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V FOKUSU

Zaščitite oči pred soncem
Oči so naše najpomembnejše čutilo, s katerimi vidimo in dojemamo svet, ki nas obdaja.
Pomembno je, da nanje ne pozabimo in jih varujemo pred veliko izpostavljenostjo nevarnim UV žarkom.
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PRIPOROČILA
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NE SPREGLEJTE

Keratokonus
Ob pravočasni prepoznavi keratokonusa
lahko z učinkovitim
zdravljenjem to bolezen ustavimo.
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Janja Rom
Še posebej rada opravlja delo skrbnice, saj
ve, kako pomemben
je neposreden stik z
ljudmi.
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Novi optiki
Tako kot je pomembna skrb za dober vid
in zdravje oči, je pomembna tudi dostopnost teh storitev.
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NA VIDIKU

Učinkovita rešitev za zdravljenje suhih oči

Nova Morelina klinika v Italiji

Suhe oči so ena izmed pogostejših očesnih težav. Pomanjkanje solzne
tekočine na površini roženice zmanjšuje zaščito očesa pred vplivi
okolja in ovira obnavljanje sloja epitelnih celic, ki ščitijo površino roženice. To ustvarja neprijetne občutke draženja, pogosto pa tudi težave z vidom in vidno ostrino.

V Moreli želimo čim širšemu krogu ljudi omogočiti dostop do dolgoročne kakovostne skrbi za dober vid in zdravje oči. Potem, ko smo
leta 2019 odprli svojo kliniko v Avstriji, smo tik pred odprtjem nove
očesne klinike tudi v sosednji Italiji. Tako bomo lahko italijanskim
pacientom, ki so do zdaj na posege prihajali k nam v Slovenijo, zagotovili storitve v očesni kliniki v Vidmu.

Učinkovito zdravljenje težav suhih oči zajema
kombinacijo ukrepov, s katerimi zagotovimo zadostno vlažnost očesne površine, vplivamo na izboljšanje kakovosti in količine solz ter, kolikor je
možno, zmanjšamo izpostavljenost dejavnikom,
ki stopnjujejo simptome.

Danes se v svetu za zdravljenje suhega očesa uporabljajo naprave, ki s toplotnim učinkom
(IPL), radiofrekvenčnimi impulzi (TempSure
– Hologic) ali kombinacijo toplotnega učinka
in masaže (LipiFlow – TearScience) stimulirajo
Meibomove žleze, da začno delovati normalno.

Pri zdravljenju suhega očesa imamo več možnosti. Standardna terapija gretja vek, čiščenje robov
vek, protivnetne kapljice, omega maščobne kisline, laneno ali ribje olje, umetne solze brez konzervansov ali zaprtje izvodil solznih poti s čepki
je pogosto premalo. Najprej je potrebno izključiti
vnetni dejavnik in po potrebi uvesti terapijo.

Obstaja več vrst naprav za tovrstno zdravljenje.
Navadno so potrebni večkratni tretmaji v razmaku nekaj tednov ali celo več mesecev. Glede na
stopnjo težav s suhim očesom se odločimo, katera vrsta dodatnega zdravljenja je najprimernejša.

Suho oko je pogosto posledica nepravilnosti v
mastnem delu solznega filma, za kar so odgovorne predvsem Meibomove žleze, zato je za težave s suhim očesom potrebno normalizirati njihovo delovanje.

Prednost zdravljenja z LipiFlow metodo je, da
pred zdravljenjem z diagnostičnim aparatom
LipiScan natančno ugotovimo stopnjo prizadetosti Meibomovih žlez in glede na to predpišemo ponovitve zdravljenja. Gre za novost v
terapiji suhega očesa, ki jo z aprilom uvajamo
tudi v Očesnem centru Morela.

Meibomove (solzne) žleze na spodnji veki
Normalen izgled
solznih žlez
Razširjenje, razredčene
in prikrajšane solzne
žleze
Huda okvara solznih
žlez

Še posebej je pomembno, da se težave s suhim
očesom ugotovijo pred operacijao za korekcijo
dioptrije ali operacijo sive mrene. Tako je rezultat posega gotovo boljši.

Center za operacije vida in očesne preglede se
nahaja v samem središču Vidma, največjem
mestu Furlanije. V njem bomo pacientom pomagali do boljšega vida z laserskimi operacijami dioptrije in operacijami dioptrije z lečo.
Poskrbeli pa bomo tudi za vse tiste, ki si želijo
pomlajenega obraza. Tako kot v Očesnem centru Morela v Ljubljani, bomo tudi v naši novi
videmski kliniki izvajali neinvazivne kirurške
posege, za katere se odloča čedalje več žensk
in moških različnih starosti. Naše storitve bodo
vključevale zlasti predele okrog oči, med katere
sodijo injiciranje botoksa, operacije vek, podočnjakov in kože okoli oči.

