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A SZEM 
 A látás szerve a szem, amellyel a vizuális ingerek, az univerzumban mindenütt 
jelen lévô fény felvétele történik. A szem két, 24 mm átmérôjû, gömb ala-
kú, páros szerv. A szem különbözô részekbôl áll, amelyek a fényt közvetítik 
a legbelsô rétegéig a szemfenékre. Az agy után az emberi test legösszetettebb 
szerve a szem. A szem a szemgödörben (orbita) foglal helyet. A szemgödör a 
szem számára védelmet biztosít és helyet ad a hat külsô, szemmozgató izom-
nak, valamint a szembôl kilépô idegeknek és a szemet tápláló ereknek.

A SZEM SZERKEZETE ÉS RÉSZEI

Szaruhártya (cornea) 
 A szem átlátszó, domború része, mely az írisz és a pupilla elôtt található. A 

szaruhártya biztosítja a szem törôerejének legnagyobb részét. A fénytörés a 
fény irányváltoztatása a szem törôközegein, pl. a szaruhártyán, szemlencsén 
történô keresztülhaladás során. A szaruhártya óraüvegszerûen illeszkedik az 
ínhártyához (sclera ld. „Ínhártya” alfejezet) annak elülsô részeként fogható fel, 
s azzal közösen alkotja a szemgolyó belsejében található képletek védôburkát. 
Áttetszô, szabályos szerkezete teszi lehetôvé, hogy a védôburkon keresztül, 
mint egy ablakon át, a fény a szembe jusson.

Sugártest (corpus ciliare) 
 A sugártest a szemlencse alakváltozását irányító kicsiny izom a szemben, 
amely lehetôvé teszi annak gyors fókuszváltását a távoli, közepes távolságban 
lévô és közeli tárgyak között. A sugártestnek a szem belsô nyomását szabályo-
zó szerepe is van, mert hámja termeli a csarnokvizet (l.m.”Szemcsarnok”).
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Szemcsarnok (camera) 
 Az elülsô és hátulsó szemcsarnok a szaruhártya és a szivárványhártya között 
található, folyadékkal telt üreg. A csarnokvizet a sugártest termeli, amely a 
hátsó csarnokon, pupillán keresztül jut az elülsô csarnokba és a csarnokzug-
ban vezetôdik el.

Írisz (szivárványhártya) 
 A szem pupillát körülvevô, színes része, amely a szembe jutó fény mennyiségét 

szabályozza. Pigmenttartalma határozza meg a szem színét. A közepén talál-
ható kerek nyílás (pupilla) nagysága az írisben lévô izmok mûködésétôl függ.

Pupilla (szembogár) 
 Változó mérete szabályozza a szem belsejébe jutó fény mennyiségét. A 
fényképezôgép blendéjéhez hasonlítható a mûködése. A szemgolyóba tekint-
ve fekete körnek látszik.

Szemlencse (lens) 
 Egy kis lencseformájú struktúra a szemben, amely a fényt a retinára fókuszál-
ja. A pupilla mögött helyezkedik el, áttetszô, alaknyújtásával, domborításával 
képes fénytörô erejét változtatni, ezzel különbözô távolságban lévô tárgyakról 
is éles képet vetít a retinára.

Üvegtest (corpus vitreum) 
 A szemlencse mögött található. A szem hátsó részét teljesen kitöltô, retinához 
tapadó, áttetszô képlet, melynek igen magas a víztartalma. Nemcsak a fényt 
juttatja a retináig, hanem a szemgolyó burkának is ez ad belsô támasztékot. 

Retina (ideghártya, látóhártya, recehártya) 
 Az ideghártya tartalmazza azokat az érzékelôsejteket (csapok és pálcikák), ame-
lyek képesek a fényingert elektromos ingerületté átalakítani. Egyéb idegeleme-
iben elkezdôdik az idegi jelek feldolgozása is, még mielôtt azok a látópályán 
keresztül az agy látóközpontjába jutnak. Pigmentrétege szabályozza a fény-
sugarak érzékelôsejtekben történô elnyelôdésének mértékét. Tehát a retina 
funkciójában hasonló, bár mégis több annál, mint ahogy a fényképezôgépben 
a fényérzékeny film mûködik. A retinán keletkezett képet a látóideg tovább 
vezeti ingerületként azokba a különbözô agyi központokba, melyek részt vesz-
nek a látásban. 

  Az 1.2. ábrán a teljesen egészséges szem (emmetropiás szem) képalkotás 
sémáját látjuk.

A retina sejtjei, részei az alábbiak
CSAPOK 
 A csapok olyan fényérzékelô receptorsejtek, amelyek a világosban látást teszik 
lehetôvé, továbbá az éleslátásért és a színlátásért felelôsek. Ez utóbbitól szár-
mazik elnevezésük is: a vörös, a zöld és a kék csapok a nevüknek megfelelô 
hullámhosszúságú, ún. elsôdleges fényt érzékelik leginkább. A többi ún. má-
sodlagos színélményt az elsôdleges színek kombinációjából képzi a retina és az 
agy. Az emberi retina 6-7 millió csapot tartalmaz. 

PÁLCIK ÁK

 A pálcikák olyan fényérzékelô receptorsejtek, amelyek a sötétben látásért 
felelôsek. Alacsonyabb ingerküszöbbel rendelkeznek, mint a csapok, így sötét-
ben csak ezek mûködnek, de nem érzékelik a különbséget a színek között, és 
nem képesek a tárgyak részleteinek és körvonalainak éles megkülönböztetésé-
re. Az emberi retina 125 millió pálcikát tartalmaz. A retina szélei felé haladva 
a pálcikák dominanciája figyelhetô meg.

SÁRGAFOLT 
 A sárgafolt (macula lutea, macula, sárgatest) az éleslátás helye a retinán. 
Nevét a benne nagy mennyiségben jelenlévô sárga pigment miatt kapta. 
Csak csapot tartalmaz. A szemüveg nélkül is jól látó emberek szemében a 

„végtelenbôl” (5,0 m-nél nagyobb távolság) érkezô párhuzamos sugarak a sár-
gafoltban egyesülnek. 
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A tökéletes fénytöréssel 
alkotott kép a retinán

1.2.



VAKFOLT 
 A vakfolt a (papilla, látóidegfô): a retinának az a területe, amely nem érzéke-
li a fényt, mert nem tartalmaz csapokat és pálcikákat, csak információszállí-
tó idegrostokat. Ez a látóideg kezdete, ezért látóidegfônek is nevezzük. Itt lép 
be a szembe a retina egyik legfontosabb tápláló artériája, és lép ki az ennek 
megfelelô véna.

  A retina ugyan a szembe kívülrôl befelé haladva a legalsó, szemfenéken 
található réteg, ámde nem a szem külsô határoló rétege. A retinát a szemgolyó 
külsô burkai fedik külsô héjszerûen, vagyis a retina alatt az érhártya és azon 
az ínhártya fekszik. 

ÉRHÁRT YA 
 Az érhártya (chorioidea) a retina érellátását biztosítja. Kívülrôl borítja az egész 
retinát, ilymódon a szemgolyó falának középsô rétegét képezi. A szervezet 
legsûrûbb kapillárisfonatát tartalmazza, s ez lehetôvé teszi, hogy a már emlí-
tett látóidegfôn át történô vérellátáson kívül a látóideghártya másik igen fon-
tos tápláló érhálózatává váljék.

ÍNHÁRT YA 
 Az ínhártya (sclera) a retina védelmét ellátó, lemezes felépítésû rostos, burok. 
Ellenálló védôréteget hoz létre a retina és az azt borító érhártya körül, s így a 
szemgolyó falának legkülsô rétegét képezi. 

 

A SZEM FUNKCIÓI

Akkomodáció 
 A lencse képes a tárgy távolságához alkalmazkodni. A sugártest mûködésének 
köszönhetôen képes elülsô és hátsó felszínének domborúságát, s ezáltal fóku-
száló képességét megnövelni. Így teszi lehetôvé az éles kép létrejöttét.

Konvergencia
 A konvergencia a sztereolátást teszi lehetôvé a szemgolyók mozgása révén, 
amelyet a hat külsô szemizom végez. A két szem mindig oly módon helyez-
kedik el, hogy a két retina sárgafoltjában ugyanaz a külsô pont (tárgypont) 
ábrázolódik. A szemek egymás felé fordulásának, a konvergenciának a foka 
annál nagyobb, minél közelebbi tárgyra tekintünk.

Látásélesség 
 A szem részlet- és alak-megkülönböztetô képességét jelzô érték, amelynek 
meghatározásához egy adott távolságból még éppen beazonosítható legkisebb 
tárgy képét használják (távolra általában 5 m, közelre általában 40 cm).

Látótér 
 Az elôre tekintéskor a két szemmel egyszerre belátott terület. Az emberi látótér 
a szemtengelyhez viszonyítva általában 90°-ig terjed kifelé, 55°-ig befelé, 60°-
ig felfelé és 70°-ig lefelé.

Egyéb alfunkciók
 A fényadaptáció – sötét adaptáció, kontrasztérzékenység, színlátás, tér-, ill. 
mélységészlelés, konstanciák, forma- és mozgásészlelés funkciók „A látás” c. 
fejezetben kerülnek bemutatásra, mert mûködésükben már agyi történések is 
szerepelnek, ugyanott részletesen magyarázatot kapnak ezek a fogalmak is.
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 A látás prioritását a többi érzékelési funkcióval szemben a pszichológus, a 
biológus szakember és a laikus egyaránt vitathatatlannak tartja. A környezô 
valóság megítéléséhez a legközvetlenebb teljes és szimultán felfogható infor-
mációt a látás szolgáltatja. A megismerési folyamatban szerepet játszó további 
érzékelési fajták – a mozgási (kinesztetikus), az egyensúlyi, a tapintási (taktilis), 
a hallási, valamint a szaglási és ízlelési érzékelés – a látással sajátos módon in-
tegrálódva alakítják ki a bennünket körülvevô tér, külvilág képzetét. Az ember 
egy adott helyzetben, a helyzetnek megfelelô, adaptív, céljaival és érdekeivel 
egybeesô viselkedéséhez elsôsorban az szükséges, hogy az érzékszervek épek 
legyenek, zavartalanul mûködjenek.

 A látás mechanizmusát még mindig nem ismerjük eléggé, noha a tudomány és 
technológia fejlôdése új utakat nyit – az anatómia, élettan, pszichofiziológia 
és pszichológia, kognitív idegtudomány, orvostudomány, szemészet, neuro-
op hthalmológia stb. – területén a látás mind tökéletesebb megismerése érde-
kében. Nyilvánvaló, hogy a látáshoz elôször a szem korábban ismertetett 
min den struktúrájának épségére, ingerület-felvételre alkalmas állapotára van 
szük ség. Különbség van a NÉZ és a LÁT között. Az ép szem elegendô a nézéshez, 
azon ban nem elegendô feltétel a látáshoz. A késôbbiekben erre utalni fogunk, 
hiszen a fordítottja is igaz: A sérült szem látásának optimális kihasználása, a 
hétköznapokban jó környezeti feltételek és megfelelô segédeszközök alkalma-
zásával, fejlesztés, tanulás hatására az életminôség szempontjából hallatlanul 
jelentôs. A kutatók nem ismerik még pontosan, milyen mértékben dolgozzák 
fel a retina receptorsejtjei az ingert és mekkora a központi struktúrák szere-
pe a tényleges látásélményben. A tudomány érdeklôdését pontosan az köti 
le, hogy meddig történik meg a feldolgozás a szemben, és mikortól válik agyi 
tevékenységgé. Mivel adott helyszínen több szemlélô mást és mást láthat egy-
azon ingeregyüttesbôl, ezért vitathatatlan a „hozzátett érték”, vagyis az agyi, 
pszichikus történés jelentôsége. Ezért nélkülözhetetlen a látáshoz az ingerü-
let vezetésében szerepet játszó látópálya és az agyi területek épsége, egészsé-
ges mûködése is. A nézésben elsôsorban az érés, a látásban a tanulás szerepe 
hangsúlyozódik. Látásunk születésünkkor éretlenül mûködik. Az elsô életév-
ben hihetetlenül sokat változik, fejlôdik, de még a 7-8. életévünkre sem nyeri 
el végleges fejlettségét. A fejlôdés során a tapasztalatok hatására végbemenô 
tanulás következtében „egyénivé” válik a látás. A tanulási folyamat hatására 
differenciált mûködés jön létre. Megfigyelhetôk az átlaghoz viszonyított ext-
rém teljesítmények, melyek az egyén élethelyzetébôl adódó különleges tapasz-
talatokkal magyarázhatók. Egyedinek számító teljesítmény jöhet létre pl. a 
színek megkülönböztetési képességében festôknél. 

