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Diagnostika ovlivňující volbu
profese




V praxi zrakového terapeuta se setkáváme s
projevy zrakového postižení u našich pacientů,
jež významně ovlivní možnost pokračovat ve studiu
zvoleného oboru (následkem onemocnění, úrazu,
operace hlavy apod.)
K zamyšlení je situace, kdy zrakové postižení
bylo u pacienta zřejmé nebo se na něj mohlo přijít
při důkladném vyšetření, předcházejícím volbě
povolání a mohlo se předejít obtížím a
neúspěchům, které z nevhodně zvoleným oborem
přicházejí





Diagnostika ovlivňující volbu
profese

2 kazuistiky
V obou případech byli žáci v péči odborníků
Kazuistika A – rodiče žáka neakceptovali doporučení
odborníků a SPC, další spolupráci se vyhnuli, sami vybrali
studijní obor. Vzdělávací zařízení při velkých problémech
chlapce ve škole a při praktické výuce samo kontaktovalo
CZV a dohodlo objednání chlapce k vyšetření.



Kazuistika B – spolupráce s odborníky a volba

povolání byla zaměřena na akceptaci sluchového
postižení, i když dívka nosila brýle . Refrakční vada od
dětství. Rozvíjející se zrakové postižení znemožňuje
pokračovat ve studiu a plnit požadavky praktické výuky.
Na ztrátu orientace a schopnosti mobility žáka
poukazují pedagogové školského zařízení.

Kazuistika A
Chlapec ve věku 16 let, v CZV v roce 2004 (11
let) dg.: m. Stargardt (juvenilní makulární
degenerace) dosavadní brýlová korekce
nelepšila
 Visus 2004 OP 0,5
čte J.č. 16
OL 0,8
J.č. 14
OPL 0,8
J.č. 13
- Doporučen do péče SPC, genetické vyšetření,
- Předpis brýlové korekce, SOP: lupa 4xzv.Coil,
DB 4x zv. Tele –Med,
- TV lupa Liberty solo – elektronická pomůcka


Kazuistika A

SOP a kompenzační pomůcky

Kazuistika A


2006 – věk 13 let, při vyšetření v CZV již

speciální optické pomůcky nevyhovují, potřeba
lupy s větším zvětšením
Visus OP 0,05 s kor. -1,0 D čte J.č. 19
OL 0,15 s kor. -1,25 D čte J.č. 17
OPL 0,15
čte J.č. 16
SOP - předepsána lupa 6x zv. Eschenbach , s Led
osvětlením, zkrácen interval úhrady
Podpořen průkaz ZTP

Kazuistika A 3
2008 – věk 15 let, další pokles visu,
Visus:
brýlová korekce již nelepší
OP 0,03 J.č. 20 – 19
OL 0,1 J.č. 18
OPL 0,1 J.č. 17


Předpis brýlové korekce
Vyzkoušen SOP 8x zv. Hyperokulár, ale zatím jej nechce,
nechce být ve škole nápadný
Kontakt na SPC mají, ale snaží se odborníky
„nepotřebovat“, s chlapcem i rodiči obtížná dohoda

Kazuistika A 4


Duben 2009 - věk 16 let, zařazen do 1. ročníku

Střední školy logistických služeb (poštovní), škola
kontaktovala CZV a pracovníky SPC, prosba o pomoc při
řešení problémů žáka, až po zahájení, když chlapec
běžné školní činnosti nezvládal a škola žádala vyšetření
žáka, přinesli rodiče 2 roky staré doporučení ze SPC k
úpravě podmínek školní práce.


Rodiče nechtěli využít doporučení SPC –
(doporučovalo Obchodní Akademii pro ZP)



Nyní žádají vyjádření pro školu – předávají dotaz
ředitelky školy , žádají úlevy na praxi

Kazuistika A 5


Visus :
OP 0,03
J,č. 20 – 19 s kor. -1,75 D
OL 0,1
J.č. 18 s kor. -1,5 D
OPL 0,1
J.č. 17
s lupou 4x zv. Čte J.č. 11
s lupou Esch. 6x zv. Čte J.č. 10
Obtíže – nerozpozná detaily (centrální
výpadek), snížena kontrastní citlivost, je
negativistický, konzultace s psycholožkou CZV

Kazuistika A
Obtíže žáka:






nerozpozná detaily, nevidí na tabuli, výuku
zvládá sluchem - má velmi dobrou sluchovou
paměť
má obtíže na praxi při třídění zásilek i při práci
u přepážky, dále obtíže při roznášení zásilek
(praxe i v doručování)
Poznámky, které ve škole píše po sobě
nepřečte, doma opakuje pod TV lupou Liberty