Teden preventive: zdrava uporaba
kontaktnih leč

KeraNaturalTM – nova možnost rehabilitacije
vidne ostrine pri keratokonusu

Kontaktne leče so praktična rešitev za boljši vid, kadar vas očala motijo. Za mnoge so prva izbira, ko gre za športno aktivnost, druženje
ali sproščeno uživanje brez očal.

Keratokonus je obolenje, pri katerem postaja očesna roženica vse
tanjša in se zato nepravilno izboči, to pa povzroči slabšanje vida. Za
učinkovito zdravljenje je potrebna čim zgodnejša prepoznava, v kolikor se obolenja ne zdravi, to vodi v trajno okvaro vida.

Preden začnete uporabljati kontaktne leče, je pomembno, da opravite pregled za predpis kontaktnih leč, na katerem vam zdravnik izmeri dioptrijo, določi premer leče in njeno ukrivljenost ter
predlaga izbor materiala. S pravilnim predpisom
zagotovimo, da se leča prilega površini roženice na način, ki omogoča njeno gladko drsenje po
roženici. To zagotavlja ohranjanje primerne vlažnosti in oksigenacijo ter s tem udobno nošenje.
Ne smemo pa pozabiti ali celo opustiti letnih
kontrol vida. Z njimi skrbimo, da na očesu zaradi slabega prileganja leče ali vnetij ne prihaja do
sprememb, ki bi lahko vplivale na slabšanje vida.
Poslanstvo Morele je tudi preventivna skrb za
zdravje oči in dober vid. V ta namen smo v tednu zdrave uporabe kontaktnih leč, ki bo potekal od 11. do 15. aprila v vseh optikah Mo-

rela, pripravili brezplačne preventivne preglede
za vse, ki redno ali občasno uporabljate kontaktne leče. Preverili bomo, ali so leče, ki jih uporabljate, primerne za vaše oko in kako z njimi
vidite. Če bo treba, vam bomo lahko predpisa-

li nove kontaktne leče in svetovali glede njihove
uporabe in nege.
Se vidimo v Moreli!

Keratokonus je obolenje roženice, prozornega prednjega dela očesa, skozi katerega prehaja svetloba. Zaznamuje ga tanjšanje in nepravilno bočenje roženice, kar lahko z napredovanjem
trajno okvari vid. Pojavi se pri najstnikih in
mladih odraslih, med 10. in 30. letom starosti. Tveganje, da se vam razvije keratokonus, je
večje pri nekaterih obolenjih, kot so astma, alergije ter pri dedni izpostavljenosti.
Znanstveno je dokazano, da bolezen lahko zaustavimo z zdravljenjem z metodo crosslinking. V kolikor bolezni ne zdravimo, je nazadnje edina možnost, ki nam preostane, presaditev
roženice.
Za povrnitev vidne ostrine po stabilizaciji stanja keratokonusa imamo na voljo več možnosti,

od očal, kontaktnih leč, v določenih primerih je
možen tudi kirurški poseg.
Eden od novejših pristopov, ki se v zadnjem
času počasi uveljavlja, je KeraNaturalTM. Gre
za kirurški poseg, kjer v bolezensko spremenjeno roženico vstavimo dodatno tkivo –
obroček, ki je sterilno shranjen in pripravljen za poseg.
Tehnika je še v zelo začetnih fazah, a so prvi rezultati spodbudni in obetajoči. Z veseljem bomo
sledili novostim o tej novi tehniki.
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POPOLN VIDEZ

Sonce, vroč pesek in mavrica barv
Žive, izstopajoče barve, presenetljivi vzorci in nenavadne oblike bodo
letošnje poletje krasili naše obraze. Modni kreatorji priznanih blagovnih znamk tudi v novih kolekcijah sončnih očal navdušujejo s popolnoma odbitimi modeli, ki združujejo eleganco, retro in futurizem.
Poudarek posameznega dizajna je njegova nenavadna in pogosto
nepričakovana oblika, ki obrazu doda moment presenečenja in izstopanja. Z izbranimi sončnimi očali boste izgledali unikatno in pritegnili pozornost množice na promenadi in plaži.

