Akomodacja - metody diagnostyki i terapii
W dzisiejszych czasach układ wzrokowy człowieka obciążony jest w większym stopniu
niż jeszcze kilkanaście lat temu. Powszechny dostęp do urządzeń elektronicznych, intensywna
praca z komputerem czy nauka wymuszają istotny wysiłek akomodacyjno-wergencyjny,
mogący prowadzić do pojawienia się zaburzeń widzenia – w tym dysfunkcji akomodacji. Co
więcej, dysfunkcje te mogą być powodowane również przez choroby narządu wzroku, choroby
ogólne (w tym układu nerwowego), urazy głowy, czy przyjmowane substancje (m.in. środki
farmakologiczne, używki).
Zaburzenia akomodacji mogą wpływać m.in. na zdolności czytania, nauki, pracy, a
także wyniki sportowe czy problemy z koncentracją. Najczęstsze objawy dysfunkcji
akomodacji obejmują nie tylko niewyraźne widzenie przy obserwacji przedmiotów z bliska
i/lub z daleka, ale także bóle oczu, bóle głowy, podwójne widzenie, pieczenie, swędzenie czy
łzawienie oczu. Akomodacja jest procesem złożonym, a mechanizm jej działania zależy od
bardzo wielu czynników. Właściwa ocena stanu akomodacji jest zatem konieczna do
prawidłowej diagnostyki układu wzrokowego. Co więcej, wdrożenie właściwego postępowania
w przypadku zaburzeń akomodacji (w postaci odpowiedniej korekcji optycznej, terapii
widzenia czy leczenia farmakologicznego) umożliwia zredukowanie negatywnych symptomów
dotyczących zarówno jakości widzenia, jak i wydajności pracy wzrokowej.
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