A L ÁTÁS AL APMÛVELETEI

Közeli látás 
 A szemünkhöz 40 cm-nél közelebbi fókuszpontok összessége, amelyet „olva-

sótávolságnak” is neveznek. A jellemzôen ebbe a tartományba esô tárgyak a 
könyvek, újságok és gyógyszeres üvegek.
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Köztes látás 
 Jellemzôen a 40 cm és 2,13 m közötti távolságra történô látás. Jellemzôen eb-

ben a köztes tartományban látható a számítógép képernyôje és a mûszerfal az 
autóban, a televízió, a szoba ajtaja.

Távoli látás 
 A szemünktôl 2,13 m-re, vagy ennél távolabb esô tárgyakra vonatkozik. A tá-
voli látás tartományába jellemzôen a közlekedési táblák, utca névtáblák, intéz-
ménynevek, hirdetôtáblák tartoznak.

Az összetettebb látásfunkciók 
Fényadaptáció – Sötétadaptáció 
 A pszichológia a szem fényváltozáshoz való alkalmazkodását a fényrôl söté-
tebb helyre érkezéskor sötétadaptációnak nevezi, fordított helyzetben pedig 
fényadaptációnak. Mindkét adaptációs folyamat idôt vesz igénybe. 

Színlátás 
 A fény hullámhossza adja meg azt a dimenziót, amit a pszichológiai élmény 

szintjén színességnek (színárnyalat) élünk meg. Két további tényezô a világos-
ság, ami a felfogott fény mennyiségére, intenzitására utal és a telítettség, a szín 
élénksége, gazdagsága. A színárnyalat, a szín világossága és a szín telítettsé-
ge a fény fizikai jellemzôi alapján keletkezô élmények, amely színélményhez 
azonban az agy még rendkívül sokat tesz hozzá. A színek érzékelésére a retina 
szintjén a csapok képesek. 

Kontrasztérzékenység 
 A szem azon képessége, hogy megkülönböztessen egy tárgyat annak hátterétôl.

Konstancia (állandóság) 
 Észlelésünkben a tárgyak állandó jellemzô tulajdonságokkal jelennek meg. 
Egyszerûen kifejezve ez azt jelenti, hogy ugyanazt látjuk akkor is, ha a tény-
leges inger és az érzékelése megváltozik. Ismerünk szín-, nagyság-, alak- és 
világosságkonstanciát. Példa a nagyságkonstanciára, hogy egy szemünkhöz 
köze ledô tárgy nagyságát egyformának látjuk akkor is, ha a retinán közben 
a kép mérete változik. Az alakkonstancia példája, hogy bármely irányból is 
látom az autómat, tudom, hogy ez ugyanaz a kocsi, bár a képek, amelyek köz-
ben a reti nára vetülnek, nem egyformák. A világosságkonstanciára példa, hogy 
a tárgy észlelt világossága nem változik akkor sem, ha a róla visszavert fény 
mennyisége jelentôsen nô vagy csökken. A színkonstancia azt jelenti, hogy a 
tárgyakat különbözô fényforrások esetén is nagyjából azonos színûnek érzékel-
jük, pl. a halogén- és neonfény ellenére a sárgát sárgának, a kéket kéknek látjuk.

Mélységészlelés 
 A mélységészlelés jelentôsége a lokalizációban, a tárgy helyének megállapítá-

sában rejlik. Minden mozgás, tevékenység kivitelezéséhez mélységi ítéleteket 
kell hoznunk (a lépcsôhöz érkezés sebessége, a tárgyért nyúlás, stb.). Ehhez 
a szemünk úgynevezett szemmozgásos jelzômozdulatokat végez, amelyek a 
korábban már említett akkomodáció és konvergencia révén jönnek létre.  A 
konvergencia és az akkomodáció során az izmok a tárgy távolságára utaló jel-
zéseket küldenek az agyba. 

Alakészlelés 
 Az alakészlelés célja meghatározni, hogy milyen tárgyat észlelünk. Az alakész-
lelés a formák és mintázatok észlelésébôl áll, szoros összefüggésben a formaész-
leléssel: egy tárgy formáját ugyanis mérete és alakja együttesen határozza meg. 

Mozgásészlelés 
 Ez a funkció a körülöttünk zajló tárgyak, személyek mozgásának érzékelését 

szolgálja. Dúll A. (2001) Felhívja a figyelmet arra a különlegesen izgalmas je-
lenségre, hogy ott is mozgást észlelünk, ahol nincs mozgás, pl. fényreklámok 
felvillanó elemei miatt, vagy mozifilm állóképek gyors pergetése miatt. 
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Többféle magyarázat is létezik e két tulajdonság kom-

bi  nált észlelésének magyarázatára: a Gestalt-pszi cho-

lógia (közelség, hasonlóság, zártság, szimmetria, közös 

mozgás mentén) és a tulajdonságdetektorok elmélet. 

A min tá zat felismerés is két fô elméletcsoportból áll: 

templátegyeztetés pl. azt mondja, hogy a dolgokból a 

„legjobb példányokat” rögzíti az emlékezetünk és egy 

tárgy azonosításakor ehhez a templáthoz (prototípus-

hoz) hasonlítunk a felisme réskor. A tulajdonságegyez-

tetés magyarázat azt mondja, hogy az emlékezetünk-

ben rögzített tulajdonságokkal vetjük össze a látott 

tárgy tulajdonságait felismeréskor.



A L ÁTÁS AGYI ÉS PSZICHIKUS JELLEMZÔI

 Nem olyan régen még azt gondolták a tudósok, hogy a látásért a tarkólebeny-
ben elhelyezkedô agykérgi terület (az elsôdleges látókéreg) az egyetlen felelôs. 
Pléh C. (2004) méltatja Charles G. Gross kiemelkedô látáskutatót, akinek ve ze-
tô szerepe volt az agykéreg sejtszintû feltárásában. Gross, G  (2004) felismerte, 
hogy a látásban az agykéregnek nem csupán a tarkólebenyi területe játszik 
szerepet, hanem számos egyéb területe, fôként a halántéklebeny. Kovács G. 
(2003) leszögezi, hogy mai ismereteink szerint a látásnak több agyi terület is 
(pl. tarkó-, fali-, halánték-, homloklebeny) fontos szereplôje, valamint hang-
súlyozza, hogy ezeknek a területeknek egymástól eltérô feladatuk van a látás 
szempontjából. A mozgás érzékelése például egészen alacsony látásteljesít-
mény mellett is megtartott, pedig észlelése nem az elsô funkciók közt fejlôdik 
ki, és nem, vagy nem csak az elsôdleges látókéreghez kötött készség. Csibra G. 
(2003) bizonyított tényként közli, hogy a korábban kizárólagosnak hitt kérgi 
területek képesek más érzékszervekre is specializálódni, így – szélsôséges je-
lenséget említve – például a vak gyermekek látókérge hangingerekre, a siketek 

„kihasználatlan” hallókérge pedig vizuális ingerekre is reagálhat. 
 
 Az anatómiai jellemzôkön túl elmondható írják Gulyás B. és munkatársai, (2003, 

632.o) hogy „az emberi látásnak van egy szubjektív, vizuális élmények szintjén 
is jelentkezô komponense”. Ezt a szubjektív komponenst nevezzük igazából a 
köznyelvben látásnak. A látórendszer különbözô részein kódolt vizuális infor-
mációnak csak egy része válik tudatossá, olyan élménnyé, amirôl be tudunk 
számolni. Úgy tûnik, írja Kovács G., (2001) hogy a vizuális tudat kialakulásá-
hoz számos agyterület aktivitása szükséges. A tudati mûködést jól illusztráló 
jelenség a kétértelmû ábrák észlelése. Ezekben az ábráknak az észlelés során a 
laikusok számára is könnyen megfigyelhetô élmény, hogyan befolyásolja tu-
datunk a kétféle kép látását és a köztük való váltást. Ilyen jól ismert alak-háttér 
észlelésen alapuló ábra a „váza-arcok” ábrája (Rubin serleg). Egyszerre csak egy 
képet látunk, de ha a képek között 2-3 másodpercenként váltunk, hol a fehér 
serleget, hol a két fekete profilt észleljük. 

 Az alak-háttér közötti váltás jelenséget fMRI vizsgálattal követve a kutatók azt 
tapasztalták, hogy számos agyterület aktiválódott. Ezt úgy magyarázták, hogy 
ezeknek a magasrendû területeknek az aktivizálódása már nem egyszerûen a 
látásból, vagyis a kép fizikai tulajdonságaiból ered, ha-
nem a kép tudatosulása befolyásolja mûködésüket. Az 
alak-háttér megkülönböztetés a látássérülés szempontjá-
ból nagyon jelentôs funkció.

  Gulyás G. és munkatársai (2003) a tudati mûködés 
anatómiai sajátosságokból adódó másik érdekes jelensé-
gét írják le az agyi kompenzációs mûködést illusztrálva. A 
vakfoltnak nevezett retina területen nincsenek érzôsejtek, 
tehát nem alakul ki a látott tárgyról kép ezen a retinális 
területen egyik szemben sem. A retinakép hiányát azon-
ban nem érzékeljük, vagyis „tudatosan” nem látjuk a tárgyak retinális képé-
ben a hiányt, a fekete lyukat.

 A látás tehát az ember nagyon bonyolult, még korántsem teljesen feltárt ké-
pessége. Az idézet gondolatokkal a sérült/beteg szem ellenére megôrzött látás 
funkciók magyarázatát készítettük elô. Segítségükkel közelebb kerültünk an-
nak felismeréséhez, hogy a sérült szem  mûködése is meglehetôsen szerteága-
zó és bonyolult tanulási folyamatok eredményeként a megértés határát súrolva 
meglepôen eredményes látáshoz vezethet.
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2.1. ÁBR A
Rubin serleg

2.1.

fMRI (funkcionális mágneses rezonancia) vizsgálati 

technika azon alapul, hogy a képalkotó eljárás során 

az agy lokális, egy alapállapothoz viszonyított vérát-

áramlás megváltozását képes regisztrálni másodperces 

nagyságrendû idôablakon belül (általában 2-4 má-

sodperc). Alkalmas arra, hogy valamilyen feladat, pl. 

látási végzése közben az agyi aktivitást regisztrálni 

lehessen. 
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 A látássérülés esetében átélt pszichés veszteség és praktikus akadályozottság 
az életet alapvetôen meghatározza. A látásveszteség bármilyen mértékû is az 
életminôséget súlyosan, alapjaiban befolyásolja. Ennek oka nagyrészt környe-
zeti tényezôkön múlik, az eszközök, épületek, jármûvek, stb. használhatóságá-
tól függ.

A L ÁTÁSSÉRÜLÉS ELÔFORDUL ÁSA

 A látássérülést sok országban a ritka fogyatékosságok közé sorolják. Ennek 
egyik alapja lehet a vakon eltöltött idô mennyiségének az élethosszra vetített 
hossza. Másik oka, hogy a veleszületett vakság elôfordulása ténylegesen ritka. 
A szerzett látássérülések száma azonban jelentôs, különösen, ha az 50 évesnél 
idôsebb lakosságban vizsgáljuk az elôfordulást. A szerzett látássérüléssel élôk 
esetében a vakon eltöltött idô néha csak néhány év, esetleg egy-két évtized, de 
számuk a látássérüléssel élôk csoportján belül mintegy 75-80%-ot tesz ki. 