Vuarnet VL1602

Oblikovalci seveda niso pozabili na tiste, ki
si želite klasičnih oblik. Tudi letošnje leto vas
čaka bogata izbira sončnih očal elegantnih oblik in brezčasnih barv, z minimalističnimi
akcenti ali brez njih.

Guess GU7490

Ray-Ban RB3619

Persol 3281-S

Pri izbiri dizajna sončnih očal ne smete pozabiti na kakovost svojega pogleda. Močno sonce
in odbijanje sončnih žarkov od vode in drugih
površin lahko kljub dobro izbranemu steklu naš
pogled ovirajo s prekomernim bleščanjem. To
preprečimo s polarizacijskimi sončnimi stekli, ki s svojim posebnim polarizacijskim filtrom
prepričujejo nastanek bleščanja, zato je pogled
skozi takšna očala kristalen.

Vogue VO5212-S

Guess GU7588

Guess GU7738

Guess GU7657

Ray-Ban RB4342

Carrera CARRERA235/S

Morela YAS MARINA

Giorgio Armani AR6068

Ray-Ban RB3560

Od aprila naprej vam bodo nove kolekcije sončnih očal dostopne na kar petih naših lokacijah.
Še pred prihodom pa si lahko svoj izbor naredite kar v udobju svojega doma v naši spletni optiki www.shopmorela.si.

Guess GU7638

SHOPMORELA.SI
Vabimo vas tudi v našo spletno optiko www.shopmorela.si.
Tu si lahko ogledate očala kar iz udobja svojega doma in
tista, ki so vam najbolj všeč, dodate med ♡ priljubljene.
Spletna stran vam omogoča, da se z izbranimi očali pogledate na svoji napravi. Tako bo izbira še lažja.
Morela DAYTONA

Polaroid PLD4074/S 807M9

Ray-Ban RB3548-N

Carrera CARRERA 229/S

Carrera CARRERA 1028/GS

Persol 3166-S
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V FOKUSU

Zaščitite oči pred soncem

Natalija
»Prej sem bila pri treh različnih okulistih in nobenih očal nisem nosila, ker
se v njih nisem počutila dobro. Nisem videla dobro, motil me je prehod,
skratka vsa so bila čudna … Zdaj imam super lepa rdeča očala. Res so
krasna. In tudi počutim se veliko bolje. Vsekakor vas priporočam vsem!«

Resda se je pomlad šele dobro začela, a so naše misli že pri poletju.
Dnevi so vse daljši, s tem pa tudi čas, ki ga preživimo na prostem. To
pozitivno vpliva na naše počutje, a ne smemo pozabiti na zaščito oči
pred soncem in s tem UV žarki.

V pomoč naj vam bo naslednjih 5 priporočil.
Ko ste na prostem, vedno nosite očala
Tako kot je pomembna uporaba sončne kreme,
ki ščiti izpostavljeno kožo, so pomembna tudi
sončna očala za zaščito naših oči. Pri preveliki
izpostavljenosti UV svetlobi obstaja nevarnost,
da pride do opekline roženice, ki jo imenujemo
fotokeratitis. To je stanje, za katero so značilni
suhost in blaga rdečina očesa, občutek tujka v
očeh, solzenje in povečana občutljivost na svetlobo. Posledično lahko začasno vpliva tudi na
ostrino našega vida.
Sončna očala je potrebno nositi tudi takrat,
ko nosite kontaktne leče
Veliko kontaktnih leč različnih blagovnih
znamk vključuje UV zaščito, vendar kontaktna leča pokriva le središče očesa in ne celotnega predela roženice. To predstavlja tveganje, da

UV svetloba povzroči neprijetnosti na površini
očesa. Zato je tudi v primeru uporabe takšnih
kontaktnih leč pomembno nositi sončna očala.
Ta ščitijo oči tako pred prekomerno svetlobo kot
tudi pred možnimi mehanskimi nevarnostmi,
kot je npr. tujek v očesu.
Nosite pokrivalo in sončna očala, da zaščitite
oči in kožo
Čeprav nudijo sončna očala 100 % UV zaščito
oči, pa ne pokrijejo celotnega obraza, zato si je
v sončnih dneh zelo priporočljivo nadeti pokrivalo, s katerim onemogočimo, da bi svetloba od
zgoraj vstopala v oko in predele okrog očesa.
Takšna rešitev zagotavlja, da bodo vaše oči
kljub večji količini UV svetlobe dobro zaščitene. V nasprotnem lahko prekomerna izpostavljenost soncu povzroči resne težave z očmi, kot
sta pospešen nastanek sive mrene in makularna degeneracija rumene pege. Posledica je trajna poškodba vidne ostrine, ki se v kasnejši dobi
ne more pozdraviti.
Prav tako kot oko je izjemno občutljiva tudi
koža okoli oči. Njena pretirana izpostavljenost
lahko povzroči poškodbe, kot sta prezgodnje
staranje in celo kožni rak. Zato je nujno, da poskrbite tudi za zaščito kože. Krema za sončenje
nudi dobro zaščito, a bo nošenje pokrivala zaš-

