποτελούν τα μη διορθωμένα 

διαθλαστικά σφάλματα (43%) και ο καταρράκτης (33%) . Άλλες αιτίες είναι το 

γλαύκωμα (2%) , η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, η διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, το τράχωμα και η αδιαφάνεια του κερατοειδούς (1%) . Ένα 

μεγάλο μέρος των αιτιών είναι απροσδιόριστο (18%)  (Pascolini & Mariotti,  2011). 

Αιτίες τύφλωσης αποτελούν ο καταρράκτης (51%) και το γλαύκωμα (8%). Άλλες 

αιτίες τύφλωσης είναι η ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας (5%), η παιδική τυφλότητα και 

η αδιαφάνεια του κερατοειδούς (4%), το τράχωμα και τα μη διορθωμένα διαθλαστικά 

προβλήματα (3%), η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (1%) τέλος υπάρχουν και 

αδιευκρίνιστα αίτια (21%) (σχέδιο Β).  
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Στο παραπάνω γράφημα περιγράφονται τα αίτια τύφλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, τα 

οποία αναλύονται ως ποσοστά του συνόλου της παγκόσμιας τύφλωσης σε δεδομένα  

του 2010. AMD: Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς, CO: Αδιαφάνεια του κερατοειδούς, 

DR: Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, RE: Μη διορθωμένα διαθλαστικά σφάλματα 

(Pascolini & Mariotti,  2011). 

Οι κύριες αιτίες τύφλωσης στα παιδιά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από περιοχή σε 

περιοχή και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και 

τη διαθεσιμότητα των κυρίαρχων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας της όρασης. Στις 

χώρες υψηλού εισοδήματος, κυριαρχούν οι βλάβες του οπτικού νεύρου και των 

οπτικών οδών ως βασικές αιτίες τύφλωσης. Αυτές οι συγγενείς οπτικές αναπηρίες 

αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της κύησης ή στην περιγεννητική περίοδο (Sonksen 

&  Dale, 2002). 

 Ενώ οι κύριες αιτίες τύφλωσης στις χώρες με χαμηλά εισοδήματα είναι ουλές 

κερατοειδούς από την ιλαρά,  ανεπάρκεια βιταμίνης Α,  εφαρμογή παραδοσιακών 

βλαβερών θεραπειών για τα μάτια και οφθαλμία των νεογνών, από μόλυνση κατά τον 

τοκετό . Η αμφιβληστροειδοπάθεια  της προωρότητας είναι η κύρια αιτία τύφλωσης 

στις χώρες με μεσαία εισοδήματα. Άλλες σημαντικές αιτίες για όλες τις χώρες είναι ο 
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καταρράκτης, οι συγγενείς ανωμαλίες και οι κληρονομικές δυστροφίες του 

αμφιβληστροειδούς (Gilbert & Foster, 2001) . 

Η βλάβη περιοχών μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα επιβαρύνουν επιπρόσθετα την 

ανάπτυξη του ατόμου που έχει βλάβες στα ίδια τα αισθητήρια όργανα (Sonksen & 

Dale, 2002). 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχει μια υποεκτίμηση της συχνότητας της οπτικής αναπηρίας λόγω 

του ότι δεν υπάρχουν πρόσφατες έρευνες στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 

(χρησιμοποιήθηκαν έρευνες του 1993-1998) όπως και για τις περισσότερες υπό 

ανάπτυξη χώρες. Για να εκτιμηθεί η συχνότητα της οπτικής αναπηρίας στις χώρες 

αυτές χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο βασισμένο στα οικονομικά δεδομένα αυτών των 

χωρών ( Pascolini & Mariotti, 2011). 

 

2.4 Επιπτώσεις της οπτικής αναπηρίας 

 

Η οπτική βλάβη στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων επηρεάζει αρνητικά την 

ικανότητα εκτέλεσης των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης (ΔΚΔ). Μελέτες σε 

ομάδα ατόμων ηλικίας 65 και άνω έδειξε ότι η τρίτη συνηθέστερη αιτία για 

υποστήριξη στο ΔΚΔ είναι η οπτική αναπηρία λόγω ηλικίας μετά από την αρθρίτιδα 

και τη καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, άγχος, λήθαργο 

και κοινωνικό αποκλεισμό (Evenhuis & Kooijman, 2009). 

Η οπτική αναπηρία στην παιδική ηλικία καθυστερεί την κινητική ανάπτυξη, 

επηρεάζει και καθυστερεί το δέσιμο με την μητέρα, καθυστερεί τις γλωσσικές, 

κινητικές δεξιότητες, και τις ικανότητες μάθησης. Υπάρχει στερεοτυπία στην 

συμπεριφορά όπως επαναλαμβανόμενη κίνηση μπρος-πίσω, πιάσιμο αντικειμένων και 

πίεση ή χτύπημα των ματιών (Evenhuis & Kooijman, 2009). 

Η αύξηση του αριθμού, ιδίως των ηλικιωμένων, με τύφλωση και άλλες οπτικες  

αναπηρίες συνδέεται με ηλικιακές ασθένειες όπως εκφύλιση της ωχράς, καταρράκτης 

και απαιτεί την επείγουσα αύξηση συστημάτων φροντίδας της όρασης με υπηρεσίες 

αποκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης (Stucki & Melvin, 2007). 
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Κεφάλαιο τρίτο: Αποκατάσταση 

 

3.1 Προσέγγιση του ορισμού της αποκατάστασης  

 

Η αποκατάσταση αποτελεί μια στρατηγική υγείας που βασίζεται στο ενιαίο μοντέλο 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για τις ανθρώπινες λειτουργίες και 

αναπηρίες. Έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους που βιώνουν ή πρόκειται να 

βιώσουν αναπηρία, έτσι ώστε να καταφέρουν να διατηρήσουν την  καλύτερη δυνατή 

λειτουργικότητα σε σχέση με την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Κατορθώνει η 

αποκατάσταση την επίτευξη του στόχου αυτού εφαρμόζοντας και ενσωματώνοντας 

βιοϊατρικές και μηχανικές προσεγγίσεις που βελτιώνουν την ικανότητα ενός 

ανθρώπου. Οι προσεγγίσεις αυτές στηρίζουν και ενισχύουν το άτομο παρέχοντας του 

παράλληλα ένα βοηθητικό περιβάλλον, καθώς αναπτύσσουν την απόδοση της 

αλληλεπίδρασής του με αυτό. Η αποκατάσταση είναι η βασική στρατηγική του 

Physical and Rehabilitation Medicine (PRM ) που είναι ένα φυσιοθεραπευτικό 

πρόγραμμα , μια κύρια στρατηγική για τα επαγγέλματα αποκατάστασης και μια 

δευτερεύουσα στρατηγική για άλλα επαγγέλματα υγείας, παροχές υπηρεσιών, κτλ. 

Είναι επίσης δευτερεύουσα στρατηγική για επαγγελματίες και παρόχους υπηρεσιών σε 

άλλους τομείς όπως την εκπαίδευση, την εργασία και τις κοινωνικές σχέσεις, καθώς 

αυτοί φροντίζουν και αλληλεπιδρούν με άτομα που βιώνουν ή πρόκειται να βιώσουν 

αναπηρία (Stucki & Melvin, 2007). 

Ο στόχος της αποκατάστασης δεν είναι μόνο η καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του 

ατόμου, αλλά και η δυνατότητα του για αυτονομία και ποιότητα ζωής. Παρότι η 

αποκατάσταση μπορεί και συχνά στοχεύει στο να συνεισφέρει στην αυτονομία ενός 

ατόμου, δεν αποτελεί το βασικό της στόχο. Εξίσου ή και περισσότερο, η 

αποκατάσταση στοχεύει στο να συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής ενός ατόμου 

βελτιώνοντας γενικότερα και τη λειτουργικότητά του (Stucki & Melvin, 2007). 
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3.2 Ιστορική αναφορά  

 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα περισσότερα άτομα με οπτική αναπηρία ήταν 

παιδιά. Το προσδόκιμο ηλικίας εκείνη την εποχή ήταν κάτω από τα 65 χρόνια και 

υπήρχαν πολλοί λίγοι ενήλικες με οπτικές αναπηρίες. Παιδιά και ενήλικες με οπτική 

αναπηρία εκπαιδεύονταν για να χρησιμοποιούν συσκευές που ήταν προσαρμοσμένες 

για άτομα που ήταν τυφλά. Όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία οι δάσκαλοι, 

κυρίως εστίαζαν, στο να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν Braille τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης. Διορθωτικά γυαλιά οράσεως χρησιμοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. για 

πρώτη φορά γύρω στο 1913, μετά την αναγνώριση από τους εκπαιδευτικούς των 

διαφορετικών αναγκών που είχαν  παιδιά με μερική όραση σε σχέση με αυτά που ήταν 

τυφλά (Stelmack, 2005).  

Την περίοδο αυτή έγιναν βήματα για την αποκατάσταση ενηλίκων. Εργάστηκαν 

ενήλικες με οπτικές αναπηρίες σε εργοστάσια, καθότι υπήρχε έλλειψη προσωπικού. Οι 

βετεράνοι του πολέμου επίσης δεν ήθελαν να παραιτηθούν από την εργασία τους 

οπότε χρειάστηκαν αποκατάσταση για να γυρίσουν στην δουλειά τους.  

Στο τέλος του  20ου αιώνα οι καλές πρακτικές αποκατάστασης για άτομα με οπτικές 

αναπηρίες περιλάμβαναν ένα πλήρες εύρος υπηρεσιών εκπαίδευσης, εξάσκησης 

προσανατολισμού και κινητικότητας, εξάσκηση για τεχνολογίες, εξάσκηση για 

ανεξάρτητη ζωή , εργασία κλπ. (Wolffe, 2000). 

Από το 1915-1997 είχαμε μια αύξηση στον αριθμό των παιδιών που ήταν οπτικά 

ανάπηρα λόγω της μείωσης κατά 90% της παιδικής θνησιμότητας. Βελτιώσεις στην 

ποιότητα ζωής των ανθρώπων αύξησε το όριο ζωής τους αυξάνοντας έτσι και τον 

αριθμό των ατόμων με οπτικές αναπηρίες. Λόγω αυτής της αύξησης και για τους 

ενήλικες και για τα παιδιά, δημιουργήθηκαν από επαγγελματίες κλινικές για τυφλούς 

και για πρώτη φορά το 1953 στην Αμερική δημιουργήθηκε κλινική για άτομα χαμηλής 

όρασης. Από το 1950-1970 υπήρχαν αλλαγές σχετικά με τις ειδικότητες που 

εμπλέκονταν στην παροχή φροντίδας ατόμων με οπτικές αναπηρίες. Οπτομέτρες, 

οφθαλμίατροι, εκπαιδευτές για τυφλούς και οπτικά ανάπηρους και επαγγελματίες 

θεραπευτές αποτελούσαν τους βασικούς ειδικούς που πλαισίωναν τις κλινικές που 

πρόσφεραν υπηρεσίες σε άτομα με οπτικές αναπηρίες (Stelmack, 2005). 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το ιατρικό μοντέλο αποκατάστασης ήταν να μπορέσουν 

να έρθουν σε συμφωνία διάφορες ειδικότητες και να δημιουργηθεί μια πολύ-
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επαγγελματική ομάδα αποκατάστασης. Επίσης, να καταφέρουν να συνεργαστούν για 

την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους. Όσον αφορά αυτό το μοντέλο 

αποκατάστασης χαμηλής όρασης περιλαμβάνονται οι εξής επαγγελματίες: 

 ο δάσκαλός αποκατάστασης 

 

 ο δάσκαλος προσανατολισμού και κινητικότητας  

 

 ο δάσκαλος αποκατάστασης της χαμηλής όρασης 

(Stelmack, 2005). 

 

Το 80% των ερευνών των προηγούμενων δύο δεκαετιών είχαν ως αντικείμενο τη 

χαμηλή όραση κι από αυτές το 40% δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη δεκαετία 

(Stelmack, 2005).  

Επειδή, η αποκατάσταση είναι ένας τομέας με προκλήσεις, πρέπει να βρεθεί ένα κοινό 

μοντέλο χορήγησης αποκατάστασης, αλλά και χρηματοδότησης της, πράγμα αρκετά 

δύσκολο.  

Το 1973 με νομοθεσία στην Αμερική απαγορεύτηκαν οι διακρίσεις στα άτομα με 

αναπηρίες στον τομέα της εργασίας , εκπαίδευσης κ.λ.π. Η υποστήριξη ατόμων με 

αναπηρίες και η εξυπηρέτηση τους αποτέλεσαν προτεραιότητα. Στο τέλος του 70’ οι 

υπηρεσίες αποκατάστασης κυρίως στήριζαν, τα άτομα με οπτικές αναπηρίες που δεν 

είχαν βοήθεια, όπως τους ηλικιωμένους με οπτικές αναπηρίες, με μαθήματα 

αυτόνομης διαβίωσης (Wolffe, 2000). 

Οι εκπαιδευτές των ατόμων με οπτική αναπηρία καθορίζουν τις εκπαιδευτικές 

μεθόδους και για τα παιδιά που έχουν χαμηλή όραση ή και τύφλωση (1980). Κατά τη 

διάρκεια του 1980-1990 όλες οι ειδικότητες ξεκίνησαν να επικοινωνούν μεταξύ τους 

αλλά και με τους παρόχους υπηρεσιών χαμηλής όρασης. Το 1986 έγινε το πρώτο 

συνέδριο με αντικείμενο την αποκατάσταση χαμηλής όρασης και το 1994 

δημιουργήθηκε η ακαδημία της οφθαλμολογίας, Academy of Ophthalmology 

Established, η οποία καθιέρωσε για πρώτη φορά προτεινόμενους τρόπους πρακτικής 

για τη χαμηλή όραση . Το 1996 δημιουργήθηκε η πρώτη διεθνής κοινότητα ατόμων με 

προβλήματα όρασης  (Stelmack, 2005). 
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Μετά το 1985 όλο και περισσότερα προγράμματα γίνονται για την υποστήριξη, αλλά 

και για τη μετάβαση των ατόμων με οπτική αναπηρία από την εκπαίδευση στην 

εργασία. Στόχος των υπηρεσιών, επίσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης, απαραίτητες για την μετάβαση των ατόμων στο τομέα της εργασίας 

(Wolffe, 2000). 

 

Το 1997 η Ακαδημία των Αμερικάνων Οπτομετρών (American Optometric 

Association Board of Trustees) ενέκρινε ένα πρακτικό οδηγό φροντίδας ασθενών με 

χαμηλή όραση τον Optometric Clinical Practice Guideline Care of the Patient with 

Low Vision. Σε αυτό τον οδηγό γίνεται ανασκόπηση του προβλήματος της οπτικής 

αναπηρίας με στόχο την πλήρη φροντίδα ατόμων με χαμηλή όραση 

συμπεριλαμβάνοντας επίσης την διάγνωση και διαχείριση του προβλήματος 

(Stelmack, 2005).  

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης χαμηλής όρασης αρχικά ξεκίνησαν να λειτουργούν 

χωρίς οικονομική υποστήριξη από το κράτος. Υπήρξε ελάχιστη κάλυψη και υπήρχε ο 

προβληματισμός κατά πόσο η αποκατάσταση της χαμηλής όρασης αποτελεί ιατρική 

περίθαλψη. Για να καταφέρουν να χρηματοδοτηθούν οι υπηρεσίες αποκατάστασης 

οπτικών αναπηριών έπρεπε να ενταχθούν στο πλαίσιο της ιατρικής περίθαλψης. Οι 

ανάγκες για παροχή αποκατάστασης σε άτομα με χαμηλή όραση αυξήθηκαν μαζί με 

το προσδόκιμο ζωής (Stelmack, 2005).  

Με το πέρασμα του χρόνου, αυξήθηκε ο αριθμός των ηλικιωμένων με οπτική 

αναπηρία και άλλα προβλήματα υγείας. Γι αυτό, δραστηριοποιήθηκαν οι 

επαγγελματίες του τομέα υγείας όπως γιατροί, οφθαλμίατροι, οπτομέτρες, 

φυσικοθεραπευτές και αποφάνθηκαν ότι οι οπτικές αναπηρίες δημιουργούν 

λειτουργικά προβλήματα στους ασθενείς που σχετίζονται και με τη γενικότερη υγεία 

τους. Έτσι  έκριναν αναγκαία την θεραπεία και αποκατάσταση των ατόμων αυτών. 

Υπήρξαν όμως μειονεκτήματα σε αυτή τη προσέγγιση καθώς οι ανάγκες των ατόμων 

δεν είχαν να κάνουν μόνο με το θεραπευτικό κομμάτι αλλά και με τη γενικότερη 

καθημερινή τους διαβίωση (προσανατολισμός και κινητικότητα, εκπαίδευση 

δεξιοτήτων, λειτουργικές δεξιότητες κλπ.). Λόγω αυτής της κατάστασης οι δάσκαλοι 

αποκατάστασης συγκρίθηκαν με τους επαγγελματίες θεραπευτές και οι ειδικοί 

κινητικότητας και προσανατολισμού συγκρίθηκαν με τους φυσικοθεραπευτές 

(Stelmack, 2005).  
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Οι δάσκαλοι της οπτικής αποκατάστασης λειτουργούν ως θεραπευτές που αξιολογούν 

τις λειτουργικές ικανότητες των ασθενών και τους εκπαιδεύουν ώστε να 

χρησιμοποιούν την υπολειπόμενη όραση τους χρησιμοποιώντας οπτικές και μη 

οπτικές βοηθητικές συσκευές για να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και τη 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον. Οι εκπαιδευτές προσανατολισμού και 

κινητικότητας λειτουργούν επίσης ως θεραπευτές οι οποίοι αξιολογούν την 

κινητικότητα των ατόμων και τους εκπαιδεύουν για να μπορούν να προσανατολιστούν 

και να κατευθυνθούν χρησιμοποιώντας βοηθήματα ώστε να έχουν μια ασφαλή 

μετακίνηση (Stelmack, 2005).  

Το 1999 στην Αμερική με νόμο πλέον συμπεριλήφθηκε η αποκατάσταση για άτομα με 

προβλήματα όρασης στις υπηρεσίες αποκατάστασης. Σύμφωνα με αυτό τον νόμο θα 

πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες σε ένα άτομο με οπτικές αναπηρίες το οποίο είναι 

υπό την φροντίδα γιατρού και βάση της αξιολόγησής του δημιουργείται ένα σχέδιο 

θεραπείας. Το 2002 πάρθηκε η απόφαση για την υγειονομική περίθαλψη και κάλυψη 

των ασθενών με οπτικές αναπηρίες (Stelmack, 2005). 

 

3.3  Η αποκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας  (WHO) 

 

Υπάρχει κρατικό πρόγραμμα αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες στην Ελλάδα. 

Αυτά τα προγράμματα εφαρμόζονται σε ιδρύματα, τα οποία είναι είτε τοπικά, είτε σε 

επίπεδο περιφέρειας, είτε σε εθνικό επίπεδο. Γύρω στο 41-60% των ατόμων με 

αναπηρία στην χώρα μας δέχονται υπηρεσίες αποκατάστασης. Τα άτομα έχουν 

κινητικές, ακουστικές αναπηρίες, είναι κωφάλαλοι, έχουν βαριά οπτική αναπηρία, 

νοητική αναπηρία, δυσκολίες μάθησης (δυσλεξία), χρόνιες παθήσεις (επιληψία, 

διαβήτης), καθώς και με ψυχικές διαταραχές (σχιζοφρένια) (World Health 

Organization, 2001). 

 

 Η ομάδα ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού που είναι διαθέσιμη για την 

αποκατάσταση σε τοπικό επίπεδο αποτελείται από γενικούς ιατρούς, παιδίατρους, 

ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, εργαζομένους σε κέντρα υγείας και από 

φυσικοθεραπευτές. Σε επίπεδο περιφέρειας η ομάδα αυτή περιλαμβάνει όσους 

προαναφέραμε συν εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Σε εθνικό επίπεδο η ομάδα 
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αποκατάστασης αποτελείται από επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων, όπως γιατρούς, 

νοσηλευτές, ψυχολόγους, προσωπικό υγειονομικού τομέα, φυσικοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές. Οι υπηρεσίες αποκατάστασης στην Ελλάδα 

αποδίδονται μέσω των κυρίαρχων παροχών υγείας σε κοινοτικό επίπεδο και μέσω μη 

κυβερνητικών οργανώσεων (WHO, 2001). 

 

3.4 Υπηρεσίες αποκατάστασης οπτικών αναπηριών στην Ελλάδα  

 

Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πραγματοποιήθηκαν πολλά διεθνή συνέδρια για την 

εκπαίδευση των τυφλών και άρχισε να διαφοροποιείται η εκπαίδευση αυτών που είχαν 

πολλαπλές ειδικές ανάγκες. Επινοήθηκαν διάφορα ειδικά μέσα διδασκαλίας τα οποία 

χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Άρχισε να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την 

εκπαίδευση ενηλίκων τυφλών, καθώς και αυτών που τυφλωθήκαν αργότερα στη ζωή 

τους κ.α. 

 

ΟΙΚΟΣ ΤΥΦΛΩΝ 

 

Το 1906 ιδρύθηκε στην Αθήνα, Φιλανθρωπική Εταιρεία με την επωνυμία «Οίκος 

Τυφλών»  για την προστασία, την εκπαίδευση και την περίθαλψη τυφλών παιδιών 

ηλικίας 7 έως 18 ετών. Ιδρύθηκε από τους Γ. Δροσίνη και Δ. Βικέλα, με δαπάνες των 

αδελφών Άμπετ. Αρχικός σκοπός ήταν η προστασία των τυφλών ατόμων. Μέχρι το 

1979 ήταν φιλανθρωπικό σωματείο με Πρόεδρο τον εκάστοτε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. 

Μετά από σκληρούς αγώνες των τυφλών, το 1979 έγινε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου (σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 265/17-4-79, ΦΕΚ 74/17-4-1979) και 

μετονομάστηκε σε Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Σούλης, 

2013).  
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΚΕΑΤ) 

 

Το ΚΕΑΤ, πρώην «Οίκος Τυφλών», ιδρύθηκε το 1906. Εποπτεύεται και επιχορηγείται 

από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΠΔ/μα 85/2012, 

«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» αρθρ. 4 

«Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας . 

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργούσε το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών «Ο ΗΛΙΟΣ» - 

Σχολή Τυφλών, που από το 1947, με πρωτοβουλία του φιλανθρωπικού σωματείου 

«Οργάνωση Προστασίας Τυφλών», ξεκίνησε να παρέχει εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία όρασης. Από το 2011 (Ν3918/2011, άρθρο 44, παρ. 

2, ΦΕΚ 31/02-03-2011) συγχωνεύθηκε με το ΚΕΑΤ και λειτουργεί ως Περιφερειακή 

Υπηρεσία / Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάσταση 

Τυφλών, 2017). 

Σήμερα το Κ.Ε.Α.Τ. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας. Πρόκειται για έναν ζωντανό οργανισμό, που παρέχει υπηρεσίες στα άτομα 

με προβλήματα όρασης, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Ράπτου, 2011). 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ (ΠΣΤ) 

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών ιδρύθηκε το 1932 και είναι ο πρώτος φορέας 

ενδυνάμωσης των τυφλών στην Ελλάδα, αλλά και όλων των αναπήρων. Η μακρά 

πορεία του συμπληρώνει μία ενδιαφέρουσα ιστορία κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

αγώνων, που αρχίζουν από την πρώτη εκείνη δεκαετία του '30. Από την πρώτη στιγμή 

οι οργανωμένοι τυφλοί αμφισβήτησαν την απρόσκλητη παρέμβαση της φιλανθρωπίας 

και όλων των αρνητικών συνεπειών της. Το 1985 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος ιδρύει 

Τοπικές Ενώσεις: Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, Ανατ. Μακεδονίας, 

Αργολίδας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Τρικάλων, ενώ υπάρχουν αιτήσεις τυφλών σε πολλά 

άλλα μέρη της Ελλάδας για την ίδρυση και νέων Τοπικών Ενώσεων, πράγμα όμως που 

αναβάλλεται κυρίως λόγω οικονομικών προβλημάτων. Τα εγγεγραμμένα μέλη είναι 

περίπου 5.000 (Πανελλήνιος Σύνδεσμός Τυφλών, 2017). 
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ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ 

 

Από το 1946 ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας αποτελεί σωματείο ειδικά αναγνωρισμένο 

ως φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο ως προς το 

αντικείμενο από το Υπουργείο Εργασίας και επιχορηγούμενο από το Κράτος μέσω της 

Περιφέρειας Αττικής (ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 2017) 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ (ΠΕΑ) 

 

Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών εκπροσωπεί Άτομα με Προβλήματα 

Όρασης (Τυφλούς & Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές 

κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του 

οπτικού νεύρου. 

Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις Νόσους που 

εκπροσωπεί, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης 

(οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ). 

Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες ενημέρωσης των ασθενών - μελών για τις 

ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα ΑμΠΟ, δραστηριότητες πληροφόρησης επιστημονικών και άλλων 

φορέων, οργανώσεων (συλλόγους ΑμεΑ) και υπηρεσιών στο Δημόσιο και ιδιωτικό 

Τομέα (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ , 2017). 

  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΌΡΑΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

"ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ"  

 

Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί» 

ιδρύθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2007 με Αριθμ. Απόφασης Πρωτοδικείου Βόλου: 

«201/2007». Ο κυριότερος σκοπός του σωματείου πέρα από αυτούς που 

περιγράφονται αναλυτικά στο ισχύον καταστατικό του σωματείου είναι να καλύψει τα 
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κενά που υπήρχαν στην κοινότητα των τυφλών σε επίπεδο νομού (ΜΑΓΝΗΤΕΣ 

ΤΥΦΛΟΙ, 2017). 

 

ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Ο φορέας «Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και 

Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Άτομα με Αναπηρίες – «ΣΚΥΛΟΙ 

ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ» ιδρύθηκε στις 25 Ιουλίου 2008 (Σκύλοι - Οδηγοί Ελλάδος, 

2017).  

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ (ΕΟΤ) 

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την οργανωτική 

συνδικαλιστική ολοκλήρωση του χώρου των τυφλών και τη διασφάλιση της 

εσωτερικής ενότητάς του, έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που μπορεί να 

δημιουργήσει η πολυδιάσπαση, τόσο στη διαβούλευση με την Πολιτεία όσο και στην 

ενημέρωση της Ελληνικής Κοινωνίας για τα πραγματικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης της Χώρας. Αποτελεί 

τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και 

επίσημο Κοινωνικό Εταίρο της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας. 

Τον κορμό της Ομοσπονδίας αποτελεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.), το 

παλαιότερο και πιο αξιόπιστο κοινωνικό, συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων 

τυφλών. Ιδρύθηκε το 1932 και στήριξε τη νέα οργανωτική προσπάθεια, με τα 

αξιόλογα στελέχη του, είτε μεταδίδοντας την πολύχρονη γνώση και εμπειρία του. 