  A veleszületett eseteket kiegészítve a késôbb kialakult látássérülések számá-
val, a látássérülés mégsem nevezhetô ritka betegségnek, fogyatékosságnak. Az 
Egészségügyi Világszervezet, a WHO (a WHO adatok a www.who.org honlapon érhetôk el) statisztikai 
adatai is világosan mutatják, hogy a látássérülés késôbbi életkorban szerzett 
formája tipikusan gyakran fordul elô az élet utolsó harmadában. Az életkor 
növekedtével együtt nô annak kockázata, hogy valamilyen betegség következ-
tében romlani kezd a látásunk. A 60-70 év fölötti személyek esetén ez a koc-
kázat drámaian megnövekszik, hiszen a természetes élettani hanyatlás nem 
csak a hallás romlásában, a mozgásbeli korlátozottságban, hanem a kívülrôl 
kevésbé feltûnô látási mûködésben is jelentkezik. Minél magasabb a várható 
élettartam egy népességben, annál valószínûbb a látás különbözô mértékû 
zavaraival élôk számának növekedése is. A jóléti társadalmakra és régiónkba 
tartozó országokra is jellemzô ez a folyamat. 

  Fenti érvelés alapján tehát bátran állíthatjuk, hogy a látássérülés gyakori fo-
gyatékosságnak tekinthetô. Az elöregedô társadalmakban a látássérült szemé-
lyek száma évrôl évre nô, így a környezet kialakításának fontos tényezôiként 
jelennek meg a látássérült emberek.

STATISZTIKAI ADATOK

 Felmérések és becslések alapján a WHO szakértôi feltételezik, hogy 2020-ra a 
vaksággal élôk száma el fogja érni a 76 milliót (2009). A megdöbbentô adat mi-
att a WHO 1999-ben akciócsoportot hozott létre „Látás 2020: jog a látáshoz!” 
néven, és több síkú kampányt indított a vakság megelôzésére (Prevention 
Blindness). A WHO 2002-es felmérése a kampány eredményességét látszik iga-
zolni, mivel a kampány kezdete óta a vártnál lassúbb, mindössze 18,5%-os nö-
vekedés következett be a látássérülés terén. Az egyenlítô vidékén, illetve más, 
gazdaságilag fejletlen országokban, ahol a lakosság rossz körülmények között, 
kis területen összezsúfoltan él, ott legnagyobb mértékben a megelôzhetô 
vakság növekszik. Ezekben az országokban a növekedés a WHO kampány, 
pénzgyûjtés, utazó mûtôk, kezelések hatására visszaszorítható volt. Eközben a 
jelenleg még nem megelôzhetônek, nem gyógyíthatónak számító betegségek 
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elôfordulási gyakorisága az elöregedô, gazdaságilag fejlettebb országokban nô. 
Ezt felismerve, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban az utóbbi 
két évtizedben már érzékelhetôen komoly erôfeszítéseket tesznek a látássérült 
idôs emberek életminôségének megóvásáért, mely többek közt a környezeti 
tényezôk, az épített környezet átalakításában mutatkozik meg.

 Magyarországon a látássérülés elôfordulására vonatkozóan egymásnak ellent-
mondó adatokat találunk. A 2001-es Népszámlálási adatok, az ország hivatalos 
statisztikai forrása alapján 83 040 látássérült személy él az országban.  

  Megbízhatóbb és tudományos igényû felmérés alapján Németh és munka-
társai (2005), statisztikailag maximálisan korrigált, nem országos felmérésre 
alapozva publikáltak új adatokat. Ennek alapján évente várhatóan 6 060 fô 
válik látássérültté Magyarországon. Ebbe a számba bele kell érteni az összes, 
újonnan felismert látássérüléssel élô személyt, a teljes vakságot és valamennyi 
olyan szemészeti állapotot, amelynek alapján egy személy rehabilitációs járu-
lékra jogosult, mert visszafordíthatatlan károsodás alakult ki a szemén. 

A L ÁTÁSSÉRÜLÉS MEGHATÁROZÁSA

Osztályozási rendszerek
 A látássérülés meghatározása nem egységes a világon. A WHO egyik rendsze-
re a Betegségek Nemzetközi Osztályozása, a BNO Magyarországon is használt 
osztályozási rendszer. A XXI. század elején a WHO (2000) egy újabb osztá-
lyozási rendszer bevezetését kezdeményezte. Magyarországon fôképpen az 
egészségügyi minôsítési rendszerben alkalmazzák „A funkcióképesség, fogya-
tékosság és egészség nemzetközi osztályozása”, FNO-nak nevezett osztályozási 
rendszert. A magyar nyelvû fordítás 2003-ban készült el. Az FNO és a BNO 
nem egymást helyettesítô, hanem egymást kiegészítô rendszerek.

A látássérülés hagyományos, orvosi szemléletû meghatározása 
 Magyarországon a WHO 1996-os definíciója általánosan elfogadott és haszná-
latos. Értelemszerûen a WHO által közreadott BNO 10. átdolgozott változa-
tában található meghatározás orvosi szempontú, és számokkal írja le a látás-
vizs gálat eredményét. Prónay (2007) a WHO definíció alapján a következô 
meg határozásokat ismerteti:

  Látássérülés (low vision) esetén a látásélesség kevesebb, mint 6/18 (0,33), de 
3/60 (0,05) vagy annál jobb, vagy a látótér szûkülete 20º vagy annál szûkebb 
a jobbik szemen, a lehetséges legjobb korrekcióval. A meghatározásban a 0,33 
számadat azt jelenti, hogy az ép látáshoz viszonyítva a személy számokban 
kifejezve kevesebb, mint 33%-ot lát. A százalékos kifejezés a természetes tört-
szám átszámításából adódik. 

  A vakság meghatározása a BNO 10 alapján: a látásélesség kevesebb, mint 
3/60 vagy a látótér szûkebb, mint 10º a jobbik szemen, a lehetséges legjobb 
korrekcióval. Az adat azt jelenti, hogy az ép látáshoz viszonyítva a személy 
számokban kifejezve kevesebb, mint 5 századot lát, vagyis 1%-nál is keveseb-
bet. A látássérülés fogalmába beleértjük az alig- és gyengénlátást (low vision) 
és a vakságot is. A gyengén- és aliglátásnak megfelelô állapotokra az angol-
szász szakirodalomban egy kifejezést a low vision-t használják. A számszerû 
adatok használata a nyilvántartásokban, adminisztratív színtéren nemzetközi 
viszonylatban még mindig erôs. A rehabilitációban és a hétköznapi életben 
azonban alig van haszna a számoknak a látásfunkció egyéni leírásához képest. 

 A WHO számokon alapuló meghatározásának pedagógiai környezetbe ágya-
zott analógiája ma is használatos Magyarországon. Ennek alapján a látássérü-
lést két fô csoportra, vakságra és gyengénlátásra osztják, és további alcsoport-
ok is megnevezésre kerülnek. 

A SÚLYOSABB CSOPORTBA TARTOZIK

– a teljes vakság és az 
– aliglátás, ami gyakorlatilag vak állapotot jelent. 
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AZ ALIGL ÁTÁS ALCSOPORTJAI

– a fényérzékelés,
– nagytárgylátás és
– ujjolvasás.  

 A gyengénlátás nincs alcsoportokra osztva, ide tartoznak a 0,33 – 0,01%-os lá -
tással bíró személyek.

 Azokat a gyermekeket, akiknek a látása lehetôvé teszi a sík írás-olvasás elsajá-
títását, látásuk 1% körüli és annál jobb, a gyengénlátó gyermekek iskoláiba le-
het beiskolázni, míg a többiek a vak gyermekek speciális iskolai környezetében 
tanulhatnak. Az utóbbi idôben az integrált oktatási forma elterjedése miatt 
azonban szinte minden látássérült gyermeknek joga van a lakóhelyéhez leg-
közelebb esô iskolában tanulni. Ennek az egyre természetesebbé váló jelenség-
nek a vonzata, hogy természetesen az integrációt választó tanulóknak joguk 
lenne a számukra akadálymentes tanulási környezethez, mely egyaránt jelen-
ti az akadálytalan épülethasználatot és a közvetlen tanulási környezetet.

A funkcionális szemléletet tükrözô meghatározás 
 Az FNO (ld. korábban Osztályzási rendszerek cím alatt) nem használja a 

számszerû minôsítést, hiszen ahogy ezt neve is jelzi, funkció- központú. Két 
fô fejezete négy részbôl áll, melyek a: Testi funkciók és struktúrák, Tevékeny-
ségek és részvétel, Környezeti tényezôk, Személyes tényezôk. 

 A korábbi, számadatokkal megjelölt meghatározás nem számol a szem mûkö-
dését befolyásoló környezeti tényezôkkel, melyek javíthatják, vagy ronthatják 
a látásteljesítményt, hanem az ép képességhez viszonyítva mesterséges körül-
mé nyek között, rendelôben, mérés alapján számokkal jellemzi a veszteség 
mértékét. A funkcionális szemlélet elsôsorban a látássérülés ellenérô létezô, 
hasznosítható látást helyezi középpontba, ezért a gyógypedagógiai rehabilitá-
ció területén ez a legkorszerûbb és legáltalánosabb megközelítés. Laemers és 
Walthes dortmundi szerzôpáros szerint: „A látássérülés a látószerv (szemgolyó, 
látóideg, látókéreg) olyan károsodása, amely súlyosan hatással van az egyén 
mindennapi tevékenységeinek elvégzésére, és amely miatt környezeti adaptá-
ció ra, speciális kompenzációs képességeinek fejlesztésére és/vagy optikai és 
egyéb segédeszközök használatára van szüksége.” (Laemers, Walthes, 1999, id. Kovács, 2000. 464.o.). 

A definíció erôssége, hogy felnôttre és gyermekekre egyaránt vonatkozik és a 
látásfunkció meghatározásában a környezeti tényezôkre is felhívja a figyelmet.

  A meghatározások és osztályozási rendszerek szoros kapcsolatban állnak a 
fogyatékos ember számára biztosított szolgáltatások kialakításával és gyakor-
latával.
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 Számos, gyakran elôforduló állapot befolyásolja látásunk összetett rendszerét. 
Ezek bármely életkorban elôfordulhatnak és a szemüvegfelírás leggyakoribb 
okaiként említhetôk. Mivel szemüveggel korrigálva az egyszerû esetekben 
a látásteljesítmény 100%-os lehet, ezért önmagában az a tény, hogy valaki 
szemüveget visel, nem jelenti azt, hogy látássérült. Vannak azonban olyan 
látásproblémák, amelyek szemüveggel nem, vagy nem eléggé korrigálhatók, 
így velük a látást nem lehet jelentôsen javítani.

A LEGGYAKORIBB, ÁLTAL ÁNOS L ÁTÁSPROBLÉMÁT 
OKOZÓ SZEMBETEGSÉGEK

Rövidlátás (myopia) 
 A rövidlátásban szenvedôk a közeli tárgyakat jól, de a távoli tárgyakat már nem 
elég élesen látják. A rövidlátást az okozza, hogy a fény a retina http://www.acrysofrestor.

hu/glossary/cataract-surgery-terms.asp” elérése elôtt fókuszálódik. Ennek oka lehet a túl hosszú 
szemgolyó, vagy a túlzott törôerôvel rendelkezô, túlfókuszáló szemlencse.

Távollátás (hypermetropia, hyperopia) 
 A távollátásban szenvedôk a távoli tárgyakat jól,, de a közeli tárgyakat már 
nem elég élesen látják. A távollátást az okozza, hogy a fény a retina http://www.

acrysofrestor.hu/glossary/cataract-surgery-terms.asp elérése után fókuszálódik. Ennek oka lehet a 
túl rövid szemgolyó, vagy a túl alacsony törôerôvel rendelkezô, alulfókuszáló 
szemlencse. 

Asztigmatizmus  
 Az asztigmatizmus következtében homályosan látjuk a tárgyakat, függetlenül 
azok távolságától. Ennek hátterében a szaruhártya alakváltozása áll. A szem 
egyenetlen alakja következtében a fény a retina helyett több pontban fókuszá-
lódik.

Öregszemûség (presbyopia) 
 40-es éveinkbe lépve tapasztalhatjuk meg elôször a hétköznapi, közeli látást 
igénylô tevékenységek, pl. olvasás, varrás során,  hogy a közeli tárgyak elmosó-
dottabbakká válnak. A szemlencse rugalmasságának elveszítése, illetve a len-
csét mozgató izmok meggyengülése okozza. Olvasószemüveggel, multifokális 
lencsével jól korrigálható. 

