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Az iskoláskorú látássérültek
szemészeti diagnózisának
és a csatlakozó fogyatékosságok
összefüggésének elemzése

SZILÁGYI VERONIKA

(Közlésre érkezett: 1995. április 14.)

Tiflopedagógiai tevékenységünk során hosszú ideje tapasztaljuk a látássé-
rültek tanulócsoportjainak átstruktúrálódását, a fibroplasia retrolentalis szám-
arányának növekedését, a különböző súlyosságú értelmi fogyatékos tagozaton
tanulók számának növekedését.

Az adatok  számszerű  elemzésével,  összehasonlításával  arra  keressük  a
választ, milyen mértékű

― a tanulók nem szerinti megoszlásának változása az elmúlt évtizedek
adataihoz képest,

― a szemészeti diagnózis százalékos aránya és ezen belül az RLF-esek
száma,

― a különböző tagozaton tanuló gyermekek százalékos arányszámainak
változása, valamint

― milyen konklúziók állapíthatók meg az óvodáskorú gyermekek adata-
inak elemzéséből.

Az adatok elemzése a Vakok Általános Iskolájának egészségügyi kórlapja-
iból, illetve tanügyi dokumentumaiból történt. Az adatok nem teljesen fedik le
az általános iskolás korú látássérültek populációját, hiszen két kisebb létszámú
intézményben is tanulnak gyermekeink, valamint az óvodában és általános
iskolában is vannak integrált tanulóink. Úgy gondoljuk, az előbbi a negatív, az
utóbbi a pozitív irányba befolyásolja statisztikai eredményeinket.
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Jelen közlemény 248 tanuló adatait dolgozza fel és hasonlítja össze az elmúlt
évtizedek  statisztikáival.  A  tanulók  életkora  3-16  év  közötti.  Besoroláskor
mindig az elsődleges diagnózist vettük figyelembe.

Szemészeti diagnózis Fő 1994 1982 1972

Retina RLF 162 65,3 30 3

Retinoblastoma 7 2,8 5,6

Tapeto ret. deg. 3 1,2 5,6

Hypoplasia ret. 2 0,8

Retinitis 1 0,4

Retinophatia 1 0,4

Abl. fakiform ret. 1 0,4

Lencse Cat. cong. 17 6,8 10,4

Cat. compl. 3 1,2

Uvea Choricretinitis 5 2,0

Uveitis 3 1,2

Bulbus Glaucoma 15 6,0 7,2 22,5

Microphthalmus 6 2,4

Atrophia bulbi 2 0,8

Myopia maj. 1 0,4

Nervus
 opticus

Atrophia nervi optici 8 3,2 9,6

Hypoplasia nervi optici 2 0,8

Opticus glioma 1 0,4

Chiasma glioma 1 0,4

Pszeudoglioma 1 0,4

Ismeretlen eredetű amaurosis 6 2,4

Összesen 248 100

1. táblázat
Tanulók százalékos megoszlása szemészeti diagnózisuk alapján, 1994

A tanulók szemészeti diagnózis szerinti megoszlásának vizsgálatakor (1.
táblázat) látható, hogy az RLF-es tanulók száma 65,3 % (162 fő).
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2. táblázat
Szemészeti diagnózisok százalékos megoszlása, 1994

(1 % fölötti előfordulás esetén)

% 65

60

50 42

40

30 30

20

10 3

75 106 162 fő

év 1972 1982 1984 1994

3. táblázat
RLF szemészeti diagnózisú tanulók
százalékos növekedése 1972-1994

Ha a kórformák 1 % fölötti előfor-
dulását  elemezzük,  látható,  hogy  a
65,3 % RLF után a cataracta congeni-
talis 6,8 % (11 fő), glaucoma 6,0 %
(15 fő), atrophia nervi optici 3,2 % (8
fő)  előfordulási  arányt  mutat.  Tehát
az  1982-es  adatokhoz  viszonyítva
minden kórforma csökkenést mutat,
kivéve az RLF, amely 1972-ben 3 %,
1982-ben 30 %, 1984-ben 42 % volt,
tehát 1972 óta folyamatos növekedés
tapasztalható (3. táblázat).

A fibroplasiás és egyéb szemésze-
ti diagnózisú tanulók arányát tekintve

látható, hogy a felső tagozatos gyermekeknél csak 54 %, míg a legfiatalabb
korosztálynál  már 74 % az RLF szemészeti  diagnózissal  rendelkező tanulók
jelenléte.
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4. táblázat
RLF és egyéb szemészeti diag-
nózisok százalékos aránya kü-

lönböző korcsoportoknál,
1994

A tanulók nemek szerin-
ti  megoszlása  nem  mutat
nagyarányú  eltérést  az
1982-es  adatokhoz  képest.
(5. táblázat) Úgy tűnik, tar-
tósan  fennáll  a  nemek kö-
zött a közel egyenlő arány,
ellentétben  az  1972-es  és
korábbi adatokkal, ahol a fi-

% 74 74   = RLF

70   = Egyéb

60 54

50 46

40

30 26 26

20

10

26 9 76 26 60 51

35 fő

Óvoda

102 fő

Alsó tag.
1-4 oszt.

111 fő

Felső tag.
4-8 oszt.

úk aránya lényegesen magasabb
volt (59:40%).

A látásteljesítmény  szerinti  meg-
oszlás (6. táblázat) adataiból látható: a
vak tanulók százalékos aránya 24 %-
ról 45 %-ra, a fényérzékeny tanulók
aránya 28 %-ról 36 %-ra növekedett,
viszont az ujjolvasók aránya 28 %-ról
10 %-ra csökkent, a tárgylátók aránya
20 %-ról 9 %-ra csökkent.