Εκτός από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, ιδρυτικά μέλη της Ε.Ο.Τ. είναι και το 

«Σωματείο Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας», καθώς και το «Σωματείο Τυφλών Ν. 

Αργολίδας ‘Η ΙΡΙΔΑ’». Στην πορεία έγιναν μέλη της Ομοσπονδίας ο «Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Σχολής Τυφλών Βορείου Ελλάδος 

‘Ο Ήλιος’», το «Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας ‘Μάγνητες 

Τυφλοί’», ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων «Η Ίρις», ο «Δωδεκανησιακός Σύλλογος 

Τυφλών» και το «Σωματείο Ατόμων με Προβλήματα Όρασης Ν. Κυκλάδων» (Εθνική 

Ομοσπονδία Τυφλών, 2017). 
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 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

 

ΣΤΟΧΟΙ  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΑΤ  

 

Ο σκοπός και η λειτουργία του ΚΕΑΤ ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 265/17-4-

79. Βασικοί σκοποί του είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση των τυφλών παιδιών σε 

όλους τους τομείς ανάπτυξης, η ένταξή τους από την προνηπιακή ηλικία στη κοινωνία 

με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, με στόχο την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας και της κοινωνικής αγωγής τους και η απόκτηση της ανεξαρτησίας 

τους. Στο ΚΕΑΤ δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης Ατόμων με αναπηρία όρασης σε 

διάφορα επίπεδα και με ποικιλία στόχων. Κατά βάση προσφέρεται εκπαίδευσή σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας και φροντιστηριακή εκπαίδευση σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 

Η διοίκηση του ΚΕΑΤ σύμφωνα με την περιγραφή του στο προεδρικό διάταγμα 

265/1979 έχει ως εξής : «είναι εννεαμελής, συγκροτημένη μετά των 

αναπληρωματικών μελών αυτής υπό του υπουργού των κοινωνικών υπηρεσιών, με 

τριετή θητεία και αποτελούμενη εξ: α) ενός συμβούλου της επικρατείας, ως προέδρου 

με αναπληρωτή του, β) ενός υπαλλήλου των Κοινωνικών Υπηρεσιών, γ) ενός 

υπαλλήλου από το υπουργείο Παιδείας, δ) ενός υπαλλήλου από το υπουργείο 

οικονομικών, ε) ενός από το υπουργείο Εργασίας, στ) ενός οφθαλμιάτρου, ζ) δύο 

τυφλών και η) ενός Έλληνος πολίτου διακριθέντος εις τα έργα της κοινωνικής 

πρόνοιας» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 1979). 

Το Κέντρο προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά προγραμμάτων και υπηρεσιών για την 

αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, κοινωνικών, συναισθηματικών, αλλά και 

καθημερινών αναγκών των μαθητών με αναπηρία όρασης. Τα προγράμματα αυτά 

αφορούν στη διαμονή, τη μεταφορά, τη σίτιση και την ψυχαγωγία τους, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται ευχάριστα η διαβίωσή τους. 

Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ φιλοξενούνται υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως σχολικές μονάδες και προγράμματα κατάρτισης 

(Δημόσια ΙΕΚ). Εκτός από στέγαση το ΚΕΑΤ παρέχει υλικοτεχνική υποδομή, χρήση 

χώρων (αίθουσα εκδηλώσεων, γυμναστήριο, χώρους αναψυχής κ.λπ.), σίτιση καθώς 
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και κάλυψη διάφορων λειτουργικών δαπανών στις φιλοξενούμενες μονάδες (ΚΕΑΤ, 

2017). 

Στο ΚΕΑΤ, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, λειτουργούν προγράμματα 

κατάρτισης για άτομα με αναπηρία όρασης, όπως: 

 

• Απομαγνητοφωνητής συνομιλιών - πρακτικών 

 Η τεχνολογία σήμερα προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία 

όρασης, σε πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές. Με το πρόγραμμα αυτό 

φιλοδοξούν να δώσουν στην αγορά εργασίας επαγγελματίες με γνώση των νέων 

τάσεων στο χώρο της απομαγνητοφώνησης οποιουδήποτε ηχητικού κειμένου και σε 

όποια μορφή απαιτηθεί. 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε αίθουσα υπολογιστών, όπου η κάθε θέση 

εκπαίδευσης διαθέτει σύγχρονα τεχνικά βοηθήματα και προγράμματα για άτομα με 

αναπηρία όρασης (Μεγεθυντής CCTV κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, οθόνη braille, 

προγράμματα ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης κλπ.), (ΚΕΑΤ, 2017). 

 

• Τεχνικός χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και τηλεφωνικών 

κέντρων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες και εξυπηρετούν πελάτες αποκλειστικά 

τυφλούς 

 

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας κατέχει τις τεχνικές γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τα επαγγελματικά προσόντα που τον καθιστούν ικανό να παρέχει κάθε είδους 

πληροφορία και εξυπηρέτηση στους πελάτες μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού, ως 

χειριστής του τηλεφωνικού κέντρου χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εξειδικευμένο 

λογισμικό. 

Η εκπαίδευση των χειριστών Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων πραγματοποιείται σε 

αίθουσα με ολοκληρωμένο περιβάλλον δικτύου φωνής και δεδομένων (data/voice). 

Μάλιστα, εσωτερικό τηλεφωνικό κέντρο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους 

να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (εικονική συνομιλία - εξυπηρέτηση) (ΚΕΑΤ, 2017). 
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• Βοηθός φυσικοθεραπείας για άτομα με αναπηρία όρασης 

 

 Το ΚΕΑΤ παρέχει εξ ολοκλήρου την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό που 

απαιτείται για την εκπαίδευση των μαθητευόμενων. 

Τα προγράμματα τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και υλοποιούνται από Δημόσια ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής (ΚΕΑΤ, 2017). 

 

Επίσης στο ΚΕΑΤ λειτουργεί τμήμα κινητικότητας, προσανατολισμού και 

δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης από το 1984. Τα μαθήματα απευθύνονται στους 

μαθητές δημοτικού γυμνασίου-λυκείου, που παρακολουθούν τα υποστηρικτικά 

μαθήματα του ΚΕΑΤ. Η εκπαίδευση που παρέχεται είναι εξατομικευμένη και 

βασίζεται στην ηλικία, στην κατάσταση της όρασης και στις ιδιαίτερες ανάγκες και 

ικανότητες του μαθητή. Στόχο έχει τη σταδιακή επίτευξη της ανεξαρτησίας τους όσον 

αφορά την αυτόνομη κίνηση, καθώς και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της 

καθημερινής τους ζωής (Ράπτου, 2011). 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ 

 

Ο ΠΣΤ τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει σειρά καινοτόμων προγραμμάτων στα 

πλαίσια των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως: 

1. Η δημιουργία της υπηρεσίας Κινητικότητας/Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων 

Καθημερινής Διαβίωσης 

2. Η δημιουργία της υπηρεσίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 

Αποκατάστασης  

3. Των στελεχών ειδικών βιβλιοθηκών 

Τον απασχολούν επίσης οι προοπτικές για νέα στέγη του Συνδέσμου σε κατάλληλο 

κτίριο, η συγκρότηση και λειτουργία εξειδικευμένου κέντρου επαγγελματικής 

κατάρτισης και αποκατάστασης, η λειτουργία μονάδων εξυπηρέτησης τυφλών 

πολυανάπηρων ατόμων και μονάδων φροντίδας τυφλών τρίτης ηλικίας . Στόχοι του 

ΠΣΤ είναι επίσης η εκπαίδευση ατόμων με οπτικές αναπηρίες (ενηλίκων κυρίως)  

Κινητικότητας, τον Προσανατολισμού και τις Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης. 
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Η Υπηρεσία Κινητικότητας / Προσανατολισμού (Κ/Π) και Δεξιοτήτων Καθημερινής 

Διαβίωσης (ΔΚΔ) ξεκίνησε να λειτουργεί στα πλαίσια λειτουργίας του Πανελληνίου 

Συνδέσμου Τυφλών από τον Ιανουάριο 1994.  Η Υπηρεσία αυτή στελεχώνεται από 

τρεις Εκπαιδευτές Κινητικότητας / Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής 

Διαβίωσης (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Η εξειδίκευση των Εκπαιδευτών Κ/Π & ΔΚΔ 

προήλθε από εξειδικευμένη εκπαίδευση στους δύο αυτούς τομείς σε αναγνωρισμένο 

κέντρο του εξωτερικού όπως το Ινστιτούτο για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες, στην 

Κοπεγχάγη της Δανίας (Π.Σ.Τ., 2017). 

Άλλες υπηρεσίες του συνδέσμου είναι: 

• Υπηρεσία ομιλούντων βιβλίων και έκδοσης ομιλούντων περιοδικών 

• Υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης 

• Υπηρεσία διεθνών σχέσεων και κοινοτικών προγραμμάτων 

• Κοινωνική υπηρεσία 

• Τομέας πολιτιστικών προγραμμάτων  

• Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων 

• Τομέας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών 

(Π.Σ.Τ., 2017) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΤΥΦΛΩΝ 

Όλες οι κοινωνικές δράσεις του Φάρου προσφέρονται δωρεάν (κοινωνική υπηρεσία, 

μαθήματα Η/Υ, μαθήματα κεραμικής, μαθήματα Ιταλικών, βιβλιοθήκη ομιλούντων 

βιβλίων, βιβλιοθήκη braille, μαθήματα Braille για τυφλούς, γυμναστήριο κ.ά.), ενώ 

πολλές είναι και οι στιγμές αναψυχής και κοινωνικοποίησης (πλεκτό, μακραμέ, 

θεατρική ομάδα κ.α.). 

Ο σύλλογος δημιούργησε το 1984, το Μουσείο Αφής, δίνοντας ίσα δικαιώματα 

πρόσβασης σε τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης . Το μουσείο από το 2004 

άνοιξε τις πόρτες του στο ευρύτερο κοινό. 
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Στο μουσείο πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις Ερμηνευτών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που απευθύνονται σε δασκάλους προσχολικής και πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Οι εθελοντές αποτελούν βασικό παράγοντα για την πραγμάτωση των σκοπών του 

ανθρωπιστικού του έργου . Συνεργάζεται με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ) και 

δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν γενναιόδωρα το εθελοντικό τους έργο εδώ και 

πολλά χρόνια.  Την δράση των εθελοντών συντονίζει η Κοινωνική Υπηρεσία σε 

συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων του ΦΤΕ στα οποία θα επιλέξουν να 

απασχοληθούν. Κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εθελοντές σύμφωνα με 

τις πληροφορίες που δίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φάρου τυφλών είναι: 

• Βοήθεια στη μετακίνηση  και στην συνοδεία των ατόμων με προβλήματα 

όρασης στην πόλη και σε διάφορες υπηρεσίες. 

• Τηλεφωνική επαφή με τυφλά άτομα, ενημέρωση για τυχόν ανάγκες τους με 

σκοπό την ικανοποίηση αυτών από την Κοινωνική Υπηρεσία. 

• Συνοδεία των ατόμων σε εκδηλώσεις και εκδρομές  

• Διαβάζουν  τυπωμένα κείμενα σε τυφλούς διορθωτές για να βεβαιωθεί αν το 

κείμενο βλεπόντων και το κείμενο σε Braille ταιριάζουν ακριβώς  

(ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 2017) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ" 

Βασικός Στόχος του Κέντρου "Σκύλοι - Οδηγοί Ελλάδος" είναι: 

1.  να διαχειριστεί και να καλύψει την ανάγκη των ατόμων με προβλήματα όρασης να 

χρησιμοποιήσουν για την κινητικότητά τους σκύλο οδηγό και  

2.  να εκπαιδεύσει Έλληνες Εκπαιδευτές Σκύλων Οδηγών. 

 Παράλληλος στόχος: « Τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να καλύψουν την ανάγκη 

για μετακίνηση με την χρήση Οδηγών Σκύλων Βοηθείας». 
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Η υπηρεσία παροχής Σκύλου Οδηγού στον τυφλό χρήστη θεωρείται μία σπουδαία 

παροχή, η οποία πιστεύεται ότι τα επόμενα χρόνια θα αποτελεί την ουσιαστική 

προσφορά του Κέντρου στα άτομα με προβλήματα όρασης (Σ.Ο.Ε., 2017). 

3.5 Η Νομοθεσία στην Ελλάδα 

 

Στο άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος ορίζεται ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον 

του νόμου και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, καθιερώνοντας έτσι την αρχή της ισότητας των ατόμων με αναπηρία 

έναντι του νόμου, όπως και η αρχή της ισότητας των δύο φύλων. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα του συντάγματος έχουν κατοχυρωθεί τα 

ακόλουθα: 

- Άρθρο 2, παρ1.: αναφέρεται στο δικαίωμα του σεβασμού και της προστασίας της 

«αξίας του ανθρώπου», ως μία από τις θεμελιώδεις αρχές και «πρωταρχική 

υποχρέωση» του Ελληνικού Κράτους. 

- Άρθρο 5, παρ.1: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την 

προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 

της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το 

Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.», 

- Άρθρο 5, παρ.2: «Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν 

την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση 

εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις 

επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο». 

- Άρθρο 21 παρ. 3: Αναφέρει ότι το κράτος υποχρεούται να φροντίζει για την υγεία 

των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, 

της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. 

Μέσω των διατάξεων αυτών, θεσμοθετείται το κοινωνικό κράτος δικαίου, καθώς και η 

κρατική κοινωνική πολιτική. 

- Άρθρο 22: Αναφέρεται στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία και την 

προστασία της εργασίας που παρέχουν. Μεταξύ άλλων προβλέπει ζητήματα όπως οι 

συνθήκες εργασίας, η αμοιβή, οι προαγωγές, η εκπαίδευση στην εργασία κ.ά. 

αφήνοντας να διαφανεί ότι απαγορεύονται διακρίσεις στα παραπάνω θέματα σε βάρος 

τους. 
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- Άρθρο 25: Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, τα άτομα με αναπηρία μέλη του κοινωνικού 

συνόλου τελούν υπό την προστασία και την εγγύηση του κράτους και απολαμβάνουν 

όλες τις πλευρές της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του 

συνόλου αυτού (Σούλης, 2013).  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ / ΤΥΦΛΩΣΗ 

 

Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 958/79 (ΦΕΚ-191 Α') ως τυφλό, νοείται κάθε άτομο του 

οποίου η οπτική οξύτητα είναι μικρότερη από το 1/20 της φυσιολογικής, στον 

οφθαλμό που βλέπει καλύτερα και με την βέλτιστη δυνατή διόρθωση. 

 

Κάποια από τα βασικότερα δικαιώματα των ατόμων με προβλήματα όρασης σύμφωνα 

με το Ελληνικό Σύνταγμα είναι:  

 

Επίδομα Τυφλότητας 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 (ΦΕΚ 

1189/15.05.2013, τευχ. Β) ισχύει εφεξής ως ακολούθως: «Προκειμένου για τη 

χορήγηση επιδομάτων σε τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες των Δήμων για τα προνοιακά επιδόματα κάνουν δεκτές γνωματεύσεις των 

ΚΕΠΑ που πιστοποιούν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης από 80% και άνω». 

 

Κάρτα Ανεργίας  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι τυφλοί όπως και όλα τα άτομα με αναπηρία 

δικαιούνται κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, για την οποία δεν καλούνται για συχνή 

ανανέωση αυτής. 

 

 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ατόμων που πάσχουν από 

σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως 
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τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με 

την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το 

άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις 

Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό 

διαπίστωσης πάθησης. 

 

Δωρεάν είσοδο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

 

Αφορά την δωρεάν είσοδο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπλε λεωφορεία, 

τρόλεϊ, μετρό εντός των ορίων της Νομαρχίας που εκδίδει την κάρτα, καθώς και 

έκπτωση 50% σε υπεραστικές συγκοινωνίες και ΟΣΕ. Τα τυφλά άτομα δικαιούνται 

δύο ίδιες κάρτες ( η δεύτερη προορίζεται για τον σύνοδο τους), οι οποίες εκδίδονται 

από τις Περιφέρειες και από τα ΚΕΠ στις αρχές του κάθε χρόνου (ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ, 2017). 

 

3.6 Οι επαγγελματίες των υπηρεσιών αποκατάστασης 

 

Οι δάσκαλοι αποκατάστασης αποτελούν μέρος μιας διεπιστημονικής ομάδας όπου η 

σύνθεση της μεταβάλλεται από το τόπο που βρίσκεται η υπηρεσία ή το κέντρο 

αποκατάστασης.  

Αυτή η ομάδα επαγγελματιών αποτελείται από : 

 Τους δάσκαλους αποκατάστασης οι οποίοι υποστηρίζουν τα άτομα με 

οπτικές αναπηρίες κυρίως στην διαδικασία απόκτησης επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης.  

 Τους κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι συνήθως έχουν διοικητικό ρόλο στα 

κέντρα. 

 Τους εκπαιδευτές προσανατολισμού και κινητικότητας, οι οποίοι 

υποστηρίζουν την μετακίνηση και εκπαιδεύουν τα άτομα με οπτικές αναπηρίες 

ώστε να μπορούν να ταξιδεύουν.  
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 Τους Ειδικούς χαμηλής όρασης, οι οποίοι ελέγχουν την λειτουργική 

ικανότητα των ατόμων και τους δίνουν τις κατάλληλες συσκευές – βοηθήματα 

εκπαιδεύοντάς τους και στο πως να τα χρησιμοποιούν.  

 Τους εργασιοθεραπευτές, που ασχολούνται με τις κινητικές δεξιότητες. 

 Το Ιατρικό προσωπικό όπως νοσηλευτές οι οποίοι έχουν συμβουλευτικό ρόλο 

για ιατρικά θέματα. 

 Τους ψυχολόγους, που λειτουργούν ως θεραπευτικοί σύμβουλοι 

(Ponchillia & Ponchillia , 1996). 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πρόληψης Προβλημάτων Όρασης και Τυφλότητας 

«Ουράνιο Τόξο» αξίζει να αναφέρουμε κάποιους επαγγελματίες εκπαιδευτές που 

συνεργάζονται με τους τυφλούς μαθητές και να αναφέρουμε δύο λόγια για την 

σπουδαιότητα του έργου τους στην ζωή των τυφλών παιδιών.  

Ο δάσκαλος προσανατολισμού και κινητικότητας: Εκπαιδεύει τους μαθητές με 

προβλήματα όρασης, ώστε να μπορούν να εξοικειώνονται με κάθε καινούριο 

περιβάλλον, στο οποίο μπορεί να βρίσκονται, και να κυκλοφορούν μόνοι τους χωρίς 

την βοήθεια ενός συνοδού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, 

διδάσκει στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα βοηθήματα 

κυκλοφορίας. Ακόμα, βοηθάει μικρότερα παιδιά στην ανάπτυξη διάφορων εννοιών 

που αφορούν την διάπλαση του σώματος, την αντίληψη του χώρου και του 

περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. 

Ο δάσκαλος αποκατάστασης : εκπαιδεύει μαθητές με προβλήματα όρασης σε 

δεξιότητες που αφορούν την αυτόνομη διαβίωση, δηλαδή πώς να φροντίζουν και να 

περιποιούνται των εαυτό τους, πώς να συντηρούν ένα διαμέρισμα, να κάνουν ψώνια, 

να πληρώνουν λογαριασμούς, να συμπληρώνουν αιτήσεις . Συνήθως, η διδασκαλία 

αυτών των δεξιοτήτων πραγματοποιείται μετά από τα μαθήματα του σχολείου ή κατά 

τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, με την επίβλεψη μιας δημόσιας ή ιδιωτικής 

υπηρεσίας. 
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Ο σύμβουλος επαγγελματικής αποκατάστασης: Συνδέεται με κρατικό ή με ιδιωτικό 

Φορέα εξυπηρέτησης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης. Ο σύμβουλος βοηθά τους 

έφηβους και τους γονείς τους να προγραμματίσουν την εκπαίδευση που θα 

ακολουθήσουν μετά το λύκειο. Παρέχει βοήθεια στην εξάσκηση του επαγγέλματος, 

καθώς και στην τοποθέτησή τους σε μια εργασία αργότερα. Επίσης, σε συνεργασία με 

τους μαθητές, τους γονείς και ένα δάσκαλο υποστήριξης ή έναν περιοδεύοντα 

δάσκαλο, ο σύμβουλος επαγγελματικής αποκατάστασης κρίνει αν οι μαθητές χρήζουν 

περαιτέρω εξάσκησης στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης ( ΚΕΑΤ , 2002).   

Αναφέρεται επίσης και η ειδικότητα του δασκάλου αποκατάστασης της 

χαμηλής όρασης. Επαγγελματίες με εμπειρία στην αποκατάσταση όπως 

φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές δεν μπορούν να αποκλειστούν, αποτελούν μέρος 

της αποκατάστασης για οπτικά ανάπηρους ειδικά για ηλικιωμένους καθώς γνωρίζουν 

καλύτερα ίσως από τους προηγούμενους τις ανάγκες τους. Ο επίσημος τίτλος στην 

Αμερική ενός επαγγελματία με γνώση στο αντικείμενο είναι θεραπευτής της όρασης 

(vision therapist). Τίτλος που αποκτιέται σύμφωνα με τον αμερικάνικο σύνδεσμο 

επαγγελματιών θεραπευτών (American Occupational Therapy Association) μετά από 

σχετική εκπαίδευση στον τομέα που εστιάζει στην αποκατάσταση χαμηλής ή 

απώλειας όρασης και πιστοποιείται με κρατικό πτυχίο (Rogers & Orr, 2000).  
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Κεφάλαιο τέταρτο: Η αποκατάσταση από την πρώιμη έως την τρίτη ηλικία των 
ατόμων με οπτικές αναπηρίες 

 

4.1 Αποκατάσταση οπτικών αναπηριών  

 

Όταν περιγράφει κανείς ή ορίζει την αποκατάσταση είναι σημαντικό να εντοπίσει 

διαφορετικές εφαρμογές και προσεγγίσεις. Από πλευράς δημόσιας υγείας η 

αποκατάσταση μπορεί να θεωρηθεί ως μια στρατηγική στον τομέα υγείας. Επίσης 

μπορεί να θεωρηθεί ως πρόληψη, ως θεραπεία και τέλος ως υποστήριξη (Stucki & 

Melvin, 2007).  

Σκοπός της αποκατάστασης είναι να ενδυναμώσει άτομα με οπτικές αναπηρίες ώστε 

να χρησιμοποιούν την διαθέσιμη όραση ή άλλες αισθήσεις για να λειτουργούν 

αποτελεσματικά (Zambone, 2000).  

Κατά τη εξέταση της οπτικής οξύτητας του ατόμου πρώτος τρόπος παρέμβασης είναι 

η διόρθωση διάθλασης με γυαλιά. Θα πρέπει να εξετάζεται λεπτομερώς ο ασθενής σε 

σχέση με τα προβλήματα της όρασής του. Για παράδειγμα, η απώλεια περιφερειακής 

όρασης οδηγεί κυρίως σε δυσκολίες προσανατολισμού ενώ η απώλεια κεντρικής 

όρασης δημιουργεί προβλήματα στην ανάγνωση ( Trauzettel-Klosinski, 2010). 

Ακόμη και να γνωρίζουμε παθολογοανατομικά και λειτουργικά την απόδοση της 

όρασης, αυτό δεν μας λέει τίποτα για τις δεξιότητες όπως το διάβασμα, τη 

κινητικότητα και την αναγνώριση προσώπων. Εδώ χρειάζεται μια ποικιλία 

επαγγελματιών χαμηλής όρασης να εργαστούν με τον ασθενή (Colenbrander, 2010). 

Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει πως όταν εξετάζεται η οπτική λειτουργία του 

ατόμου υπάρχουν πολλές διαφορετικοί παράμετροι συσχετιζόμενοι με την απώλεια 

της όρασης, οι οποίες ερμηνεύονται ποικίλως, ανάλογα με το ποιος κάνει την 

αξιολόγηση.  
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Το όργανο Το άτομο 

 

                                Δομή            Λειτουργία              Ικανότητες                   

Επιπτώσεις 

Εστίαση: Ιστός Όργανο Άτομο Κοινωνία 

Παραδείγ-

ματα: 

Ουλή 

(κερατοει- 

δούς) 

Οπτική 

οξύτητα 

Διάβασμα Συμμετοχή 

 Ατροφία 

(οπτικού 

νεύρου) 

Οπτικό πεδίο Κινητικότητα Ποιότητα ζωής 

 Απώλεια 

όρασης 

Ευαισθησία 

αντίθεσης 

Δεξιότητες 

καθημερινής 

διαβίωσης (ADLS) 

 

 

Πινάκας 1. Διάφορες οπτικές γωνίες για διάφορους τομείς της οπτικής λειτουργίας. 

ADL, δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης (Colenbrander, 2010). 

  

Αρχικά εξετάζουμε τις διάφορες αιτίες όπως ουλές του κερατοειδούς , ατροφία ή 

ευαισθησία αντίθεσης.  Όταν εστιάζουμε στον ιστό χρειαζόμαστε παθολογοανατόμο 

για να εξετάσει αυτές τις αλλαγές της δομής του. Αυτή η εξέταση όμως δεν μας δίνει 

επαρκή στοιχεία για την λειτουργία του οργάνου εδώ του οφθαλμού. Χρειαζόμαστε 

έναν κλινικό γιατρό για την μέτρηση της λειτουργικότητας του οργάνου με εξετάσεις 

όπως μέτρηση οπτικής οξύτητας , οπτικού πεδίου, ευαισθησία αντίθεσης και άλλες. 

Γνωρίζοντας όμως το πώς λειτουργεί το μάτι αυτό δεν μας λέει τίποτα για την 

λειτουργικότητα του ατόμου. Θα πρέπει να εξετάσουμε τομείς όπως η ανάγνωση , η 

κινητικότητα και η αναγνώριση προσώπου. Εδώ χρειάζονται οι επαγγελματίες 

αποκατάστασης της όρασης ώστε να εργαστούν με το άτομο με οπτικές αναπηρίες. 
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Επιπλέον εξετάζουμε το άτομο στο κοινωνικό του πλαίσιο. Καθώς δημιουργούνται 

αυτές οι αλλαγές στο άτομο προκαλούνται και οι αντίστοιχες επιπτώσεις όπως στην 

συμμέτοχη του στην κοινωνία , στην εργασία ή και στην ποιότητα ζωής του 

(Colenbrander, 2010). 

Οι υπηρεσίες φροντίδας της όρασης θα πρέπει να είναι πλήρεις δηλαδή να 

συμπεριλαμβάνουν την υγεία των ματιών και την προαγωγή της, την πρόληψη, την 

θεραπεία και την αποκατάσταση. Το πλήρες φάσμα αυτών των υπηρεσιών θα πρέπει 

να ενσωματωθεί στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να προσφερθούν 

στον γενικό πληθυσμό (Gilbert & Foster, 2001). 

