
Temat: Higiena oka. Higiena ucha.

1.Higiena oczu

Oczy dostarczają ok. 70% informacji z otoczenia. Codziennie działa na nie wiele 
czynników zewnętrznych, dlatego wymagają szczególnej ochrony i dbałości. Higiena 
narządu wzroku powinna obejmować takie działania, które pozwolą oczom prawidłowo 
funkcjonować. Należą do nich m.in.:

  - ochrona oczu przed zbyt intensywnym światłem przez noszenie w słoneczne dni  

    okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV;

  - zabezpieczanie oczu przed kontaktem z substancjami chemicznymi zawartymi w wodzie 

    (np. w basenie) przez zakładanie okularów pływackich;

  - dbanie o prawidłowe nawilżenie gałki ocznej przez wypijanie ok. 2,5 l płynów dziennie 

    i utrzymywanie odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniach, szczególnie w sezonie 

    grzewczym;

 - dbanie o prawidłowe oświetlenie miejsca pracy i ustawienie monitora komputera

    w odległości nie mniejszej niż 50 cm od oczu, a w przypadku dłuższej pracy z komputerem

   używanie okularów z soczewkami pokrytymi powłoką antyrefleksyjną;

  - ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem telewizora lub monitorem komputera;

  - badania profilaktyczne wzroku.

2. Choroby oczu

Drobnoustroje, które dostają się do oka, mogą być przyczyną stanów zapalnych, np. 
zapalenia spojówek, jęczmienia. Zapalenie spojówek jest jedną z najczęściej występujących 
chorób oczu o podłożu bakteryjnym lub wirusowym. Towarzyszy jej zaczerwienienie oczu, 
obrzęk spojówek, ból, swędzenie i pieczenie, światłowstręt, łzawienie, a w przypadku 
infekcji bakteryjnej ropna wydzielina. Leczenie polega na miejscowym podaniu leku.

Jęczmień to stan zapalny powiek wywołany przez bakterie. Gdy się rozwinie, 
dochodzi do zatkania ujścia przewodu gruczołu łojowego na brzegu powieki, która w tym 
miejscu staje się zaczerwieniona i obrzęknięta. W leczeniu jęczmienia stosuje się głównie 
okłady rozgrzewające, masaż, czasem maści z antybiotykiem.

Zaburzenia widzenia mogą być spowodowane chorobami oczu, np. zaćmą - zmętnienie 
soczewki wywołane starzeniem się organizmu utrudniające wniknięcie światła do wnętrza 
oka.



 

                  

Jaskra powstaje przez uszkodzenie nerwu wzrokowego. Może być wywołana 
niedokrwieniem lub zbyt wysokim ciśnieniem płynu wewnątrz oka.

        



3. Wady wzroku i ich korekta

Nieprawidłowy kształt soczewki lub gałki ocznej jest przyczyną krótkowzroczności lub
dalekowzroczności, a niewłaściwa krzywizna elementów załamujących światło prowadzi do 
astygmatyzmu. Wady wzroku można korygować, stosując właściwie dobrane soczewki.

             



Przyczyną krótkowzroczności może być nieprawidłowy, zbyt wypukły kształt soczewki
lub zbyt wydłużona gałka oczna. W efekcie takich wad promienie świetlne skupiają się przed
siatkówką, przez co osoba z taką wadą wzroku widzi wyraźnie (ostro) tylko obiekty 
znajdujące się w niewielkiej odległości od oczu. W celu poprawy jakości widzenia stosuje się
soczewki rozpraszające, oznaczone znakiem minus.

                

Przy dalekowzroczności gałka oczna jest skrócona lub soczewka zbyt płaska, co 
powoduje, że promienie świetlne skupiają się za siatkówką. Do korekcji tej wady stosuje się 
soczewki skupiające, oznaczone znakiem plus. Zdolność oka do ostrego widzenia określa się 
w dioptriach.

           



Niewłaściwa krzywizna rogówki lub soczewki skupia promienie świetlne w różnych 
punktach na siatkówce albo przed i poza nią, dlatego powstający obraz jest niewyraźny. 
Taka wada nosi nazwę astygmatyzmu. Aby ją skorygować, należy nosić soczewki 
cylindryczne.