čito še dodatno okrepilo.
Pri kopanju ne pozabite na plavalna očala
Če nameravate več časa preživeti na bazenu ali
v morju, ne pozabite s seboj vzeti tudi plavalnih
očal.
Pomembno je, da tudi pri kopanju zaščitite oči.
Klor in morska sol jih namreč dražita, hkrati
pa lahko povzročita neprijetno vnetje. Priporočljivo je, da uporabljate plavalna očala, ki bodo
zaščitila vaše oči in hkrati omogočila dober vid
pod vodo.
Zaščitite oči pri vaših aktivnostih na prostem
Nošenje sončnih ali zaščitnih očal pa ni pomembno le za preprečevanje izpostavljenosti
soncu. Zaščito za oči je zelo priporočljivo uporabljati tudi, ko opravljate dejavnosti na prostem, kot je košnja trave, obdelava lesa, različne športne aktivnosti in podobno, kjer obstaja
nevarnost, da vam kaj zaide v oko in povzroči
poškodbo.
Pri izbiri vaših novih sončnih očal ni pomembna le oblika in kako se vam prilegajo,
pač pa glede na vaše potrebe tudi pravilen izbor sončnega stekla. Obstajata dve vrsti sončnih
stekel:
1. Klasična zatemnjena sončna stekla
Gre za optično obdelana in obarvana sončna
stekla, ki omogočajo lažje gledanje pri veliki
izpostavljenosti svetlobi. Vsebujejo 100 % UV
zaščito. Da kakovost stekla še izboljšamo, lahko
dodamo nanos notranje antirefleksne zaščite, ki

“

Prekomerna izpostavljenost UV svetlobi lahko poškoduje naše oči, vpliva na vid in ogroža
splošno zdravje oči. Siva mrena, alergije, suhe
oči, okvara mrežnice, spremembe roženice, kožni rak v in okoli vek je le nekaj očesnih obolenj, ki so posledica dolgotrajne izpostavljenosti
UV svetlobi. Zato je pomembno, da svoje oči
vedno učinkovito zaščitite.

Pri izbiri vaših novih sončnih očal ni
pomembna le oblika in kako se vam
prilegajo, pač pa glede na vaše potrebe tudi pravilen izbor sončnega
stekla. Obstajata dve vrsti sončnih
stekel: klasična zatemnjena sončna
stekla in polarizirana stekla.

dodatno preprečuje odboj svetlobe iz notranjosti
stekla v oči. Pri tem smo pozorni tudi na izbiro
materiala stekel, da bi zagotovili večjo trdnost
in manjše tveganje za poškodbe.
Sončna stekla so na voljo v različnih odtenkih
barv kot tudi v različnih odstotkih zatemnitve.
To določa oz. omejuje njihovo uporabo. Kategorija zatemnitve 0 nima omejitve, lahko jo uporabljamo v notranjih prostorih ali na prostem.
Kategorije 1 do 3 niso priporočljive za uporabo v temnih prostorih in za vožnjo ponoči, saj
preveč zatemnijo naš pogled. Kategorija zatemnitve 4 pa je priporočena zgolj za nošenje
v visokogorju, kjer je izpostavljenost količini
svetlobe močnejša. Odsvetuje se za uporabo pri
vožnji, saj je stopnja zatemnitve zelo visoka in
v tem primeru nevarna.
2. Polarizirana stekla