Η αποκατάσταση για τις οπτικές αναπηρίες απαιτεί μια διεξοδική αξιολόγηση πολλών 

παραγόντων σε σχέση με την όραση. Έτσι με την εφαρμογή ειδικά προσαρμοσμένων 

τεχνικών μπορεί να καταφέρει κανείς για παράδειγμα την μέγιστη δυνατή χρήση της 

υπολειπόμενης όρασης του ατόμου με οπτικές αναπηρίες. Πολλές ασθένειες των 

ματιών συνδέονται με οπτικές αναπηρίες οι οποίες απαιτούν αποκατάσταση. Λόγω 

των μεγαλύτερων αναγκών που προκύπτουν γι’ αυτές τις διαταραχές  λόγω της 

αύξηση του προσδόκιμου ζωής αλλά και άλλων παραγόντων, αυξάνεται η ζήτηση 

υπηρεσιών αποκατάστασης  (Trauzettel-Klosinski, 2010). 

 Γενικότερα, υπάρχει επιτακτική ανάγκη παγκοσμίως για την υποστήριξη της 

αποκατάστασης, καθώς και των σχετικών ερευνών σε σχέση με αυτή.  

Όσον αφορά τις οπτικές αναπηρίες, σημαντική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη 

αποκατάσταση είναι η ακριβής αξιολόγηση του προβλήματος όρασης. 

Το μοντέλο International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 

δηλαδή η διεθνής κατάταξη της λειτουργικότητας σε σχέση με την αναπηρία και υγεία 

του ατόμου, δημιουργήθηκε με τη πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(WHO) το 2001 και εφαρμόστηκε το 2005. Το ICF αποτελεί την αποκατάσταση σε 

ένα πλαίσιο τεσσάρων στρατηγικών υγείας που αφορούν την πρόληψη, την φροντίδα, 

την αποκατάσταση και την υποστήριξη.  

Το ICF έχει ενσωματώσει το ρόλο του περιβάλλοντος στην αποκατάσταση  κρατώντας 

ένα ουδέτερο πλαίσιο.  
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Το πλαίσιο αυτό σχετίζεται με τη λειτουργικότητα του ατόμου, η οποία περιλαμβάνει 

τις σωματικές λειτουργίες, τη σωματική δομή, τις δραστηριότητες και την συμμετοχή. 

 

• Σωματικές λειτουργίες: Ορίζονται ως οι φυσιολογικές λειτουργίες των 

συστημάτων του σώματος συμπεριλαμβάνοντας και τις ψυχολογικές λειτουργίες. 

 

• Σωματική Δομή: Αναφέρονται στην ανατομία όπως τα όργανα, τα άκρα, κ.α. 

Οι ανωμαλίες στις λειτουργίες και τη δομή του σώματος ορίζονται ως αναπηρίες 

(Impairment) που σχετίζονται με τη σημαντική απώλεια δομών και λειτουργιών, όπως 

μειωμένη κινητικότητα, μυϊκή αδυναμία, πόνος και κούραση. 

 

• Δραστηριότητες: Είναι η εκτέλεση μιας δράσης από ένα άτομο και 

απεικονίζει τη προσωπική πλευρά της λειτουργικότητας. 

 

• Συμμετοχή: Αναφέρεται στην εμπλοκή ενός ατόμου σε μια κατάσταση ζωής 

και απεικονίζει τη κοινωνική πλευρά της λειτουργικότητας. 

Οι δυσκολίες όσων αφορά τις δραστηριότητες ορίζονται ως περιορισμοί 

δραστηριοτήτων. Τα προβλήματα που μπορεί να βιώνει ένα άτομο στη συμμετοχή σε 

καθημερινές καταστάσεις ορίζονται ως περιορισμός συμμετοχής . 

Για να είναι αποδεκτή η αποκατάσταση ως μία στρατηγική υγείας θα πρέπει να 

στηρίζεται σε ένα παγκόσμια αποδεκτό μοντέλο για την ανθρώπινη λειτουργία. Για να  

πετύχει η αποκατάσταση και η  ανάπτυξη των τεχνικών και ερευνών θα πρέπει η 

αποκατάσταση να βασίζεται στην αξιολόγηση ( Stucki & Melvin ,2007). 

Στην αξιολόγηση η ανατομική βλάβη και η προκύπτουσα λειτουργική  έχουν 

αντίκτυπο στο άτομο και τελικά στον τρόπο που διαχειρίζεται την καθημερινότητα του 

με συνέπειες στην ποιότητα ζωής του. Ακριβώς αυτή η πολύπλευρη προσέγγιση μας 
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δείχνει πως οι στόχοι της αποκατάστασης είναι και αυτοί πολλαπλοί και έχουν  

ηλικιακές ιδιαιτερότητες.  

4.2 Αποκατάσταση και πρώιμη παρέμβαση 

 

Η οπτική αναπηρία συνοδεύεται από διαταραχές της πρώιμης νευροανάπτυξης. 

Καθυστερήσεις έχουν αναφερθεί στις περισσότερες περιοχές περιλαμβάνοντας τη 

νευροκινητική, γνωστική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη (Dale, Sonksen & 

Wolfson, 2002). 

Επηρεάζει διάφορους τομείς της ζωής ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της 

επίλυσης προβλημάτων, της ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων, κοινωνικών 

ικανοτήτων και απόκτησης κινητικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, τα παιδιά με προβλήματα 

όρασης έχουν δυσκολίες που περιορίζουν την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 

αναψυχής, αθλητισμού και κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Liebermann & Holmes, 

2017).  

Η οπτική αναπηρία στην παιδική ηλικία έχει δια βίου επιπτώσεις για το παιδί 

αλλά και την οικογένειά του. Πράγματι, επηρεάζει την ανάπτυξη, άλλα και την 

παρεχόμενη εκπαίδευση και φροντίδα του παιδιού από την οικογένεια και τους 

επαγγελματίες. Επίσης διαμορφώνει τον ενήλικα που θα γίνει το παιδί, επηρεάζοντας 

την απασχόληση και τις κοινωνικές προοπτικές.  

Είναι σημαντικό να εκτιμήσουμε ότι ο αντίκτυπος της οπτικής αναπηρίας στη παιδική 

ηλικία είναι διαφορετικός από ότι στην ενήλικη ζωή. Διαφέρει όχι μόνο όσον αφορά 

την ηλικία εκδήλωσης και την αιτία της βλάβης αλλά ίσως το πιο σημαντικό αφορά 

ότι για όλη τους την ζωή θα υπομένουν την βλάβη καθώς και τις επιπτώσεις που έχει η 

οπτική αναπηρία για την οικογένεια τους, τους φίλους και τις σχέσεις τους όσο 

μεγαλώνουν (Chadha & Subramanian, 2010).  

Για το παιδί η εικόνα του σώματος και η αντίληψη του χώρου είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για τον προσανατολισμό και την κινητικότητα τους. Παραπέρα η 

συμπεριφορά του παιδιού είναι δείκτης του ρυθμού μάθησης και μας δείχνει το πότε 

μια νέα δεξιότητα πρέπει μπορεί να εισαχθεί . Η Halliday (1970) σημειώνει και η 
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οπτική λειτουργία στο παιδί είναι παράγοντας μιας επιτυχημένης προσαρμογής των 

παιδιών με οπτικές αναπηρίες .  

Το παιδί με οπτικές αναπηρίες πρέπει να κατέχει βασικές ικανότητες για να 

συμμετέχει στο σπίτι , στο σχολείο, στην κοινότητα ως ίσο άτομο και ανεξάρτητο 

(Halliday, 1970) . 

Είναι πολύ σημαντικό να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί η οπτική αναπηρία 

σε παιδιά το συντομότερο δυνατό. Ορισμένες εξετάσεις όρασης μπορεί να γίνουν 

αμέσως μετά τη γέννηση, ειδικά εάν το μωρό γεννιέται πρόωρα ή υπάρχει 

οικογενειακό ιστορικό προβλημάτων όρασης. Αλλά και από τους έξι μήνες και μετά, 

στις επισκέψεις του μωρού στον παιδίατρο, θα πρέπει να εξετάζεται η βασική όραση 

τουλάχιστον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αναπτύσσεται και λειτουργεί όπως θα 

περίμενε κανείς (The National Dissemination Center for Children with Disabilities,  

2012).  

Η προσαρμογή των παιδιών με οπτικές αναπηρίες στην σχολική περίοδο  βασίζεται 

στην κατανόηση των βασικών αναγκών τους. Η Lang όπως αναφέρεται στην Zambone 

(2000) έγραψε πως τα μικρά παιδιά  έχουν την τάση να κυριολεκτούν και χρειάζονται 

συγκεκριμένες εμπειρίες ώστε να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους (Zambone, 

2000).  

Για παιδιά μικρότερα από την ηλικία των τριών καθορίζονται μοντέλα που βασίζονται 

σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Ο σχεδιασμός αυτού του 

προγράμματος ορίζεται από ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι παίρνουν υπόψη τις 

ανάγκες της οικογένειας. Κάποια μοντέλα βασίζονται στην αναπτυξιακή πορεία του 

παιδιού μετρώντας βασικές ανάγκες όπως η φυσική προσαρμογή, η νοηματική 

γλώσσα, η γλώσσα και  η ομιλία (Zambone, 2000). 

Οι γονείς θα πρέπει να παίξουν τον ρόλο του πρώτου δάσκαλου για τα παιδιά τους. Οι 

γονείς επίσης θα πρέπει να συνεργάζονται για την αγωγή των παιδιών και να δέχονται 

υποστήριξη όταν την χρειάζονται. 

Η πρώιμη παρέμβαση προσφέρει στα παιδιά καλύτερη ζωή βελτιώνοντας γνωστικές 

και κοινωνικές δεξιότητες ενώ μειώνει τα προβλήματα συμπεριφοράς. Μέσω αυτής οι 

γονείς μαθαίνουν να δουλεύουν με τα παιδιά με αποτέλεσμα να μειώνεται το 
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ενδοοικογενειακό άγχος  μειώνοντας την εξάρτηση από ειδικές υπηρεσίες και την 

ιδρυματοποίηση (Τζουριάδου, 2001). 

Η θεραπευτική παρέμβαση κατά την προσχολική ηλικία στοχεύει στην μείωση των 

αναπτυξιακών προβλημάτων που θέτουν το παιδί σε επικινδυνότητα για να  εμφανίσει 

στη σχολική ζωή μαθησιακές δυσκολίες. Παρόμοιες ομάδες τυφλών παιδιών με 

μερική όραση είχαν καθυστερήσει αναπτυξιακά σε σύγκριση με παιδιά βλέποντες της 

πρώιμης και σχολικής ηλικίας (Reynell, 1978) . 

Τα απτικά και κιναισθητικά ερεθίσματα είναι καθοριστικά για τη μάθηση των ατόμων 

με προβλήματα όρασης γιατί δίνουν πληροφορίες, διευρύνουν τις εμπειρίες και τα 

γνωστικά σχήματα, ενισχύουν τη μνήμη, καλλιεργούν την σωματογνωσία και 

προωθούν την ενεργητική εμπλοκή του μαθητή με προβλήματα όρασης στη 

μαθησιακή διαδικασία (Loomis & Lederman, 1991).  

Η οπτική αναπηρία στην παιδική ηλικία παρουσιάζει ιδιαίτερες και ξεχωριστές 

προκλήσεις αξιολόγησης και διαχείρισης για τους επαγγελματίες  (Chadha & 

Subramanian, 2010).  

Οι στόχοι της αποκατάστασης όσον αφορά τα παιδιά και εφήβους περιλαμβάνουν 

αντίστοιχα, την επικοινωνία, την κοινωνική ικανότητα αλλά και την δυνατότητα 

εργασίας και ανεξαρτησίας (Zambone, 2000). 

Η τυπική αξιολόγηση των συγκεκριμένων επιπτώσεων της όρασης στην 

καθημερινή ζωή του παιδιού και στην καθημερινή ζωή των γονέων είναι σημαντική 

για την κατανόηση των ιδιαίτερων δυσκολιών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει το 

παιδί και η οικογένεια (Liebermann & Holmes , 2017). 

Η αξιολόγηση είναι επίσης σημαντική για την ποσοτικοποίηση οποιωνδήποτε 

θετικών αποτελεσμάτων από τη αποκατάσταση, όπως τα αντιλαμβάνεται το παιδί και 

ο γονέας. Τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται συχνά με τη βοήθεια των απαντήσεων 

των παιδιών με οπτική αναπηρία (Liebermann & Holmes, 2017). 

Ένα ερωτηματολόγιο που εξετάζει τα επίπεδα της λειτουργίας της όρασης στα 

παιδιά αποτελεί το ερωτηματολόγιο λειτουργίας της παιδικής όρασης   Τhe Children’s 

Visual Function Questionnaire (CVFQ). Το CVFQ σχεδιάστηκε για παιδιά μέχρι την 
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ηλικία των 7 ετών και έχει αποδειχθεί ότι καταδεικνύει σημαντικές διαφορές στα 

παιδιά με διαφορετικά επίπεδα οπτικών αναπηριών (Birch, Cheng & Felius, 2007). 

Οι αλλαγές που γίνονται στις οικογένειες  όπως το να είναι μονογονεϊκές, 

ανάδοχες ή οικογένειες από άλλα κράτη κλπ.,  επηρεάζουν την διαδικασία 

εκπαίδευσης και αποκατάστασης. Ακόμη οφείλουμε να πάρουμε υπόψη το πολιτιστικό 

υπόβαθρο των οικογενειών. Η εκτίμηση και γνώση της κουλτούρας της οικογένειας 

από τον επαγγελματία είναι σημαντική για να πετύχει στην παρέμβαση του. Πιο ειδικά 

ο δάσκαλος αποκατάστασης για την καλύτερη συνεργασία του με την οικογένεια του 

ατόμου και παιδιού με οπτική αναπηρία οφείλει να ακολουθεί αυτά τα βήματα : 

 

 Εξετάζει τα αισθήματά του σχετικά με τα διαφορετικά ήθη και έθιμα που 

μπορεί να έχει η οικογένεια. 

 

 Εξετάζει την αφομοίωση της οικογένειας στην κοινωνία και αποδοχή της 

κουλτούρας της. (Κάθε μια οικογένεια είναι διαφορετική και μπορεί να μην 

αποδέχεται την κουλτούρα της κοινωνίας που ζει).  

 

 Αφιερώνει χρόνο να γνωρίσει την οικογένεια και να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

της. 

 

 Καθιερώνει την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

 

 Μένει προοδευτικός και ανοιχτόμυαλος. 

 

 Περιορίζει την επιστημονική ορολογία όταν μιλάει με την οικογένεια. 

 

 Ενθαρρύνει την οικογένεια να κάνει ερωτήσεις για ότι δεν κατανοεί.  
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 Βοηθάει την οικογένεια να γίνει ανεξάρτητη στο να μπορεί να πάρει και χωρίς 

την παρέμβαση του σωστές αποφάσεις. 

 

  Γνωστοποιεί τους νόμους και τα δικαιώματα που έχει η οικογένεια και την 

βοηθάει στο να τα υποστηρίζει  (Ross, 2000). 

 

 

Το οικογενειοκεντρικό πρόγραμμα. 

 

Για να καταστεί η οπτική αποκατάσταση πιο επιτυχημένη, ο ειδικός στη χαμηλή 

όραση θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, 

λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού (Matas, 

Santos, Hernández & Gaudioso, 2017) . 

Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί επαγγελματίες συμφωνούν πως η οικογένεια 

επηρεάζει σημαντικά την ζωή των παιδιών με οπτικές αναπηρίες.  Έτσι οι 

εκπαιδευτικοί  αντιλαμβάνονται πως το παιδί θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέλος 

ενός οικογενειακού συστήματος  και όχι  ως μια ξεχωριστή οντότητα. Για να 

αναπτυχτεί η προσέγγιση αυτή, είναι απαραίτητο να δούμε την οικογένεια ως το 

κέντρο της διαδικασίας που παίρνονται οι αποφάσεις (Ross, 2000). 

 

Κέντρα Διάγνωσης, Διαφορικής διάγνωσης και Υποστήριξης. 

 

Στην Ελλάδα τον ρόλο της αξιολόγησης, και ευαισθητοποίησης 

εκπαιδευτικών, γονέων και  κοινωνίας τον έχουν τα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφορικής 

διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)  των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες . 

Σκοπός των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν, 2817/2000, 

είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών 

και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Κύρια και βασική ευθύνη του προσωπικού που υπηρετεί στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. είναι να 

στηρίζει και να φροντίζει την ολόπλευρη πρόοδο και την εξέλιξη των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικέ ανάγκες, να σέβεται την μοναδικότητα τους και να μεριμνά ώστε 

να επιτυγχάνεται ουσιαστικά η σχολική και η κοινωνική τους ένταξη. 

2. Ειδικότερα το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. : 

α) Φροντίζει ώστε να υπάρχει συνεχής συνεργασία με τα άτομα και με τις οικογένειες 

τους, που ζητούν αξιολόγηση και υποστήριξη. Οι υπηρεσίες που προσφέρει να 

ανταποκρίνονται στα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά, στις γλωσσικές ικανότητες και 

ιδιαιτερότητες, στον ιδιαίτερο ρυθμό και τρόπο μάθησης, στις κοινωνικές δεξιότητες 

και τις πολιτισμικές ή άλλες διαφοροποιήσεις των μαθητών με ειδικές ανάγκες και των 

οικογενειών τους. 

β) Λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφεύγεται 

οποιαδήποτε πιθανότητα σωματικού, ψυχολογικού τραύματος και στιγματισμού των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. 

γ) Εξυπηρετεί οποιοδήποτε άτομο με ειδικές ανάγκες, χωρίς διακρίσεις κοινωνικές, 

φύλου, χρώματος, ηλικίας, καταγωγής κ.λ.π. 

δ) Συνεργάζεται και αλληλοενημερώνεται στα ειδικά θέματα και επιδιώκει κοινή και 

συλλογική δράση ώστε να αποτρέπονται καταστάσεις δυσλειτουργίας της υπηρεσίας, 

να αποφεύγεται πιθανή σύγχυση στα άτομα που ζητούν αξιολόγηση και υποστήριξη 

και να επιτυγχάνεται η ολόπλευρη υποστήριξή τους ώστε να ικανοποιούνται οι 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

ε) Σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των 

οικογενειών τους, για τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων και δεν δίνει 

πληροφορίες σε τρίτους μη εμπλεκόμενους. 

στ) Τηρεί αυστηρά το καθηκοντολόγιο, όπως αυτό ορίζεται από τις ισχύουσες 

διατάξεις και από τον διεθνή κώδικα ηθικής και δεοντολογίας της κάθε ειδικότητας 

(Υπουργείο Παιδείας Ερευνάς και Θρησκευμάτων, 2001). 
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Αξιολόγηση  

 Η επαγγελματική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ αποτελείται από: 

1. Τον εκπαιδευτικό της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας που φοιτά ο 

μαθητής που εκτελεί την συστηματική διαδικασία συγκέντρωσης εκπαιδευτικά 

σημαντικών πληροφοριών, που αφορούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

ατόμου, με στόχο τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών 

ειδικής αγωγής. 

2. Τον κοινωνικό λειτουργό, που συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή. 

Συγκεντρώνει τα κοινωνικά δεδομένα, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 

(επάγγελμα γονέων, υποαπασχόληση ή ανεργία, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία 

γονέων, τόπος κατοικίας, οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αριθμός 

μελών, ύπαρξη διευρυμένης οικογένειας, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος γονέα ή 

άλλου μέλους κ.λ.π.). Περιγραφεί τις οικογενειακές σχέσεις και συνήθειες. 

Γίνεται λεπτομερής καταγραφή του ιστορικού του ατόμου από την γέννησή 

του και ειδικά, από την ηλικία διαπίστωσης του προβλήματος έως την ημέρα 

της παραπομπής του στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΥΠΕΠΘ, 2001). 

3. Τον Παιδοψυχιάτρο, που αξιολογεί το ψυχιατρικό προφίλ του μαθητή , όπως 

αυτό προκύπτει από τυπικές και άτυπες δοκιμασίες. Στην αξιολόγηση 

αναφέρονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος μαθητής σε 

διάφορους τομείς, οι δυνατότητές του, πιθανές προτάσεις για την αντιμετώπισή 

τους και προτάσεις για το σχεδιασμό του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται η φαρμακευτική ή άλλη 

αναγκαία υποστήριξη με βάση τη γνωμάτευση (ΥΠΕΠΘ, 2001). 

4. Τον ψυχολόγο, που συντάσσει την έκθεση μετά από ψυχολογική αξιολόγηση, 

την οποία και διενεργεί. Συγκεντρώνει τα  δεδομένα που αφορούν το άτομο, 

βάσει συγκεκριμένων ψυχολογικών διαγνωστικών κριτηρίων και 

τυποποιημένων δοκιμασιών. Περιγράφει τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει σε διάφορους τομείς (γνωστικό- συναισθηματικό, κ.λ.π.). 

Περιγράφει την συμπεριφορά του ατόμου μέσα και έξω από το οικογενειακό 

και σχολικό περιβάλλον. Περιγράφει τις αντιδράσεις του οικογενειακού και 
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του σχολικού περιβάλλοντος του ατόμου, ως προς το πρόβλημά του (ΥΠΕΠΘ, 

2001).  

Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται κατά περίπτωση με την 

αξιολόγηση του Φυσικοθεραπευτή, του Λογοθεραπευτή, του ειδικού στη νοηματική 

γλώσσα και του ειδικού στην κινητικότητα τυφλών. Οι εν λόγω αξιολογήσεις 

διεξάγονται μετά από εντολή του προϊσταμένου και σε εξατομικευμένη βάση, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται στην εκπαιδευτική και ψυχολογική 

αξιολόγηση. Ο ειδικός της κινητικότητας συμμετέχει κατά περίπτωση στην διαδικασία 

της αξιολόγησης του μαθητή με οπτική με αναπηρία. Αξιολογεί με ειδικά μέσα, 

δοκιμασίες και μεθόδους, τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε τυφλού αμβλύωπα μαθητή 

και τις ανάγκες του στο κινητικό τομέα. Συμμετέχει στην ομαδική συνεδρίαση για την 

έκδοση της γνωμάτευσης και έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος κάθε τυφλού αμβλύωπα μαθητή που αξιολογείται στο 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Εισηγείται την εφαρμογή κατάλληλων υποστηρικτικών μέτρων,  

συνεργάζεται με τους άλλους ειδικούς του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και έχει την ευθύνη για την 

εφαρμογή μόνιμων προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και 

συμβουλευτικής γονέων για τυφλά - αμβλύωπα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Ενημερώνει τις οικογένειες των τυφλών-αμβλυώπων μαθητών για τις ανάγκες των 

παιδιών τους, καταρτίζει και υλοποιεί μαθήματα κινητικότητας και προσανατολισμού 

για τα παιδιά, συνεργάζεται με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους για την 

διευκόλυνση των μαθητών αυτών ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες κινητικότητας και 

προσανατολισμού στο σπίτι και στο σχολείο. 

Συνεργάζεται με τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στα οποία δεν υπηρετούν ειδικοί στην κινητικότητα 

και στο προσανατολισμό των τυφλών-αμβλυώπων για την κάλυψη των αναγκών των 

μαθητών αυτών (ΥΠΕΠΘ, 2001). 

Λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται υποστελέχωση των δομών των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  και η ειδικότητα 

κινητικότητας τυφλών δεν απαντάται συχνά.  

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Ουράνιο Τόξο» υλοποιείται από το 2001 με στόχο 

την πρόληψη της τυφλότητας και την έγκυρη αντιμετώπιση των προβλημάτων όρασης. 

Λειτουργεί σε συνεργασία με την υποστήριξη των υπουργείων υγείας-πρόνοιας και 
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παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας, 

των ιατρικών συλλόγων και των συλλόγων φορέων ατόμων με οπτικές αναπηρίες και 

υλοποιείται κατά τη περίοδο Σεπτέμβρη με Οκτώβρη κάθε έτους, καθώς 

χαρακτηρίζεται επίσημα ως μήνας πρόληψης προβλημάτων όρασης και τυφλότητας. 

Κάποιοι από τους σκοπούς της οργάνωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

γονέων, εκπαιδευτικών και γενικότερα σημαντικών άλλων ατόμων, η υποστήριξη της 

οικογένειας στην αναζήτηση των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 

συμβάλλουν στην αποκατάσταση των ατόμων με οπτικές αναπηρίες και επίσης η 

συνεισφορά στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων όρασης στη 

παιδική ηλικία (ΚΕΑΤ, 2002). 

Ο σχεδιασμός για την μετάβαση του παιδιού στο γυμνάσιο και λύκειο θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την εκτίμηση του επιπέδου της λειτουργικότητας. Η ομάδα 

προσαρμογής καθώς και η οικογένεια του παιδιού πρέπει να είναι εξοικειωμένη και 

έτοιμη να ανταποκριθούν στις ικανότητες και ανάγκες του παιδιού σε σχέση με την 

ακαδημαϊκή του πορεία, κοινωνική ανάπτυξη και την καθημερινότητα του (Zambone, 

2000). 

 

4.3 Έφηβοι με οπτική αναπηρία 

 

Στην εκπαίδευση ή στην εργασία  θα πρέπει να υποστηρίξουμε την 

προετοιμασία των εφήβων για το μέλλον (Zambone, 2000). 

Η προετοιμασία των ατόμων για την εργασία είναι ένας σημαντικός ρόλος και στόχος 

του σχολείου, αλλά τα περισσότερα σχολεία δίνουν έμφαση στην προετοιμασία για 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση εις βάρος της προετοιμασίας για την αγορά εργασίας . Αν 

και η απόκτηση ενός πτυχίου από το πανεπιστήμιο είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για 

την εύρεση εργασίας για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα 

άτομα με αναπηρία συχνά αφήνουν το γυμνάσιο πριν αποφοιτήσουν και πολλές φορές 

είναι απροετοίμαστα για την αγορά εργασίας ( Levinson & Palmer, 2005).  

Οι μελλοντικοί στόχοι για τους εφήβους με οπτική αναπηρία είναι η 

επαγγελματική αποκατάσταση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε κάποιο 
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Πανεπιστήμιο και αποτελούν ίσως τους πιο σημαντικούς. Άλλοι στόχοι επίσης, 

αναφέρονται στην απόκτηση ικανοτήτων ταξιδίου, διαβάσματος, χρησιμοποίησης 

υλικού και εργαλείων, επίσης υποστήριξη αυτών μέσω των υπαρχουσών κοινωνικών 

δομών αποκατάστασης σε θέματα εκπαίδευσης για ανεξάρτητη διαβίωση και για 

ανεξαρτησία στη εργασία  (Zambone, 2000). 

