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IKASKUNTZAGORPUTZA

Sarri, ikusteko gaitasunaren arabera 
ebaluatzen dugu ikusmena: urrutikoa 
ikusteko zailtasuna duenak miopia izan-
go du. Gertukoa argi ikusten ez duenak 
hipermetropia. Ikusmen distortsiona-
tua duenak, astigmatismoa. Horiek dira 
detektatzen diren hiru ahulezia nagu-
siak, betaurrekoekin konpondu ohi di-
renak. Baina arrazoi gehiagorengatik 
funtziona dezake bistak desegoki.
 Azkoitiko (Gipuzkoa) Iriondo Optikan 
beste ikusmen ahulezia batzuk detekta-
tu eta lantzen dituzte Ikus Terapia egi-
tasmoaren bidez. “%100 ikustea ez da 
ondo ikustea. Begiaren gaitasunak nola 
dauden aztertu behar da etekin handia-
goa lortzeko”, diote Estibaliz Ariznaba-
rreta eta Marian Iriondo optometristek. 
Terapia horren bidez arazo muskula-
rrak lantzen dituztela adierazi dute: 
“Begien gimnasia bat da eskaintzen du-
guna”. Modu kontrolatuan errepikatzen 
diren ariketak dira, norberak etxean 20 
bat minutuz lantzekoak. Tratamenduak 
hiru hilabete irauten ditu. Pertsona, ara-
zoa eta motibazioaren arabera fakto-
reak alda daitezkeela gehitu dute. Gero-
ra, jarraipena egiten dute.

 Fokuratze-disfuntzioez, ikus ardatzen 
koordinazioaz, begien mugikortasunaz 
eta jasotzen den informazioa ulertu eta 
interpretatzeaz ari dira adituak. “Guz-
tien koordinazioa behar da ikusmen sis-
temak ongi funtzionatu dezan”, diote. 
“Bi begiek bakarra balitz bezala lan egin 
behar dute”.
 Honek guztiak eskolako errendimen-
duan eragina duela ziurtatu dute. Horre-
gatik gehienbat, haurrekin egiten dute 
lan. “Lehenago jotzen dugu logopedara, 
hiperaktibitatera, ikasle txarra dela edo 
gustatzen ez zaiola esatera ikusmen ara-
zoak dituela pentsatzera baino”, adie-
razi du Iriondok. Baina eskolan ikasten 
denaren %70a begietatik egiten dela 
azpimarratu dute eta, hortaz, “ezinbes-
tekoa” dela gaitasun bisualak aztertzea. 
Adibidez: begien mugikortasuna eskasa 
baldin bada, irakurtzeko azkartasuna 
edo zehaztasuna oztopatuko du, bai-
ta begirada arbeletik liburura aldatze-
ko unean ere. Objektuak automatikoki 
fokuratzen ez badira atentzio bisuala 
mantentzeko arazoak izango dira. Adi-
bide hauek kirolean ere eragina izan 
dezakete.
 Guraso zein irakasleei gaia kontuan 
hartzeko gonbitea egiten diete bide ba-
tez: “Arazoak aurreikusteko beharrez-
koa da arazoa egon daitekeela ulertzea”. 

Horretarako test azkar bat egitea pro-
posatzen dute: begi gorriak, azkura edo 
buruko mina; irakurtzean hatza jartzea, 
motela izatea edo ez gustatzea; letrak 
nahastea edo lerroak saltatzea; burua 
okertuta irakurtzea edo begi bat estal-
tzea; eskulanetan eta kiroletan trebea 
ez izatea; ikasten orduak pasa arren 
etekin eskasa ateratzea; eguna pasa 
ahala nekea areagotzea; eta konzentra-
zioa mantendu eta geldi egoteko ara-
zoak izatea. 
 Sintoma horietatik bi sentituz gero, 
optikara hurbiltzeko aholkua ematen 
dute. Horrela, arazoa norberak etxean 
konpon dezake. n
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Eskolako errendimendua begien 
errendimenduarekin lotua egon 
daiteke. Ikusmen arazoak, ordea, ez 
dira detektatzen soilik, zenbat eta 
noraino ikusteko gaitasuna dugun 
kontuan hartuta.

“Lehenago jotzen 
dugu logopedara, 
hiperaktibitatera, ikasle 
txarra dela edo gustatzen 
ez zaiola esatera 
ikusmen arazoak dituela 
pentsatzera baino”

IKUS TERAPIAK

“%100 
IKUSTEA EZ 
DA ONDO 
IKUSTEA”

Ikus Terapia egitasmoan umeek hartzen dute bereziki parte, eskolan sumatzen diren zenbait gabezia 
ikusmenarekin loturik daudelako. Arazoak aurreikusi eta gaitasun bisualak lantzea ezinbestekoa da, 
Iriondo Optikako kideen hitzetan.


