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Informace pro pacienty Listopad 2016 

1. Preventivní  vyšetření  zrakových funkcí u dětí v předškolním věku, protože některé refrakční vady  
a strabismus (šilhání) mohou být dědičné. První  vyšetření  se  doporučuje provést ve věku  
6-12 měsíců. 

2. Nepodceňujte pravidelné prohlídky u očního lékaře, po  40. roce věku by měl absolvovat oční 
prohlídku každý. S věkem stoupá riziko většiny očních onemocnění (katarakty – šedý zákal, 
glaukomu  – zelený zákal, věkem podmíněné makulární degenerace, různých druhů retinopatií, 
nádorových onemocnění  atd.). Včasná diagnostika a léčba očních chorob pomůže pacientovi 
zachovat lepší  zrak a tím kvalitnější  život.  

3. Oči je nutno si chránit před působením UVA a UVB  záření, prachem a povětrnostními vlivy. 
Jsou vhodné brýle s UV filtrem, při náročnějších klimatických podmínkách ještě vylepšené boční 
ochranou, která zcela zamezí přístupu světla k oku. Dále lze použít i kontaktní čočky s UV filtrem 
nebo aplikovat  umělé slzy s ochranným filtrem. Tato  ochranná opatření platí jak při pobytu u moře, 
tak i při zimních sportech ve vyšší nadmořské výšce, kde je vhodný i polarizační filtr určený k blokaci 
tzv. difuzního světla odrážejícího se od sněhu nebo od skla.  

4. Při pozorování  zatmění  Slunce je nutno použít speciální brýle, folie nebo svářečský filtr (lze 
zakoupit ve hvězdárnách nebo u speciálních výrobců). Pozor při používání laserového ukazovátka  
a na laserových show. Laserový paprsek může poškodit sítnici oka.  

5. Každý desátý úraz oka se odehraje při sportování, proto při sportovních aktivitách jsou vhodné 
sportovní  brýle, výběr je nutno přizpůsobit druhu sportu, kterému se v nich hodláte věnovat (míčové 
hry, cyklistika, lyžování, snowboarding, vodní sporty, rybaření, lehká atletika, plavání).  

6. Nošení  kontaktních čoček je bezpečné při dodržování správné hygieny  a  pravidelných kontrol   
u očního odborníka. Kontaktní čočky jsou cizím tělesem v oku a proto je nezbytné vše, co je s nimi 
spojeno, konzultovat  s očním specialistou.  

7. Dodržujte zrakovou hygienu – to jsou používání správné korekce (při všech refrakčních vadách  
v  jakémkoli věku), dostatek spánku a oční relaxace. 

8. Vyhněte se nadměrné únavě očí, která  se projevuje pálením, řezáním a zarudnutím očí, 
rozmlženým viděním.  Příčinou mohou být zvýšené nároky na zrakovou pozornost, špatné osvětlení, 
klimatizovaný prostor. V tomto případě je vhodná aplikace kapek typu umělých slz, které lze koupit 
v lékárnách bez lékařského předpisu. 

9. LCD a LED počítačové a televizní obrazovky, chytré telefony, GPS zařízení a tablety vyzařují modré 
světlo.  Přestože modré záření samo o sobě je přírodním jevem - je součástí denního světla  
a pomáhá nám zůstat vzhůru - jeho nadměrné množství může mít nežádoucí účinky a způsobit pocit 
napětí v očích, jejich únavu a celkově nespavost. Existují  a lze použít  brýlové čočky, které toto 
modré světlo neutralizují  a přispívají tak k omezení  únavy očí, přičemž nabízí pohodlnější vidění  
a zlepšují kontrast obrazu.  

10. Celkově se snažte dodržovat: zdravou výživu  – vyváženou, pestrou, přiměřenou stravu 
s množstvím vitaminů, minerálů, stopových prvků, pitný režim, nekouřit, minimum alkoholu, zdravý 
životní styl, dostatek spánku, pohybové aktivity, pokud lze, vyhýbat se stresu. 
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