Ένα σχέδιο μετάβασης για κάθε μαθητή πρέπει να σχεδιάζεται στη ηλικία των 

14 με 16 χρονών. Αυτό το πλάνο περιλαμβάνει εκπαίδευση για εργασία, στόχους για 

ακαδημαϊκή πορεία και προετοιμασία για το μέλλον. Οι στόχοι αυτοί για επιτευχθούν, 

χρειάζονται διαδοχικά βήματα τα οποία περιλαμβάνουν την συνειδητοποίηση , την 

ιχνηλάτηση, την προετοιμασία και την τοποθέτηση (Zambone, 2000). 

Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στην αξιολόγηση των ενδιαφερόντων 

τους, των ικανοτήτων και των ειδικών αναγκών τους, στην επαγγελματική 

αξιολόγηση, σχεδιασμό και κατάρτιση, καθώς και σε άλλες ειδικές υπηρεσίες που 

έχουν σχεδιαστεί για να τους υποστηρίξουν στη μετάβαση από την επαγγελματική 

εκπαίδευση στην απασχόληση μετά το σχολείο (Levinson & Palmer , 2005). 

Η αποτελεσματική και επιτυχής ένταξη στην κοινότητα όπως την 

αντιλαμβάνεται το άτομο, η οικογένεια, ο εργοδότης ή κάποιο άλλο σημαντικό 

πρόσωπο στην ζωή του ατόμου. Η συνεχής παρατήρηση της απόδοσης του ατόμου 

είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας κι έτσι ερευνώνται οι ανάγκες των εφήβων 

με οπτικές αναπηρίες με αποτέλεσμα να τροποποιούνται κατάλληλα τα προγράμματα 

αποκατάστασης. Τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν την διαδικασία όπως γονείς, 

δάσκαλοι αποκατάστασης και άλλοι ειδικοί θα πρέπει να εργάζονται ταυτόχρονα 

(Zambone, 2000). 

Η συμμετοχή της οικογένειας στην αποκατάσταση επιτρέπει την προσοχή στις 

ανάγκες και τα θέματα που αλλάζουν λόγω ηλικίας του ατόμου με οπτική αναπηρία. 

Όταν το παιδί μπαίνει στο σχολείο, η οικογένεια αποτελεί την στήριξη για τον 

εκπαιδευτικό, και το πρόγραμμα αποκατάστασης που περιλαμβάνει την κατάλληλη 

εκπαίδευση για απόκτηση δεξιοτήτων.  
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Ιδιαίτερη βαρύτητα για τους ενήλικες με οπτικές αναπηρίες έχει η ανάγκη για 

εργασία, ανεξαρτησία καθώς και η ανεξαρτησία από ηλικιωμένους πλέον γονείς ή από 

συγγενικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει την φροντίδα τους (Zambone,  2000). 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι αναγκαίο να προσφέρει αυθεντικές 

εμπειρίες, ώστε οι νέοι να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μελλοντική τους 

σταδιοδρομία (Carter, Trainor, Cakiroglu, Cole, Swedeen, Ditchman & Owens, 2009). 

Στην Ελλάδα οι έφηβοι με προβλήματα όρασης φοιτούν σε γυμνάσια και 

λύκεια βλεπόντων, τα οποία τους παρέχουν φροντιστηριακή υποστήριξη. Στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με 

αριθ.Φ.152/Β6/1504/23-5-2001 (ΦΕΚ 659 Τ.Β), οι τυφλοί και όσοι πάσχουν από 

σοβαρές ασθένειες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εγγράφονται στην σχολή ή 

το τμήμα της επιλογής τους χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό θέσεων 3% επί του 

συνολικού αριθμού εισακτέων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των 

υποψηφίων σε σχολή ή τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που 

αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό η επιλογή γίνεται από την ίδια την σχολή με βάση 

τον βαθμό του απολυτηρίου των υποψηφίων (Ε.Ο.Τ., 2010). 

Η επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχει στους μαθητές ένα 

πρόγραμμα σπουδών για να τους προετοιμάζει για την εργασία που θα ασκήσουν με 

την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως ακαδημαϊκές δεξιότητες, επαγγελματικές, 

επικοινωνιακές, κοινωνικές και διαπροσωπικές απαραίτητες για την επιβίωση στο 

χώρο εργασίας τους και στην κοινωνία (Levinson  & Palmer , 2005).  

Η κατάλληλη και αποτελεσματική προετοιμασία των ατόμων για την ενήλικη 

ζωή και τον κόσμο της εργασίας γίνεται μέσα από τις εργασιακές εμπειρίες που 

λαμβάνουν στο πλαίσιο του σχολείου καθώς αυτές αποτελούν έναν από τους πιο 

συνεπείς προγνωστικούς δείκτες της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες μετά το 

σχολείο (Carter et al., 2010). 

Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια κυρίως, της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί μια κρίσιμη γέφυρα που συνδέει τη νεολαία με 

τη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία. Η εργασία είναι ζωτικής σημασίας για τα 
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άτομα με αναπηρίες τα οποία συνεχίζουν να έχουν εμπειρίες από υψηλά ποσοστά 

ανεργίας (Cannella-Malone & Schaefer,  2017). 

Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στην προβολή των ενδιαφερόντων τους, των 

ικανοτήτων και των ειδικών αναγκών τους, στην επαγγελματική αξιολόγηση, 

σχεδιασμό και κατάρτιση, καθώς και σε άλλες ειδικές υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί 

για να τους υποστηρίξουν στη μετάβαση από την επαγγελματική εκπαίδευση στην 

απασχόληση μετά το σχολείο (Levinson & Palmer, 2005).  

 

4.4  Αποκατάσταση σε Ενήλικες με οπτικές αναπηρίες 

 

Οι οπτικές αναπηρίες επηρεάζουν πολύ τις ψυχικές και σωματικές λειτουργίες. 

Πολλοί νέοι με οπτική αναπηρία δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά που είχαν πριν 

χάσουν την όρασή τους και μπορεί να μην προσπαθούν ούτε τους απλούς στόχους να 

κατακτήσουν μόνοι τους. Οι ενήλικες σε εργασιακή ηλικία μπορεί να παρουσιάσουν 

συμπεριφορές παραίτησης. Αυτό μπορεί να αλλάξει εκπαιδεύοντας, μέσα από την 

αποκατάσταση, τα άτομα με οπτικές αναπηρίες να χειρίζονται την καθημερινότητα 

τους με μερικές απλές προσαρμοστικές τεχνικές. Πολλές φορές αυτές οι τεχνικές 

αποτελούν τα πρώτα βήματα για την αποκατάσταση (Ponchillia & Ponchillia , 1996). 

Η ομάδα αποκατάστασης οφείλει να βάζει υψηλούς στόχους για τους νέους με 

προβλήματα όρασης. Αυτοί πρέπει να συμμετέχουν σε μια δομημένη εκπαίδευση 

κοινωνικών δεξιοτήτων και να λαμβάνουν εκπαίδευση εναλλακτικών τεχνικών όπως η 

ανάγνωση και η γραφή Braille με την χρήση συσκευών. Να λαμβάνουν εκπαίδευση 

για τεχνικές προσανατολισμού και κινητικότητας, επίσης, τεχνικές διαχείρισης σπιτιού 

και προσωπικής φροντίδας (Wolffe, 2005).  

Οι στόχοι ζωής για τα άτομα ηλικίας μεταξύ 22-64 ετών σχετίζονται, κυρίως, 

με την λειτουργικότητα, του ατόμου την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων 

και την εργασία, ο βασικός στόχος των υπηρεσιών αποκατάστασης (Cimarolli, 

Boerner & Wang, 2006). 

Οι αντισταθμιστικές και εναλλακτικές τεχνικές είναι οι δεξιότητες που 

επιτρέπουν στους νέους με τύφλωση ή οπτική αναπηρία να κάνουν πράγματα τα οποία 
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οι περισσότεροι συνομήλικοί τους πετυχαίνουν χρησιμοποιώντας την όραση, όπως 

ασφαλές περπάτημα, ανάγνωση, γραφή, υπολογισμούς, να φροντίζουν τους εαυτούς 

τους, τα υπάρχοντά τους, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, να έχουν πρόσβαση 

σε εργαλεία και συσκευές και να μπορούν να τις χειρίζονται (Wolffe, 2005).  

Η εμπλοκή των σημαντικών άλλων προσώπων του άμεσου και έμμεσου 

περιβάλλοντος,  θεωρείται ουσιαστική στο πρόγραμμα αποκατάστασης του ατόμου με 

οπτική αναπηρία. Αυτό συμβαίνει διότι η κατανόηση, η στάση και η συμπεριφορά των 

μελών της οικογένειας αλλά και των φίλων επηρεάζουν θετικά την ψυχολογική 

κατάσταση του ατόμου καθώς και την προσαρμογή του (Moore, 1984).  

Άτομα με χαμηλή όραση, ανέφεραν πως θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν ένα 

πρόγραμμα αποκατάστασης μαζί με κάποιον από την οικογένεια ή κάποιο φίλο. Ο 

βασικότερος λόγος για αυτό ήταν η δυσκολία στην μετακίνησή τους από και προς το 

κέντρο αποκατάστασης. Άλλος λόγος ήταν η ανάγκη για συντροφικότητα άλλα και το 

ότι ο συνοδός τους θα μπορούσε να συγκρατήσει κάποια σημαντική πληροφορία σε 

περίπτωση που την ξεχνούσαν οι ίδιοι (Hassel, Lamoureux & Keeffe, 2006).   

Τα προβλήματα όρασης ενός ατόμου έχουν επιπτώσεις στην οικογένεια και 

γενικότερα στη ζωή του. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκαλέσει στο άτομο 

συμπτώματα κατάθλιψης. Τα μέλη της οικογένειας μπορεί να μην κατανοούν αυτήν 

την ψυχολογική κατάσταση στην οποία πιθανόν να περιπέσει ένα άτομο με οπτικές 

αναπηρίες (Horowitz, Goodman, Caryn & Reinhardt, 2004). 

Τα άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα αποκατάστασης αλλά και οι σημαντικοί 

άλλοι που εμπλέκονται στη διαδικασία έχει σημασία να μαθαίνουν από τις εμπειρίες 

άλλων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα καθώς και από τους 

φροντιστές αυτών (Cimaroli, Sussman-Skalka & Goodman, 2004).   

Είναι πολύ σημαντικό να έχει το άτομο με οπτικές αναπηρίες το στοιχείο της επιλογής 

σε σχέση με την εμπλοκή της οικογένειας του, των φίλων του ή κάποιου άλλου 

σημαντικού προσώπου. Εάν επιβάλλεται η εμπλοκή τους μπορεί κάποιο άτομο με 

οπτικές αναπηρίες  να απορρίψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα (Hassel et al., 

2006).   
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Το ICF βασίζεται στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο που είναι μια ολοκλήρωση 

των ιατρικών και κοινωνικών μοντέλων της αναπηρίας και εστιάζει στη 

λειτουργικότητα και την υγεία. Ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται είναι τα άτομα 

με οπτική αναπηρία και ταξινομείται ως φυσική λειτουργία. 

Η φυσική δραστηριότητα είναι γνωστό πως προάγει την καλή ψυχολογική 

κατάσταση και τη φυσική λειτουργία. Για τα άτομα με ο.α. έχει αποδειχτεί πως δεν 

ασκούνται και έχουν φτωχή φυσική κατάσταση σε σχέση με τους βλέποντες. Ανάμεσα 

στις άλλες αναπηρίες τα άτομα με ο.α. είναι από τους πιο αδρανείς όσων αφορά την 

σωματική τους άσκηση, συνήθεια που από την παιδική και εφηβική τους ηλικία 

συνεχίζεται ως την ενήλικη ζωή (Capella-McDonnall, 2007).  

Τα άτομα μπορεί να έχουν εμπόδια στο να εκτελέσουν δραστηριότητες λόγω 

των περιορισμών στην όραση και της εξασθένησης της σωματικής τους λειτουργίας 

καθώς και εμπόδια στο να συμμετέχουν σε αρκετούς τομείς που περιγράφονται στο 

ICF. Μερικοί τομείς σχετίζονται άμεσα με την όραση, όπως η παρακολούθηση, η 

επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων και η οδήγηση. Από την άλλη, κάποιοι άλλοι 

τομείς συνδέονται έμμεσα με την αναπηρία, όπως το περπάτημα, η διαχείριση της 

διατροφής και της φυσικής κατάστασης, η προετοιμασία των γευμάτων, τα ψώνια, η 

συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (Capella-McDonnall, 2007).  

Οι ενήλικες εργασιακής ηλικίας, 18 - 64 χρονών, αντιμετωπίζουν προκλήσεις, 

όπως η μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο και αργότερα η μετάβαση από το σχολειό 

στην εργασία και από εκεί στην σύνταξη.  Θέματα όπως η προσβασιμότητα, και τα 

εμπόδια για πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή, από ψυχοκοινωνικής 

πλευράς,    είναι πρωταρχικές ανησυχίες για τα άτομα με οπτικές αναπηρίες (Leonard, 

2000).  

Μια  αναγκαστική μετακίνηση σε νέα κατοικία δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο 

άγχος για ένα άτομο με απώλεια όρασης. Δυσκολίες στο πακετάρισμα και το 

ξεπακετάρισμα, άγχος στο να μάθουν ξανά από την αρχή τα κατατόπια, τους γείτονες, 

κλπ. Υπάρχει χαμηλή οικονομική δυνατότητα, έλλειψη καλών σπιτιών του δημόσιου 

τομέα και τα ιδιωτικά είναι ιδιαίτερα ακριβά. Πλειοψηφία των ατόμων που πήραν 

μέρος στην εργασία δήλωσαν πως φοβόντουσαν ή είχαν εμπειρία εγκληματικής 
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πράξης, ενόχληση ή αντικοινωνική συμπεριφορά. Η οπτική αναπηρία  κάνει τα άτομα 

περισσότερο ευάλωτα (Thomas Pocklington Trust , 2015). 

Άτομα με απώλεια όρασης χρειάζονται υπηρεσίες αποκατάστασης σε σχέση με 

την διαχείριση του σπιτιού τους ειδικά  όταν θέλουν να μετακινηθούν σε άλλο μέρος. 

Αυτοί που αντιμετωπίζουν την πιθανότητα να μείνουν άστεγοι ή είναι ήδη, λόγω της 

δυσκολίας να εξασφαλίσουν το  ενοίκιο, χρειάζονται επίσης υποστήριξη. Χρειάζονται 

εξίσου βοήθεια τα άτομα που έχασαν στην πορεία της ζωής τους την όραση τους για 

να παραμείνουν στο σπίτι τους.  

Ιδιαιτέρως χρειάζονται βοήθεια τα άτομα που αναγκάζονται να μετακινηθούν λόγω 

σπουδών, ή γενικά όταν φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους και θα πρέπει να 

μείνουν ανεξάρτητοι. Σε σχέση με την κατοικία, την υποστήριξη και την 

συμβουλευτική αυτοί που αφήνουν το σπίτι τους για να πάνε στο πανεπιστήμιο και 

μετά να ξαναγυρίσουν στο πατρικό τους αφού τελειώσουν τις σπουδές αντιμετωπίζουν 

περισσότερα προβλήματα καθώς θα πρέπει μετά να βρουν εργασία, να μετακινηθούν 

σε μεγαλύτερο βαθμό από τους βλέποντες συνομήλικους τους (Thomas Pocklington 

Trust, 2015).  

Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα άτομα με οπτικές αναπηρίες σε σχέση με την 

συμβουλευτική που δέχονται. Άλλοι αισθάνονται περισσότερη αυτοπεποίθηση 

λαμβάνοντας υψηλή υποστήριξη και ζώντας σε ένα ασφαλές περιβάλλον ενώ άλλοι 

εκτιμούν την ανεξαρτησία τους κατοικώντας στο δικό τους ενοικιαζόμενο σπίτι και 

αισθάνονται θυμωμένοι με την βοήθεια, έχοντας τη πεποίθηση πως έτσι οι άνθρωποι 

με χαμηλή όραση περιορίζονται (Thomas Pocklington Trust, 2015). 

Ο κίνδυνος για ψυχολογικά προβλήματα για τους νέους ενήλικες είναι 

μεγαλύτερος από ότι στους ηλικιωμένους με οπτικές αναπηρίες. Διότι η αναπηρία, 

τους επηρεάζει στην διεκδίκηση και κατάκτηση διαφόρων στόχων ζωής όπως η 

εργασία και η δημιουργία οικογένειας. Σε καταστάσεις όπου ξαφνικά μπορεί να χάσει 

ένα νέο άτομο την όρασή του μπορούν να προκύπτουν εμπόδια την καθημερινή του 

ρουτίνα. Αυτό είναι κάτι που του προκαλεί συναισθηματικό στρες. Γενικότερα όμως 

οι ενήλικες που είναι σε ηλικία εργασίας παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά 

κατάθλιψης (Boerner & Cimarolli, 2005).  
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Αυτό περιπλέκει περισσότερο τα προβλήματα των εφήβων που λόγω της ευαισθησίας 

τους και της νεανικής τους ορμής αδυνατούν πολλές φορές να αποδεχτούν την 

κατάσταση τους. 

Η εργασία αποτελεί έναν βασικό στόχο για τα άτομα με οπτικές αναπηρίες. 

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής το ατόμου. Ο 

χώρος εργασίας προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση και μπορεί να είναι η 

πρωτεύουσα πηγή κοινωνικής δραστηριότητας. Η έρευνα έδειξε πως η εργασία 

σχετίζεται με αυξημένη αυτοπεποίθηση και υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας 

(Leonard, 2000). 

Το 1995 το Αμερικάνικο ίδρυμα για την στήριξη τυφλών ατόμων  το 

«American Foundation for the Blind» οργάνωσε  την διεθνή σύσκεψη σχετικά με την 

εργασία και την υποαπασχόληση (National Summit on Employment and 

Underemployment) όπου αναγνωρίστηκαν δέκα παράγοντες οι οποίοι θεωρήθηκαν 

πως συμβάλουν στην επιτυχία των προγραμμάτων αποκατάστασης. Αυτοί οι 

παράγοντες χωρίζονται σε  εξωτερικούς παράγοντες και σε εσωτερικούς παράγοντες 

(Wolffe, 2005). 

Οι εξωτερικοί είναι :  

 

1. Η συνεργασία μεταξύ του τομέα των επιχειρήσεων, των ατόμων με οπτικές 

αναπηρίες  ,των κέντρων αποκατάστασης.  

 

2. Η δημόσια πολιτική που στηρίζεται κυρίως σε δημογραφικά στοιχεία. 

 

3. Τα προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης που προάγουν θετικές αλλαγές στην 

κατανόηση των δυνατοτήτων και δικαιωμάτων των ατόμων με οπτικές αναπηρίες. 

 

4. Οι δημόσιες πολιτικές που δίνουν ώθηση για εργασία. 

 

5. Η ίση πρόσβαση στην πληροφορία μέσω της τεχνολογίας (Wolffe, 2000). 
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Οι εσωτερικοί παράγοντες:  

 

1. Η προετοιμασία του προσωπικού και των υπηρεσιών εκπαίδευσης 

βασισμένη στη πραγματικότητα. 

 

2. Η εστίαση σε αποτελέσματα εργασίας μέσα από το σύστημα εργασίας 

και αποκατάστασης. 

 

3. Η εκπαίδευση του ατόμου, σε σχέση με τα δικαιώματα του ώστε να 

μπορεί να ενδυναμώνεται , να αποκτά ηγετικές ικανότητες, να μπορεί να πάρει 

κάποιο ρίσκο και να είναι υπεύθυνο άτομο.  

 

4. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε 

παιδιά και εφήβους με ο.α. 

 

5.  Η εκπαίδευση των ατόμων και του προσωπικού ανάλογα με τις 

απαιτήσεις της αγοράς εργασίας  (Wolffe, 2000). 

 

Όσον αφορά την εργασία είναι δυσκολότερο για τα άτομα με οπτικές 

αναπηρίες να εργαστούν, διότι μειονεκτούν σε σχέση με τους συνομήλικες βλέποντες. 

Μόλις 46,9% των ενήλικων με απώλεια όρασης εργάζονται σε σχέση με το 71,5% του 

πληθυσμού των βλεπόντων. Η χαμηλή πληρωμή επηρεάζει περισσότερο τα νεότερα 

άτομα (Thomas Pocklington Trust, 2015). 
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Εργαλεία Αξιολόγησης  

 

Στην έρευνα οι Boerner και Cimarolli (2005), χρησιμοποίησαν για να 

αξιολογήσουν την λειτουργικότητα της όρασης σε ενήλικες με οπτικές αναπηρίες το, 

15 ερωτήσεων Functional Vision Screening Questionnaire. Επίσης εξέτασαν τους 

στόχους ζωής χρησιμοποιώντας ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο Rivermead Life 

Goals Questionnaire ώστε να αποκαλύψουν τη σημασία των εννέα στόχων ζωής για το 

άτομο που ήταν η οικογένεια, η προσωπική φροντίδα, ο ελεύθερος χρόνος, τα 

ενδιαφέροντα, η εργασία, η συντροφικότητα, οι φίλοι, η θρησκεία, τα οικονομικά και 

τα οικιακά θέματα . 

Για κάθε ένα από αυτούς τους στόχους τα άτομα με οπτικές αναπηρίες 

ρωτήθηκαν για το πόσο σημαντικός είναι ο κάθε στόχος για τους ίδιους και πόσο κατά 

την άποψη τους η βλάβη της όρασης τους επηρεάζει την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούσαν τον 

σημαντικότερο στόχο ζωής για τα άτομα αυτά, επίσης οι σχέσεις με την οικογένεια και 

τον σύντροφο ήταν εξίσου σημαντικές και τέλος ο στόχος ζωής που τους ενδιέφερε 

λιγότερο ήταν η εργασία (Boerner & Cimarolli, 2005). 

Αξιολογήθηκαν επίσης οι στόχοι που θέτουν οι ενήλικες με οπτικές αναπηρίες και 

έχουν την μεγαλύτερη σημασία για την ευζωία τους. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν σε 

τηλεφωνική συνέντευξη σχετικά με το ποιος ήταν για τους ίδιους ο σημαντικότερος 

στόχος ζωής. Από τις απαντήσεις επικράτησε ότι ο πιο συχνά εμφανιζόμενος στόχος  

ζωής συνδέεται με την γενική υγεία του ατόμου περιλαμβάνοντας κυρίως τη φυσική 

τους υγεία (Boerner & Cimarolli, 2005). 

Ο επόμενος πιο συχνά εμφανιζόμενος στόχος ζωής σχετίζεται με την εργασία, 

την καριέρα, καθώς και την εκπαίδευση, δηλαδή πως θα βρουν και πως θα 

διατηρήσουν την ήδη υπάρχουσα εργασία τους καθώς και πως θα διατηρήσουν την 

ανεξαρτησία τους όσων αφορά την κινητικότητα τους. Οι τελευταίοι συχνότερα 

εμφανιζόμενοι στόχοι αναφέρονται στα ενδιαφέροντα και χόμπι (36%) των ατόμων με 

οπτικές αναπηρίες, και εδώ αυτοί σχετίζονται με την δημιουργία οικογένειας (28%) 

(Cimarolli et all , 2006). 
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Η οικοσυστημική προσέγγιση αξιολογεί το άτομο στο φυσικό του περιβάλλον. 

Η παρατήρηση γίνεται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του ατόμου, στο κέντρο 

αποκατάστασης, στο περιβάλλον κατοικίας του ατόμου και σε όλες τις 

δραστηριότητες της καθημερινότητας π.χ. διαδικασία του γεύματος. Αξιολογεί επίσης 

το άτομο στο εργασιακό του περιβάλλον, στην μετακίνηση του από και προς την 

εργασία του, στο κοινωνικό  του περιβάλλον (κοινότητα), όταν ψωνίζει από το σουπερ 

μάρκετ, σε ένα ταξίδι που κάνει, στην εθελοντική του συμμετοχή σε κάποια ομάδα και 

άλλα (Wolffe, 2000). 

 

Σύμφωνα με την Wolffe (2000), οι τομείς που παρατηρούνται σε ένα άτομο με 

οπτικές αναπηρίες θα πρέπει να είναι:     

1. Η γλώσσα του σώματος.  

 

2. Οι ικανότητες προσωπικής φροντίδας π.χ. ντυσίματος. 

 

 

3. Αλληλεπίδραση με συνομήλικους , συνεργάτες, οικογένεια, εξουσία 

κλπ. 

 

4. Κινητικότητα σε γνωστές και άγνωστες περιοχές με την χρήση 

βοηθημάτων. 

 

 

5. Ικανότητα χρήσης υλικών. 

 

6. Οργανωτικές ικανότητες και προσαρμοστικές τεχνικές. 
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7. Χρήση βοηθημάτων και συσκευών χαμηλής όρασης. 

 

8. Λειτουργική χρήση της όρασης, ακοής, αδρής και λεπτής 

κινητικότητας. 

 

9. Λύση προβλημάτων και η δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις. 

 

Σημαντικά ευρήματα δείχνουν πως οι υπηρεσίες αποκατάστασης κυρίως 

εστιάζουν στην διδασκαλία των δεξιοτήτων λειτουργικότητας και στο πώς να 

μπορέσουν τα υποστηριζόμενα άτομα να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες στην 

καθημερινότητά τους, επιδιώκοντας τους προσωπικούς τους στόχους. Για παράδειγμα 

τα άτομα αυτά ζητούν να υποστηριχτούν για να εκπληρώσουν στόχους που έχουν 

σχέση με την οικογένεια όπως η ανατροφή των παιδιών, κάτι το οποίο οι 

συμμετέχοντες της έρευνας θεωρούσαν ως πρόκληση. Επίσης, ένα ακόμα σημαντικό 

παράδειγμα είναι η εκπαίδευση αποκατάστασης που αφορά την εκτέλεση των 

καθημερινών τους εργασιών, στόχος σημαντικός και ζωτικής σημασίας (Cimarolli et 

al., 2006). 

Τα προγράμματα ενδυνάμωσης γίνονται όλο και πιο δημοφιλή και υιοθετούν 

μια πιο ομαδική δουλειά. Έχουν στόχο να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στο να 

μπορούν να ελέγχουν τις επιπτώσεις της οπτικής τους αναπηρίας, να αναπτύξουν τη 

δυνατότητα να λύνουν καθημερινά προβλήματα και να μοιράζονται τις προσωπικές 

τους εμπειρίες  και στρατηγικές μέσα στην ομάδα (Girdler, Boldy, Dhaliwal, Crowley 

& Packer , 2010). 

Η οικονομική στήριξη των προγραμμάτων αποκατάστασης για την υποστήριξη 

των αναγκών που έχουν τα άτομα με οπτικές αναπηρίες έχει ελαττωθεί δραματικά τα 

τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί και η οικονομική τους στήριξη όπως τα 

επιδόματα, καθώς και η οποιαδήποτε χρηματοδότηση για επίδομα στέγασης (Thomas 

Pocklington Trust , 2015). 

