


















































OCHIUL ŞI DEFECTELE DE VEDERE 

Ochiul şi defectele de vedere 
prOf. ELEna şEran 

Prin ochi primim cele mai multe informaţii despre lumea exterioară. 
După calculele unui cercetător, 80% din amintirile pe care le păstrăm 
sunt înregistrate prin vedere. 

din punct de vedere anatomic, ochiul este un 
organ deosebit de complex, servind la transformarea 
imaginilor geometrice ale corpurilor în senzaţii 
vizuale. Privind însă numai din punctul de vedere 

se găsesc în 
i n t e r i o r u l ' 
globului ocular, mărginit în exterior de o membrană 
rezistentă, numită sclerotică. Sclerotica este opacă 
peste tot, exceptând o porţiune din faţă, care este 
transparentă şi de formă sferică, numită corneea 
transparentă. Lumina pătrunde în ochi prin cornee, 
străbate cele trei medii transparente şi cade pe retină, 
unde se formează o imagine reală şi răsturnată a 
obiectelor privite. 

al opticii geometrice, el constituie un sistem optic, 
format din trei medii transparente: umoarea apoasă, 
cristalinul şi umoarea sticloasă (sau vitroasă). Acestea 

Fluxul luminos este reglat automat prin acţiunea 
involuntară (refexă) a irisului. Acesta este o 
membrană (ai cărei pigmenţi dau ,,culoarea ochilor”), 
perforată în centru printr-o deschidere circulară, de 
diametru variabil, numită pupilă. La lumină prea 
intensă, irisul îşi micşorează pupila pentru a proteja 
retina, iar la lumină prea slabă, irisul îşi măreşte 
pupila pentru a mări iluminarea imaginilor de pe 
retină. Retina este o membrană subţire, alcătuită din 
prelungirile nervului optic şi continuând cu un număr 
mare de celule, care percep lumina, numite conuri 
şi bastonaşe. Orice deviere de la starea emetropă 

(vederea normală), reprezintă un defect de vedere. 
Peste 285 milioane de oameni din întreaga lume au 
probleme de vedere, potrivit Organizatiei Mondiale 
a Sănătatii. Cele mai răspândite dintre problemele de 
vedere sunt miopia, hipermetropia şi astigmatismul. 

Pentru corectarea defectelor vizuale sau pentru ametropii, copiii din zilele 
noastre pot alege trei posibilităţi diferite: metoda clasică - ochelarii, lentilele de 
contact (un fel de ochelari invizibili) sau operaţia, ca şi opţiune curativă. 
Adevăraţii ochelari au fost fabricaţi probabil pentru prima dată la sfârşitul 
secolului al 13-lea în Europa. Procesul de fabricare al lentilelor nu s-a schimbat 
prea mult din Evul Mediu, în afară de utilizarea gradului în şlefuire, introdus de 
Isaac Newton. Prima pereche de ochelari bifocali au fost făcuţi de Benjamin 
Franklin, la sugestia sa, în 1760. 

Antidot pentru violenţă: informaţii, noutăţi, curiozităţi, diverse - 26 














