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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΖΩΗ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΑΣΗ

Ο όρος «χαμηλή όραση» δεν περιγράφει μία συγκεκριμένη πά- 
θηση και δεν ταυτίζεται με την «τύφλωση»: το «χαμηλή» σημαί-
νει ότι η όραση αυτών των ανθρώπων είναι χαμηλότερη της φυ- 
σιολογικής, ενώ το «όραση» προσδιορίζει ότι οι ασθενείς ΔΕΝ 
είναι τυφλοί. 
Αρκετές οφθαλμικές παθήσεις, όπως η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς 
κηλίδας, το γλαύκωμα και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, 
καθώς και κληρονομούμενα νοσήματα (πχ μελαγχρωστική αμφι-
βληστροειδοπάθεια, νόσος του Stargardt), είναι πιθανόν να δυσ- 
χεραίνουν τη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών. 
Εδώ αναφέρονται μερικοί τρόποι, ικανοί να βοηθήσουν άτομα με 
χαμηλή όραση, ώστε να λειτουργούν στο καλύτερο δυνατό επίπε-
δο. Οι συμβουλές αφορούν κυρίως την εκμάθηση νέων δεξιοτή-
των, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και την πρόληψη ατυχη-
μάτων και τραυματισμών, με απώτερο σκοπό την προάσπιση ενός 
λειτουργικού τρόπου ζωής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

• Κατηγοριοποιήστε τους λογαριασμούς και άλλα έγγραφα σε 
φακέλους ή δίσκους εγγράφων με διαφορετικά χρώματα και με- 
γάλες ετικέτες.
• Εξοφλήστε τους λογαριασμούς και πραγματοποιήστε τις συναλ-
λαγές σας διαδικτυακά, ώστε να μπορείτε να μεγεθύνετε ή και να 
χρησιμοποιήσετε τις διευκολύνσεις πρόσβασης των ιστοσελίδων.

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

• Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό του Optical House 
για οποιαδήποτε απορία έχετε και για την ανεύρεση λύσεων όσο 
αφορά τη βελτίωση της όρασής σας.
• Mπορείτε να αντλήσετε περαιτέρω βοήθεια, από εργοθεραπευτές 
και κοινωνικούς λειτουργούς, σχετικά με την εφαρμογή όλων των 
παραπάνω συμβουλών, με εξειδικευμένες υπηρεσίες βασισμένες 
στις ανάγκες σας. 
• Μη διστάσετε να ζητήσετε υποστήριξη από έναν ψυχολόγο, κα- 
θώς επίσης και να συμμετάσχετε σε ομάδες συζήτησης και υπο- 
στήριξης, διαδικτυακά ή δια ζώσης.
• Ενημερωθείτε κατάλληλα και ζητήστε καθοδήγηση από συλλό-
γους και οργανισμούς που ασχολούνται με την πάθησή σας. Μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε, για παράδειγμα, στους: Πανελλήνια Ένω- 
ση Αμφιβληστροειδοπαθών, Πανελλήνιος Σύλλογος Ατόμων με 
Κερατόκωνο, Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών, Φάρο Τυφλών Ελλά-
δας, Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας, Διαβάζω για τους άλλους.
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Your eyes on us, our eyes on you



ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ κ.ά.

• Φτιάξτε μια λίστα προϊόντων με βάση τη θέση τους στους δια- 
δρόμους των καταστημάτων.
• Κάντε τις αγορές σας διαδικτυακά ή σε καταστήματα με δυνατό-
τητα με κατ’ οίκον παράδοσης.
• Μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από το προσωπικό των κα- 
ταστημάτων ή τους συνανθρώπους σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

• Ζητήστε από τον ιατρό να σας εξηγήσει αναλυτικά τη νέα φαρμα-
κευτική αγωγή και από τον φαρμακοποιό να χρησιμοποιήσει ετι- 
κέτες και γράμματα μεγάλου μεγέθους.
• Σημειώστε κάθε κουτί ή μπουκάλι με διαφορετικό τρόπο για να 
ξεχωρίζουν ευκολότερα (λαστιχάκι, Velcro, αυτοκόλλητα κλπ).