 Στοιχεία του εθνικού αναπηρικού κινήματος για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, 

διαπίστωσε μέσω της Διακήρυξης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
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για την 3η Δεκέμβρη 2011 ότι το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία (δίχως 

να υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία) έχει εκτιναχτεί στα ύψη. 

Το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέει συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη εμπόδια για την ένταξη 

των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις στην εργασία, εφόσον με αυτόν τον 

τρόπο δεν μπορούν να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας. 

Η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία συνεχώς υποβαθμίζεται με ό, τι αυτό 

συνεπάγεται για την ένταξή τους στην εργασία (Λογαράς, 2013). 

Για την επίτευξη του στόχου της πρόσβασης  των ατόμων με αναπηρία στην εργασία 

και την απασχόληση, τα μέτρα για τη βελτίωση της  προσβασιμότητας  πρέπει να είναι 

οριζόντια δηλαδή να αφορούν όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής όπως το 

δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δια βίου 

μάθηση, την κοινωνία της πληροφορίας κ.λ.π. (Λογαράς, 2013). 

 Προσβασιμότητα  είναι εκείνο το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος (φυσικού, 

δομημένου ή ηλεκτρονικού), μιας υπηρεσίας ή ενός αγαθού που διασφαλίζει την 

αυτόνομη, ασφαλή και άνετη προσέγγιση και χρήση αυτών από όλους τους χρήστες 

χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, αναπηρίας και λοιπών χαρακτηριστικών  (Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, 2005). 

Βασικός στόχος όλων των υπηρεσιών αποκατάστασης είναι η υποστήριξη των 

ατόμων στο να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την υπολειπόμενη όρασή τους για τη 

διευκόλυνσή τους στην εκτέλεση δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά τους (ΔΚΔ), 

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους (Owsley et al., 2009). 

 

4.5 Αποκατάσταση σε ηλικιωμένους με οπτικές αναπηρίες 

 

Σε όλες σχεδόν τις χώρες, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών 

αυξάνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα κι αυτό είναι αποτέλεσμα 

της αύξησης του προσδόκιμου ζωής καθώς και της μείωσης των ποσοστών 

γεννήσεων. Ο παγκόσμιος πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω έχει 
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διπλασιαστεί από το 1980 και προβλέπεται να φτάσει τα 2 δις μέχρι το 2050. Αυτή η 

γήρανση του πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιτυχία της δημόσιας υγείας και 

της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, αλλά επίσης προβληματίζει, διότι θα πρέπει όλο 

και περισσότερο να προσαρμοστούν οι κοινωνίες, ώστε να ενισχυθεί  η επάρκεια της 

υγειονομικής περίθαλψης, η αυτονομία και η λειτουργικότητα των ηλικιωμένων, η ίση 

κοινωνική συμμετοχή τους στην κοινωνία  και η ασφάλειά τους (World Health 

Organization, 2014).   

Το 81% όλων των ατόμων που είναι τυφλοί ή έχουν μέτρια έως σοβαρή εξασθένιση 

της όρασης είναι ηλικίας 50 ετών και άνω. Με την αύξηση του πληθυσμού των 

ηλικιωμένων, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα διατρέχουν τον κίνδυνο να 

παρουσιάσουν προβλήματα στην όραση και οπτική αναπηρία λόγω χρόνιων 

οφθαλμικών παθήσεων (WHO, 2018). 

Ο γεροντικός καταρράκτης είναι υπεύθυνος για το 51% της τυφλότητας στον κόσμο. 

Σε περίπου 20 εκατ. άτομα παγκόσμια ο καταρράκτης προκαλεί μέτρια με ελαφριά 

αναπηρία,  η πλειοψηφία των ατόμων παρατηρείται στις χώρες χαμηλού και μέσου 

εισοδήματος ( WHO , 2008).  

Σε πολλές χώρες οι χειρουργικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς και οι καταρράκτες 

παραμένουν κύρια αιτία τύφλωσης. Στην ανατολική Μεσόγειο οι καταρράκτες είναι 

υπεύθυνοι για πάνω από 51% της τυφλότητας (WHO, 2010). 

Η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς είναι μια χρόνια προοδευτική πάθηση των ματιών και 

αποτελεί μια από τις βασικότερες αιτίες πηγής δυσκολιών στη ζωή των ηλικιωμένων 

(WHO, 2008). 

Αποτελεί  κυρίαρχη αιτία τύφλωσης στον Δυτικό κόσμο ανάμεσα σε άτομο ηλικίας 

άνω των 60 και επηρεάζει σε κάποιο βαθμό περίπου 25 με 30 εκατομμύρια ανθρώπους 

παγκοσμίως (Age Related Macular Degeneration, 2009). 

Η απώλεια της όρασης  προκύπτει από παθήσεις ηλικιακές όπως η ηλικιακή εκφύλιση 

της ωχράς όπου και συνοδεύεται από λειτουργική αναπηρία , από αλλαγές στις 

κοινωνικές σχέσεις και από διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, όπως κλινικά 

σημαντική κατάθλιψη ( Burmedi, Becker,  Heyl, Wahl & Himmelsbach, 2002). 
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Ουσιαστικά η αύξηση του ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση των ηλικιωμένων 

ατόμων με οπτικές αναπηρίες είναι σχετικά πρόσφατη. Από το 1980 και μετά έγιναν 

προσπάθειες για την ανάπτυξη υπηρεσιών αποκατάστασης για την Τρίτη ηλικία.  

Ως αιτίες για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών 

αναφέρονται τα παρακάτω εμπόδια: 

 

1. Έλλειψη εθνικής πολιτικής σε σχέση με την οπτική αποκατάσταση σε 

ηλικιωμένους. 

 

2. Έλλειψη επαρκών εφοδίων στις υπηρεσίες αποκατάστασης. 

 

3. Ο κατακερματισμός των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών. 

 

4. Η έλλειψη γενικότερης αντίληψης σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα της 

αποκατάστασης. 

 

5. Η αποτυχία κατανόησης αυτών των εμποδίων από τις διάφορες ειδικότητες 

που υποστηρίζουν το άτομο με απώλεια όρασης από την νεαρή τους ηλικία, 

αλλά και σε μεγαλύτερη (Crews, 2000). 

 

Η έρευνα των Nilsson, , Erik και Nilsson (1986) εστίασε το ενδιαφέρον της 

στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της υπολειπόμενης όρασης. Την εποχή εκείνη ήταν 

περιορισμένες οι γνώσεις στον συγκεκριμένο τομέα και τα άτομα με χαμηλή όραση 

υπέφεραν εξαιτίας διαφόρων εγχειρίσεων και θεραπειών στις οποίες είχαν υποβληθεί. 

Μετά το 1986 το τοπίο άλλαξε και η καθιέρωση ενός προγράμματος αποκατάστασης 

χαμηλής όρασης αποτέλεσε γεγονός. Το πρώτο οργανωμένο πρόγραμμα 

δημιουργήθηκε στη Σουηδία, συγκεκριμένα στη κλινική αποκατάστασης του τμήματος 

οφθαλμολογίας του πανεπιστημίου Λινσιέπιν (Linköping) , (Nilsson, Erik & Nilsson,  

1986 ). 
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Το 2000 τα κέντρα οπτικής αποκατάστασης δεν μπορούσαν να αποδείξουν με 

αξιόπιστα στοιχεία τα οφέλη που προσφέρει η αποκατάσταση στα ηλικιωμένα άτομα. 

Αυτό γιατί δεν είχαν μέχρι τότε κάποιο αξιόπιστο εργαλείο ώστε με τη δυνατότητα 

μετρήσεων να μπορούν να αναφέρουν άμεσα τα θετικά αποτελέσματα κυρίως σε 

επίπεδο καθημερινότητας και εμπλοκής του ατόμου. Αυτό όμως άλλαξε στην πορεία 

εξαιτίας των πραγματικών αναγκών των ατόμων που υποχρέωσαν τις υπηρεσίες 

αποκατάστασης για ηλικιωμένα άτομα με οπτικές αναπηρίες να πάρουν υπόψη τους 

προσωπικούς στόχους και ανάγκες του κάθε ατόμου (Crews, 2000). 

Οι μελλοντικοί στόχοι της αποκατάστασης των ηλικιωμένων θα πρέπει να 

σχεδιάζονται με βάση ένα εύρος υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, τα 

χαρακτηριστικά των χρόνιων αναπηριών τους και στη συνεχή ανάγκη τους για 

υποστήριξη πέρα από την ιατρική αποκατάσταση. Επίσης μελλοντικός στόχος είναι οι 

υπηρεσίες αυτές να είναι διαθέσιμες όλο το χρόνο και όποτε τις χρειάζονται τα άτομα 

αυτά καθώς και να συνεργάζονται μόνιμα και με άλλες ειδικότητες, όπως γιατροί για 

να μπορούν να επιβεβαιώσουν μέσα από κατάλληλες πρακτικές, πως οι ηλικιωμένοι 

να είναι σε θέση να μπορούν πρωτίστως να προσεγγίσουν τα κέντρα αποκατάστασης 

(προσβασιμότητα). Για τέτοιες υποστηρικτικές λειτουργίες θα πρέπει γενικότερα να 

συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες αποκατάστασης για την καλύτερη δυνατή 

ανεξάρτητη λειτουργία του ατόμου όσον αφορά την μεταφορά του, τη στέγαση, τη 

διατροφή κλπ. Τέλος, με τον αυξανόμενο αριθμό του ποσοστού των ηλικιωμένων που 

είναι οπτικά ανάπηροι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτές τις απαιτήσεις αλλά να τις 

υποστηρίξουμε σε ένα οργανωμένο σύστημα αποκατάστασης το οποίο θα 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων αυτών και της οικογένειάς τους 

(Crews, 2000). 

Η αποκατάσταση των οπτικών αναπηριών περιλαμβάνει τους τρόπους για την 

καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της υπολειπόμενης όρασης, ώστε να ενισχυθεί η 

λειτουργικότητα του ατόμου παρακάμπτοντας τα εμπόδια που προκαλούνται από την 

χαμηλή όραση. Οι υπηρεσίες της αποκατάστασης παρέχουν σημαντική βελτίωση σε 

διάφορους τομείς όπως στην ποιότητα διαβάσματος, στην πληροφοριακή προσέγγιση, 

στη συναισθηματική κατάστασή του ατόμου (μειώνουν τα συμπτώματα κατάθλιψης ) 

και γενικά στην ίδια την ποιότητα ζωής (Matti, Pesudovs, Daly, Brown & Chen, 

2011). 
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Στην Αυστραλία μόνο το 20 % των πόρων για υπηρεσίες αποκατάστασης δίνεται για 

τις υπηρεσίες αποκατάστασης της χαμηλής όρασης. Δεν προσφέρεται δωρεάν στα 

νοσοκομεία και οι ασθενείς παραπέμπονται σε κλινικές και σε μη κυβερνητικούς 

οργανισμούς (Matti et al.,  2011). Σε άλλες πάλι χώρες θα συναντήσουμε χαμηλή 

διαθεσιμότητα υπηρεσιών ή παντελή έλλειψη αυτών όπως για παράδειγμα στην 

Ελλάδα. 

Κάποιοι οργανισμοί προσφέρουν υπηρεσίες χαμηλής όρασης και κάποιες υπηρεσίες 

προσφέρονται στις κοινότητες για την απόκτηση δεξιοτήτων καθημερινής και 

ανεξάρτητης διαβίωσης (Matti et al.,  2011). 

Υπάρχει ισχυρός συσχετισμός μεταξύ της οπτικής αναπηρίας και της ηλικίας του 

ατόμου. Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων στην Αυστραλία οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν και προβλήματα όρασης ίσως σχετίζεται και με το γεγονός το ότι δεν 

θα επισκεφτούν τόσο εύκολα τις υπηρεσίες αποκατάστασης (Matti et al.,  2011). 

Χαρακτηριστικό που έχουν όλοι οι ηλικιωμένοι ανεξάρτητα από την χώρα που 

βρίσκονται. 

Η οπτική αναπηρία αυξάνεται σε επίπεδο εθνικό με οικονομικές επιβαρύνσεις 

επηρεάζοντας έτσι τις παροχές υγείας και κατά επέκταση και την ποιότητα ζωής των 

ατόμων. 

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης της όρασης κυρίως εστιάζουν στο να 

διατηρήσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο λειτουργικότητας με το να 

μεγιστοποιήσουν την υπολειπόμενη όραση και να διδάξουν δεξιότητες αυτόνομης 

διαβίωσης (Cimarolli, Boerner, Brennan, Reinhardt & Horowitz, 2011).  

Παρόλα αυτά μπορούν επίσης να καταπιαστούν με τις ψυχολογικές , 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις της απώλειας της όρασης . Γενικά το 

σημείο έναρξης της αποκατάστασης γίνεται με μια εξέταση πού περιλαμβάνει τον 

έλεγχο της  λειτουργικότητας της όρασης , της διάθλασης και στην συνέχεια με την  

συνταγογράφιση οπτικών και μη οπτικών βοηθημάτων (γυαλιά , μπαστούνι) 

(Cimarolli et al., 2011).   

  Λόγω των αναγκών του ατόμου άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον 

προσανατολισμό και την εκπαίδευση κινητικότητας και άλλες περιλαμβάνουν την 
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εκπαίδευση για απόκτηση δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης , ατομική συμβουλευτική 

καθώς και την υποστήριξη σε ομάδες. 

 Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις κυρίως στο λειτουργικό , 

κοινωνικό και ψυχολογικό τομέα (Cimarolli et al., 2011). 

Ασθενείς με προχωρημένη εκφύλιση της ωχράς δεν μπορούσαν να βοηθηθούν 

ικανοποιητικά με απλά βοηθήματα μεγέθυνσης. Στα προγράμματα διαφόρων 

στοιχείων αποκατάστασης χρησιμοποιούνται,  προηγμένα βοηθήματα και διάφορες 

εκπαιδευτικές μέθοδοι για την υποστήριξή των ατόμων κυρίως για να μάθουν να 

χρησιμοποιούν κατάλληλα βοηθήματα και συσκευές αλλά και να εκπαιδευτούν στο να 

χρησιμοποιούν την υπολειπόμενη όρασή τους (Nilsson et al.,   1986 ). 

Οι ηλικιωμένοι μπορούν να εκπαιδευτούν για να χρησιμοποιούν την υπολειπόμενη 

όραση τους εκπαιδευόμενοι στη χρήση βοηθημάτων υψηλής μεγέθυνσης, με τεχνικές 

για ανάγνωση σε πολύ μικρή απόσταση κάτι που απαιτεί ειδικές εκπαιδευτικές 

μεθόδους (Nilsson et al.,   1986 ). 

Η χρήση της υπολειπόμενης όρασης από το άτομο με αυτό τον τρόπο βελτιώθηκε 

δραματικά καθώς και η κατάσταση της ζωής του. Επιπλέον, το κόστος για την στήριξη 

από άλλες υπηρεσίες όπως κοινωνικής βοήθειας μειώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.  

Στην επιτυχία της αποκατάστασης της χαμηλής όρασης συμβάλει σε μεγάλο βαθμό η 

εισαγωγή στην εκπαίδευση χρήσης βοηθημάτων για την χρήση της υπολειπόμενης 

όρασης (Nilsson et al.,   1986 ). 

Η βελτίωση θα ήταν μεγαλύτερη αν περισσότεροι ασθενείς λάμβαναν τα βοηθήματα 

και μάθαιναν να τα χρησιμοποιούν. Όμως, πρακτικά αυτό δεν ήταν εφικτό, διότι δεν 

υπήρχαν τόσο ισχυρά βοηθήματα που θα μπορούσαν να υπερπηδήσουν τους 

παράγοντες όπως η ηλικία, η κινητική κατάσταση και η ψυχική υγεία, οι οποίες έχουν 

μεγάλη επιρροή στην κατάσταση του ατόμου (Nilsson et al.,   1986 ). 

Ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με μέτρια εκφύλιση της ωχράς μπορεί να βοηθηθεί 

στην διαδικασία της ανάγνωσης με μια περιορισμένη αύξηση στα κοντινά πρόσθετα 

βοηθήματα (γυαλιά) και με τη βοήθεια της διδασκαλίας για την ανάγνωση σε 

μικρότερη απόσταση. Η εκφύλιση της ωχράς εμφανίζεται στις μεγαλύτερες ηλικίες 

καθιστώντας έτσι απαραίτητο να εξεταστεί η επίδραση άλλων παραγόντων στην 
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αποκατάσταση, όπως η ψυχική υγεία του ατόμου και άλλες φυσικές ασθένειες που 

δημιουργούν προβλήματα στην όραση (Nilsson et al.,   1986 ). 

Σημαντική προϋπόθεση για αποτελεσματική αποκατάσταση αποτελεί η επικοινωνία 

του ατόμου με αναπηρία με τον δάσκαλο αποκατάστασης . Επιβάλλεται η σωστή και 

άψογη συνεργασία του ασθενή με τον δάσκαλο αποκατάστασης για να επέλθει η 

επιτυχία στον τομέα αυτό ( Saunders & Echt, 2007). 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν ανάγκη για περισσότερη φροντίδα στον τομέα 

της υγείας τους καθώς τα βασικά τους προβλήματα προκαλούνται από τις αναπηρίες 

όρασης και ακοής. Οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις ατόμων με διπλή αισθητηριακή 

απώλεια είναι λεκτικές. Η λεκτική επικοινωνία στηρίζεται και στην οπτική και στην 

ακουστική είσοδο των πληροφοριών με τη μορφή  λόγου, ανάγνωσης αλλά και με μη 

λεκτική έκφραση όπως νύξεις, χειρονομίες, στάση σώματος. 

Ο τόνος της φωνής δίνει πληροφορίες για την διάθεση και πρόθεση στην επικοινωνία, 

ενώ οι εκφράσεις προσώπου και η στάση σώματος μπορεί να αποκαλύψει τα 

συναισθήματα του ομιλητή καθώς οι χειρονομίες συχνά δίνουν πληροφορίες που 

συμπληρώνουν το λεκτικό περιεχόμενο. Επίσης η βλεμματική επαφή δίνει 

συναισθηματική σύνδεση στον ομιλητή με αυτόν που ακούει ( Saunders & Echt, 

2007).  

Η παροχή της πληροφορίας από πολλαπλά αισθητηριακά κανάλια, οπτικά, ακουστικά 

βοηθά το άτομο ώστε να αποκτήσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται. 

Το περιεχόμενο της ομιλούμενη πληροφορίας μπορεί να συμπληρωθεί με γραπτό 

τρόπο και αντίστοιχα το γραπτό μπορεί να επαναληφθεί με λεκτικό τρόπο ( Saunders 

& Echt, 2007). 

Ο δάσκαλος αποκατάστασης οφείλει να συμβουλεύσει το άτομο με αναπηρία ώστε να 

μπορέσει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα βοηθήματα που θα χρειαστεί για τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ( Saunders & Echt,2007). 
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Κατάλληλα βοηθήματα 

 

 Τα Σύμβολα Μπράιγ. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δείξει στον ασθενή πως να 

χρησιμοποιήσει τη κάθε πληροφορία, ο δε ασθενής οφείλει να επαναλαμβάνει 

τις λέξεις που του έμαθε ή του έδειξε ο εκπαιδευτής π.χ. πάνω σε φάρμακα. 

 

 Η καθαρή ομιλία. Η  αποφυγή μεταφορών, διαλέκτων και «αργκό» είναι 

απαραίτητη. Ενδείκνυται η χρήση παύσεων μεταξύ των λέξεων έτσι ώστε να 

μειωθεί ο ρυθμός της ομιλίας με σκοπό την κατανόηση τους. 

 

 

 Καθαρογραμμένα κείμενα. Το γραπτό υλικό να παρουσιάζεται σε ενεργή 

φωνή, με προσωπικές αντωνυμίες, με άμεσο και συγκεκριμένο λόγο. Στα 

έντυπα τα γράμματα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 14άρια και με αραιά 

διαστήματα μεταξύ των γραμμών. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι πολλές 

στήλες σε μια σελίδα . Να προτιμάται  η στοίχιση στα αριστερά, το τύπωμα 

υψηλής αντίθεσης μαύρο-άσπρο και τέλος το ματ χαρτί στην εκτύπωση για να 

μην υπάρχει θαμπάδα.  

 

 Βοηθητικές συσκευές. Η βοηθητική τεχνολογία για την υποστήριξη της ακοής 

και της όρασης, όπως τα ακουστικά βαρηκοΐας, ο μεγεθυντικός φακός (1,5-20 

φορές μεγέθυνση) που μπορεί να συνοδεύεται με φως ή άλλα έντονα χρώματα. 

 

 

 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ( Saunders & Echt, 2007). 
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Στους ηλικιωμένους η πρώτη ενέργεια που κάνει κανείς είναι να δώσει 

βοήθημα ακοής, ωστόσο και πάλι θα έχουν πρόβλημα να το διαχειριστούν όσοι έχουν 

και πρόβλημα όρασης. Επίσης απαραίτητη είναι η χρήση  ενισχυμένων τηλεφώνων με 

μεγάλα κουμπιά, συστήματα υπέρυθρα για την τηλεόραση, σύνδεση απευθείας 

ακουστικών-τηλεόρασης ( Saunders & Echt, 2007). 

Αποδεδειγμένο είναι πως η απώλεια όρασης λόγω ηλικίας έχει αρνητικά 

αποτελέσματα όσων αφορά τους δείκτες υγείας και ευζωίας. Tο πεδίο της 

αποκατάστασης της χαμηλής όρασης δημιουργήθηκε με στόχο την ανεξαρτησία, τη 

διατήρηση ποιότητας ζωής και την υποστήριξη ψυχοκοινωνικής προσαρμογής (Gold, 

Zuvela & Hodge, 2006) . 

Η οργάνωση μιας εξειδικευμένης αποκατάστασης της χαμηλής ή και βαριάς απώλειας 

της όρασης είναι ένα αναδυόμενο  πεδίο σε σχέση με πιο εδραιωμένους τομείς όπως η 

αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτά τα προγράμματα 

αποκατάστασης ξεκίνησαν  με την στήριξη από εθελοντικές μη κυβερνητικές 

οργανώσεις ( Markowitz, 2006). 

Πιο πρόσφατα, οι υπηρεσίες αποκατάστασης, εστιάζουν σε αυτοδιαχειριζόμενες 

προσεγγίσεις οι οποίες  βοηθάνε στο να αποκτήσουν τα άτομα τη δυνατότητα να έχουν 

την διαχείριση των επιπτώσεων της οπτικής τους αναπηρίας, με σκοπό να αναπτύξουν 

δεξιότητες για να είναι σε θέση να λύνουν τα προβλήματα της καθημερινότητας 

(Ryan, 2014). 

Εξετάζοντας τους «κινδύνους» στους ηλικιωμένους με απώλεια όρασης 

παρατηρούμε ότι παρουσιάζονται εμπόδια σε σχέση με την λειτουργικότητα του 

ατόμου και την ανεξαρτησία του με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρνητικές 

επιπτώσεις όπως οι τραυματισμοί και τα ατυχήματα, ο κίνδυνος για κοινωνική 

απομόνωση και το συναισθηματικό άγχος (Rudman, Egan, McGrath, Kessler, Gardner,  

King & Ceci, 2016).   

Οι ηλικιωμένοι με οπτικές αναπηρίες παρουσιάζουν χρόνια εξάρτηση από 

φροντιστές για την εκτέλεση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης.  
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Τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για 

«πτώσεις» (risk for falls) και οι οπτικές αναπηρίες  δεν αποτελούν την μοναδική αιτία 

για αυτές (Rudman et al., 2016).   

Τονίζεται η ανάγκη στο να εντρυφήσουμε στις πλευρές του κινδύνου. Αλλαγές στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας απαιτούν όλοι οι επαγγελματίες της αποκατάστασης. Να 

γίνει εκτίμηση της ασφάλειας και της κινητικότητας ηλικιωμένων στις δραστηριότητες 

καθημερινής διαβίωσης εξίσου στο σπίτι και στην κοινότητα (Riddering, 2008). 

Ο κίνδυνος εντοπίζεται στις οπτικές και κινητικές αναπηρίες γι αυτό προωθήθηκαν 

πρακτικές, ως μέσα διερεύνησης, ελέγχου και μέτρησης του κινδύνου κυρίως στους 

ηλικιωμένους.   

Κάποιες πρακτικές αποκατάστασης που στοχεύουν να ελαττώσουν τους 

κινδύνους μπορούν  δυνητικά να προκαλέσουν άλλους. Με το να τονίζουμε τους 

κινδύνους πολλές φόρες, αυτό ακριβώς δρα ανασταλτικά στο να εκτελέσει το άτομο 

τις αναγκαίες για την καθημερινότητα πράξεις,  πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο για 

αυτήν την ηλικία που ούτως ή άλλως κυριαρχείται από την παραίτηση. Αυτό αυξάνει 

την εξάρτηση ακόμη και για τις απλές ανάγκες και οδηγεί στην απώλεια της 

αξιοπρεπείας (Ballinger & Payne,  2002). 

Αντίθετα θα πρέπει να βελτιώνεται το περιβάλλον με μεθόδους και τεχνικές και να 

υποστηρίζεται το άτομο ώστε να μπορέσει να ζήσει με μια σχετική ανεξαρτησία 

(Bornat & Bytheway, 2010). 

Η εστίαση στους κινδύνους με βάση το βιοϊοατρικό και τεχνοεπιστημονικό 

πλαίσιο, σύμφωνα με του επιστήμονες πρέπει να ξεπεραστεί. Σκοπιμότερη είναι η 

δημιουργία ενός πιο φιλικού το περιβάλλοντος προσαρμοσμένο ,στις ανάγκες των 

ατόμων με τελικό στόχο την ενδυνάμωση  (Raymond, Grenier & Hanley, 2014). 

Επιπλέον, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό στους φυσικούς κινδύνους, οι τρόποι με τους 

οποίους άλλοι παράγοντες όπως η φτώχεια, η μικρή γνώση στα θέματα υγείας, ή η 

γεωγραφική θέση σε μια απομακρυσμένη περιοχή με περιορισμένη πρόσβαση, τόσο οι 

λειτουργικές όσο και άλλες μορφές κινδύνου για ηλικιωμένους ενήλικες τείνουν να 

παραμεληθούν. Πράγματι, οι δείκτες της ARVL-Age Related Vision Loss απώλεια 

όρασης λόγω ηλικίας, δηλαδή η μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας και η μείωση της 
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πιθανής βλάβης, δείχνουν περιορισμένη κατανόηση στις ανάγκες των ηλικιωμένων. 

Θα πρέπει να διευκολύνουμε τις πρακτικές και τις υπηρεσίες που προωθούν μια 

ουσιαστική ζωή στο άτομο (Pickard, 2009).  