Kazuistika A
nutnost týmové spolupráce
žák
rodič

oftalmolog

zrakový
terapeut

psycholog
speciální
pedagog
SPC
učitel

Kazuistika A
DOHODNUTO:
 Psychologické vyšetření
 Oftalmologické vyšetření - prognóza
 Vyšetření zorného pole – perimetr
 Vybavení kompenzačními pomůckami – pro
práci na PC zv. program
 Týmová spolupráce SPC – CZV – žák a rodiče,
přesvědčit rodinu pro spolupráci
 Perspektiva řešení vhodnějšího studijního
oboru
 Návrh zařazení chlapce do projektu AZT 31764

Postup vyšetření zrakové
práce ve škole













Hodnocení světelných podmínek
Hodnocení pracovního místa pro zrakovou práci
Hodnocení náročnosti zrakové práce
vzhledem k povaze ZP (dg., visu a dalších funkcí)
Vyšetření visu do dálky
Vyšetření visu do blízka
Vyš.dalších zrak.funkcí a dovedností : kontrastní
citlivost, barvocit, prostorová orientace, binokularita
Využití SOP
Nácvik dovedností pro efektivní využití SOP
Kompenzační dovednosti

Kazuistika B










2009 - Dívka věk 18 let, studuje 3. roč.

studijního oboru pro žáky se sluchovým postižením:
asistent zubního technika
Od 9 měsíců věku sledována pro percepční
nedoslýchavost a hluchoněmost, CI při vyš. v 5 letech
věku nedoporučen
Komunikuje prostřednictvím znakového jazyka, s
tlumočníkem
Ve škole obtíže v odezírání znakování znakovaného
výkladu
Škola upozornila na obtíže mobility, orientace

Kazuistika B






Visus :
OP 0,7 čte J.č. 6 s kor. +1,5 = -1,5/174 °
OL 0,7 čte J.č. 4 s kor. +2,0 = -2,0 /1°
OPL 0,8 čte J.č. 4
Perimetr: koncentrické zúžení zorného pole k
10°
Dg.oční : TRD , podle genetického vyšetření
„Usherův syndrom“

Kazuistika B 3
Pomůcky:










vadí oslnění ve třídě od zářivek, vybrán proto filtr
šedý polarisační klip přes dioptrické brýle
Pro usnadnění detailní práce na zubních
náhradách podle vzoru doporučena kamerová
TV lupa snímající i v dálce Eclipse - Scholar
Pro zvýraznění kontrastu při práci s TV lupou
vybrán filtr Eschenbach - klip 1662511 oranž.
Červenobílá hůl orientační s keramickou
rotační koncovkou, kompozit, nácvik POSP-LORM
Červenobílá hůl signalizační , nácvik
bezpečného držení a chůze - LORM

Kazuistika B 4
DOHODNUTO:
 Nácvik POSP se signalisační i orientační
čb holí
 Zajištění filtrů
 Zajištění kamerové TV lupy
 Výběr vhodného neoslňujícího osvětlení
pro detailní práci – z nabídky v místě
bydliště – vyzkoušeno zde i halogenové

Týmová spolupráce
Žák
rodič

oftalmolog

Zrakový
terapeut

psycholog

Instruktor
POSP
Učitel,
Tlumočník
znak. jazyka

Závěr kazuistika A




Kdyby rodiče s chlapcem akceptovali reálné
možnosti zrakové práce, postupně se
zhoršující vizus a prognózu - opakovaně
sdělovanou - nemusel by chlapec zažít
neúspěch a stress z nesplnitelných požadavků
zejména praktické výuky studijního oboru
logistických služeb.
Nemusel by studovat s vědomím, že práci
nebude moci vykonávat, a podaří-li se mu
obor ukončit maturitou, bude muset vyhledat a
využít rekvalifikaci.

Závěr kazuistika B


Kdyby při prohlídce předcházející volbě
povolání byla u dívky provedena
důkladná oční prohlídka zejména se
zaměřením na zjištění příp. poruchy
zorného pole a provedeno vyšetření na
perimetru, nemusela by dívka
překonávat obtíže, související s plněním
požadavků odborné praxe a nemusela řešit
otázku rekvalifikace po absolvování
studia.

Děkujeme vám za pozornost
Pozdrav z Prahy
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