        

Do częstych wad wzroku należy zez, czyli nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych 
względem siebie, spowodowane osłabieniem mięśni ocznych.

          



Daltonizm to wada polegająca na nierozróżnianiu barw, najczęściej zielonej lub 
czerwonej. A w niektórych przypadkach daltoniści w ogóle nie odróżniają barw- świat widzą 
jako czarno- biały z odcieniami szarości. 



4. Jak dbać o słuch?

Na odbiór dźwięków wpływ ma ich głośność (natężenie), którą mierzy się w 
decybelach (dB). Ludzkie ucho odbiera dźwięki o natężeniu do 130 dB. Przekroczenie górnej
granicy powoduje na początku ból, potem trwałe, mechaniczne uszkodzenie słuchu 
wywołane wysokim ciśnieniem powietrza (fali dźwiękowej).

Dźwięki dokuczliwe, zbyt głośne, drażniące układ nerwowy określane są jako hałas. 
Towarzyszy on nam na co dzień w domu, szkole, na ulicy. Zbyt długie słuchanie głośnych 
dźwięków może doprowadzić do utraty wrażliwości na dźwięki ciche i te o wysokich 
częstotliwościach. Dzieje się tak, ponieważ hałas o dużym natężeniu powoduje zanik 
elastyczności rzęsek komórek zmysłowych, a potem ich obumieranie. Proces następuje 
stopniowo, dlatego na początku osoba z niedosłuchem jest nieświadoma tego problemu. 
Zagrożeni ubytkiem słuchu są na przykład motocykliści, robotnicy obsługujący głośno 
pracujący sprzęt, muzycy, a także uczestnicy koncertów rockowych. Osoby zawodowo 
przebywające w środowisku o dużym natężeniu dźwięku powinny stosować zatyczki do uszu
lub nauszniki. Jako ochronę przed hałasem w miastach i wzdłuż ruchliwych dróg buduje się 
ekrany akustyczne lub sadzi szpalery drzew ograniczające uciążliwość niepożądanych 
dźwięków.

Młodzi ludzie słuchają zwykle muzyki zbyt głośno, wierząc, że nie są podatni na 
negatywne działanie hałasu. Tymczasem badania pokazują, że 30% młodzieży jest 
zagrożony wczesną utratą słuchu. Jednym z największych współczesnych zagrożeń jest 
słuchanie muzyki w słuchawkach, zwłaszcza wkładanych do kanału słuchowego. Powietrze 
uwięzione pomiędzy słuchawką a błoną bębenkową działa jak tłok i może doprowadzić do 
uszkodzenia błony. Ponadto słuchawki dostarczają do ucha różne zanieczyszczenia i zarazki, 
które mają tam znakomite warunki do rozwoju. Z tego powodu osoby używające słuchawek 
są bardziej narażone na infekcje ucha, które także mogą prowadzić do uszkodzenia słuchu.

Głośne i niepożądane dźwięki wywołują silną mobilizację organizmu – reakcję 
stresową. W efekcie następuje pogorszenie samopoczucia, szybsze męczenie się, pojawiają 
się bóle i zawroty głowy, zaburzenia pracy układu krążenia, nadciśnienie, wzrost napięcia 
mięśniowego, obniża się zdolność koncentracji. Przyczyną upośledzenia słyszenia lub utraty 
słuchu może być nie tylko nadmierny, długotrwały hałas, ale również odkładanie się 
woskowiny w przewodzie słuchowym, nawracające stany zapalne ucha środkowego, 
sztywność kosteczek słuchowych, zgrubienia błony bębenkowej, wiek.





Ze względu na to , że lekcja ta posiada bardzo dużo informacji (jest długa) zaplanowałam ją 
na dwie jednostki lekcyjne (2 lekcje) tzn. 4 maja i 8 maja. Podzielcie sobie lekcję według 
uznania. Do sporządzenia notatki wykorzystajcie info zamieszczone powyżej lub z 
podręcznika str. 203 – 207 . 
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UWAGA!!!

15 maja podczas lekcji utrwalającej planuję zrobić kartkówkę online z oka str. 195-
199 oraz str. 203-206. Wszystkie info będą zamieszczone w nauczaniu zdalnym na 
stronie szkoły.