Η τακτική να υπερτονίζονται οι κίνδυνοι και οι περιορισμοί δημιουργεί πρόσθετα 

προβλήματα περιθωριοποίησης λόγο φόβου και οδηγεί σε μεγαλύτερη εξάρτηση από 

υπηρεσίες και άτομα με τελικό αποτέλεσμα την απώλεια ανεξαρτησίας και 

αξιοπρέπειας (Bornat & Bytheway, 2010). 

Απόψεις  

Η επικρατούσα αντίληψη των ηλικιωμένων με οπτικές αναπηρίες ήταν ότι ίσως 

δεν χρειαζόταν τις υπηρεσίες αποκατάστασης ή ότι αυτές δεν θα τους προσέφεραν 

σημαντική βοήθεια. 

Αυτό που ωθούσε τους ηλικιωμένους στο να επισκεφτούν ένα κέντρο ή μια 

κλινική αποκατάστασης ήταν κατά κύριο λόγο η σύσταση του γιατρού - 

οφθαλμίατρου. Οι συμμετέχοντες με οπτικές αναπηρίες στέλνονταν από τα επείγοντα 

με σύσταση γιατρού και κατόπιν αξιολόγησης (Matti et al., 2011).  

Εξετάστηκε η διαδρομή που κάνει το άτομο από την στιγμή που παραπέμπεται 

από τις υπηρεσίες υγείας, μέχρι τις υπηρεσίες αποκατάστασης του, τα κίνητρα 

ενεργοποίησης και τη συμμετοχή του στην αποκατάσταση . 

Οι αιτίες και τα εμπόδια  που συνέτρεξαν στο να μην επισκεφτούν οι ηλικιωμένοι με 

οπτικές αναπηρίες τις υπηρεσίες αποκατάστασης και να μην ακολουθήσουν κάποιο 

πρόγραμμα είναι: 

1. Κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας. 

 

2. Δεν αισθάνονταν την ανάγκη. 

 

3. Έκριναν ότι δεν θα τους βοηθήσει. 

 

4. Ζούσαν σε γηροκομείο.  
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5. Χρειάζονταν υπηρεσίες κατ οίκον (Matti et al.,  2011). 

 

Αυτό που βοηθάει σημαντικά στη διέλευση στις υπηρεσίες είναι η άμεση 

επαφή του προσωπικού του κέντρου με τους ασθενείς, καθώς πολλοί ηλικιωμένοι με 

οπτικές αναπηρίες παραπέμπονται από τους γιατρούς ή το δημόσιο νοσοκομείο, άλλα 

δεν επισκέπτονται ποτέ τις υπηρεσίες αποκατάστασης. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συχνά την λανθασμένη κρίση ότι οι υπηρεσίες 

αποκατάστασης απευθύνονται μόνο στα άτομα με πλήρη απώλεια όρασης .  

Μερικοί βλέπουν την παραπομπή του ιατρού ως «στίγμα» τυφλότητας, κάποιοι άλλοι 

έχουν και άλλα πρόσθετα προβλήματα υγείας και φοβούνται μη συμπέσουν οι 

θεραπείες  τους κλπ. Συχνά είναι δύσκολο να πείσεις το γενικό πληθυσμό ότι μπορεί 

να βοηθηθεί από την αποκατάσταση . 

Πολλοί επαγγελματίες υγείας δεν ξέρουν την ύπαρξη αυτών των κέντρων 

αποκατάστασης. Σύμφωνα με έρευνα το 62% των καναδών οφθαλμιάτρων παρέπεμπε 

με κάτω του 1/10 όρασης του ασθενή, ενώ θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα η προσέγγιση 

για να μπορέσει να βοηθηθεί ο ασθενής (Adam & Pickering, 2007).  

Αυξάνοντας τη γνώση των ατόμων με οπτικές αναπηρίες για το τι μπορούν να 

προσφέρουν οι υπηρεσίες αποκατάστασης και τη γνώση για την ύπαρξη αυτών μπορεί 

να αυξήσει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και να επιτευχθεί ο αναμενόμενος στόχος 

χρησιμοποιώντας το.  

Επειδή συνήθως υπάρχει αντίδραση σε κάθε νέο στοιχείο που έρχεται να 

προστεθεί στη ζωή του, η απόκτηση των τεχνικών αυτών πρέπει να γίνεται με 

σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες του ηλικιωμένου και με τρόπο 

ώστε να κατανοήσει ότι αυτές οι δεξιότητες θα τον βοηθήσουν να αποκτήσει ξανά την 

αυτονομία του (Χατζηχαραλάμπους, 2000) . 

Η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών σε άτομα με οπτικές αναπηρίες ολοένα 

αυξάνεται και σχετίζεται με την ταχύτερη αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων.  
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Καθώς οι ηλικιωμένοι έχουν περισσότερα προβλήματα υγείας τα οποία δεν 

μπορούν να θεραπευτούν. Για παράδειγμα, η τρίτη ηλικία εμφανίζει συχνότερα 

εκφύλιση της ωχράς κηλίδας η οποία είναι και η κατεξοχήν αιτία για τα προβλήματα 

όρασής τους. Δεδομένης αυτής της σχέσης μεταξύ της απώλειας όρασης και των 

ηλικιωμένω η ζήτηση για υπηρεσίες αποκατάστασης χαμηλής όρασης είναι αυξημένη.  

Τα χρόνια οπτικά προβλήματα επηρεάζουν την αυτοπεποίθηση του ατόμου, 

την ανεξαρτησία του και του μειώνουν την ικανότητα να εκτελεί δραστηριότητες 

καθημερινής διαβίωσης και δεξιότητες μετακίνησης, αλλά επηρεάζει κυρίως και την 

αλληλεπίδρασή τους με την οικογένεια. Με την αποκατάσταση μπορούν να 

διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα ως έναν βαθμό. Επειδή οι υπηρεσίες 

αποκατάστασης υποστηρίζουν τις λειτουργικές ικανότητες των ατόμων μπορούν να 

εξοικονομηθούν έτσι κοινωνικοί πόροι καθώς θα μειώνονται οι ανάγκες των ατόμων 

για νοσοκομειακή περίθαλψη. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που οι περισσότεροι 

επιστήμονες συμφωνούν είναι ότι επιτυγχάνεται η γενικότερη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής αλλά και της ανεξαρτησία τους  (Kuyk et al. , 2008). 
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Κεφάλαιο πέμπτο: Καθημερινές Δεξιότητες Διαβίωσης – Daily Living Skills 

 

5.1 Η σύνδεση των Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης με την 
Αποκατάσταση 

 

Το μοντέλο αποκατάστασης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, διαμορφώθηκε σε 

πρόγραμμα επαγγελματικής αποκατάστασης εστιάζοντας στα άτομα και τις 

δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν καθώς και στην αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας τους καθώς θα τους επέτρεπε να εργαστούν ξανά. Από αυτό το 

σύστημα αποκατάστασης είχαν όμως αγνοηθεί οι ηλικιωμένοι. Έτσι τη δεκαετία του 

’70 αναπτύσσεται το μοντέλο που εστίαζε στην αποκατάσταση με στόχο την 

ανεξάρτητη διαβίωση. Σε αυτό το μοντέλο η εργασία δεν αποτελούσε τον μοναδικό 

στόχο αλλά αναγνώριζε εξίσου σημαντικά την ανεξάρτητη διαβίωση, την δυνατότητα 

ελέγχου στην κατανάλωση, τον αυτοπροσδιορισμό και την ενδυνάμωση του ατόμου. 

Όσον αφορά την αποκατάσταση των ατόμων για ανεξάρτητη διαβίωση συναντήθηκαν 

κάποιες δυσκολίες. Την μεγαλύτερη δυσκολία αποτέλεσαν τα εμπόδια στο περιβάλλον 

του ατόμου, τα φυσικά εμπόδια αλλά και τα κοινωνικά εμπόδια όπως κοινωνικά 

στερεότυπα ή συνήθειες (Wolffe, 2000).  

Η διεθνής ταξινόμηση της λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας 

(ICF) σύμφωνα με τον WHO λαμβάνει υπόψη τρεις τομείς (Πινάκας 2). Την βλάβη 

στο όργανο, τους περιορισμούς των δραστηριοτήτων του ατόμου λόγω βλάβης του 

οργάνου και την μειωμένη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνική ζωή. 
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Εικόνα 2. Η διεθνής ταξινόμηση της λειτουργίας, της αναπηρίας και της υγείας (ICF) 

της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) λαμβάνει υπόψη αυτές τις τρεις περιοχές 

( WHO, 2004). 

Αναλύοντας το παραπάνω σχεδιάγραμμα θα λέγαμε πως η βλάβη στο όργανο 

του ατόμου σχετίζεται με την εξασθένηση της σωματικής του λειτουργίας. Σε αυτόν 

τον τομέα συνήθως εφαρμόζεται συγκεκριμένη θεραπεία. Λόγω βλάβης του οργάνου 

δημιουργούνται περιορισμοί στις καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων με 

επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής. Διακρίνονται δύο κύριες λειτουργίες του οπτικού 

πεδίου. Η κεντρική όραση που σχετίζεται με κοντινές εργασίες και την ανάγνωση, και 

η περιφερειακή όραση που σχετίζεται με  τον προσανατολισμό και την κινητικότητα. 

Πάνω σε αυτά τα θέματα λειτουργικότητας της όρασης και τις επιπτώσεις που έχει 

στην καθημερινότητα του ατόμου ασχολείται η αποκατάσταση (Trauzettel-Klosinski, 

2011). 

Ένα στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη είναι ότι οι οπτικά ανάπηροι έχουν φτωχό 

λειτουργικό προφίλ, όσον αφορά την ικανότητα να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές 

δεξιότητες διαβίωσης σε σχέση με τους βλέποντες. Για παράδειγμα, ο Lamοureux 

ερεύνησε τους περιορισμούς σε σχέση με τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης σε 

συμμετέχοντες με οπτική αναπηρία οι οποίοι όμως δεν είχανε προϊστορία οπτικής 

αποκατάστασης. Κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι οι πιο περιορισμένες καταστάσεις που 

έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του ατόμου λόγω της οπτικής αναπηρίας 
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είναι η κινητικότητα γενικά και ειδικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον, η ικανότητα 

ανάγνωσης, η δυνατότητα για τα καθημερινά ψώνια αλλά και η συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου (Lamoureux, Hassell & Keeffe, 2004). 

Οι δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης (ΔΚΔ) αποτελούν τα πάντα στη ζωή 

των ανθρώπων και για τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Αυτές είναι οι βασικές 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την καθημερινότητα. Υπάρχουν 

εκατοντάδες δεξιότητες, τις οποίες τα άτομα εκτελούν από τη στιγμή που ξυπνάνε το 

πρωί μέχρι που πηγαίνουν για ύπνο το βράδυ (Punami & Rawal, 2000). 

Οι δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης (ΔΚΔ) είναι οι ημερήσιοι στόχοι που 

αποτελούν την καθημερινότητα  και περιλαμβάνουν ένα τεράστιο εύρος ενεργειών και 

συμπεριφορών. Από το καθάρισμα δοντιών, ντύσιμο, περπάτημα στο σπίτι, ετοιμασία  

του γεύματος μέχρι και επιδιόρθωση μιας διαρροής στο σπίτι (Ponchillia & 

Ponchillia,1996). 

Η περιορισμένη κοινωνική ζωή του ατόμου και η αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον του έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της ζωής του. Χρειάζεται να γίνει 

η προσαρμογή του περιβάλλοντος στις ανάγκες του ατόμου με οπτική αναπηρία, π.χ. 

στον αστικό ιστό και κυρίως στις διασταυρώσεις χρειάζεται να υπάρχει ειδική 

σήμανση υψηλής αντίθεσης ή απτική σήμανση και άλλα (Trauzettel-Klosinski, 2011). 

Σύμφωνα με την Wolffe στις υπηρεσίες αποκατάστασης, για άτομα με οπτική 

αναπηρία, γίνονται τρία επίπεδα παρέμβασης : 

1. Η ελάχιστη ή βραχύχρονη παρέμβαση. 

 

2. Η σε μέτριο βαθμό παρέμβαση. 

 

3. Και η εκτενή παρέμβαση η οποία αποτελεί δια βίου υποστήριξη για τα άτομα.  

Το πρώτο επίπεδο που αναφέρεται και ως επίπεδο πληροφόρησης αποτελεί 

ουσιαστικά ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για τα άτομα εκείνα που χρειάζονται λίγη 

ως ελάχιστη βοήθεια. Έρχονται από το δημόσιο σχολικό περιβάλλον με ίδιες 

δυνατότητες με τους συνομηλίκους τους. Πηγαίνουν σε κολλέγιο εργάζονται κάνουν 
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οικογένεια και συνδέονται με την κοινότητα. Η βοήθεια που χρειάζονται έχει να κάνει 

με τον τρόπο χρήσης των βοηθημάτων και των τεχνολογιών. Επίσης μπορεί να 

χρειάζονται βοήθεια επαγγελματικού προσανατολισμού όπου μπορούν να εφαρμόσουν 

μόνοι τους τις πληροφορίες που παίρνουν. Αυτοί που έχασαν την όραση τους ενώ 

εργάζονταν μπορούν μερικές φορές να επιστρέψουν στην δουλεία τους με την 

δυνατότητα επανεκπαίδευσης και με μικρή βοήθεια. Κινητικά είναι ανεξάρτητοι και 

κινούνται με βοήθημα, το ραβδί  (Wolffe, 2000). 

Στο δεύτερο επίπεδο παρέμβασης τα άτομα έχουν ανάγκη από αποκατάσταση όσον 

αφορά την εκπαίδευση τους . Οι περισσότεροι ανάπηροι οπτικά ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία, είναι μαθητές μέσης επιδεξιότητας και όπου χρειάζονται μετρίου επιπέδου 

παρέμβαση. Μπορούν να ακολουθούν και να εκτελούν λεκτικές και γραπτές οδηγίες 

με την κατάλληλη καθοδήγηση. Χρειάζονται τις υποδείξεις των δασκάλων και των 

εκπαιδευτών για την εκτέλεση κάποιου στόχου. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των ατόμων 

με ο.α. εργάζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικές καταστάσεις, υλικά 

κλπ. ώστε να καταφέρουν την εφαρμογή του προγράμματος πέρα από το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Μέσω της παρέμβασης αυτού του επιπέδου τα άτομα με οπτικές αναπηρίες 

μπορούν να αποκτήσουν μια δεξιότητα με ελάχιστη επίβλεψη από τον ειδικό 

εκπαιδευτικό. Γενικά η παρέμβαση θα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμη (Wolffe, 2000). 

Το τρίτο επίπεδο αποτελεί το υποστηρικτικό επίπεδο. Εδώ τα άτομα χρειάζονται 

παρέμβαση και υποστήριξη για όλους τους τομείς της ζωής τους (απόκτηση 

δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης). Αυτά τα άτομα λειτουργούν πολύ πιο κάτω από 

το μέσο όρο είτε γιατί έχουν επιπλέον νοητική αναπηρία ή πολλαπλές αισθητηριακές 

αναπηρίες. Η ανάγκη τους για υποστήριξη είναι μακρόχρονη ίσως και για όλη τους τη 

ζωή. Χρειάζονται εντατική καθοδήγηση και με την εξατομικευμένη παρέμβαση θα 

έχουν στο μέλλον καλύτερη απόδοση. Συνδυασμοί διαφόρων μεθόδων παρέμβασης 

είναι απαραίτητες. Οι οδηγίες θα πρέπει να λέγονται, να οπτικόποιούνται ή να 

παρουσιάζονται εξατομικευμένα. Πολλά άτομα σε αυτό το επίπεδο μπορούν να 

εργαστούν με την κατάλληλη υποστήριξη. Πολλά επίσης άτομα κινούνται μεταξύ των 

επιπέδων και αυτό εξαρτάται από τις απαιτήσεις αυτών σε συγκεκριμένο χρόνο 

(Wolffe, 2000). 



93 

 

Οι βλέποντες συνήθως μαθαίνουν να εκτελούν αυτές τις δραστηριότητες όταν 

τις εξασκούν οι ίδιοι ή όταν παρατηρούν τους άλλους. Ένα μεγάλο κομμάτι των 

Δ.Κ.Δ. μαθαίνεται μέσω της παρατήρησης και της μίμησης. Όταν η οπτική λειτουργία 

εμπλέκεται στην εκμάθηση αυτών των δεξιοτήτων, οι οπτικά ανάπηρα δεν μπορούν να 

τις κατακτήσουν από μόνοι τους. Μέσα από τις άλλες αισθήσεις τους λαμβάνουν μια 

ιδέα σχετικά με το τι συμβαίνει στο περιβάλλον, το οποίο δεν μπορούν να το 

προσεγγίσουν οπτικά (Punami & Rawal, 2000). 

Έχει παρατηρηθεί ότι η απώλεια της αυτοπεποίθησης σχετίζεται με την απώλεια 

της όρασης του ατόμου καθυστερώντας την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της 

καθημερινής τους διαβίωσης. Η έλλειψη των ερεθισμάτων από το περιβάλλον είναι 

επίσης η κύρια αιτία για περιορισμό της εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων. Οι 

κύριοι στόχοι της αποκατάστασης των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης θα πρέπει: 

 Να είναι ικανά τα άτομα να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές τους 

προκλήσεις με ανεξαρτησία και ασφάλεια. 

 Να είναι αυτάρκη. 

 Να έχουν αυτοπεποίθηση και να μπορούν να εμπλέκεται κοινωνικά. 

 Να αναπτύσσουν υγιείς διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέσεις. 

 Να μπορούν διαχειρίζονται τον εαυτό τους και το σπίτι τους. 

 Να μπορούν να προφυλάσσονται και να κινούνται με ασφάλεια στο σπίτι. 

 Να φροντίζουν την προσωπική τους υγιεινή. 

 Να μην εξαρτώνται από τους φροντιστές τους. 

 Να λαμβάνουν υπηρεσίες, ώστε να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και να 

μπορούν να αναπτύξουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους (Punami & 

Rawal, 2000). 

Έτσι, οι δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που κάνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Η εκπαίδευση ενός ατόμου με 

προβλήματα όρασης για αυτές τις δραστηριότητες του επιτρέπει να είναι αυτοδύναμος, 

ανεξάρτητος και πιο σίγουρος στις καθημερινές του δραστηριότητες. Παρότι αυτέ οι 

δεξιότητες είναι σημαντικές για την καθημερινή ζωή αποτελούν σημαντικά βήματα 

για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης στα θέματα που πραγματικά ενδιαφέρουν τα 

άτομα (Punami & Rawal, 2000). 
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Σημαντικός στόχος που χρειάζεται να θέσει το πρόγραμμα αποκατάστασης 

είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης από το άτομο με οπτικές 

αναπηρίες περιλαμβάνοντας αυτές τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το σπίτι, με 

την οργάνωση, μαγειρική, προσωπική φροντίδα, ψώνια, διαχείριση χρημάτων κ.λ.π. 

(Kuyk et al., 2008). 

5.2 Τι περιλαμβάνουν οι Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. 

 

Η οπτική αναπηρία μπορεί να επηρεάσει τομείς  της καθημερινότητας και χωρίς τις 

κατάλληλες οδηγίες στόχοι όπως η μετακίνηση, η μαγειρική , το ντύσιμο μπορεί να 

είναι αδύνατοι (Leonard, 2000).  

Τα άτομα που έχουν απώλεια όρασης βοηθούνται από τους εκπαιδευτές 

αποκατάστασης ειδικά στο να αποκτήσουν ανεξαρτησία στις καθημερινές 

δραστηριότητες.  

Οι Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης περιλαμβάνουν : 

 1. Διαχείριση σπιτιού (Home management). 

 2. Προσωπική φροντίδα (Personal management). 

 3. Ικανότητες προσαρμογής στην κουζίνα (Adaptive kitchen skills). 

 4. Δεξιότητες απλών επισκευών στο σπίτι (Home mechanics skills) 

 (Ponchillia & Ponchillia , 1996). 

Οι δραστηριότητες της καθημερινής διαβίωσης δημιουργούν νέες προκλήσεις για τα 

άτομα με οπτικές αναπηρίες. Κάθε ειδική πλευρά της επικοινωνίας όπως για 

παράδειγμα η χρήση της Μπράιγ (Braille)  απαιτεί τεχνικές καθώς χρειάζεται να 

υπάρχει διαθέσιμο ειδικό πρόγραμμα  π.χ. για τη χρησιμοποιήση Μπράιγ δεύτερου 

επιπέδου απαιτείται η γνώση των σύμβολων/χαρακτήρων. Αυτές οι ικανότητες 

επικοινωνίας έχουν προκαθορισμένο στόχο και αποτελούνται από έναν αριθμό 

ενδιάμεσων βημάτων που πρέπει να κατακτηθούν. Άτομα με οπτικές αναπηρίες 

μακροπρόθεσμα μπορεί να μην έχουν αποκτήσει εμπειρία ή να μην έχουν διδαχτεί 

δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης και άλλοι που τις είχαν αποκτήσει, όταν έβλεπαν 



95 

 

ακόμη, μπορεί να απωθούνται στην ιδέα άσκησης εργασιών της καθημερινότητας 

(Ponchillia & Ponchillia, 1996). 

 Πολλές προσαρμοσμένες τέτοιες δεξιότητες και τεχνικές χρησιμοποιούνται ακόμη και 

στην εργασία. Αυτές οι ΔΚΔ μπορούν να διδαχθούν μέσω ειδικού προγράμματος  

κάνοντας δυνατή την κατάκτησή τους από άτομα με οπτικές αναπηρίες. 

Άτομα με οπτικές αναπηρίες συχνά χρειάζονται διαφορετικούς τρόπους εκπαίδευσης 

για τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης. Πρώτον γιατί μπορεί να μην έχουν μάθει 

κάτι από μικρή ηλικία λόγω της περιορισμένης τους όρασης καθώς δεν μπόρεσαν να 

παρατηρήσουν τους γονείς τους και να μιμηθούν τις ενέργειες των καθημερινών 

εργασιών ή να βρίσκονταν σε  περιβάλλον υπερπροστατευτικό από τους γονείς λόγω 

του φόβου ατυχήματος. 

 Κάποιοι ενήλικες μπορεί να ανέπτυξαν δεξιότητες μαγειρικής με την εμπλοκή 

τους στην κουζίνα από παιδιά. Αυτό όμως είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί στα παιδιά 

με ο.α. καθώς, αυτά συνήθως δεν  έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν στην κουζίνα 

λόγω του φόβου των γονέων για πρόκληση ατυχήματος ή να μην λερωθούν.  Χρόνια 

υπερπροστασίας και έλλειψης εμπειριών δημιουργεί ενήλικες με εμμονές (Ponchillia 

& Ponchillia, 1996).  

Η ανεξάρτητη διαβίωση στην πράξη απαιτεί πολλές φορές δύσκολες επιλογές 

σε σχέση με τον έλεγχο πάνω στο πού, με ποιόν και πώς ζεις. Για παράδειγμα, για το 

άτομο με απώλεια όρασης, η καλή και σταθερή κατοικία μπορεί να διευκολύνει την 

ανεξάρτητη ζωή (Thomas Pocklington Trust, 2015). 

Συνθήκες Ζωής 

Οι έρευνες του Πανεπιστημίου του Birmingham σύγκριναν την κατοικία κι 

άλλες συνθήκες ζωής στην Αγγλία για τα άτομα με απώλεια όρασης (ηλικίας 16-44) 

σε σχέση με τους συνομήλικούς βλέποντες . Διαπίστωσαν πως η πλειοψηφία των 

ατόμων είναι ανύπαντροι και ζουν μόνοι σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους, 

είναι πιο πιθανό να νοικιάζουν παρά να αγοράζουν τα σπίτια που μένουν, συνήθως 

νοικιάζουν σπίτια από κοινωνικές δομές, ενώ οι συνομήλικές με φυσιολογική όραση 

νοικιάζουν σε ιδιώτες. Νεότερα άτομα με απώλεια όρασης είναι συνηθισμένο να ζουν 

σε μικρότερες κατοικίες,  διότι ζουν κυρίως μόνοι. Επίσης το επάγγελμα και το 
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εισόδημα επηρεάζει την ποιότητα της κατοικίας τους καθώς μονό το 1/3 των ατόμων 

που έχουν οπτική αναπηρία εργάζεται (Clements & Douglas, 2009) 

Τα μέσα μεταφοράς είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα άτομα με οπτική 

αναπηρία καθότι δεν μπορούν να οδηγήσουν και είναι εξαρτημένα από αυτά. Η 

μετακίνηση του ατόμου από το σπίτι στη κοινότητα και το αντίθετο έχει σχέση και με 

την προσβασιμότητα. Έτσι θα πρέπει τα σπίτια τους να είναι κοντά σε μέσα 

μεταφοράς (Thomas Pocklington Trust, 2015). 

 

5.3 Βασικές αρχές των Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης 

 

Τις βασικές αρχές των δεξιοτήτων διαβίωσης αποτελούν  η ασφάλεια, ο 

προσανατολισμός και κινητικότητα, η οργάνωση, η αναγνώριση και ο έλεγχος 

 

Ασφάλεια 

Η αδυναμία του να δει κανείς προκαλεί κινδύνους και άγχος στα άτομα με 

οπτικές αναπηρίες. Ο δάσκαλος αποκατάστασης οφείλει να τονίσει τις τεχνικές 

ασφάλειας και την κατάλληλη χρήση τεχνικών προσανατολισμού και κινητικότητας οι 

οποίες επίσης βοηθούν στην ασφάλεια του ατόμου. 

Τα άτομα με οπτικές αναπηρίες, πρέπει να μεριμνούν περισσότερο για την 

πρόληψη ατυχήματος απ’ ότι πριν. Τα άτομα που χάνουν την όραση τους κατά την 

ενήλικη ζωή αναγκάζονται να αλλάξουν κάποιες βασικές συνήθειες προκειμένου να 

αποφύγουν πολλαπλούς κινδύνους. Η σωστή οργάνωση του χώρου και η σχετική 

προετοιμασία συμβάλλουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Παράδειγμα τα αιχμηρά 

αντικείμενα (π.χ. μαχαίρι) είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα 

οργανωμένο σύστημα χρήσης και αποθήκευσης. 

Να είναι σε σημεία συγκεκριμένα να εντοπίζονται εύκολα και να τοποθετούνται σε 

συγκεκριμένο χώρο, με τις λαβές πάντα στραμμένες αντίθετα ώστε να αποφεύγονται 

τα ατυχήματα (Ponchillia & Ponchillia,1996). 
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 Κινητικότητα και Προσανατολισμός  

 

Κάποια άτομα χρειάζονται εκπαίδευση σε ανώτερες/προηγμένες τεχνικές 

προσανατολισμού και κινητικότητας. Αυτές  περιλαμβάνουν την χρήση μακριού 

ραβδιού, τεχνικές για ανεξάρτητη κίνηση έξω από το σπίτι, τεχνικές για την χρήση 

των δημόσιων μέσων μεταφοράς και άλλα. Οι δάσκαλοι αποκατάστασης για τον 

προσανατολισμό και την κινητικότητα καλούνται να προσανατολίσουν τα άτομα με 

οπτικές αναπηρίες σε καινούριες γειτονιές ή στον τόπο εργασίας τους και συχνά τους 

οδηγούν στο να προμηθευτούν έναν εκπαιδευμένο σκύλο-οδηγό (Ponchillia & 

Ponchillia, 1996). 

