
Από ποια ηλικία τα παιδιά χρειάζονται γυαλιά ηλίου? 

Οι γονείς προσέχουμε τα παιδιά σαν τα μάτια μας και θέλουμε πάντα το καλύτερο. Ειδικά 

για την προστασία των ματιών 

τους από την υπεριώδη 

ακτινοβολία οφείλουμε να 

είμαστε σχολαστικοί. Τα παιδιά 

χρειάζονται γυαλιά ηλίου γιατί 

λόγω ανατομίας των ματιών (πιο 

διάφανος κερατοειδής, 

υδατοειδές υγρό και φακός) και 

ειδικά στα παιδιά με 

ανοιχτόχρωμο δέρμα και 

μπλε/πράσινα μάτια, είναι πιο 

εύκολη η είσοδος του υπεριώδους φωτός (UVA και UVB) με βλαπτικές συνέπειες τόσο στην 

οφθαλμική επιφάνεια όσο και στον αμφιβληστροειδή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (WHO) υπολογίζεται ότι το 60-80% της ολικής έκθεσης στη UV ακτινοβολία 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής ενός ενήλικα συμβαίνει πριν την ηλικία των 18 ετών! 

Είναι γνωστό ότι η υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου δρα αθροιστικά και μπορεί στις 

επόμενες δεκαετίες να δημιουργήσει προβλήματα στο δέρμα και στα μάτια όπως : 

• Φωτοδερματίτιδα 

•  Φωτοκερατίτιδα 

• Πτερύγιο 

• Καταρράκτη και εκφύλιση ωχράς κηλίδας σε μεγαλύτερη ηλικία 

• Καρκίνο δέρματος-βλεφάρων-ματιών. 

  

Σε ποια ηλικία πρέπει τα παιδί να φορέσει γυαλιά ηλίου? 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αμερικανικής Παιδιατρικής Ακαδημίας (ΑΑP), τα βρέφη έως 6 

μηνών δε θα πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο ενώ πρέπει να φοράνε καπέλο που να 

προστατεύει επαρκώς το πρόσωπο και τα μάτια. Μετά την ηλικία των 6-12 μηνών, τα 

φωτοευαίσθητα παιδιά μπορούν να φορούν γυαλιά ηλίου προαιρετικά εφόσον δείχνουν ότι 

τα δέχονται και τα χρειάζονται, δηλαδή παιδιά που δυσφορούν χωρίς γυαλιά στον ήλιο, που 

κλείνουν τα μάτια τους, δυσκολεύονται να παίξουν στο ήλιο κτλ. Ως γενική οδηγία 

προτείνεται να τα φορούν κυρίως σε ώρες ηλιοφάνειας όταν βρίσκονται έξω ανεξάρτητα από 

την εποχή καθώς και σε συνθήκες συννεφιάς γιατί η θάλασσα, η άμμος, το χιόνι και το 

πεζοδρόμιο αντανακλούν τις υπεριώδεις ακτίνες και αυξάνουν το ποσό που φτάνει στο 

δέρμα και τα μάτια. Μετά την ηλικία των 3 ετών προτείνεται η χρήση γυαλιών ηλίου σε όλα 

τα παιδιά ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνήθειες τους.  

 

 



 

 

Ποια γυαλιά ηλίου είναι κατάλληλα για τα παιδιά? 

Τα παιδικά γυαλιά ηλίου πρέπει 

απαραίτητα να είναι 100% 

απορροφητικά στη UVA και UVB 

ακτινοβολία και κατασκευασμένα από 

καλής ποιότητας άθραυστο υλικό. Το 

πόσο σκουρόχρωμοι είναι οι φακοί δεν 

αντιστοιχεί στο πόσο απορροφητικοί 

είναι, δηλαδή  τα πιο σκουρόχρωμα 

γυαλιά ηλίου δεν είναι απαραίτητα καλύτερα. Προσέχουμε πάντα να επιλέγουμε γυαλιά από 

εγκεκριμένα καταστήματα οπτικών που φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις για προστασία 

από UV ακτινοβολία και είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένα υλικά. Προσέχουμε ειδικά 

στα παιδιά την καλή εφαρμογή στο πρόσωπο και τη σωστή κάλυψη που πρέπει να παρέχουν 

τα γυαλιά στα μάτια. 

Χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή επιλογή/χρήση παιδικών γυαλιών 

ηλίου: 

1. Επιλέγουμε γυαλιά ηλίου που 

φέρουν την ειδική σήμανση για 

100% προστασία από UV 

ακτινοβολία. Προσέχουμε το 

μέγεθος των γυαλιών για σωστή 

εφαρμογή και καλή κάλυψη των 

ματιών. 

2. Επιλέγουμε άθραυστους 

σκελετούς κατασκευασμένους από 

κατάλληλο πλαστικό 

(polycarbonate) και με ανθεκτικούς φακούς σε γρατσουνιές και σπάσιμο ώστε να 

είναι κατάλληλοι για σπορ, θάλασσα, παιδική χαρά κτλ. 

3. Αφήνουμε το παιδί να διαλέξει ποια γυαλιά του αρέσουν περισσότερο ανάμεσα 

σε εκείνα που πληρούν τις προϋποθέσεις. 

4. Δίνουμε πρώτοι το καλό παράδειγμα ως ενήλικες φορώντας τα γυαλιά ηλίου μας 

ώστε και το παιδί να τα υιοθετήσει στην καθημερινότητά του. 

5. Θέτουμε τον χρήσιμο κανόνα ότι «τα γυαλιά τα φυλάει η μαμά/ ο μπαμπάς» όταν 

το παιδί δεν τα θέλει για να μην τα χάσει, τα σπάσει  ή τα ξεχάσει! 

6. Δεν ξεχνάμε να φοράμε πάντα καπέλο και αντιηλιακό μαζί με τα γυαλιά ηλίου 

ειδικά σε περιβάλλον όπου υπάρχει έντονη αντανάκλαση του ήλιου όπως στη 

θάλασσα.     
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