Év 1982 1994

Nem Fő % Fő %

Fiú 130 52 132 53

Leány 120 48 116 47

Összes 250 100 248 100

5. táblázat
Nemek szerinti megoszlás

1972-től nyomon követve az adatokat érzékelhető a teljesen vak tanulók
folyamatos növekedése (18 %-ról 45 %-ra), a fényérzékenyek csoportja közel
30 % körül mozog (30 %-ról 36 %-ra), az ujjolvasók (0,02 – 0,06 vizus) 24-29

Látás-
telj.

1982 1994

fő % fő %

vak 60 24 111 45

f. é 71 28 90 36

u. o. 69 28 25 10

t. l. 50 20 22 9

Össz. 250 100 248 100

% között volt és jelenleg 10 %-ra csök-
kent, a tárgylátók (0,06 - 0,1 vizus) 20-
27  %  közötti  megjelenésük  9  %-ra
csökkent.

6/a. táblázat
Látásteljesítmény szerinti megoszlás
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A teljesen vak tanulók arányának rohamos növekedése és az ujjolvasók és
tárgylátók arányának nagyarányú csökkenése a fibroplasia retrolentalis kórképű
tanulók nagyarányú növekedésével hozható összefüggésbe. Míg a fibroplasia
retrolentalis szemészeti diagnózisú tanulók között a teljesen vakok aránya 49 %,
az egyéb szemészeti kórképű tanulóknál ez az arány „csak” 36 %.

6/b. táblázat
Látásteljesítmény szerinti megoszlás

7. táblázat
Értelmi képesség szerinti megoszlás

1982 - 1994

Az  1982-es  és  1994-es
adatokat összevetve, az értel-
mi  képességek  megoszlása
terén tapasztaljuk, hogy az in-
takt  értelmi  képességű tanu-
lók aránya 73 %-ról 67 %-ra
csökkent, az enyhe fokban ér-
telmi  sérült  (debilis)  gyer-
mekek aránya 25 %-ról 17 %-
ra csökkent, viszont igen ma-
gas arányú növekedést mutat
a középsúlyos értelmi sérült
(imbecillis)  gyermekek  ará-
nya.

1994-ben 248 tanuló ada-
tait elemezve (8. táblázat) ki-
tűnik, hogy míg a magasabb
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életkorú csoportoknál 69 %
az értelmileg intakt, az óvo-
dai  korosztálynál  már  csak
66 %. Valamint  a  legfiata-
labb korosztálynál az enyhe
fokban értelmi sérültek ará-
nya  3  %-kal  kevesebb,  vi-
szont  igen  magas  — a  po-
puláció 1/5-e — a középsú-
lyos értelmi sérültek aránya
(20 %).

8. táblázat
A teljes populáció értelmi ké-

pesség szerinti megoszlása
korcsoportonként, 1994

Az óvodás csoport részletes elemzésekor  (9. táblázat) látható, hogy a kis
születési súlyú gyermekek aránya 74 % és ezek mind fibroplasiasok. Bár ebben
a korban csak hozzávetőlegesen állapíthatjuk meg az értelmi sérülés súlyossá-
gát, látható:

― az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kivétel nélkül RLF-esek
és 1600 gr alatti a születési súlyuk,

― a középfokban értelmi sérült tanulók szintén kivétel nélkül
RLF-esek és 1450 gr alatti a születési súlyuk.
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9. táblázat
Óvodáskorú látássérültek születési súlyának és szemészeti diagnózisának

összefüggései, 1994
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Tehát az óvodai korosztályban minden valamilyen  fokban értelmi  sérült
fibroplasias, de 14 fibroplasias intakt értelmi képességű.

A teljes populációban az egyéb szemészeti diagnózisú tanulók, 86 fő (csak
az RLF nem szerepel) összesítési táblázata (10. táblázat) jól mutatja, hogy az
enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok

— az óvodai csoportban nincsenek (RLF között 12 tanuló 34 %),
— az alsó tagozaton 5, illetve 6 %-kal megjelenik

(RLF között 21 tanuló 30 %),
— a felső tagozaton 12, illetve 6 %-kal képviseltetik magukat (RLF között

19 tanuló 32 %).

Összefoglalva,  1994-ben
248 tanuló adatait elemezve:

—  az  RLF  szemészeti
diagnózisú tanulók száma tíz
év alatt 23 %-kal nőtt, és je-
lenleg 65,3 %,

—  az  RLF  szemészeti
diagnózisú tanulók között kü-
lönösen magas az enyhe és
középsúlyos értelmi sérültek
százalékos aránya,

— a nemek szerinti meg-

Ért. kép. Óvoda Alsó tag. Felső tag.

Fő % Fő % Fő %

Ép ért. 9 10 17 19 36 42

Enyhe f. ért. s. 4 5 10 12

Közép f. ért s. 5 6 5 6

Összesen 9 10 26 30 51 60

10. táblázat
Egyéb szemészeti diagnózisú tanulók értelmi

képesség szerinti megoszlása, 1994

oszlás közel kiegyenlítődött (6 %-kal több a látássérült fiúk aránya),
—  a  látássérülés  súlyossága  szerint  a  teljesen  vakok és  fényérzékenyek

aránya magasabb,
—  a középfokban súlyos értelmi sérültek száma növekszik.

Fentiek értelmében szükségessé válik az RLF kórképű tanulók — akiknek
száma továbbra  is  növekvő tendenciát  mutat  — adatainak  többszempontú
elemzése, mely nagymértékben elősegítené a részletes pedagógiai konzekven-
ciák levonását.
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