  A töréshibákhoz kapcsolódva megemlítjük korrekciójuk mértékegységét is.
  A dioptria a rövidlátás, távollátás, asztigmatizmus és a presbyopia mérésére 
kidolgozott mértékegység, amelynek leggyakoribb tartománya +14 és -14 közé 
esik. A pozitív érték távollátásra, a negatív érték rövidlátásra utal. Alapja a mé-
terben mért fókusztávolság reciproka. 

Négy. Szembetegségek, látásproblémák 14  15

4. Szembetegségek,
  látásproblémák



LÁTÁS



 A gyermek és felnôtt korban a szembetegségek gyakran ugyan azt a nevet vi-
selik, de a lefolyásuk és a kialakult szemészeti állapot és látásfunkció nagyon 
különbözô lehet. Például a veleszületett szürkehályog a korai mûtét ellené-
re nem tudja helyreállítani a szem 100%-os látóképességét, míg az idôskori 
szürkehályog mûtéti technikái már annyira fejlettek, hogy leggyakrabban a 
lencsecserét követôen a mûtött személynek nem kell korábbi szemüvegét hasz-
nálnia. 

  A gyermekek és a felnôttek szembetegségeinek azonban többnyire eltérô 
kóroki hátterük van. Vannak betegségek melyek gyermekben soha és olyanok 
is vannak, melyek csak a gyermekek esetén fordulnak elô.

 A leggyakoribb, vaksággal vagy súlyos mértékû látásromlással járó szembeteg-
ségek elôfordulása nem egyenletes a világon. Hazánkban és a gazdaságilag fej-
lett országokban az 50-es évek óta nincs példa a trachoma, az onchocerciasis 
és a xerophthalmia elôfordulására, miközben ezek a betegségek Afrikában, Kö-
zép- és Dél-Amerikában, valamint Ázsia egyes területein mind a mai napig a 
vakság leggyakoribb okai. Rossz higiéniai körülmények között, zsúfoltan élô 
emberek között gyakori az elôfordulásuk. A xerophtalmia kialakulásában pe-
dig a táplálékhiány, ill. az alacsony tápértékû ételek következtében kialakult 
súlyos mértékû A vitamin hiány a felelôs. 

GYERMEKEK L ÁTÁSSÉRÜLÉSÉÉRT FELELÔS KÓROKOK

 Világviszonylatban a gyermekek között a centrális, kortikális vagy cerebrális 
látássérülésként ismert látásprobléma a leggyakoribb az utóbbi idôben. Ezt a 
betegséget régebben magyarul kérgi (koritkális) vakságnak nevezték és ritkán 
elôforduló problémának tartották. A cerebrális látássérülés vakságnak tûnô álla-
pottal jár, melynek differenciáldiagnosztikája csak gyakoribbá válása óta, nagy-
jából az elmúlt 15 évben fejlôdött ki. Felismerése ma sem könnyû, de ha felis-
merték, akkor szisztematikus terápiával jól javítható. Ezeknél a gyermekeknél 
a szem anatómiai szempontból többnyire teljesen ép, mégis úgy viselkednek, 
mint akik nem látnak. A problémát az agyi mûködések sérülése okozza.

  Magyarországon a veleszületett szemrendellenességek közül a leggyakorib-
bak a koraszülöttséggel járó ROP (retinopathia prematurorum), mely az  éretlen 
retina betegsége és tipikusan 1500 gr születési súly és 31. terhességi hét elôtt 
született koraszülöttekben fordul elô, továbbá a veleszületett szürkehályog, 
mely a szemlencse elszürkülése, borússága, ami megakadályozza az éles 
kép kialakulását a retinán, illetve a veleszületett glaukóma mely a szemben 
megnövekedett nyomás következtében magát a szemet illetve a retina sejteket 
rombolja. A szürkehályog ugyan már gyermekkorban is operálható, és így a 
vakság megelôzhetô, de tökéletes látást sajnos nem lehet elérni az idejében 
végzett mûtéttel sem. Nagy az elôfordulási gyakorisága továbbá a gyulladásos 
megbetegedéseknek és a látóideg-sorvadásnak is. Érdekes és vitatható nyilván-
tartási adat, hogy a sokkal nagyobb létszámban elôforduló gyengénlátásért 
nagymértékben felelôs súlyosabb mértékû töréshibák (rövidlátás, távollátás, 
lencsehiány), csak a legutolsó helyet foglalják el a gyakorisági sorban. 
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5. Látásveszteséggel járó 
  leggyakoribb szembetegségek



A FELNÔTTEK L ÁTÁSSÉRÜLÉSÉÉRT FELELÔS KÓROKOK 
 Magyarországon Németh és munkatársai (2005) adatai alapján a leggyako-
ribb látásromlással járó betegségek az idôskori macula degeneració (22,7%), 
a diabetes retinopathia (15,6%), a rövidlátás (13,9%), a glaukóma (12,6%), a 
szürkehályog (7,0%) és a látóideg atrophia (6,4%).

  A betegségekrôl rövid magyarázó összefoglalást adunk a még jobb érthetôség 
kedvéért. 

 A macula degeneráció a szemfenéken az éleslátás helyén létrejött meszesedés. 
Kezdetben a közeli, aprólékos munkához szükséges, kontrasztos látást és a szí-
nek érzékelését rontja, megszünteti. Késôbb az arc felismerését, majd a távol-
ság becslését is akadályozza. Legvégül a látótér közepén csak homályt lehet 
észlelni. Az 50 év feletti lakosságban gyakori. 

  A diabetes retinopathiás betegeknél a cukorbetegség következtében tönk-
remennek a retinát tápláló erek, ezért folyadék és lipidek kerülnek a retinába. 
Késôbb érburjánzás indulhat meg a retinán és az üvegtestben. A retinába és 
az üvegtestbe benôtt erek megpattanhatnak, melynek következtében vérzés 
keletkezik a retinán vagy az üvegtestben. Az érbenövések is és a felszívódni 
nem tudó vér is lehetetlenné teszik az érintett retinaterületen az érzékelôsejtek 
mûködését, illetve akadályozzák az üvegtestben a fény útját, kezdetben 
szigetszerû látótérkiesést, súlyos, elôrehaladott állapotban akár teljes vakságot 
is okozva.  

  A glaukómás (zöldhályogos) szemben a nyomás kórosan magas, s ez kezelés 
nélkül visszafordíthatatlan látáskárosodást, majd vakságot eredményez. Több 
formája ismert, egyik sem gyógyítható, de mindegyik kezelhetô, ami tartósan 
biztosíthatja a látás megôrzését. Vezetôtünet a változatos formájú látótérkiesés. 

  Az idôskori szürkehályog sokak számára ismert. A szürkehályog kialaku-
lása kezdôdhet a lencse közepén vagy a szélén. Amennyiben a középpont-
ban kezd kifejlôdni, olyan élményt okoz, mintha tejüvegen nézne keresztül 
az ember, viszont még mindig képes lehet a személy egészen apró betûk el-
olvasására is. A szemlencse elhomályosodása ma még nem gyógyítható, de 
a lencse mûtéti eltávolítása lehetséges. A törôerôt mûlencsével, vagy egyre 
ritkábban, hagyományos szemüveggel pótolják. Magyarországon a negyedik 
leggyakoribb szembetegség. 

  A retinitis pigmentosa többféle, örökletes eredetû retinabetegség gyûjtôneve, 
mely a pálcikák mûködésének fokozatos kiesésével jár. Közös bennük, hogy 
szürkületi, azaz farkasvaksággal s a látótér fokozatos, egészen a csôlátásig ter-
jedô beszûkülésével járnak. Az ebben a betegségben szenvedô személyek igen 
nehzen alkalmazkodnak a fényviszonyok változásához, elsôdlegesen a sö-
téthez. Magyarországon kb. 2000-3500 lehet a retinitis pigmentosás betegek 
száma. 

A KÓROKOKKAL JÁRÓ TÜNETEK VÁZL ATOS ISMERTETÉSE 
 A látás mûködésének alapelemei közül minden törési hibánál, kancsalságnál, 
az akkomodáció akadályozottságával a lencsét érintô betegségeknél (például 
a szürkehályognál) is számolni kell a közeli és távoli éleslátás zavarával. Az 
(fény)adaptáció zavara nem csak a már említett retinitis pigmentosa beteg-
ségnél a sötéthez való alkalmazkodásban jelentkezik, hanem az erôs fényhez 
való alkalmazkodás nehézsége a felnôtteknél szinte minden szembetegség ve-
lejárója.  Elôfordul a veleszületett írisz- vagy festékhiány (albinizmus) esetén, 
valamint glaukómában vagy gyulladásos eredetû szembetegségekben is. A 
kontrasztérzékenység romlása a retinakárosodásokban, homályok esetén és a 
szem vérellátási zavarai esetén gyakori. A térlátás zavarának egyik példájaként 
említettük a retinitis pigmentosa esetén beszûkülô látóteret, amit a köznyelv 
csôlátásnak nevez. A macula degenerációban ennek az ellenkezôje, a közpon-
ti látótér kiesése tapasztalható. A színlátás zavara az úgynevezett színvakság, 
ami ritkán teljes (akromatopsia), gyakori azonban a csak a piros-zöld és a sár-
ga-kék színek tévesztése.

LÁTÁS



 Fontos hangsúlyozni, hogy a felsorolt szembetegségek mindegyike lehet vele-
született vagy szerzett, és mértékük pedig a gyengénlátást elôidézô súlyosság-
tól a teljes vakságot okozóig terjedhet. Az állapotok kialakulhatnak hirtelen és 
fokozatosan is. A legtöbb súlyosabb látássérülés esetén a látásfunkciók zavara 
kombinálódik, vagyis együtt járhatnak látótérkiesések és fényadaptációs zava-
rok, kontrasztérzékenység és színlátási zavarok stb.

A L ÁTÁSSÉRÜLÉSEK FÔBB TÜNETEINEK SZIMUL ÁCIÓJA 
 A szimulációk azzal a céllal készülnek, hogy a laikusok számára elképzelhetôvé 
váljanak a szembetegségek következményei. Sajnos a valóságban a látássérült 
emberek látásélménye csak alap jellemzôiben azonos a szimulált látvány-
nyal. A szimulált helyzetek bemutatását kiegészítjük példákkal praktikus 
élethelyzetekbôl.

 Az 5.1. számú ábrán a tipikusan macula degenerációban elôforduló centrális 
látótérkiesés közepes stádiumának szimulációját mutatjuk. A szimulációs áb-
rák egy úgynevezett féltávoli (a köztes látás távolsága ld. korábban „A látás 
alapmûveletei” c. fejezet alatt) és közeli helyzetben illusztrálják. Azt látjuk a 
fotókon, amit ilyenkor a centrális látótérveszteséggel élô látássérült személy 
a környezetbôl, illetve egy szövegbôl lát. Természetesen a centrális látótérki-
esés nem csak a macula degeneráció velejárója (ld. „Statisztikai adatok”. és 

„A felnôttek látássérüléséért felelôs kórokok” c. fejezetek. alatt), hanem több 
egyéb szembetegséggel is együtt járhat, melyek súlyosan befolyásolják az élet-
minôséget. 

 Az 5.2. számú ábrán az egészen elôrehaladott centrális látássérülés látható. Az 
illusztrációból kitûnik, hogy a féltávoli látásnál a legfontosabb részletet takar-
hatja el a szkotóma, a foltszerû látótérkiesés. 

  Megfigyelhetjük, hogy a centrális látótér kiesése igazán komolyan az olva-
sásban „takar” ki nagy területet, és a közlekedésben kevésbé akadályozó, fôleg 
a kezdeti és közepes fázisában. Ugyanakkor érzékelhetjük annak a veszélyét is, 
hogy az elôrehaladott állapot már a környezetben való tájékozódásra is súlyo-
san hatással van.