Στον τομέα της κινητικότητας και προσανατολισμού ο εκπαιδευόμενος αρχικά 

μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο συνοδεύεται από συνοδό , χρησιμοποιώντας ή όχι το 

λευκό μπαστούνι. Εκπαιδεύεται στο να μπορεί να προσανατολίζεται και να 

μετακινείται με ασφάλεια και ανεξαρτησία σε γνωστό ή άγνωστο εσωτερικό χώρο. 

Συγκεκριμένα το άτομο με πρόβλημα όρασης εκπαιδεύεται στο τομέα της 

επικοινωνίας με τους βλέποντες για αναζήτηση πληροφοριών, μαθαίνει να θέτει 

σωστές ερωτήσεις στους συνοδούς για τον προσανατολισμό του, γεγονός που 

προϋποθέτει γνώση και αντίληψη των εννοιών που έχουν σχέση με το χώρο, με τη 

θέση του σώματος τους στο χώρο, αλλά και με τις κοινωνικές δεξιότητες 

(Βερυκοκάκη, Κούβαρου  & Πουλέα, 2001). 

Η εκπαίδευση ενός ατόμου με πρόβλημα όρασης στη χρήση του λευκού 

μπαστουνιού με τις σωστές τεχνικές και ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετωπίζει 

κάθε φορά, είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής για την ανεξάρτητη μετακίνηση του. 

Παράλληλα, μαθαίνει να χρησιμοποιεί στο μέγιστο τις υπόλοιπες αισθήσεις και 

κυρίως την ακοή του. Έτσι πριν ακόμα αρχίσει να μαθαίνει να κινείται με το 

μπαστούνι του σ' ένα εξωτερικό χώρο εκπαιδεύεται στο πώς να ακολουθεί μια 

επιφάνεια (τοίχο) με το χέρι του χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα, όταν αυτός το κρίνει 

αναγκαίο, τεχνικές αυτοπροστασίας του σώματος του (Βερυκοκάκη και άλλοι , 2001). 
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Ο δάσκαλος κινητικότητας και προσανατολισμού καλείται να διδάξει αυτές τις 

βασικές τεχνικές προσανατολισμού και κινητικότητας στο εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον του ατόμου, αλλά και μέσα στο ίδιο του το σπίτι ιδιαίτερα αν το άτομο 

αυτό δεν έχει μάθει τέτοιες τεχνικές. Αυτές περιλαμβάνουν την τεχνική με οδηγό 

βλέποντα, τις τεχνικές αυτοπροστασίας, τεχνική «άνω χέρι και αντιβράχιο» / «κάτω 

χέρι και αντιβράχιο», τις τεχνικές εξερεύνησης (systematic search), τις τεχνικές 

ιχνηλάτησης (trailing) και κατεύθυνσης μέσα σε έναν χώρο, καθώς και τη βασική 

εξοικείωση με μια περιοχή. Αυτές οι τεχνικές μπορεί να βελτιώσουν την 

αυτοπεποίθηση,  αλλά και την αποτελεσματικότερη κίνηση του ατόμου με ο.α. 

(Ponchillia & Ponchillia,1996) 

 

 

Εικόνα 1. Τεχνική αυτοπροστασίας  , «άνω χέρι και αντιβράχιο» / «κάτω χέρι και 

αντιβράχιο» (Ponchillia & Ponchillia,1996).  
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Εικόνα 2. Τεχνική ιχνηλάτησης. «Τα δάχτυλα κρατιούνται σε διαρκή επαφή με μια 

επιφάνεια, όπως κατά μήκος ενός τοίχου ή άλλου αντικειμένου έτσι ώστε να 

πετυχαίνεται έτσι η προστασία του ατόμου. Αυτό γίνεται με το ειδικό «σύρσιμο» 

(trailing) της ράχης του χεριού στον τοίχο ή σε κάποια άλλη επιφάνεια ένος 

αντικειμένου» (Ponchillia & Ponchillia ,1996). 

 

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα στο ΚΕΑΤ υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα 

κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. 

Στόχοι της εκπαίδευσης στην κινητικότητα είναι: 

 Κινητικότητα και προσανατολισμός σε εσωτερικό χώρο αρχικά χωρίς 

μπαστούνι, με έμφαση στην κατανόηση του χώρου. 

 

 Σωματογνωσία. 
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 Εισαγωγή στη χρήση του μπαστουνιού και των αντίστοιχων τεχνικών σε 

εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. 

 

 Εκμάθηση τεχνικών για να διασχίζει ο μαθητής με ασφάλεια δρόμους. 

 

 Εκμάθηση διαδρομών. 

 

 Εξοικείωση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

 Κατασκευή και χρήση ανάγλυφων χαρτών. 

 

 Χρήση τεχνικών βοηθημάτων. 

 

 

Στις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης οι στόχοι που θέτονται είναι: 

 

 Καλλιέργεια των αισθήσεων. 

 

 Προσωπική υγιεινή. 

 

 Οργάνωση και τακτοποίηση. 

 

 Μαγειρική και νοικοκυριό. 

 

 Τεχνικές φαγητού. 

 



101 

 

Το τμήμα κινητικότητας ασχολείται με θέματα προσβασιμότητας, προγράμματα 

εκπαίδευσης νέων εκπαιδευτικών κινητικότητας, καθώς με την κατασκευή 

βοηθημάτων απαραίτητων για τα άτομα με οπτικές αναπηρίες. Για παράδειγμα 

νοητικούς χάρτες αφής (Ζώνιου – Σιδέρη, 2011). 

Σε σύγκριση με τους περισσότερο οικείους χώρους του σπιτιού και 

οποιοδήποτε άλλου ιδιωτικού χώρου, ο εξωτερικός χώρος αποτελεί δύσκολο πεδίο. Τα 

εμπόδια είναι πολλά και επικίνδυνα για τυφλούς ή ανθρώπους με μειωμένη όραση. 

Ένα από αυτά είναι οι απότομες υψομετρικές διαφορές, οι οποίες στη πλειοψηφία τους 

δεν σηματοδοτούνται, αντικείμενα που εμποδίζουν την πορεία των ατόμων, διότι 

συνήθως υπάρχουν εκεί που δεν τα περιμένει κανείς και οι διασταυρώσεις. 

Τα κέντρα στις πόλεις είναι περίπλοκα, απρόβλεπτα, συνήθως ανοργάνωτα, άρα 

επικίνδυνα για τα άτομα με οπτικές αναπηρίες. Διατρέχουν συχνά τον κίνδυνο να 

προσκρούσουν σε αντικείμενα κυρίως όταν βρίσκονται σε ανισόπεδες επιφάνειες των 

δρόμων, τα οποία δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά με το λευκό μπαστούνι 

(Παπασωτηρίου, 2011). 

Γενικότερα, τεχνικές για την κατάλληλη σήμανση και πληροφόρηση των 

ατόμων με οπτικές αναπηρίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να είναι εγκαίρως 

αντιληπτό κάτι επικίνδυνο, οι εργασίες σε πεζοδρόμια ή οι εξοχές ορισμένων 

τμημάτων των κτηρίων. Κάποιες από τις οδηγίες για την καταλληλότητα της 

σήμανσης είναι απλές και αφορούν την χρησιμοποίηση σημάτων με καθαρά σύμβολα, 

να είναι η πληροφορία με το κατάλληλο χρωματικό κοντράστ σε σχέση με το φόντο 

και να φωτίζονται επαρκώς τα ιδιαίτερα σημαντικά σύμβολα σε διάφορες διαδρομές, 

έχοντας επιπλέον απτική απεικόνιση. 

Σε σχέση με τη μετακίνηση στο εσωτερικό ενός κτιρίου, η προσβασιμότητα για 

πολλούς ανθρώπους και ειδικότερα για τα άτομα με οπτικές αναπηρίες είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη. Η χρήση μελετημένου φωτισμού, χρωμάτων, τονικών αντιθέσεων, 

διαφορετικών υφών, είναι απαραίτητη για την παροχή πληροφοριών στους οπτικά 

ανάπηρους. 

Οι τυφλοί έχουν δυσκολίες στο βάδισμα, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιούν σκάλες 

που να μην είναι απότομες και θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με χειρολαβές για 
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επαρκή στήριξη. Τοποθετείται πάνω και γύρω από τη σκάλα και να τονίζεται το 

τελείωμά της. Μια ακόμη σημαντική οδηγία είναι να γίνονται αντιληπτές οι γυάλινες 

πόρτες με ειδική σήμανση σε έντονο χρώμα και να μην χρησιμοποιούνται 

περιστρεφόμενες πόρτες (Goldsmith , 2000). 

Όταν ένας βλέπων βοηθάει ένα άτομο με οπτικές αναπηρίες χρησιμοποιεί τις 

τεχνικές του βλέποντα οδηγού. Με ειδική λαβή του χεριού πιάνει ο οπτικά ανάπηρος 

τον βλέποντα οδηγό και στέκεται ένα βήμα πίσω για να μπορεί να αντιλαμβάνεται 

καλύτερα τις αλλαγές στο βηματισμό ή στην κατεύθυνση. Το κλειδί είναι η 

επικοινωνία. Έτσι ο οδηγός ρωτάει αν θέλει βοήθεια, τον πληροφορεί για την 

κατεύθυνση που έχουν κάθε φορά και για  τα εμπόδια (Ponchillia & Ponchillia,1996). 

 

Τεχνικές Διαχείρισης οικίας 

Οργάνωση  

Το να χάνει κανείς τα πράγματα του όπως εργαλεία, κλειδιά καθώς και 

προσωπικά αντικείμενα είναι ενοχλητική εμπειρία για όλους μας. Για τα άτομα με 

οπτική αναπηρία είναι συνηθισμένη κατάσταση ειδικά όταν κάνουν χειρονακτική 

εργασία στην κουζίνα, κατά τον προσωπικό τους καλλωπισμό όπως το μακιγιάζ και 

άλλα. Έτσι όπως και στην ασφάλεια, η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση και η 

οργάνωση αποτελεί το βασικό κλειδί για την προστασία από ατυχήματα  

 

Αναγνώριση 

Ένας άλλος τομέας της οργάνωσης είναι η αναγνώριση καθώς και η 

τιτλοδότηση (ταμπέλες) των αντικειμένων. Για την αναγνώριση είναι πολύ βοηθητική 

η τεχνική της τοποθέτησης ετικετών ή σημαδιών. Για παράδειγμα, το ράψιμο κλωστής 

με συγκεκριμένο τρόπο στην ετικέτα ενός ρούχου μπορεί να βοηθήσει στην 

υπενθύμιση χρώματος για τη χρωματική συμφωνία των ρούχων. Η τοποθέτηση 

ετικετών σε CD μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση αυτών. Η συλλογή κομματιών από 

συσκευασίες με σήμανση Μπράιγ για παράδειγμα οι συσκευασίες  τροφίμων που 

έχουν ανοιχτεί δημιουργεί αυτομάτως τη λίστα αγορών για την επόμενη επίσκεψη στο 
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κατάστημα τροφίμων. Αυτή η μορφή οργάνωσης απαιτείται για άτομα με οπτική 

αναπηρία για να μπορούν να αναγνωρίσουν είδη όπως κονσερβοποιημένα τρόφιμα, 

συσκευασμένα τρόφιμα ακόμη και ρούχα τα οποία φέρουν ταμπέλα σε Μπράιγ 

(Ponchillia & Ponchillia ,1996). 

 

Έλεγχος και πρόληψη: 

Ο έλεγχος αναφέρεται στην απτική αναγνώριση της καθαριότητας μιας 

περιοχής. Σκόνη ή λεκέδες με διαφορετική υφή από την υπόλοιπη επιφάνεια είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμα μέσω της αφής. Λεκέδες που δεν έχουν διαφορετική υφή από 

την υπόλοιπη επιφάνεια δεν είναι ανιχνεύσιμοι εύκολα γι’ αυτό και η πρόληψη είναι 

βασική τεχνική που διδάσκεται. 

Αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική ώστε να διατηρεί το άτομο καθαρό το 

περιβάλλον του. Γι’ αυτό για την ασφάλεια και την οργάνωση οι προληπτικές τεχνικές 

είναι απαραίτητες. Έτσι για παράδειγμα στον νιπτήρα της κουζίνας ή στον πάγκο της 

κουζίνας βάζοντας εφημερίδες μπορεί κανείς να βάψει και να καθαρίσει τα παπούτσια 

του αποφεύγοντας να λερώσει (Ponchillia & Ponchillia, 1996). 

 

        5.4 Ειδικές δεξιότητες προσαρμογής 

 

Ο εντοπισμός των αντικειμένων, ο εντοπισμός της τροφής στο πιάτο, το 

κόψιμο του κρέατος και των άλλων τροφών, το άπλωμα του βουτύρου, η χρήση 

γλυκαντικών, το κράτημα των κουταλιών και πιρουνιών, το κράτημα του πιάτου 

αποτελούν κάποιες από τις βασικές δεξιότητες για την παρασκευή ενός γεύματος 

(Ponchillia & Ponchillia,1996). 

 

Εντοπισμός:  

Το να εντοπίσεις ένα στόχο με συσκευή κοντινής εστίασης μπορεί να είναι δύσκολο 

για πολλά άτομα διότι η περιοχή που μεγεθύνεται είναι μικρή. Οι δυσκολίες είναι 
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περίπου ίδιες με αυτές του εντοπισμού απτικά ενός υπερυψωμένου συμβόλου με το 

δάχτυλο. Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποιες τεχνικές εντοπισμού που διευκολύνουν 

την ζωή των ατόμων με οπτικές αναπηρίες. 

 

Τιτλοδότηση:  

Ειδικά σύμβολα, ανάγλυφα γράμματα, μεγαλογράμματη γραφή, Μπράιγ (Braille), με 

άλλους απτικούς κώδικες. 

Παράδειγμα ανάγλυφα γράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

διαφοροποίηση των προϊόντων στα ράφια της κουζίνας ή η γραφή Μπράιγ. Μαγνητικά 

γράμματα μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε κονσέρβες για την διαφοροποίηση των 

τροφίμων π.χ. το Ν για noodles κλπ. (Ponchillia & Ponchillia, 1996). 

Δεξιότητες που απαιτούνται για την αγορά προϊόντων: 

Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές όσον αφορά τη διαδικασία αγοράς τροφίμων. 

Χρειάζονται δεξιότητες για την εντόπιση των αντικειμένων και εδώ είναι χρήσιμη η 

βοήθεια των εθελοντών ή εργαζόμενων στο κατάστημα καθώς μπορούν να τους 

βοηθήσουν και για την μεταφορά πραγμάτων στο σπίτι (Ponchillia & Ponchillia, 

1996). 
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Εικόνα 3. Διάγραμμα από σουπερ μάρκετ. Τεχνική για την αγορά τροφίμων 

(Ponchillia & Ponchillia,1996). 

 

5.5 Δεξιότητες για διαχείριση προσωπικής φροντίδας. 

 

1. Η φροντίδα ρούχων :  

 

Για την φροντίδα των ρούχων είναι ιδιαίτερα σημαντική η οργάνωση με την 

τοποθέτηση ταμπελών με τις πληροφορίες σε γραφή Μπράιγ Braille ή με ταμπέλες 

που ράβονται πάνω στα ρούχα.  

 

2. Πλύσιμο ρούχων : 

 

Σημαντική η εκπαίδευση τεχνικών για τα άτομα με οπτικές αναπηρίες ώστε να 

μπορούν να ρυθμίζουν σωστά τα κουμπιά του πλυντηρίου στα σωστά προγράμματα, 

να κατηγοριοποιούν τα ρούχα, να βάζουν σωστά σκόνη πλυντηρίου κλπ.  
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3. Διαχείριση χρημάτων: 

 

Η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης χρημάτων είναι χρήσιμη για τα άτομα με οπτικές 

αναπηρίες ώστε να  αποκτήσουν ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση. Ο δάσκαλος 

αποκατάστασης μπορεί να βοηθήσει τα άτομα αυτά στην οργάνωση των οικονομικών 

τους υποχρεώσεων, γενικά στην αναγνώριση των χρημάτων καθώς και στην χρήση 

κατάλληλων τεχνικών όταν θα  χρησιμοποιούν χρήματα δημόσια.  

Η τεχνολογία βοηθάει ιδιαίτερα αυτά τα άτομα. Για την πληρωμή λογαριασμών ή 

ελέγχου των χρημάτων τους, μπορούν να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με ειδική 

υπηρεσία της τράπεζας (24 ώρες) ή με χρήση αυτόματων καρτών όπως πιστωτικών 

τυπωμένων με Braille (Ponchillia & Ponchillia, 1996). 

Στην πλειοψηφία τους οι υπηρεσίες αποκατάστασης ανεξάρτητα από το είδος 

της αναπηρίας, παρέχουν τη βασική αξιολόγηση της οπτικής λειτουργίας του ασθενή 

για να του προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη, κατάρτιση και παροχή οπτικών 

βοηθημάτων. Σε κάποιους φορείς αποκατάστασης εκτός από την προσφορά βασικών 

υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με την οφθαλμική εξέταση και με την παροχή 

βοηθητικού εξοπλισμού και βασική εκπαίδευση για τα βοηθήματα, πολύ συχνά 

προσφέρονται προηγμένες υπηρεσίες για εντατική εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση 

συσκευών, την εκπαίδευση για κινητικότητα και προσανατολισμό, εκπαίδευση για 

χρήση της αφής (τεχνικές ιχνηλάτησης) καθώς και ψυχολογική υποστήριξη μέσα σε 

ομάδες και τέλος, με την οργάνωση επισκέψεων στο σπίτι του ασθενή  (Owsley et al., 

2009).  

Υπάρχει προβληματισμός και γίνονται διάφοροι έλεγχοι για το πώς η 

αποκατάσταση με την εκπαίδευση τεχνικών βοηθάει τα άτομα με οπτικές αναπηρίες 

να παραμείνουν ανεξάρτητα και να φέρουν εις πέρας τις εργασίες του σπιτιού, τα 

καθήκοντα εργασίας, αλλά και τις υποχρεώσεις στη κοινότητα ( Cimarolli et al., 

2006). 
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Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης με την χρήση βοηθημάτων - IADL 
 

Ο όρος δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης με βοηθήματα Instrumental 

Activities of Daily Living scale (IADL) αναφέρεται σε μια ποικιλία πολύπλοκων 

δραστηριοτήτων απαραίτητων για να υποστηρίξουν την καθημερινότητα μέσα στο 

σπίτι και στην κοινότητα. Περιλαμβάνει εγκατάσταση και διαχείριση του σπιτιού και 

των οικονομικών, προσωπική φροντίδα, προετοιμασία γεύματος και καθαριότητα, 

ψώνια, φροντίδα των άλλων και των δεσποζόμενων ζώων, μεγάλωμα παιδιών, 

θρησκευτική δραστηριότητα, διαχείριση επικοινωνίας, θέματα ασφαλείας και 

κινητικότητα στη κοινωνία (The American Occupational Therapy Association, 2008). 

Η επιπρόσθετη δυσκολία στο να εκτελέσει κανείς τις δραστηριότητες 

καθημερινής διαβίωσης (ADL) συνοδεύεται με μειωμένη ποιότητα ζωής και 

ανεξαρτησίας και υψηλό κόστος ιατρικής φροντίδας και χρησιμοποίησης υπηρεσίας. 

Οι δυσκολίες για την εκτέλεση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών 

δεξιοτήτων σχετίζονται με την απώλεια της όρασης και υπάρχει μια διαφορετική 

σχέση μεταξύ των λειτουργιών καθώς οι IADL είναι περισσότερο απαιτητικές και 

απαιτούν καλύτερες οπτικές ικανότητες. Δεδομένου ότι η συχνότητα των ατόμων που 

ζουν με απώλεια όρασης αυξάνεται, παίρνοντας επιδημικές διαστάσεις λόγω της 

γήρανσης του πληθυσμού, καταλαβαίνουμε γιατί η σχέση μεταξύ της όρασης και της 

συμμετοχής σε σημαντικές δραστηριότητες έχει τόσο σημαντικές επιπτώσεις (Berger 

& Porell, 2008). 

Με την χρήση των εργαλείων-ερωτηματολογίων που ελέγχουν την 

λειτουργικότητα των IADL μπορεί επίσης να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα 

θεραπειών αποκατάστασης στα άτομα με οπτικές αναπηρίες (Orellano, Colón, 

Arbesman, 2012). 

Για να αναπτυχθεί η αυτοπεποίθηση των ατόμων ώστε να μπορέσουν να 

χρησιμοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους, και να καταφέρουν να εκπληρώσουν τους 

στόχους του προγράμματος αποκατάστασης, ο δάσκαλος αποκατάστασης 

χρησιμοποιεί προσαρμοστικές συσκευές, που διευκολύνουν τις οικιακές λειτουργίες 

και συσκευές για τη δημιουργία χειροτεχνιών και συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες 

ελευθέρου χρόνου (Kuyk et al., 2008). 
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5.6 Υποστηρικτική Τεχνολογία 

 

Ίσως η τεχνολογία αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για την αποκατάσταση. 

Ο δάσκαλος αποκατάστασης για να μπορέσει να προσεγγίσει τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας και της ιατρικής θα πρέπει να συμβαδίζει με τις νέες τεχνολογίες και να 

ενημερώνεται τακτικά. Το να αρνείται την δύναμη της νέας τεχνολογίας διότι δεν την 

κατέχει ο ίδιος ή δεν την γνωρίζει είναι μεγάλο λάθος.  

Στη σύγχρονη εποχή έχουμε δει μια δραματική αύξηση του ενδιαφέροντος 

στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για άτομα με οπτικές αναπηρίες. Παρ’ όλα αυτά 

και παρά την παρουσία πολλών συσκευών η αποδοχή από τους χρήστες είναι χαμηλή 

και αυτό είναι ακόμα χειρότερο στα παιδιά γιατί αυτές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η 

πλειοψηφία των συσκευών έχει αναπτυχθεί χωρίς να παίρνονται υπόψη οι μηχανισμοί 

του εγκεφάλου στις οποίους οφείλονται οι βλάβες ή αντίθετα δεν παίρνεται υπόψη η 

φυσική ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται πληροφορία (Cuturia, Aggius-

Vellaa, Campusa, Parmiggianib & Goria, 2016). 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η αναπηρία έχει εξελιχθεί . Από ένα 

αμιγώς ιατρικό μοντέλο που στοχεύει στην αποκατάστασης της βλάβης μεταβαίνουμε 

σε ένα άλλο που στοχεύει στην υπερπήδηση των εμποδίων που δημιουργεί η 

αναπηρία. Η νομοθεσία υποχρεώνει την  προώθηση της έρευνας και την αύξηση 

διαθεσιμότητας νέων τεχνολογιών κατάλληλων για άτομα με αναπηρία, δίνοντας 

προτεραιότητα στις τεχνολογίες χαμηλού κόστους (Scholz, 2015).  

Υποστηρικτική τεχνολογία είναι γενικός όρος που περιλαμβάνει τεχνολογία, 

εργαλεία, υπηρεσίες και τροποποιήσεις του περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται από 

άτομα με αναπηρίες για να ξεπεράσουν κοινωνικά εμπόδια η υποδομές, να 

συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία, εκτελώντας δραστηριότητες εύκολα και με 

ασφάλεια (Hersh,  2010).   

Στα άτομα με οπτικές αναπηρίες η υποστηρικτική τεχνολογία χρησιμοποιείται 

για την αντίληψη του περιβάλλοντος και κίνηση σε αυτό,  την επικοινωνία , 
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εκπαίδευση, προσωπική φροντίδα και γενικότερα στόχους της καθημερινότητας 

(Brassai, Bakó & Losonczi, 2011). 

Τα συστήματα ρομποτικής που μπορούν να υποστηρίξουν τον αυτόνομο 

προσανατολισμό είναι μάλλον πολύπλοκα γι’ αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

είμαστε εντελώς σίγουροι για την λειτουργία τους. Αυτή όμως η υποστήριξη όπως και 

η συσκευή προσανατολισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους τυφλούς. Κρίσιμες 

βλάβες συστήματος δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στα άτομα που εξαρτώνται 

πλήρως από αυτό για τον προσανατολισμό και την κινητικότητά τους. Μια από τις 

σύγχρονες τάσεις είναι ο σχεδιασμός συστημάτων που επαναφέρουν αυτόματα , έστω 

και μερικά, την λειτουργικότητά τους μετά από σοβαρές δυσλειτουργίες (Vasic & 

Billard, 2013). 

Η ανάπτυξη των ρομποτικών συστημάτων και η λύση των προβλημάτων που 

εμφανίζουν τα πρωτότυπα του , θα φέρει επανάσταση στην υποστήριξη των ατόμων 

με οπτικές αναπηρίες (Vasic & Billard, 2013). 

Για την υποβοήθηση ατόμων με προβλήματα όρασης, μεγάλη σημασία αποκτά 

το διαδίκτυο. Η βοήθεια είναι τεράστια στα θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Υπάρχουν ήδη εργαλεία σε λειτουργία όπως η δυνατότητα μεγέθυνσης, η συνθετική 

ομιλία που αποτελείται από μια εφαρμογή συνθέτης ομιλίας και από έναν αναγνώστη 

οθόνης, από οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, κι από συσκευές απτικής διασύνδεσης. 

Υπάρχουν όμως και μεγάλα προβλήματα προσβασιμότητας που οφείλονται στην ίδια 

την κατασκευή της ηλεκτρονικής σελίδας (Williamson, Wright, Schauder & Bow, 

2001). 

Ενώ η πρόθεση των  ίδιων των εφευρετών της διαδικτυακής πλατφόρμας με γραφικά, 

της WWW, ήταν να μη δημιουργείται μειονέκτημα για τα άτομα με οπτική αναπηρία , 

στην πράξη αυτό δεν επετεύχθη στην HTML η οποία είναι η συνηθισμένη 

κωδικοποίηση σελίδας. Γίνονται προσπάθειες γι αυτό, όπως η ανάπτυξη της SGML 

(Standard Generalized Markup Language), που αποτελεί κωδικοποίηση  σελίδας όπως 

η HTML όμως  σε αντίθεση με αυτή επιτρέπει πίνακες και σχέδια να κωδικοποιηθούν 

σε κείμενο. Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και για το PDF που περιέχει πίνακες και 

σχέδια. Τα μεν απλό PDF δεν παρουσιάζει πρόβλημα στην μετατροπή σε κείμενο η 
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HTML ενώ το PDF που περιέχει πίνακες και σχέδια αδυνατεί να τα παρουσιάσει σε 

μορφή κειμένων (Williamson et al., 2001). 

