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ZRAKOVÉ POSTIHNUTIE
Èlovek získava 70 – 90 % všetkých informácií zrakom, preto primeraná pomoc ¾uïom so zrakovým postihnutím predstavuje
významné skvalitnenie ich života. Dôležité je vèas navštívi nielen oèného lekára, ale aj špeciálneho pedagóga, ktorý
kvalifikovaným zásahom môže podstatne zvýši využite¾nos poškodeného zraku, alebo zabezpeèi kompenzáciu v prípade jeho
väèšej èi úplnej straty.
Za zrakové postihnutie vo všeobecnosti považujeme taký stav, ktorý vedie k obmedzeniu, až strate schopností získa potrebné
množstvo a kvalitu zrakových informácií. Jedná sa o centrálne alebo periférne poškodenia a choroby oka, ktoré spôsobujú zmeny
v èinnosti zrakových orgánov a v procese videnia.

Zabezpeèujeme
xdiagnostiku
?

zrakových funkcií, ktorou podrobnejšie identifikujme vizuálne stratégie dieaa, jeho zrakovú ostros, videnie
detailov, èastí v celku, videnie v druhej a tretej dimenzii, vnímanie kontrastu, farieb atï

xpomoc pri integrácii žiakov so zrakovým postihnutím v škole - terénny špeciálny tyflopedagóg navštevuje žiaka priamo v škole
?
a metodicky usmeròuje jeho uèite¾ov
xzrakové
?

cvièenia pre deti s poruchami binokulárneho videnia: systematické ortoptické a pleoptické cvièenia pre deti
s tupozrakosou a strabizmom s dôrazom na vèasnú intervenciu

xprístroje
?

využívané pri terapii: CAM - zrakový stimulátor, CHEIROSKOP – používa sa pri poruche binokulárneho videnia,
optickým zariadením dvoch šošoviek diea v zrkadlovom odraze kreslí na podložku

Pri dodržaní systematickosti a vyššej frekvencie cvièení (1-2 krát týždenne) sa ve¾mi èasto stretávame s priaznivými zmenami po
kontrolnom oènom vyšetrení. Rados majú tiež rodièia i deti samotné, keï spoloèné úsilie a trpezlivos prinesú svoje ovocie zlepšenie zraku dieaa.

Neštátne školské zariadenie siete ŠZ Ministerstva školstva SR pod è. CD-2004-10584/20912-1:096.
Poskytuje odbornú pomoc pri inklúzii detí a žiakov od narodenia až po ukonèenie prípravy na povolanie.
Cie¾ová skupina sú deti s narušenou komunikaènou schopnosou, poruchami uèenia, aktivity a pozornosti, mentálnym, zrakovým, viacnásobným a telesným postihnutím.