 A szem perifériáját érintô látótérkiesés viszont elsôsorban a közlekedésben, a 
mozgásban akadályozza a látássérült személyt. A személy minél közelebbre 
néz, annál többet veszít a környezeti információból. A glaukómában például 
leggyakrabban az orr felôl és alulról jelentkezik a látótérveszteség, ahol ponto-
san a „nem lát az orra elé” jelenség mutatkozik.
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5.1. ÁBR A
Már problémát okozó 
kezdeti, közepes 
súlyosságú centrális 
látótérkiesés

5.1.

5.2. ÁBR A
Elôrehaladott centrális 
látótér kiesés

5.2.



LÁTÁS

 Természetesen a kezdôdô perifériás látótérkiesés nagyon könnyen kompenzál-
ható, a retinitis pigmentosa kezdeti szakaszában például a kisiskolás gyerme-
kek azért nem panaszkodnak látásproblémára, mert nem is tudatosul bennük. 
Ez a jelenség hasonlít a. „A látás agyi és pszichikus jellemzôi” c. fejezetben 
az anatómiai vakfolttal kapcsolatban Gulyás és munkatársai alapján (2003) 
ismer tetetthez. A „képkiegészítést” agyunk akkor is képes elvégezni, amikor 
nem a természetes anatómiai sajátosságból adódóan, hanem betegség követ-
keztében esnek ki apró érzékelési területek a retinán, vagyis apró „vakfoltok 
keletkeznek. Sok olyan betegség van, amelyek közvetlenül a retinán okoznak 
különbözô mértékû látótérkiesést, de látótérkiesés elôfordulhat agyi történés 
miatt is (pl. kisebb vérzés az adott kérgi területen), az ilyen esetben jelentôs 
látótérhiányban szenved a kliens, például mindkét szemén elvesztheti a jobb- 
vagy a baloldal érzékelésének képességét. 

 Az 5.3., 5.4., 5.5. ábrákkal egymást követôen mutatjuk be a perifériás látásvesz-
teség három stádiumát, az enyhétôl a súlyos veszteségig. 

  Az 5.6. ábrán súlyos mértékû látótérveszteség látható a látásélesség rom-
lásával. Az 5.7.-es ábrán látható a színlátás és kontrasztérzékenység együttes 
sérülése.

5.3–5.5. ÁBR ÁK
Kezdôdô, közepes 
mértékû és elôrehaladott 
retinitis pigmentosa

5.6. ÁBR A
Súlyos mértékû retinitis 
pigmentosa homályos 
látással

5.7. ÁBR A
Színlátás zavara és 
kontrasztérzékenység 
csökkenés

5.3.

5.6.

5.4.

5.7.

5.3.5.5.
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 Az 5. fejezet kísérletet tett a látássérülés és a vele járó állapotok, látás bemu-
tatására. Az ábrák sematikusan szimulálják a látótérkiesés, illetve az éleslátás 
elvesztésébôl adódó problémákat. A következô két ábrán  annak a szimulálása 
kerül bemutatásra, hogy a megvilágítás/világítás mint környezeti tényezô, mi-
lyen mértékben változtatja meg a látást az éleslátással, ill. a szín- és kontraszt-
érzékenységgel kapcsolatos problémák esetén. A szimuláció a funkcionális lá-
tásban egyetlen környezeti tényezô, a kedvezôtlen fényviszonyok, hatására 
bekövetkezô változásokat illusztrálja. (ld. 6.1. és 6.2. ábra)

  Ezzel talán sikerült megmutatnunk, mekkora a környezeti tényezôk szerepe 
rossz látás esetén, és milyen mértékben befolyásolják a sérült szem mûködését, 
azaz a funkcionális látást. 

A funkcionális látás meghatározása
 A funkcionális látást többen, többféleképpen írják le. A definíciójához Gadó 
(2007) kiemelt néhányat, melyeket szó szerint idézünk:

 Corn és Koenig (1996) szerint: „a látás felhasználásának képessége egy feladat 
tervezéséhez és kivitelezéséhez”. 

  Njoroge (1991) szerint: „a vizuális információ hasznosításának képessége 
egy feladat tervezésében és kivitelezésében”. 

  Ginsburg, (2002): „A funkcionális látás arról szól, hogy hogyan látjuk a tár-
gyakat munkavégzés és szabadidôs tevékenységek közben. (...) Az, hogy való-
jában mennyi látás szükséges a hétköznapi feladatok teljesítéséhez”.

  Nem definíció, de visszatérô megfogalmazás több helyen, hogy a funkcio-
nális látás az, „ahogyan valójában látjuk a világot”. (Gadó, 2007. 45.o.) 

  A fentieknek megfelelôen a funkcionális látás arra a viszonyra utal, amely 
környezetünk és az általunk feldolgozott vizuális információk között van – a 
funkcionális látás a mi hétköznapi látásunk.

6.1.–6.2. ÁBR ÁK
Kedvezôtlen fényviszo nyok 
és látásélesség csök  kenés, 
valamint a színlátás za-
vara, kontrasztérzékenység 
csökkenés és kedvezôtlen 
fényviszonyok együttesen

6.1. 6.2.

6. A sérült szem mûködése 
  – a funkcionális látás 
  meghatározása
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 Ebben a fejezetben a funkcionális látás néhány aspektusához kerülünk köze-
lebb. A látássérüléssel élôk csoportján belül körülbelül 80-85%-ot képviselnek 
azok, akiknek van használható látásmaradványuk, míg a teljes mértékben vak 
emberek a teljes csoportnak legfeljebb a 15-20%-át jelentik. Ez az arány föld-
rajzilag változó a világon, de hazánkra nagyjából igaz lehet. A magasabb lét-
számú használható látással élô látássérült személy problémája indokolja, hogy 
elôször az ô nehézségeikkel foglalkozunk és nem a vaksággal mint a látásvesz-
teség legsúlyosabb formájával.

 A használható látásmaradványt funkcionális látásnak nevezzük szívesebben, 
mert ez a kifejezés nem a veszteséget hanem a képességet hangsúlyozza. Olyan 
ismeretek bemutatása következik, amelyek a látás kihasználásában a környe-
zeti tényezôk szerepére irányítják a figyelmet. Ezek a környezeti tényezôk 
nem olyan különlegességek, melyek a hallás és tapintás felhasználását te-
szik lehetôvé, szükségessé, hanem azokról szól, melyek egyébként is részei a 
környezetnek, csak a tervezés és megvalósítás során nem kapnak megfelelô 
hangsúlyt. Elöljáróban fontos hangsúlyoznunk, hogy a látássérült emberek 
esetén nagyon egyéni a látás használata. Nincs két azonos korú és azonos 
diagnózisú látássérült személy, aki egyformán hasznosítaná a látását. Ez ab-
ból adódik, hogy a látássérült személyek nem egyforma mértékben használ-
ják ki a látórendszerükben rejlô lehetôségeket, nem egyformán képesek azok-
nak a vizuális feladatoknak a végrehajtására, amelyet vizuális funkcióikban 
szemük lehetôvé tesz számukra.  Az egyéni sajátosságok kognitív és pszichés 
tényezôkön, valamint környezeti tényezôkön múlnak. Leszögezhetjük tehát, 
hogy nem kizárólag a szemsérülés és az azzal járó látásállapot mértéke adja 
meg a maradék látóképesség kihasználhatóságának kereteit. Ezek mellett más 
tényezôktôl is függ, hogy egy adott személy különbözô szituációkban mit lát 
illetve, hogy azonos objektív szem állapottal két személy miért lát másképp 
azonos adottságokkal rendelkezô szituációban.

 Gadó (2007) idézi a látássérüléssel élôk funkcionális látásának egyik legna-
gyobb szaktekintélyét Anne Cornt. Anne Corn (1983) amerikai kutató, aki 
a látás mûködésének modelljét egy kockához hasonlítja, amelynek három 
di men zióját a látási funkciók, a környezeti tényezôk és a személyiségje-
gyek alkot ják. Corn (1983) elméleti konstrukciója szerint mind a három 
tényezôbôl valamennyi, legalább egy minimális mennyiség szükséges ahhoz, 
hogy a kocka kocka maradjon és ne négyzetté, vagy egyetlen ponttá essék 
össze. A látás hoz tehát kell valamennyi látó képesség a sérült szemben. Ez a 
minimum legalább a fény érzékelése. A szakirodalom a hasznos látás mini-
mális kritériumának azt nevezi, ha a látássérült személy a fény érzékelését fel 
tudja használni a tájékozódásban.

 Corn (1983) elméletében a környezet e hármasnak csak egyetlen dimenzió-
ja. Mivel személyen kívül esô dimenzió ezért hajlamosak vagyunk kevéssé 
felelôssé tenni a személy megfigyelhetô viselkedésért, pedig ez így téves kö-
vetkeztetés. A környezet akadályozó elemei napi nehézségeket, akadályokat 
okoznak a látássérült személyeknek. A környezeti tényezôk miatt keletkezô 
feszültségek közvetett szerepe így hatással van a látást befolyásoló másik di-
menzióra, a pszichés tényezôkre. Tekintette arra, hogy a pszichés állapot hat 

7. A látássérülés súlyossága 
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7.1. ÁBR A
Kedvezôtlen fényviszo nyok 
és látásélesség csök  kenés, 
valamint a színlátás za-
vara, kontrasztérzékenység 
csökkenés és kedvezôtlen 
fényviszonyok együttesen
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az érzékelés és észlelés feltételeire, így zárul a kör. A sérült szem kedvezôtlen 
környezeti szituációkban nem tudja funkcióját megfelelôen elvégezni, mely-
ben a környezeti tényezôk és a személy érzelmi, indulati és kognitív állapota 
egyaránt szerepet kap. Mindannyian tudjuk, hogy vannak közöttünk olyan 
emberek, akik a kudarc hatására feladják, nem tudnak megfelelôen figyelni 
vagy másképp alkalmazkodni helyzetekhez. Ugyanez megnyilvánulhat egy 
személynél adott szituációban a látása használatában is.

 A „kicsit” rosszul látók problémáit a közvélemény általában egyáltalán nem 
képes mérlegelni és ezért azt nem veszi figyelembe az együttélés során. Sok 
szakember szerint azonban a csökként látóképesség (low vision) legalább any-
nyi problémát okoz a látássérült személynek mint a vakság, ezért nagy figyel-
met igényel a környezettôl. 

 A környezet szempontjából a látás mûködését befolyásoló tényezôként Corn 
(1983) a megvilágítást, a térbeli elrendezést, a színeket, a kontrasztot és a meg-
tekintéshez, megfigyeléshez rendelkezésre álló távolságot és idôt sorolja fel. A 
látásrehabilitáció folyamatában az egyéni lakó- és munkakörnyezet kialakí-
tására, megváltoztatására a szakemberek olyan javaslatokat tesznek, amelyek 
jelentôs mértékben támogathatják az egyént látása maximális használatában. 
Ugyanennek személyi oldaláról Corn (1983) a problémamegoldást, a szenzo-
ros fejlôdést és integrációt, az észlelést, a pszichológiai és fizikai készenlétet 
sorolja fel még szükséges tényezôként. 

 A szimulációk érzékeltették, hogy azok között az emberek között, akiknek a lá-
tása sérült, egyaránt elôfordulhatnak olyanok, akiknek elsôdlegesen az olvasás 
és olyanok, akiknek elsôdlegesen a tájékozódás okoz nehézséget. Remélhetôleg 
az ábrák arra is ráterelték a figyelmet, hogy amikor egy betegség elôrehaladott 
állapotban van, akkor a látás mûködésében összetettebb akadályozó tényezôk 
mutatkoznak, a problémák kombinálódnak. Nem lehet sajnos olyan szimulá-
ciós ábrát bemutatni, ami ennek a súlyos állapotnak tényleges következmé-
nyét átélhetôen bemutatná. Például annak bemutatása szinte lehetetlen, hogy 
csôlátás esetén pontosan mit is jelent az, hogy minél közelebbre tekintünk, 
annál nagyobb a veszteség, annál nagyobb terület esik ki a látótér beszûkülése 
miatt. Kép helyett itt a szavakra támaszkodunk. Ha a tárgynak jellemzô rész-
lete esik egy súlyosan beszûkült látótérbe, pl. egy pedál, akkor szerencsénk 
van, mert arról felismerhetjük hogy bicikli van elôttünk. Kevésbé szerencsés a 
helyzet, ha a látóterünket éppen kitölti egy juharfalevél és eltakarja a mögötte/ 
körülötte levô buszt, így azt nem látjuk meg.
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 A 8.1.-es táblázat a gyakori szembetegségekhez társuló jellemzôket ismerteti. 
Ezek a jellemzôk a külsô tényezôkkel közösen alapvetôen határozzák meg a 
látás mûködését.