Άλλη μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, πάλι στο χώρο του διαδικτύου είναι η 

ανάπτυξη εφαρμογών για υποστήριξη συσκευών με IoT (Internet of Thinks). Με τον 

όρο αυτό εννοούμε το σύμπλεγμα των συσκευών και αισθητήρων που περιλαμβάνει 

μια τεχνολογία που βασίζεται στη διασύνδεση καθημερινών αντικειμένων μεταξύ 

τους, καθώς και με εφαρμογές και δεδομένα που μπορούν να αναγνωριστούν και να 

ελεγχθούν μέσω του Internet ( Abdelgawad, Yelamarthi  & Khattab, 2017). 

Ο συνδυασμός του με μια νοσοκομειακή υπηρεσία βασισμένη σε πρωτόκολλο 

διαδικτυακής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, είναι δυνατόν να αξιοποιήσει 

βιομετρικά δεδομένα από το σπίτι και να γίνουν σωτήριες επεμβάσεις όπως για 

παράδειγμα στην περίπτωση πτώσης του ατόμου. Μένουν να αναπτυχτούν βέβαια οι 

συσκευές έλεγχου για τον ίδιο τον ασθενή που να είναι αξιόπιστες και προσιτές 

(Abdelgawad et al., 2017). 

Ακόμη και το κλασικό λευκό μπαστούνι γίνεται έξυπνο με χρήση τεχνητής 

νοημοσύνης και διαδικτύου των πραγμάτων (Ali, Javed, Khan, Jabeen & Akbar, 

2018).  

Τα συστήματα πλοήγησης που έχουν δημιουργηθεί για τυφλούς είναι 

πολύπλοκα γιατί περιλαμβάνουν συστήματα θέσης (GPS), αισθητήρες, βιντεοκάμερες, 

ανιχνευτές ραδιοσυχνότητας με αλγόριθμους θέσης  και επεξεργασίας εικόνας. Ακόμη 

και η λύση του σκύλου οδηγού είναι πολύ ακριβή καθώς και το λευκό μπαστούνι που 

ελέγχει για εμπόδια δεν μπορεί να προσφέρει πλοήγηση. Για το σχεδιασμό ενός 

συστήματος με χαμηλό κόστος που να μπορεί μάλιστα να χρησιμοποιηθεί σε 

κλειστούς χώρους, χωρίς σήμα θέσης, γίνονται προσπάθειες αξιοποίησης 

απλούστερων και ήδη διαθέσιμων τεχνολογιών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι  το 

ROVI που βασίζεται στη πλατφόρμα Lego NXT που είναι αδρανούς πλοήγησης 

(inertial navigation). Αυτό αξιοποιεί ένα οπτικό οδόμετρο που συνδυάζεται με φίλτρο 

αδρανούς πλοήγησης. Το πρωτότυπο είναι αποτελεσματικό για εσωτερικούς γνωστούς 

χώρους αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη ανάπτυξη με προσθήκη αισθητήρων και δημιουργία 

γραφήματος εξωτερικού χώρου ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί και εκεί (Alhmiedat,  

Taleb & Samara, 2013).  
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Άλλα απλούστερα συστήματα πλοήγησης, αποτελούν οι εφαρμογές στο κινητό 

οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και για άλλα θέματα της καθημερινότητας όπως για 

παράδειγμα για την διαδικασία αγοράς τροφίμων (Soares, 2014) 

Η ανάπτυξη αισθητήρων στο άτομο με οπτικές αναπηρίες και η χρήση 

προγραμμάτων στο κινητό μπορούν να συμβάλουν στην κινητικότητα και 

λειτουργικότητα μέσα σε ένα χώρο που έχει και αυτός ανάλογους αισθητήρες, πχ 

έξυπνο σπίτι ( Hyun & Satish, 2016). 

Στο σύνολο ενός αστικού περιβάλλοντος μπορεί επίσης να αναπτυχτούν  

εφαρμογές για δημιουργία έξυπνης πόλης, που θα βοηθούσαν δραματικά τα άτομα με 

οπτικές αναπηρίες ( Marques,  Toledo, Amorim,  Kofuji & Santos, 2017). 

Η τεχνητή νοημοσύνη διαπερνά όλους τους κλάδους της επιστήμης και 

περιλαμβάνει ποικίλες εφαρμογές:  

Α)γνωστικής επιστήμης όπως νευρωνικά δίκτυα, γενετικούς αλγορίθμους, έξυπνους 

πράκτορες (intelligent agent). 

Β)ρομποτικής, όπως οπτική αντίληψη, κίνηση, πλοήγηση. 

Γ)φυσικής διασύνδεσης, όπως φυσική ομιλία, αντίληψη γλώσσας, εικονική 

πραγματικότητα (Ashok, 2017). 

Παραδείγματα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν πολυάριθμα. Έτσι γίνεται 

χρήση στην εκπαίδευση, ειδικά για τα άτομα με οα. Μια τέτοια  είναι η εκμάθηση της 

Μπραϊγ (McCarthy, L. Rosenblum, Johnson, Dittel & Kearns,  2016) .  

Άλλα παραδείγματα υποβοήθησης από τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι εφαρμογές που 

βρίσκουν και διαβάζουν κείμενο, αναγνωρίζουν αντικείμενα και ανθρώπους, 

περιγράφουν εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα (Morrison, Cutrell, Dhareshwar, Doherty, 

Thiem & Taylor, 2017).  

Τα άτομα με οα έχουν μεγάλη ανάγκη για άσκηση. Αυτό μπορεί να γίνει σε 

ασφαλή περιβάλλοντα, ακόμη και στο σπίτι με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας , 

με τροποποιήσεις της υπάρχουσας βάσης παιχνιδομηχανών (Morelli et al., 2014).  
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Η διευρυμένη πραγματικότητα και οι μικροϋπολογιστές που εντάσσονται σε 

κάθε μηχάνημα η φοριούνται έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάχυτη υπολογιστική ισχύ 

και επικοινωνία (Cortés, Annicchiarico,  Vazquez-Salceda,  Urdiales, Canamero, 

Lopez et al., 2002).  

Αυτή η δραματική συνέργια βάζει ζητήματα  υπαρξιακά για τον άνθρωπο γενικά, 

μπορεί να αποτελέσει επίσης την λύση των προβλημάτων λειτουργικότητας ενός 

οπτικά ανάπηρου σε ένα όλο και πολυπλοκότερο, αποστασιοποιημένο και εχθρικό 

μάλλον, περιβάλλον.  

Μόνο η μακρόχρονη  και η συντονισμένη προσπάθεια μπορεί να έχει αποτέλεσμα  για 

την θετική χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Οι νομικές διατάξεις, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,  

είναι βασικές προϋποθέσεις για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας 

αντιμετώπισης των αρνητικών στάσεων απέναντι στους ανάπηρους (Lawson & 

Gooding, 2005).  
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Κεφάλαιο έκτο: Αποτελέσματα της αποκατάστασης 

 

     6.1 Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αποκατάστασης 

 

Η αποκατάσταση θα πρέπει να στοχεύει σε στόχους ζωής που συνδέονται με 

την ευζωία. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι του προγράμματος 

ενός κέντρου υπηρεσιών αποκατάστασης. Για κάθε ηλικιακή ομάδα με οπτικές 

αναπηρίες πρέπει να εξεταστεί η σημασία των διαφορετικών στόχων ζωής που 

αναδεικνύονται (Boerner & Cimarolli, 2005). 

Υπάρχουν ενδείξεις πως οι υπηρεσίες αποκατάστασης βελτιώνουν την 

ποιότητα ζωής των ασθενών και σχετίζονται με τη γενική υγεία τους (Packer, Girdler, 

Boldy, Dhaliwal & Crowley, 2009). 

 Για τον έλεγχο της αποτελεσματικής αποκατάστασης εξετάζουμε τα στοιχεία 

πριν και τα στοιχεία που προκύπτουν μετά την παρέμβαση. Η βασική μέτρηση γίνεται 

λίγο πριν την παρέμβαση και ο χρόνος παρατήρησης μπορεί να είναι μεταβλητός. Έτσι 

μπορείς να ελέγχεις το άτομο αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος 

αποκατάστασης ή μετά από κάποιο διάστημα που ορίζεται από τον ερευνητή.  

Εδώ να σημειώσουμε ότι ο χρόνος ελέγχου μετά την αποκατάσταση είναι 

σημαντικός διότι η βελτίωση που μπορεί να έχει επιτευχθεί από τις υπηρεσίες μπορεί 

να ακυρωθεί μετά από ένα χρονικό διάστημα λόγω της γενικότερης χειροτέρευσης της 

αναπηρίας ή της υγείας του ατόμου (Kuyk et al. , 2008). 

Οι τομείς που εστιάζουν συνήθως οι ερευνητές ώστε να έχουν μια πιο 

αντικειμενική εικόνα για την λειτουργία του άτομου με οπτικές αναπηρίες , 

περιλαμβάνουν αρχικά τον έλεγχο της λειτουργικότητας της όρασης, της 

λειτουργικότητας σε σχέση με την εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινότητας 

του ατόμου και τον έλεγχο τη ποιότητας ζωής του και  εάν αυτές βελτιώθηκαν μετά 

την αποκατάσταση.  

Στην έρευνα των Kuyk et al. (2008), χρησιμοποιήθηκαν τεστ αξιολόγησης τα οποία 

εξέτασαν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αποκατάστασης συγκρίνοντας την 

γενικότερη κατάσταση του ατόμου με οπτικές αναπηρίες πριν και μετά το πρόγραμμα. 
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Τα άτομα με οπτικές αναπηρίες αξιολογηθήκαν σε τομείς που θεωρήθηκαν πως τους 

επηρεάζουν περισσότερο από άλλους στην απόδοση των δεξιοτήτων καθημερινής 

διαβίωσης. Οι τομείς που αξιολογήθηκαν πριν και μετά από το πρόγραμμα 

αποκατάστασης ήταν: 

 

 Η λειτουργικότητα της όρασης του ατόμου, με το εργαλείο NEI VFQ National 

Eye Institute Visual Function Questionnaire  διεθνές ερωτηματολόγιο για την 

οπτική λειτουργία. 

 

  Η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους με το λειτουργικό τεστ των δώδεκα 

ερωτήσεων το SF-12 Short-Form Health Survey τεστ αξιολόγησης της υγείας. 

 

 Η αυτοεκτίμηση του ατόμου με τα εργαλεία Hope Scale για την μέτρηση της 

αισιοδοξίας και απαισιοδοξίας καθώς και Coopersmith το οποίο μετράει την 

αυτοπεποίθηση του ατόμου . 

 

 Η ψυχολογική τους κατάσταση του ατόμου με το MCS Mental Component 

Summary το οποίο συνδυάζεται με το τέστ για αξιολόγηση της φυσικής 

κατάστασης του ατόμου PCS Physical Component Summary.  

 

 Η ποιότητα ζωής του ατόμου καθώς συνδέεται άμεσα με τα επίπεδα της υγείας 

του ατόμου με το εργαλείο HRQOL Health-Related Quality of Life 

(Kuyk et al.,  ,2008). 

 

Υπάρχουν εργαλεία που αξιολογούν την αυτόνομη διαβίωση του ατόμου κατά 

την εκτέλεση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, πριν και μετά την εφαρμογή ενός 

προγράμματος αποκατάστασης. Ένα εργαλείο αξιολόγησης είναι το Independent 

Living Pre Program Assessment and Independent Living Post Program Assessment 

(ILPPA), εργαλείο ελέγχου ανεξάρτητης διαβίωσης πριν και μετά το πρόγραμμα  
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αποκατάστασης. Συνδυάζει την προσωπική εκτίμηση του ασθενή για την κατάστασή 

του μαζί με την εκτίμηση που έχουν οι θεραπευτές γι’ αυτόν. Άλλος τύπος εργαλείου 

μπορεί να βασίζεται στην εκτίμηση της οικογένειας για την κατάσταση του ατόμου με 

ο.α. ή την εκτίμηση κάποιου φροντιστή του ατόμου ( Stephens, 2001). 

Γενικά υπάρχει έλλειψη σε στοιχεία υψηλής ποιότητας για την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αποκατάστασης οπτικών αναπηριών. Τις 

περισσότερες φορές δεν γίνεται πλήρης καταγραφή της παρέμβασης και τα 

αποτελέσματα αυτής είναι ελλιπή. Υπάρχει μικρή συμφωνία μεταξύ ερευνητών για το 

πώς μετράμε τα αποτελέσματα υπηρεσιών αποκατάστασης, κάτι που δυσκολεύει στη 

διαδικασία σύγκρισης των ερευνών.  

Για τους ενήλικες με οπτικές αναπηρίες οι υπηρεσίες αποκατάστασης, είχαν  

θετική επίδραση στη ζωή τους εφόσον βοηθήθηκαν στο να πετύχουν τις καθημερινές 

τους εργασίες, υποχρεώσεις, κτλ. Ένας στόχος που επιτεύχθηκε, είναι η 

λειτουργικότητα  καθώς γνωρίζουμε πως οι υπηρεσίες αποκατάστασης όρασης 

εστιάζουν κυρίως στη βελτίωση των λειτουργικών δεξιοτήτων των ατόμων. Οι στόχοι 

που σχετίζονται με την ανεξαρτησία των ατόμων αντιμετωπίστηκαν κυρίως από τις 

υπηρεσίες αποκατάστασης που εστίασαν στη κινητικότητα των ατόμων και στην 

ανεξαρτησία τους. Οι στόχοι που σχετίζονται με την οικογένεια και την κοινωνία 

αντιμετωπίζονται πιο συχνά από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης 

καθώς και από τις υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικής (Cimarolli et al. , 2006). 

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης της όρασης, σε κέντρα αποκατάστασης για 

χαμηλή όραση ή κινητικότητας έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στη λειτουργία και 

την ευημερία του ατόμου με προβλήματα όρασης (Birk et al. , 2004). 

Για να αξιολογηθούν σωστά  τα αποτελέσματα της αποκατάστασης, η περίοδος 

παρακολούθησης θα πρέπει να καθοριστεί  με όριο τα τρία έτη μετά από το 

πρόγραμμα αποκατάστασης (Nilsson et al., 1986).  

Η πλειοψηφία των ατόμων με οπτικές αναπηρίες που εξυπηρετούνταν από τις 

υπηρεσίες αποκατάστασης είναι ηλικιωμένοι. Εξαιτίας αυτών των δεδομένων οι 

μετρήσεις των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης έγιναν πιο «ευαίσθητες», 

αποδεικνύοντας πως η απόκτηση, μέσω αυτών των προγραμμάτων, μικρών 
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βελτιώσεων στη λειτουργικότητα τους παρουσιάστηκαν θετικά αποτελέσματα στην 

καθημερινότητα των ατόμων αλλά και στην ποιότητα ζωής τους (Crews, 2000).  

Αποτέλεσμα της έρευνας Nilsson et al. (1986), δείχνει το γεγονός ότι μια 

ομάδα ασθενών με σοβαρή εκφύλιση της ωχράς με το να προμηθευτούν προηγμένα 

βοηθήματα δε θα έχει το αναμενόμενο όφελος, ακόμη, και με μια εκτεταμένη 

αποκατάσταση χαμηλής όρασης. Έτσι κρίθηκε περισσότερο σημαντική η χρήση 

απλών βοηθημάτων με τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα με ο.α. να 

ικανοποιήσουν τουλάχιστον ορισμένες από τις βασικές ανάγκες, όπως η ανάγνωση 

τίτλων εφημερίδων και προσωπικών μηνυμάτων. Οι ασθενείς εξαρτώνται απόλυτα 

από την βοήθεια των συντρόφων τους ή από την κοινωνία, καθώς δεν μπορούν να 

διαβάσουν μηνύματα, να διαχειριστούν την τραπεζική τους δραστηριότητα, να 

διαβάσουν τις ετικέτες των τροφίμων ή να δουν την ώρα. Η βοήθεια από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη και η ανάγκη για αποκατάσταση μεγάλη. Όταν 

η αποκατάσταση της όρασης είναι επιτυχής, η κατάσταση της ζωής του ατόμου 

βελτιώνεται δραματικά. 

Εν κατακλείδι, η μελέτη δείχνει πως η αποκατάσταση χαμηλής όρασης με την χρήση 

οπτικών βοηθημάτων και με εκπαίδευση μεθόδων (τεχνικών) στα άτομα με ο.α. είναι 

ιδιαίτερα πετυχημένη. Μπορεί έτσι να επιτευχθεί βελτίωση στην οπτική ικανότητα του 

ατόμου (με χαμηλή όραση) καθώς και βελτίωσης της ζωής των ατόμων. 

Η έρευνα των Kuyk et al. (2008) , εξέτασε τα αποτελέσματα της παρέμβασης 

ενός προγράμματος αποκατάστασης, μετρώντας τις αλλαγές που προέκυψαν στα 

άτομα που συμμετείχαν. Δυο μήνες μετά το πρόγραμμα αποκατάστασης βρέθηκε 

σημαντική βελτίωση σε κάθε κατηγορία που ελέγχθηκε στην λειτουργικότητα, στην 

ψυχολογική τους κατάσταση, στην υγεία και τέλος στην ποιότητα ζωής. Δείκτες 

έδειξαν ότι η πνευματική και ψυχική υγεία του δείγματος ήταν σχετικά καλή, παρόλα 

αυτά ο έλεγχος για την αυτοεκτίμηση έδειξε μια μικρή αύξηση μετά το πρόγραμμα. Η 

αυτοεκτίμηση γενικά σχετίζεται με τις λειτουργικές δυνατότητες του ατόμου και 

επηρεάζει τα επίπεδα αλλαγών όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ατόμων.  

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως για την καλύτερη μέτρηση των αποτελεσμάτων της 

αποκατάστασης μεγάλη σημασία έχει ο χρόνος που θα οριστεί ο έλεγχος των ατόμων 

μετά το πρόγραμμα.   
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Tο χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται ο έλεγχος της κατάστασης του ατόμου 

(ποιότητα ζωής σε σχέση με ποιότητα όρασης), έχει σημασία και ορίζεται κατόπιν 

έρευνας και μπορεί να γίνει αμέσως μετά το πρόγραμμα αποκατάστασης ή μετά από 

4,8 ή και 12 εβδομάδες. Μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε έπειτα από 3 μήνες 

αφότου τελείωσε το πρόγραμμα αποκατάστασης σε σχέση με την ποιότητα ζωής των 

ατόμων και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, παρατήρησε μια 

πτώση της βελτίωσης των ατόμων (Wolffsohn,  Cochrane & Watt, 2000).  

Θετικά αποτελέσματα μετά από αποκατάσταση σε άτομα με χαμηλή όραση 

παρατηρούνται σε θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με την κινητικότητα, με 

οπτικοκινητικές δεξιότητες, με τη δυνατότητα επεξεργασίας της οπτικής πληροφορίας. 

Θετικά αποτελέσματα παρατηρούνται τελικά στην συνολική τους εικόνα. 

Ο έλεγχος έδειξε μια μικρή πτώση όσον αφορά τη λειτουργική ικανότητα της 

όρασης κάτι που συνδέεται με τη γενικότερη χειροτέρευση της υγείας των ασθενών με 

την πάροδο του χρόνου. Αυτό παρατηρήθηκε σε έλεγχο που έγινε μετά από 12 μήνες, 

με το πέρας της αποκατάστασης. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει την προηγούμενη 

τοποθέτηση των ερευνητών που σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που γίνεται ο 

έλεγχος και ειδικότερα λαμβάνεται υπόψη η ευαισθησία των μετρήσεων που έχουν να 

κάνουν με τη λειτουργικότητα της όρασης (Stelmack, Moran, Dean & Massof, 2007). 

Στην έρευνα των Kuyk et al. (2008),  προσεγγίστηκε ο παράγοντας  της 

χρονικής περιόδου που γίνεται ο έλεγχος, μετά την αποκατάσταση.  Σύγκριναν αυτόν 

τον παράγοντα μελετώντας την έρευνα των Stelmack et al. (2007).  Ο έλεγχος των 

ατόμων στην έρευνα αυτή έγινε αμέσως μετά το πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ στη 

μελέτη των Kuyk et al. (2008),  έγινε ο πρώτος έλεγχος μετά από 2 μήνες και  έπειτα 

από 6 μήνες ο δεύτερος. Τα θετικά αποτελέσματα είχανε άμεση σχέση με το ότι 

δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στα άτομα που υποστηρίχθηκαν με τις υπηρεσίες 

αποκατάστασης ώστε να αντιληφθούν πως οι δεξιότητες που απέκτησαν μέσω του 

προγράμματος αποκατάστασης βρήκαν εφαρμογή στην καθημερινή τους ζωή 

βελτιώνοντάς την (Kuyk et al., 2008). 

Σε άλλη έρευνα το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της 

λειτουργικότητας των ατόμων στις δραστηριότητες της καθημερινότητας είναι το Low 

Vision Visual Functioning Questionnaire (LV VFQ-48)  εργαλείο αξιολόγησης της 
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λειτουργικότητας της χαμηλής όρασης των ατόμων. Έχοντας στόχο οι ερευνητές τον 

έλεγχο των αποτελεσμάτων της χορηγούμενης αποκατάστασης σε άτομα με χαμηλή 

όραση, καθώς και την καταλληλότητα του προγράμματος κατέληξαν πως μετά την 

αποκατάσταση ο ασθενής άρχισε να έχει βελτίωση. Ένας λόγος που βοήθησε στο να 

επιτευχτεί αυτό ήταν ότι άρχισε να χρησιμοποιεί εργαλεία και βοηθήματα που πριν δεν 

χρησιμοποιούσε. Το εύρος των αποτελεσμάτων εξαρτήθηκε από το πρόγραμμα 

αποκατάστασης και από το επίπεδο της οπτικής ικανότητας πριν την αποκατάσταση. 

Οι προσωπικές μετρήσεις δηλαδή, που βασίζονται στην  αυτό-αναφορά του κάθε 

ασθενή, μετά το πρόγραμμα αποκατάστασης δείχνουν ένα εύρος αποτελεσμάτων που 

ποικίλουν με βάση τη σημαντική βελτίωση ή τη σημαντική χειροτέρευση της όρασης. 

Το πιο έντονο και εντατικό πρόγραμμα με οπτικά ανάπηρους δείχνει μια βελτιωμένη 

εικόνα, μετά την αποκατάσταση. Το 12% όμως των ασθενών είχαν μείωση της 

οπτικής τους ικανότητας λόγω της γενικότερης χειροτέρευσης της υγείας τους 

(Stelmack et al., 2006) .  

Το εργαλείο Low Vision Visual Functioning Questionnaire (LV VFQ-48) που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα μπορεί να είναι αξιόπιστο, αλλά επειδή στηρίζεται στις 

αυτό-αναφορές των ατόμων και στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

μπορεί να έχει αποτελέσματα λιγότερο σαφή. Αυτά όμως μπορούν να 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ατομικών δυσκολιών του κάθε ασθενή 

ώστε να εξετάζονται οι ανάγκες του με στόχο τη δημιουργία κινήτρου και την 

καλύτερη παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης γι’ αυτόν (Stelmack et al., 2006) . 

Γενικά υπάρχει έλλειψη σε στοιχεία υψηλής ποιότητας για την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών αποκατάστασης οπτικών αναπηριών. Τις 

περισσότερες φορές δεν γίνεται πλήρης καταγραφή της παρέμβασης και τα 

αποτελέσματα αυτής είναι ελλιπή. Υπάρχει μικρή συμφωνία μεταξύ των ερευνητών 

για το πώς μετράμε τα αποτελέσματα υπηρεσιών αποκατάστασης, κάτι που 

δυσκολεύει στη διαδικασία σύγκρισης των ερευνών (Packer et al., 2009). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία των ατόμων που εμπλέκονται στην φροντίδα και 

ιδιαίτερα της οικογένειας, με την αποκατάσταση των ατόμων με οπτικές αναπηρίες.  

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων σε άτομα με οπτικές αναπηρίες προάγεται 

ιδιαίτερα με την κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη (μέσα-βοηθήματα). 

Η αλλαγή στάσης του κοινωνικού συνόλου απέναντι στα άτομα με αναπηρίες, 

βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης τους καθώς και την εκπαίδευσή τους. 

Για την πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου, τα άτομα με οπτικές αναπηρίες 

αποτελούν έναν άλλο κόσμο, που υπάρχουν στο περιθώριο μιας κοινωνίας που λόγω 

και της κρίσης κινδυνεύουν να γίνουν σκιές.  

Πρέπει να γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, ιδιαίτερα στις σχολές που σχετίζονται 

με την παιδαγωγική επιστήμη, κοινωνιολογία, ψυχολογία, με προσομοίωση της 

κατάστασης των ατόμων με οπτικές αναπηρίες π.χ. Φορώντας ειδικά γυαλιά που 

μειώνουν την όραση στο βαθμό της μειωμένης όρασης να προσπαθήσουν να περάσουν 

απέναντι σ’ ένα δρόμο. 

Χωρίς τα ειδικά κέντρα αποκατάστασης και εκπαίδευσης, η περιθωριοποίηση των 

ατόμων αυτών θα εντείνεται. Ατόμων που μέσα από την κατάλληλη και σφαιρική 

υποστήριξη, μπορούν να εξελιχθούν σε σπουδαίες για τη χώρα προσωπικότητες. 

Η πολιτεία οφείλει να αυξήσει τον αριθμό των κέντρων, να εκπαιδεύσει 

περισσότερους ειδικευμένους επιστήμονες και να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά και 

εφήβους να φοιτούν στα σχολεία της περιοχής τους, διαμορφώνονται γι’ αυτά 

κατάλληλα το χώρο (αποιδρυματοποίηση, προσβασιμότητα στο σχολικό περιβάλλον). 

Να γίνονται προγράμματα επιμόρφωσης για τις οικογένειες στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται μέλη με οπτικές αναπηρίες. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, έρευνα. 

Είναι σημαντικό να γίνουν παρεμβάσεις εξωτερικά και εσωτερικά της οικίας στην 

οποία διαμένει, ώστε να αποφεύγονται σοβαρά ατυχήματα για τα άτομα με οπτικές 

αναπηρίες. 
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Τα μέσα συγκοινωνίας, δεν ευνοούν τις μετακινήσεις τους. Τα λεωφορεία για 

παράδειγμα είναι πολύ ψηλά για να ανέβουν. 

Η σήμανση των δρόμων στις πόλεις υστερεί κατά πολύ όσων αφορά στην ειδική 

ηχητική επισήμανση του σηματοδότη που καθορίζει την ασφαλή διέλευση. 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι κι ως πολίτες μιας χώρας, έχουν ίδια δικαιώματα. Όταν ο 

περιβάλλων χώρος του τόπου διαμονής τους γίνει προσβάσιμος για τα άτομα αυτά, 

τότε θα μειωθεί η περιθωριοποίηση τους, τα ποσοστά κατάθλιψης και θα βελτιωθεί η 

ποιότητα ζωής. 
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