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 ?מי מוסמך לתת משקפיים לילדים

ו בצעית י/יסטטטופררפואת עיניים בילדים או אולמומחה שהינו רצוי מאד שרופא עיניים 

בדיקה מלאה הכוללת הרחבת אישונים עם טיפות מיוחדות ומדידה מדוייקת לפני החלטה על 

 . מתן משקפיים בילד

כדי גם מליץ על משקפיים עשוי לההרופא אך , לעיתים משקפיים ניתנים על מנת לשפר ראיה

כשרופא העיניים ממליץ על משקפיים מומלץ לברר האם הילד צריך . לנסות לטפל בפזילה

 .להרכיב את המשקפים כל הזמן או רק בחלק מהזמן

אך מכניס שיקולים , הרופא המטפל מחליט על המספר הנכון למשקפיים לאחר בדיקת הילד

לעיתים יחליט הרופא . 'מטרת המשקפיים וכו, נוספים לפני מתן המרשם כמו גיל הילד

. משקפייםב קבע את הצורךמספר חודשים ורק לאחר בדיקה נוספת י במעקב למשךלהמתין 

 .יש חשיבות רבה למעקב

 

 ?האם ילדים אוהבים משקפיים ברגע שהם מקבלים אותם

חק ראייה ור לילדים עם. שלהם מיד משקפייםמהה נהנים צר ראיוקעם ילדים , על פי רוב

שיתרגלו  עדלקחת כמה שבועות  עשויו, ואסטיגמטיזם נדרשת בדרך כלל תקופת הסתגלות

מומלץ לנסות לשכנעו להרכיב בתחילה שעה , מסרב להרכיב משקפייםאם הילד . משקפייםל

 מרשםרופא לעיתים רחוקות ירשום ה. ובכל יום להגדיל את מספר השעות עד שיתרגל, ביום

 .לסייע לילד להסתגל למשקפיים תנסומטרה לטיפות עיניים בל

 

 ?ביותר הא הטובהי קהחנות אופטי ואיז

בחנויות אלו יש מבחר גדול של מסגרות בגדלים , ישנן חנויות אופטיקה המיועדות לילדים

נשברות גם אם הילד מפיל את כולל מסגרות סיליקון אשר אינן , וצבעים שמתאימים לילדים

בחנויות אלו יש גם היצע של משקפיים לילדים עם צרכים מיוחדים . המשקפיים או דורך עליהן

בדרך כלל בחנויות האופטיקה . או מבנה פנים שדורש התאמה כמו ילדים עם תסמונת דאון

לחלק  .והחנות ידידותית לילדים ולהורים, לילדים יש צוות שמיומן בעבודה מול ילדים

כדאי , מהחנויות יש הסכמים עם קופות חולים שונות וחלק מהמסגרת ממומנת על ידי הקופה

 .לברר מול הקופה עם אילו חנויות יש לה הסדר

 

ניתן לקנות משקפיים לילדים בכל חנות אופטיקה ובלבד שהמסגרת , על אף הנאמר לעיל

 . תהיה מותאמת לילדים

 



 ?מסגרת לבחור ואיז

 :שובים בבחירת המשקפיים לילדשני פרמטרים ח

השתדלו לקנות משקפיים שהילד אוהב , בהתאם לגיל הילד ואופיו. שהילד יאהב אותן .1

לא ירצה להרכיב , ילד שמרגיש לא בנוח עם המשקפיים שקנה. וירגיש איתן בנח

  .אותן

ילד יש פנים ייחודיים ויש לבחור במסגרות לכל . המסגרת חשוב מאדגודל  .2

. ראייה ברורה וספקישיגו את מטרתם ויכך ש, וצורת הפנים לגודלהמתאימות 

או תוספות מיוחדות ( לאף)יש אפונים מיוחדים , במיוחד בילדים קטנים מאד, לעיתים

לאזור האוזניים על ידיות המשקפיים אשר מאבטחות את המשקפים על פני הילד 

 .ומונעות החלקה שלהן

 

אופטיקאי מנוסה . ריסיםולא תפריע ללחיים ב תיגעת לא סגרבעת הקניה יש לשים לב שהמ

מודע להתאמות שיש לעשות בילדים וינחה את ההורים והילד בבחירת המסגרת הנכונה 

 .ביותר עבורו

בר וביפוקאליות עהעדשות ה שלו האופקי הקצריך לשים לב ש, לגבי  משקפיים ביפוקליות 

יותר בהשוואה גבוה מוקם הקו שחוצה את העדשה במשקפיים ביפוקליות מ)האישון באמצע 

 (.מבוגריםב ביפוקליות משקפייםל

 

 ?משקפייםה שומרים עלאיך 

מומלץ לשמור על ( 'שחיה וכד/חוג התעמלות)בזמן שהילד לא מרכיב את המשקפיים 

המשקפיים בתוך נרתיק ייעודי שישמור על העדשות משריטות ועל המסגרת ממכות אשר 

יוחד בד מ עם ניתן לנקות עם בד כותנה רך או המשקפיים עדשותאת . עלולות לעקם אותה

 . שניתן עם קניית המשקפיים

לצורך קה לחנות האופטי יש לפנות, תאמת היטבהתעקמה או שאינה מות אם המסגר

אם רואים . בעצמכם מאחר והיא עלולה להישבראת המסגרת  תקןאל תנסו ל. התאמה

זניים יש לפנות לאופטיקאי ולסדר את שהמשקפיים יוצרות לחץ על האף או באזור האו

 .כך גם במידה ורואים שהמסגרת מחליקה מהאף והילד מסתכל מעל המשקפיים, המסגרת

 

 

 