8.1. TÁBL ÁZ AT
Szembetegségekhez gya-
korta társuló jellemzôk

 Vakító Látótér- centrális  Farkas- Alkalmaz- Fény- Hullámzó Mélység
Kórkép fény szűkülés látótér vakság kodás a törési látás- érzékelése
   kiesés  fényhez  hibák teljesítmény

SZÍNVAKSÁG •   • •
ALBINIZMUS •    • •
SZÜRKEHÁLYOG •    •  •
DIABE TE S • • •  •  • •
GL AUCOMA • •  • •  • •
NAGYFOKÚ MYOPIA • •     • •
MACUL A DEG. •  •     •
ATROPHIA

NERVI OP TIC I • •     • •
RE TINALE VÁL Á S • •     • 

ROP • • •    • •
RE TINIT IS

PIGMENTOSA • • • • •  • •

A táblázatban az • jelek a betegséggel együttjáró tüneteket jelzik. 

A táblázatban szereplô betegségekbôl már korábbi fejezetben olvasható ismertetô.
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 A látást segítô eszközök esetén kritikus jelentôségû lehet, hogy az eszköz a 
felhasználó szempontjából megfelelô legyen és illeszkedjék képességeihez. Ha-
sonlóan fontos, hogy tulajdonosuk a használatukat látásrehabilitációs szakem-
ber segítségével sajátítsa el. Elôfordul, hogy valaki számára elegendô egyetlen 
segédeszköz: például tud olvasni korrekció nélkül, de a közlekedésben távcsô 
segíti az utcanevek leolvasását. Másoknak közeli és távoli tevékenységekhez 
is szüksége lehet egy vagy több eszközre. Az eszközök továbbá nagyíthatnak 
vagy kicsinyíthetnek, változó lehet a látóterük, többféle a stabilizálásuk módja. 
Fontos megjegyezni, hogy az eszközök lényeges jellemzôje a torzítás, vagyis 
hogy a lencse szélein általános a képalkotási hiba. 

  A látásjavító segédeszközöket több csoportba sorolhatjuk. Beszélünk optikai 
és nem optikai eszközökrôl. A nem optikai eszközök pl. a világítás, a sorvezetô 
vagy a vastag filctoll. Az optikai eszközök csoportosítása is több szempontból 
lehetséges.

A SEGÉDESZKÖZÖK MEGFIGYELÉSI TÁVOLSÁG 
SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA

 A segédeszközöket a megfigyelési távolság szerint az alábbi módon csoporto-
síthatjuk:

– közelre használt eszközök
– közepes távolságra használt eszközök
– távolra való eszközök

KÖZELRE HASZNÁLT ESZKÖZÖK

– nagyítók
– nagyító szemüvegek
– elôtétlencsével ellátott távcsövek
– olvasó TV/nagyító programok
– elektronikus nagyítók

 A közeli eszközökön a nagyítás erôssége 1,5-tôl 20-szorosig változhat.
 A 9.1.-es ábrán a legnagyobb nagyítású eszközök közé tartozó olvasó TV látszik. 
Ennek is számtalan típusa létezik, az ábrán látható asztali eszköztôl a hordoz-
ható eszközig.

KÖZEPES TÁVOL SÁGR A HASZNÁLT ESZKÖZÖK (40-100 CM):

– rövidített fókusztávolságú távcsô,   
– elôtétlencsével kiegészített, közelre használt távcsô.

TÁVOLR A HASZNÁLT ESZKÖZÖK

– távcsövek (egyszemes, kétszemes)
– távcsôszemüvegek (egyszemes, kétszemes)
– fejre rögzíthetô videó-rendszerek

 Az optikai segédeszközök a technika, a tudomány fejlôdésével szinte napról 
napra változnak, ezeket a változásokat csak azok tudják követni, akik folyama-
tosan ezzel foglalkoznak.

9. A funkcionális látást 
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 A látásjavító eszközök bemutatásán kívül egyéb eszközökrôl is érdemes emlí-
tést tenni. Ezek három nagy csoportba sorolhatók és hivatásuk a mindennapi 
élet, a tájékozódás és közlekedés, valamint az írott kommunikáció és informá-
ciókhoz való hozzáférés szolgálata.

KÖZLEKEDÉSHEZ HASZNÁLT ESZKÖZÖK

 A botok és botvégek különbözô típusai egyformán szolgálják a felhasználók 
biztonságát. A típus kiválasztása a felhasználók igényein alapszik, gyorsabb, 
lassabb járástempó, gyengébb mélység észlelés befolyásolhatják a döntést. A 
botokkal szemben elvárás lehet még a tartósság és rugalmasság melyet az egy 
darabból készített botok jobban biztosítanak, mások elônyben részesítik az 
összecsukható és így táskában, zsebben elhelyezhetô típusokat. A botok eltér-
nek még a markolatuk típusában is. Használatosak kampós, golfütôs marko-
latú botok, melyeknek használata abban tér el, hogy milyen érzés megfogni 
ôket, illetve hogyan lehet le-, elhelyezni ôket, amikor nincsenek használatban. 
A hosszú botok méretét a felhasználó személyhez kell igazítani. Az általánosan 
elfogadott méret meghatározási szabály a szegycsont közepéig érô bot. A botok 
gyerekmérettôl kaphatók, a leghosszabbak 160 centisek, egyedileg lehet ren-
delni a méretet. Hosszú botok ára: jelenleg 7-15 ezer forint mozog és magyar 
készítôje nincs, ezért az árhoz még hozzá kell adni a posta, és amerikai bot 
esetén a vám költséget (ez utóbbit csak intézményi beszerzés esetén).

Bottípusok
 A jelzôbotok, rövid, alumínium, sérülékeny eszközök, melyek minimális in-
formáció felvételére alkalmasak. Ezeknél a tulajdonságaiknál fogva nem szol-
gálják a biztonságos, önálló közlekedést a mai intenzív közlekedési körülmé-
nyek között. Manapság csak az idôsebb korosztály használja, akik még nem 
részesültek szabályos tájékozódás- és közlekedéstréningben.

  A hosszú, fehér botok a megfelelô eszközök az önálló közlekedéshez. A hosz-
szú botok használatát tájékozódás és közlekedés tréning során sajátítják el a 
használók. Ezeknek a botoknak számtalan gyártója, típusa létezik.

ANYAGUK AT TEKINT VE

– üvegszálas, alumínium és grafit.
BOT VÉGET TEKINT VE

– Fix: pl. esôcsepp, tollvég, fém, kerámia 
– Mozgó: pl. guruló gömb, guruló „mályvacukor”
 
 Elektronikus mûködésû közlekedést segítô eszközök Amerikában népszerûek. 
Nagyon fontos segédeszközök lehetnek halmozott sérülés esetén. Hátrányuk a 
magyar viszonylatban megfizethetetlenül magas ár és a hiányzó szervízrend-
szer a gyakori meghibásodások kijavítása.

TÍPUSOK

– Mûködés: ultrahanggal, infrával és lézerrel 
– Jelzés: hanggal, vibrációval, kombinálva

Vakvezetô kutya 
 Nem szép eszköznek nevezni, hiszen sokkal inkább társ. Ma Magyarországon 
több helyen képeznek vakvezetô kutyákat. Klasszikus kiképzôhely a Csepeli 

10. Egyéb segédeszközök

10.1. ÁBR A
Fémtalpú botvég

10.2. ÁBR A
Kerámia botvég

10.3. ÁBR A
Összecsukható bot

10.4. ÁBR A
Merev bot

10.1.

10.2.
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10.4.
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Vakvezetô Kutyakiképzô Iskola mellett erôs konkurenciaként jelent meg a 
Barát hegyi Vakvezetô és Segítô Kutya Iskola. Vakvezetô kutyával többnyire a 
ké sôbb megvakult emberek közlekednek, csak az utóbbi idôben tapasztalha-
tó, hogy veleszületetten látássérült személyek is a közlekedésnek ezt a módját 
választják. Fontos tudni, hogy a kutyával való közlekedésben a vak ember az 
irányító, a kutya csak az akadályokat jelzi.

AZ OLVASÁS – ÍRÁS ESZKÖZEI

– Pontírás, vagy közismertebb nevén Braille-írás évszázadok óta a legismertebb 
és legelterjedtebb tapintható írásmód. 

ESZKÖZEI

– Braille-tábla, pontozó, Braille-papír
– Pontírógépek: Perkins Brailler, Tátra point, Marburger Brailler típusok 
– A Dymo adapter és íróeszköz (jelölés eszköze)

 Léteznek alternatív tapintható rendszerek, melyeket azok az emberek használ-
ják, akik nem tudják megtanulni az apró Braille betûk felismerését. Nagyon 
jelentôs lehet alkalmazásuk egyéni szinten a jelölésekben. Ilyen alternatív 
tapintható rendszer a Jumbo Braille: (nagyméretû Braille nyomtatás,mely az 
USA-ban elterjedt), a Moon (elterjedt az Egyesült Királyságban és az USA-ban) 
valamint a Fishburn (kevésbé használt mint a Jumbo, de elterjedt az USA-ban).

  Hátrányuk, hogy a két angolul beszélô országon kívül nem terjedtek el, így 
nem áll belôlük rendelkezésre elég média. Magyarországon még kevesen hasz-
nálják a Moon-t, ezért nincsenek partnerek, akikkel információt lehetne álta-
luk cserélni.

  A kézírás eszközeinél a sorvezetôket és az aláíró sablonokat említhetjük.

AZ ÖNÁLLÓ ÉLET VITEL ESZKÖZEI, BESZÉLÔ ESZKÖZÖK

Beszélô eszközök 
– Egészségügyi eszközök: vércukorszintmérô, vérnyomásmérô, lázmérô
– Háztartási és személymérleg
– Fény-és színfelismerô

10.5.

10.6.

10.5. ÁBR A
Tatrapoint pontírógép

10.8.

10.7.

10.7. ÁBR A
Egészoldalas sorvezetô

10.8. ÁBR A
Aláíró sablon

10.6. ÁBR A
Pontírótábla aláíró
sablonnal és pontozó
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A MINDENNAPOS TE VÉKENYSÉGEK ESZKÖZEI
 
 Kevés kifejezetten speciális eszköz létezik látássérült emberek számára, de van-
nak ajánlható és nem ajánlható, kereskedelemben általában kapható eszközök. 

Speciális eszközök
– Tapintható és beszélô órák: kar, ébresztô
– Forrásjelzô (kopog az edény alján, ha folyadék felforrt)
– Konzervdoboz megjelölô beszélô eszköz (a látó címkét helyettesíti) 
 (ld. 10.9. ábra)
– Folyadékszintjelzô (csipog ha a pohár megtelt) (ld. 10.10. ábra)

NEM SPECIÁLIS , DE JÓL ALK ALMAZHATÓ ESZKÖZÖK

– nagyító tükör
– csúszásgátló alátétek
– nagy számlapú órák, telefonkészülékek
– napi gyógyszerrendezô tapintható változata
– gyûrûskonzerv felbontó (ld. 10.11. ábra)

INFORMÁCIÓS TECHNIKA

 Az információ technikának a vak emberek életében betöltött szerepérôl nem 
lehet ebben a tankönyvben jelentôségének megfelelô mértékben szólni. A leg-
fontosabb tényeket röviden összefoglalva csupán annyi mondható el, hogy 
mind hardver, mind szoftver szintjén speciális kínálat létezik a látást hasz-
nálni tudó és a teljesen vak felhasználók számára is. Négy alapvetô eszköz 
nevezhetô meg a vak felhasználók szempontjából: a képernyôolvasó, a szken-
ner, a beszélô program és a Braille-kijelzô. Két utóbbinak jóval magasabb az 
ára, mint amit egy magánszemély könnyen ki tudna fizetni. A Braille-kijelzô, 
vagy másnéven Braille-sor jelenleg 500 ezer és 1 millió forint közötti áron, 
elsôsorban külföldrôl szerezhetô be.

