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Studiu privind prevalenţa patologiei oculare
refractive la şcolarii mici din mediul urban
Study on the prevalence of refractive ocular pathology in young schoolchildren
in urban areas
Prof. Dr. AFILON JOMPAN, Asist. Univ. Dr. LUMINIŢA TURCIN
Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş“, Arad

REZUMAT
Un studiu efectuat în mediu urban pe un lot de 509 şcolari mici a evidenţiat prevalenţa afecţiunilor refractive
la 25,54% (un sfert din elevii examinaţi), din care 9,28% reprezentau cazuri noi descoperite. Ca prevalenţă,
astigmatismul înregistra 13,75%, hipermetropia – 8,45%, iar miopia 3,34% la şcolarii mici.
Patologia oculară menţionată prezintă unele diferenţe, astfel: hipermetropia prezenta la băieţi o prevalenţă de
12,17%, iar la fete doar 5,37%, în timp ce astigmatismul la fete atinge valori de 25,39%, iar la băieţi de
10,85%. Se remarcă prin studiu numărul mare, de peste 1/3, a cazurilor nou depistate; 1/4, deşi depistaţi
anterior, nu aveau corecţiile adecvate.
Toţi şcolarii mici cu patologie oculară refractivă nou descoperiţi, cât şi cei ce nu aveau o corecţie adecvată au
primit ochelari de corecţie adecvată.
Cuvinte cheie: patologie refractivă, prelevanţă, hipermetropie, miopie, astigmatism

ABSTRACT
A study in urban enviroment on a group of 509 school children showed the prevalence of refractive
conditions in 25.54% (a quarter of examined children), of which 9.28% were new discovered cases. As
prevalence, the astigmatism recorded 13.75%, hypermetropia 8.45% and myopia 3.34% at schoolchildren.
The mentioned ocular pathology shows some diﬀerences: so the hypermetropia presented at boys a
prevalence of 12.17% and girls of 5.37%, while the astigmatism at girls reaches values as 25.39% and at
boys 10.85%. In this study is shown a large number over 1/3 of new discovered cases as whell as 1/4 wich
were although already discovered they didn’t have the proper corrections.
All small schoolchildren new discovered with refractive ocular pathology as whell as the ones who didn’t
have a proper correction, they recevied proper correction glasses.
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IMPORTANŢA PROBLEMEI
Este cunoscut că erorile refractive nediagnosticate sau diagnosticate târziu reprezintă o cauză

frecventă de scădere a acuităţii vizuale, de ambliopie sau chiar complicaţii mai severe, ca orbirea,
constituind o importantă problemă de sănătate
publică pentru școlarul mic.
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Ipoteza de lucru
Cunoașterea acestor erori refractive la adevărata lor prevalenţă printr-un diagnostic corect,
cât și a prevalenţei acestor erori refractive necunoscute, ar evidenţia adevărata stare de sănătate
a școlarilor mici la această dată, precum și recomandarea tratamentului corect și rapid.
Metodologie şi lot
Au fost examinaţi școlarii claselor I-IV din câteva
școli de pe raza municipiului Arad. În cadrul examenului de screening în colaborare cu medici
specialiști oftalmologi s-a urmărit:
• acuitatea vizuală – optotip standard la 5 m;
• refractometrie computerizată – refractometru computerizat PRK – 5000.
Refracţia obiectivă sub ciclopegie, unghiul de
deviaţie – sinoptofor, unghiul de fuziune – sinoptofor.
S-a considerat ca fiind miopie erorile refractive
de cel puţin – 0,5 DS, hipermetropie de cel puţin
+1,5 DS iar astigmatism de cel puţin +1 DC. Analiza
datelor se face statistic, lotul este compus de 509
școlari mici, cu o distribuţie pe clase și sexe, conform școlarizării.

GRAFICUL 3. Distribuţia lotului pe clase I-IV (grupe de
vârstă), numeric

GRAFICUL 4. Prevalenţa lotului pe clase

REZULTATE
Au fost examinaţi un număr de 509 şcolari
mici (clasele I-IV) din municipiul Arad.

GRAFICUL 5. Prevalenţa patologiei oculare refractive la
şcolarul mic

GRAFICUL 1. Distribuţia lotului numeric per total şi sexe

GRAFICUL 2. Distribuţia procentuală a lotului pe sexe
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GRAFICUL 6. Prevalenţa tulburărilor oculare refractive
per total şi forme clinice
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Legendă: T – total lot; I, II,III, IV – clase

GRAFICUL 7. Prevalenţa principalelor
patologii oculare refractive pe clase

GRAFICUL 8. Prevalenţa modificărilor refractive la
şcolarul mic

Prevalenţa patologiei refractive este uşor
mai crescută ca prevalenţă la băieţi (26,08
vs.25,09 fete)
Nu sunt diferenţe semnificative pe sexe faţă
de total la miopie, hipermetropia este mai frecventă la băieţi (12,7% vs. 5,37% la băieţi), iar astigmatismul la fete (16,12% vs. 10,86% băieţi).

GRAFICUL 10. Prevalenţa erorilor refractive nou
descoperite, cunoscute, dar necorectate, şi corectate
adecvat.

GRAFICUL 9. Distribuţia prevalenţelor
pe patologia refractivă pe sexe
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Remarcăm că peste o treime din patologie
nu era cunoscută (38,46%), iar aproape 2/3 nu
era corectată terapeutic, sau incorect corectată
(63,85%).
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GRAFICUL 11. Prevalenţa patologiei refractive la
şcolarul mic şi cele cunoscute şi corect tratate

CONCLUZII
1. Patologia oculară refractivă are o prevalenţă crescută în rândul şcolarilor mici
(25,54%).
2. Patologia aceasta necesită depistare precoce şi tratament adecvat de corecţie,

7.

8.

screeningul descoperind 50 de cazuri noi
– respectiv 9,28% din totalul lotului, ce
nu se ştiau ca prezentând erori refractive.
Ca prevalenţă, şcolarii mici prezentau
13,75% astigmatism; 8,45% hipermetropie şi 3,34% miopie.
Valori ale prevalenţei pe clase (grupe de
vârstă) semnificativ mai crescute remarcăm: astigmatismul la clasa a II-a (15,43%);
hipermetropia la clasa a IV-a, iar miopia
la clasa I (3,59%).
Prevalenţa pe sexe a patologiei oculare
refractive ne indică o prevalenţă uşor mai
crescută la băieţi 26,08% vs. 25,09% la
fete.
Patologia pe sexe ne indică prevalenţe
mai crescute ale hipermetropiei la băieţi
(12,17% faţă de fete 5,37%) şi a astigmatismului la fete 16,12% faţă de 10,86% la
băieţi.
Cazurile nou depistate reprezintă 38,46%
(peste 1/3), iar ale celor care erau depistaţi, dar nu prezentau corecţiile adecvate – 25,39% (peste 1/4).
Importanţa screeningului rezidă în faptul
că 63,85%, aproape 2/3 din şcolarii mici
ce prezentau patologie oculară refractivă,
au primit ochelari adecvaţi pentru corecţie.
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