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ

• Διατηρήστε τακτοποιημένο το σπίτι, καλώδια και σχοινιά και 
αποφύγετε μικρά χαλιά για αποφυγή πτώσης.
• Τοποθετήστε εκ νέου έπιπλα και συσκευές με φιλική προς τον 
χρήστη διάταξη.
• Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα των πόμολων και λαβών είναι σε αντί-
θεση με αυτό της πόρτας / τοίχου.
• Διατηρήστε καλό φωτισμό σε διαδρόμους και σκάλες.
• Χρησιμοποιήστε κουτιά ή διαχωριστικά με ετικέτες για καλλυντι-
κά, κοσμήματα, μπαχαρικά, εργαλεία κ.ά.
• Κρεμάστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και σε παρόμοια χρώμα-
τα επιλέξτε διαφορετικές κρεμάστρες ή διαχωρίστε τα εντελώς.
• Τακτοποιήστε κάθε δωμάτιο με τον ίδιο τρόπο, διατηρώντας τα 
πιο χρήσιμα αντικείμενα σε εμφανή και προσβάσιμα σημεία.
• Διαμορφώστε τις ίδιες συνθήκες φωτισμού σε όλα τα δωμάτια. 
Προτιμήστε κάθετο φωτισμό για να μην δημιουργούνται σκιές.
• Χρησιμοποιήστε κουρτίνες για να μειώσετε το θάμβος από το 
εξωτερικό φως.
• Καθίστε με την πλάτη στον ήλιο ή στα φώτα και αν κάνετε δου- 
λειά γραφείου προτιμήστε λαμπτήρες με βραχίονα.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

• Εκμεταλλευτείτε την αντίθεση για την αναγνώριση αντικειμένων 
όπως: σκουρόχρωμο χαλάκι στο μπάνιο, ανοιχτόχρωμη επιφά-
νεια κοπής σε σκούρο πάγκο κουζίνας, έγχρωμη ταινία σε περβά- 
ζια και στην άκρη των σκαλοπατιών, λευκά σεντόνια με σκούρο 
πάπλωμα και μαξιλάρια.
• Φροντίστε τον φωτισμό τη νύχτα με φώτα νυχτός ή φακό.
• Αποφύγετε τις συνεχείς μετακινήσεις από φωτεινά σε σκοτεινά 
δωμάτιο και αντίστροφα, επιτρέψτε στα μάτια σας να προσαρμο-
στούν στα μεταβαλλόμενα επίπεδα φωτισμού.
• Χρησιμοποιήστε έξυπνες συσκευές όπως tablet και κινητά όπου 
μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, την 
ένταση φωτεινότητας και την αντίθεση της οθόνης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

• Οργανώστε τα πράγματα στο ψυγείο ή στα ντουλάπια με τρόπο 
που να τα βρίσκετε εύκολα (π.χ. ανά τύπο φαγητού) και προσπα-
θήστε να μην ξεπερνούν τη μία σειρά ανά ράφι.
• Εκτυπώστε συνταγές με μεγάλα γράμματα και οργανώστε τες 
αλφαβητικά.
• Χρησιμοποιήστε επιτοίχιες βάσεις για να ευκολότερη εύρεση 
συχνών κουζινικών (π.χ. μαγνητικό).
• Επιλέξτε αντικείμενα με καλή αντίθεση, όπως μια λευκή κούπα 
για τον καφέ ή μαύρα σκεύη για τη ζάχαρη και το αλεύρι.
• Προσθέστε φωτισμό κάτω από τα ντουλάπια με κατεύθυνση 
προς τον πάγκο εργασίας.
• Αξιοποιήστε χρονόμετρα με υπερμεγέθη κουμπιά και αριθμούς 
ή σημαδέψτε εγχάρακτα τα λεπτά.
• Δημιουργήστε ανάγλυφες λεπτομέρειες στα κουμπιά συσκευ-
ών.
• Προτιμήστε τον φούρνο μικροκυμάτων αν δεν αισθάνεστε ασφα- 
λής με τη χρήση του κλασικού φούρνου.