10.9.

10.10. 10.11. 10.9. ÁBR A
Konzervdoboz megjelölô

10.10. ÁBR A
Folyadékszintjelzô

10.11. ÁBR A
Gyûrûskonzerv felbontó
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 A látássérülés következményeként a személyek súlyos akadályokba ütköznek 
mindennapi életük során függetlenül látásveszteségük mértékétôl. A látás 
teljes hiánya vagy sérült volta csak a nehézséget okozó környezeti tényezôk 
típusában eltérô. Ezek a nehézségek az átlagos tevékenységek körére éppúgy 
vonatkoznak, mint az információhoz való hozzáférésre, a közlekedésre vagy 
a munkavállalásra. Az alábbiakban néhány egyszerû helyzet leírásával igyek-
szünk bemutatni a látássérült emberek mindennapi nehézségeit. 

PÉLDÁK A MINDENNAPOS TE VÉKENYSÉGEKBEN
JELENTKEZÔ NEHÉZSÉGEKRE

 Bár a mindennapos tevékenységek köre egyénenként változó, mégis léteznek 
mindenkire jellemzô állandó elemei is, pl. az étkezés, tisztálkodás, öltözködés.  
A családban élô látássérült ember számára gondot jelenthet a fürdôszobában 
saját fogkeféje, borotvája megtalálása. A legnagyobb szeretet, figyelem elle-
nére naponta változhat a  tárgyak helye, hiszen mások is használják a polcot. 
Egy vak ember számára kritikus, hogy eszközei mindig ugyanott legyenek, 
ahol ô hagyta ôket, ezzel rengeteg idôt takarít meg, mert kézzel keresni sok-
kal hosszadalmasabb mint odapillantani. Ezért kézenfekvô megoldás, hogy a 
látássérült családtagnak saját szekrénye legyen, amelybe mások nem nyúlnak 
be, nem rendezik át, mert abban csak ô tartja a dolgait. Ugyanígy felszerelhetô 
egy saját törülközôtartó is.

  Alapvetôen segíti a tájékozódást a fürdôszobában, WC-ben, ha a szaniter, a 
csempe és a berendezési tárgyak, textilek úgy vannak kiválasztva, hogy egy-
máshoz képest kontrasztot képezzenek. Legyen az egyöntetû drapp vagy fe-
hér berendezés, drapp vagy fehér törülközôvel a látását használó látássérült 
embernek „munkává” válik a törülközô megtalálása, hiszen ahelyett, hogy 
egyszerûen odanyúlna a színes foltra a fehér háttér elôtt keresnie kell.

  Hasonló problémát jelenthet a rend szempontjából a házastárssal vagy test-
vérrel közös szekrényben is a saját holmi megtalálása. Más-más nehézséget 
jelent a ruhanemû kiválasztása vásárláskor és a napi használatban. Vásárlás-
kor a ruhák szín szerinti kiválasztásában látó ember segítségére szorulnak a 
látássérült személyek. Arra viszont ôk maguk is tudnak figyelni, hogy a színek 
kombinációit elméletben megtanulják és ügyelhetnek rá, hogy saját ruháik 
szabásban vagy anyagban különbözôk legyenek, mert ez a késôbbiekben majd 
segíti a kiválasztást tapintás alapján. Abban az esetben, ha ezt mégsem lehet 
teljesen megoldani (minden darab különbözô anyagú, szabású legyen), pl. pó-
lók esetén, akkor valamilyen módon meg kell jelölni a két egyformából az 
egyiket. A ruhák akasztóra helyezése, aszerint, hogy mit mivel szép együtt 
használni, egyszerû trükk, amely azonban nagyon megkönnyítheti a minden-
napokat. 

  A jelölés nem csak a ruhák megkülönböztetésében szükséges. A jelölési tech -
nikák elsajátítása a rehabilitációs tanítás egyik lényeges ismeretkörének szá mít. 
Jelentôsége nagy, mert számtalan helyzetben nélkülözhetetlen. Így pl. gyógy-
szerek, személyes iratok, kulcsok, DVD, CD, fûszerek, befôttek, konzervek ese-
tén is elemi kérdés. A jelölés nem feltétlenül Braille-feliratokkal történik. Lehet 
egyszerûen tapintható csíkokat tapintható formákat is használni. Néhány or-
szágban már elôre elkészített, öntapadós jelöléseket, feliratokat lehet kapni.

11. A látássérülés következményei 
   a hétköznapi életben
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  Az étkezés látók társaságában valódi stresszt jelenthet. Ilyenkor egy tányér-
alátét, poháralátét nagyon sokat tud segíteni. Látásukat használó látássérült 
emberek esetén ilyenkor a színeknek is nagy szerepe van. Ha az alátéttel kont-
rasztos a tányér, csésze színe, akkor sokkal könnyebb tájékozódni az asztalon. 
Az asztalra helyezett teríték elemei nem szabad, hogy fedjék egymást. Köny-
nyen felboríthatjuk a poharat, ha a kés hegye a pohár talpa alá került terítés-
kor; könnyen elrepülhet a villa, ha a megszokott módon a szalvétára helyez-
zük, de a szalvéta elôbb kerül használatba. Az átlátszó pohárba vagy színes 
folyadékot töltsünk, vagy az alátét az összes többi környezeti elemtôl (abrosz, 
tányéralátét, tányér, szalvéta stb.) legyen elütô színû. Ahogy egy kedves kollé-
gám szokta mondni: „Nekem a tükörtojáshoz fekete tányér kell.”

  A mindennapos tevékenységekkel kapcsolatos technikákat a rehabilitáci-
ós tanárok a teljesség igénye nélkül több mint 100 órában tanulják az ELTE 
Bárczi Gusztáv Fôiskolai Kar rehabilitációs képzésében. Ez az óraszám nevet-
ségesen alacsony egy USA-beli, MA-szintû rehabilitációs tanári képzés óra-
számához képest. 

NEHÉZSÉGEK A TÁJÉKOZÓDÁSBAN ÉS A KÖZLEKEDÉSBEN

 Geruschat és Smith (1997) szerint a közlekedésben felmerülô problémák – az 
ép látású, a látássérült és vak közlekedôket összehasonlítva – elsôdlegesen a tá-
volság, a mennyiség és a tempó terén, ill. az információszerzés és -feldolgozás 
különbségében nyilvánulnak meg. A közlekedésben a távolság lehetôséget ad 
a tervezésre, a felkészülésre, az akadályok észrevevésére, kikerülésére, a járda-
szegély, lépcsô felismerésére. A távolság mindig szorosan összefügg a mérettel, 
mert a távolságot a nagy méret lecsökkenti, mert relatíve közelebb hozza a 
tárgyat, információt. Közlekedés közben az alig- és gyengénlátó személyek-
nek állandóan döntést kell hozniuk, hogy támaszkodhatnak-e a vizuális in-
formációra, vagy jobb, ha a tapintási, hallási és vizuális információkat együt-
tesen veszik figyelembe biztonságuk érdekében. Mind az inger, mind a nézés 
idôtartama döntô jelentôségû lehet az inger tudatos felfogásában. A felisme-
rést a színek és kontrasztok megkönnyítik ezáltal segítik a gyors tájékozódást 
a térben. A jól ismert logok (gondoljuk a McDonalds sárga M betûjére) már 
messzirôl segítik az épület azonosítását.

Utcai közlekedés
 Sok közös nehézséggel szembesülnek klienseink, akár teljesen vakok, akár alig- 
vagy gyengénlátók. A legnagyobb problémákat a talaj, a felszín minôségének 
és a mélyég változásainak felismerése, a nem kívánt ütközések elkerülése (jár-
dán, haladási útvonalba helyezett akadályok miatt), a keresztezôdéseken való 
áthaladás és az jelenti, hogy elegendô hallási és tapintási információt szerez-
zenek döntéseikhez. Geruschat és Smith (1997) szerint az alig- és gyengénlátó 
emberek extrém nehézsége, hogy megküzdjenek a megvilágítás változásaival 
és a csillogóan fényes felületekkel, vakító fénnyel. Genensky és mtsai (1979), 
látásmaradvánnyal élôk környezethez történô vizuális alkalmazkodásának 
problémáit vizsgálva, is azt az eredményt kapták, hogy a leggyakrabban emlí-
tett közlekedési nehézségek a megvilágítással, illetve a fényviszonyok változá-
sához való alkalmazkodással kapcsolatosak. A lépcsôk következetlen, de több-
nyire elmaradó jelölése miatt a kliensek arról számolnak be, hogy a lépcsôk 
néha csíkos rámpának, máskor sík talajnak látszanak. Ki gondolná, hogy a 11.1 
ábra egy lépcsôt ábrázol, ha nem látná ugyanazt a 11.2. ábrán az ellenkezô 
irányból is lefotózva? Bár a jól látó szemnek azonnal felismerhetô a lépcsô 
alulról nézve, de egy aliglátó embernek a lépcsô még ebbôl a nézôpontból 
sem eléggé kontrasztos. Annak a látássérült embernek, aki nem ismerôs ezen 
a helyen messzebbrôl nézve  a lépcsô beleolvad a környezetébe.

 A lépcsôk esetében általában az elsô és az utolsó lépcsôfok felismerése jelenti a 
problémát. Az alig- és gyengénlátó emberek nehezen veszik észre a járdaszegé-
lyeket is. Különösen a vak emberek számára jelentenek további nehézségeket 
a mélyen fekvô és a fejmagasságban levô tárgyak, melyeknek nincs kapcsola-
ta a talajjal, amiben a botjuk megakadna és jelezné a kerülés szükségességét. 

11.1.

11.1. ÁBR A
Jól látható? 
Szt. Orbán tér – lépcsô 
felülrôl és alulról
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Geruschat és Smith (1997) hangsúlyozzák, hogy aliglátó emberek közlekedésé-
ben a megvilágítás, a mélységészlelés és a terep felszínének változásaiból adó-
dó problémák, valamint a tárgyaknak és akadályoknak ütközés gyakorisága 
nem csak tapasztalati, hanem kutatásokkal is alátámasztott tény.

  Azok, akiknek a központi látása sérült, a finom részleteket nem látják, 
így nem tudják leolvasni a piktogramokat. A látótércsökkenés esetén a kli-
ensek gyakrabban számolnak be a fényviszonyokhoz történô alkalmazkodás 
nehézségeirôl, különösen a napfényrôl belsô térbe érve. Amikor világosról sö-
tétebb épületbelsôbe lépnek a szem adaptációjának eléréséig akár teljes vak-
sághoz hasonló élményt is átélhetnek, mely eltarthat néhány percig. A kör-
nyezeti információk mennyisége és változásuk sebessége gyakran lehetetlenné 
teszi, hogy a szükséges idô alatt a lényeges környezeti elemeket felismerjék, 
értelmezzék és megtervezzék hozzá a mozgásukat.

 A vak emberek gyakorlatilag alig kapnak közlekedésükhöz segítséget a környe-
zet bôl. Szinte semmi tájékozódási pont nem áll rendelkezésükre, nincsenek 
vezetôsávok, a keresztezôdéseket többnyire semmi nem jelöli számukra, az 
új átkelôjelölések többsége használhatatlan. Balesetvédelmi elôírásokra hivat-
kozva a BKV a metróban az összes tapintható táblát egymástól eltérô helyre 
szereltette fel. A vak emberek azért tudnak mégis önállóan közlekedni, mert 
hosszú fehér botot használnak és hosszú idô alatt megtanulták annak haszná-
latát és a közlekedési technikákat. 

  Nem csak az utcán járás, a keresztezôdéseken való áthaladás, hanem a tö-
megközlekedés és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés is akadályozott. Nem 
megoldott az épületek felismerése, a bejáratok megtalálása is örökös problé-
mát jelent. Az épületek, a közterületek esetén gyakran találkozunk olyan meg-
oldásokkal, ahol az egyik jószándékkal elkészített segítô megoldás, például 
vezetôsáv hasznát kioltja egy meggondolatlan megoldás, például az, hogy a 
vezetôsávban vagy annak végén akadályt talál a vak személy. A másik általá-
nos tévedésbôl származó hiba, hogy amit az egészséges szem láthatónak ítél, 
arról azt hiszi a tervezô, hogy sérült látással is az. Ennek legjobb példája a 
kontrasztosnak vélt bordó vezetôsáv, amit a sötétszürke aszfaltba helyeznek.

Nehézségek épületen belül
 Az épületeken belüli közlekedésben a logikus elrendezés (szerkezet), pl. számo-
zási rendszer, megváltoztatásával, a láthatóság - egyéb módon érzékelhetôség 
(információk és szerkezeti elemek: lépcsô, lift, folyosóforduló, stb.) és az ezzel 
szoros kapcsolatban álló fényviszonyok jelentik a segítséget illetve hiányuk a 
nehézséget. 

  Az épületekben való tájékozódást még jobban megnehezíti, ha az épü-
let nem a derékszögek elvén épült. Különösen nehéz az ívek mentén közle-
kedni, de leginkább a tájékozódást nehezíti, mert az irányok megtartásának 
lehetôségét szünteti meg. Természetesen nem csak az utcán, hanem az épüle-
ten belül is nehézséget jelentenek a kiálló akadályok, a lépcsôkorlátok hossza, 
elhelyezése. 

  Külön kérdés, hogy az információt milyen formában kapják a vak épület-
használók. A Braille-feliratok általános használata egyáltalán nem oldja meg 
a problémát. Braille-írás-olvasást igazán gördülékenyen csak azok használnak, 
akik veleszületetten látássérültek, vagy nagyon korai életkorban vakultak meg 
és tanulásukban kellô gyakorlatot szereztek a használatában. A késôbbi élet-
korban megvakult személyek csak nagyon ritkán lesznek rutinos Braille-hasz-
nálók. Ezért pl. a lift kezelôpanelen a Braille-írás mellett a domború és jól 
látható számok és jelek is fontosak! Nagyon fontos, hogy hangbemondás is 
segítse a lift használatát. Aki kételkedik ennek fontosságában, egyszer próbálja 
ki egy tízemeletes kollégiumban, nagyforgalmú idôszakban a liftet úgy hasz-
nálni, hogy nem nézi a látható jelzéseket. Tapasztalni fogja, hogy a lift nem 
ott áll meg, ahol a vak személy szeretne kiszállni, hiába nyomta be a megfelelô 
gombot. Hangvisszajelzés nélkül a harmadik megálló után, különösen, ha a 
lift közben kiürült és nincs kitôl kérdezni, teljességgel lehetetlen követni, hol 
kell kiszállni.

  A törvényi elôírás miatt kezd általánossá válni a tapintható térképek telepí-
tése a középületekbe. Ennek leginkább azért örülnek a vak felhasználók, mert 
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végre kezd az igényük figyelmet kapni. Azonban éppen a tapintható térképek 
esetében nagyon nehéz a jó megoldást megtalálni. Bentzen (1997) szerint egy-
részt nemzetközi felmérések is igazolják, hogy a tapintható térképek ismeret-
len térben nem segítik a tér megértését és az eligazodást Másrészt ahhoz, hogy 
valaki használni tudja a tapintható térképet, meg kell találnia, hol helyezték 
el. Képzeljük el, hogyan lehet más információ hiányában megtalálni egy ta-
pintható térképet? Falra szerelték, pultra helyezték? A bejárathoz képest hol 
található,, balra vagy jobbra.? Nincs az országban két olyan épület, amelyben 
egyforma lenne a bejárat és a tapintható térkép elhelyezése. Honnan tudja egy 
vak ember, hogy hol kell keresni a tapintható térképet? A térkép megtalálásá-
hoz, mint elsô feltételhez, feltétlenül szükséges a személyes figyelem, segítség, 
és pl. egy hangostérkép átadása, ami a tapintható térképet vagy pótolja, vagy 
elvezet hozzá. 

  A fenti gondolatok nem csak a térképre, hanem minden egyéb tapintható 
írásra is vonatkoznak, például névtáblák, szobajelzések, helyiségek funkciói-
nak kiírása. Bentzen (1997., 330.p) szerint „Ráadásul a tapintható jelek nagyon 
kevéssé használhatók irányításra”. Az épületeken belül az informálódás, az 
információ közvetítése sem a fizikai környezeti elemekkel, sem humán sze-
repvállalással nincs megfelelôen támogatva. A fenntartók és a tervezôk jó 
szándékú, de teljesen célt tévesztett egyszerû megoldása a Braille írású felirat-
ok kihelyezése, amit még az építési hatóság is elvár csakúgy mint a térképé 
esetleges, mint látjuk még a Metróban is. Ez azért fordul elô, mert a Braille 
feliratok helyét, még nem szabályozza egységes elv. Holott egyszerûen lehetne 
egységesíteni, például mindig a kilincs felôli oldalon kihelyezni a táblákat, a 
kilinccsel egyvonalban, vagy a talajtól 150 centire elhelyezett látható felirattal 
kombinálva.

  A fényviszonyok ingadozása az épületekben gyakran sokkal zavaróbb, mint 
a kültérben. Az épületbe belépve többnyire vagy éles fénybôl sötét beltérbe 
érünk, hol éppen fordítva, sötét utcáról megvilágított elôtérbe. Utóbbival ne-
hezebb mit kezdeni, de az elôbbi kis figyelemmel megoldható lenne. További 
példa, hogy a természetes és a mesterséges fények gyakran váltják egymást az 
épületen belül, de a kiegyenlített megvilágítás jelentôségére senki nem gondol. 
A gyengén megvilágított sötét oldalfolyosóból kiérni egy természetes fényár-
ban úszó folyosószakaszra hasonló élmény, mint amikor egy mozgásérzékelô 
váratlanul a szemünkbe világít  késô este, a közvilágítás-mentes utcán. 

  A beltéri tájékozódást akadályozó „gyöngyszemek” lehetnek a csillogó táb-
lák, a csillogó dossziéban kiragasztott információk a nyíló ajtótáblán, az eme-
letjelzések és szobaszámok hiánya vagy láthatatlansága, a mosdók elrejtése és 
jelöletlensége. Rengeteg kellemetlenséget, esetenként balesetet is okozhatnak 
a közlekedési útvonalba, vezetôsávra nyíló ajtók vagy az ottfelejtett berende-
zési tárgyak. A körülkerítetlen belsô lépcsôház talán a legbalesetveszélyesebb 
úgynevezett „magasakadály”, mert még a hosszú bottal közlekedô vak ember 
számára is csak túl késôn érzékelhetô.

 Sajnos a rossz, a látássérült ember közlekedését nehezítô kül- és beltéri körül-
mények sora végtelen, lehetetlenség valamennyit megemlíteni. 
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A L ÁTÁSSÉRÜLT SZEMÉLYEK FELKÉSZÍTÉSE 
AZ ADAPTÁCIÓRA

 A látássérült gyermekek gyógypedagógiai ellátórendszere, a speciális iskolák, 
az integráltan tanulókat segítô módszertani központok és utazótanári hálóza-
tok a kezdetektôl nagy hangsúlyt fektetnek az életkorhoz, a képességekhez és a 
szükségletekhez, igényekhez igazíott önállóságra, nevelésre, az önrendelkezô 
felnôttkorra való felkészítésre. Az adaptációs készségeket egyéni tanulási for-
mákban, szakképzett tanárok és terapeuták segítségével szerzik meg a látássé-
rült személyek. Prónay (2007) a környezethez való alkalmazkodással kapcso-
latban leírja, hogy a veleszületetten és a késôbb megvakult emberek is sajátos 
technikákat tanulnak ahhoz, hogy felkészüljenek mindennapos tevékeny-
ségeikre, a közlekedésre, az információhoz való hozzáférésre,, a tanulásra. A 
látássérülés legsúlyosabb formája, a látás teljes hiánya, a vakság egészen más 
módszerek használatát igényli, mint amelyek a megôrzött látási funkció ma-
ximális kihasználását támogatják. A látássérült emberek számára rendkívüli 
nehézséget jelenthet a mindennapi élethelyzetekhez való alkalmazkodás.

 Mindenki számára, a késôbbi életkorban látássérültté vált emberek esetében 
fokozottan nagy szükség van olyan speciálisan képzett szakemberekre, akik 
azokat a technikákat ismerik és tanítják, amelyek a hétköznapi élethez szüksé-
ges adaptációt biztosítják. Ennek a tevékenység körnek fôbb területei a funkci-
onális látás vizsgálata és fejlesztése, a mindennapos tevékenységek tanítása, a 
tájékozódás- és közlekedéstanítás, valamint a kommunikációs módszerek ta-
nítása. Ez utóbbihoz fôképpen a nagyító eszközök használata és a különbözô 
tapintható írás- olvasásrendszerek – amelyek közül leginkább ismert a Braille-
írás – tartoznak.. Az információhoz való hozzáférést – a legszélesebb és interak-
tív módon lehetôvé tevô módszer – a látássérült emberek számára nyilvánva-
lóan az informatika jelenti, különösen amióta a korábban említett hardver- és 
szoftverállomány viszonylag hozzáférhetô. Az iskolai és más szervezeti keretek 
között történô számítástechnikai oktatást az elmúlt évektôl már csak szakkép-
zett, és a látássérült emberek számára kifejlesztett hardverek és szoftverek, va-
lamint speciális módszerek alkalmazásában, használatában jártas informatika 
tanár végezheti. 

NÉHÁNY PÉLDA A KÖRNYEZETI TÉNYEZÔK 
KEDVEZÔ MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

 A környezeti tényezôk kedvezô megváltoztatására irányuló, bemutatott meg-
oldások akkor igazán jók, ha legalább egy országon belül egységesen alkal-
mazzák ôket minden városban. A különbözô jelzések értelmezése korántsem 
könnyû dolog, és ami logikusnak mutatkozik az egyik ember számára, nem 
szükségszerûen értelmezhetô egy másiknak. Azok, akik nem ismerik az adott 
környezetet, nagy valószínûséggel nem lesznek képesek az egyéni megoldások 
értelmezésére. Így tehát a helyi megoldások csak a helybelieknek jelentenek 
olyan tartalmat, ami megfelelô az adott környezetben, ôk viszont gyakran e 
jelzések nélkül is felismerik magukat az ismerôs környezetben.

12. A csökkent teljesítôképesség 
    kompenzálása

12.1.

12.1. ÁBR A
Tájékozódást segítô fém 
vezetôsávok alkalmazása 
közterületeken. A képe-
ken vékony, fém anyagú 
elemekbôl kialakított 
hosszanti vezetôsáv lát-
ható. A második képen 
a vezetôsávot keresztezô 
szélesebb jelzés bejáratot 
jelöl. Az ilyen vékony 
vezetôsávok fôképpen 
nagyon jól tájékozódó, 
hosszú bottal közlekedô 
embereknek jelenthetnek 
segítséget. 



LÁTÁS

Kétségtelen tény, hogy egyre több próbálkozás látszik a látássérült emberek 
igényeinek kielégítésére országszerte. Sajnálatos azonban, hogy nagyon sok 
olyan megoldás születik, ami nem alkalmas a cél megvalósítására, nem teremt 
akadálymentes környezetet. Remélhetôleg azonban egyre közelebb kerülünk 
a jó megoldásokhoz.

12.2.

12.4.

12.6.

12.3.

12.5.

12.7.

12.2. ÁBR A
A fém elemekbôl kiala kí-
tott vezetôsáv egy busz -
megállóban a jármû 
ajtajához irányít

12.3. ÁBR A
Épületen belül a burko -
latra ragasztott ele mek-
bôl kialakított vezetôsáv

12.4. ÁBR A
Beltéri vezetôsáv

12.5. ÁBR A
Példaértékû kontraszt-
képzés és szobaszámozás

12.6. ÁBR A
Tapintható vezetôsáv a 
járda burkolatában az 
alacsony kontraszt miatt 
nem látható

12.7. ÁBR A
Kissé túlkombinált 
vezetôsáv egy átkelôhely 
és keresztezô bicikliút 
jelzésére
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