Zatemnitev

Kategorija

Omejitve

0 – 19 %

0

Ni omejitev

20 – 56 %

1

57 – 81 %

2

82 – 91 %

3

92 – 97 %

4

Niso primerna
za nočno vožnjo

Niso primerna
za vožnjo

Vsem tistim, ki si želite jasnega pogleda brez
bleščanja svetlobe, priporočamo, da izberete
sončna očala, ki imajo vgrajeno polarizacijsko
steklo. Ta ima v sredini stekla dodano polarizacijsko folijo, kar prepreči vstop svetlobe pod
različnimi koti v naše oko. S tem omogoči, da
vidimo realno, čisto sliko brez bleščavih odsevov. Ta funkcionalnost pride še posebej do izraza pri bleščečih gladkih vodoravnih površinah,
kot so voda, led, mokro cestišče. Polarizacijske
leče ponujajo vrhunsko udobje, saj ne vzamejo
niti 1 % kvalitete vida, kot to naredijo klasična
sončna stekla. Zato jih še posebej priporočamo
tistim, ki veliko ali radi vozijo, se ukvarjajo z
vodnimi športi in tudi vsem tistim, ki veliko časa
preživijo na soncu. Njihova zatemnitev je 85 %,

kar omogoča sproščen pogled tudi pri večji količini svetlobe, hkrati pa zagotavlja 100 % UV
zaščito.
Novejše tehnologije omogočajo, da lahko klasična in polarizirana stekla še dodatno izpopolnimo z zrcalnim nanosom. Ta v skladu s trendi
vizualno popestri očala in skrije naše oči.
Zatemnitev stekel obstaja tudi v gradualni obliki. To pomeni, da se stopnja zatemnitve od
zgornjega roba stekla proti spodnjemu postopno posvetli, kar omogoča lažje branje npr. na
plaži, vizualno pa nas tovrstna zatemnitev tudi
pomladi.
Zakaj je pomembno, da kupite sončna očala v
optiki in ne na stojnici ali v običajni trgovini?
Sončna očala s certifikatom nudijo 100 % UV
zaščito in dobro optično obdelavo stekla. Očala,
kupljena v običajnih trgovinah in na stojnicah,
so narejena iz cenejših materialov, brez optične
obdelave, kar očesu zelo pogosto nudi zgolj navidezno zaščito. Varljiva zaščita povzroči raz-

širitev zenice, kar omogoča dodaten vstop škodljivih UV žarkov v oko, ki se ga ne zavedamo,
to pa predstavlja veliko tveganje za poškodbo
očesa.

Dobro je vedeti
• Naše oči so 10-krat bolj občutljive na
UV svetlobo kot naša koža.
• Za otroške oči predstavlja UV svetloba
še večje tveganje za poškodbe kot pri
odraslih, saj so njihove zenice velike in
očesne leče jasnejše.
• Poškodbe oči, ki jih povzroči UV svetloba, so nepovratne.
• Prepričanje, da temnejša kot je leča,
večjo zaščito nudijo sončna očala, ne
drži.
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zbočeno oko

Spreminjanje dioptrije je lahko
prvi znak keratokonusa
Dioptrija se lahko pojavi že v otroštvu, a se najpogosteje v najstniškem obdobju. Z odraščanjem navadno postopno narašča, v zgodnji
odrasli dobi pa se ustali in se praviloma ne spreminja. Pojav dioptrije v zgodnji starosti ali njeno hitro naraščanje zvečujeta tveganje
za visoko dioptrijo v odrasli dobi. To ni problem le zaradi slabe vidne ostrine in težje korekcije, pač pa še v večji meri zaradi povečanega tveganja nastanka nekaterih očesnih obolenj, zlasti raztrganin in
odstopov mrežnice, ki lahko trajno okvarjajo vid.

Tako kratkovidnost kot daljnovidnost lahko
spremlja še astigmatizem, ki vidno ostrino slabša zaradi nepravilne oblike roženice. Ta je običajno enakomerno ukrivljena v vseh smereh,
torej sferične oblike, pri astigmatizmu pa je v
določeni osi vzdolžno nekoliko razpotegnjena.
Pogosto se za nazorni opis te anomalije uporablja primerjava med običajno in rugby žogo.

Astigmatizem tako v primeru kratkovidnosti
kot daljnovidnosti še dodatno poslabšuje vidno
ostrino.

“

vpliva na vidno ostrino. Prve težave se običajno
začnejo v zgodnjih štiridesetih letih, lahko pa
tudi že prej in se kažejo podobno kot starostna
daljnovidnost s slabšanjem bližinskega vida. Pri
višjih stopnjah daljnovidnosti je slabši tudi vid
na daljavo in v tem primeru so težave z vidom
prisotne tudi pri najstnikih in mladih odraslih.

“

Vzrok dioptrije v otroštvu in pri mladih odraslih je nesorazmerje med dolžino očesnega
zrkla in lomno močjo roženice ter leče. Posledica je, da svetloba ob prehajanju v oko ni natančno fokusirana na očesno ozadje, zato je
vidna ostrina slabša. Razlikujemo med kratkovidnostjo, pri kateri je očesno zrklo predolgo in je fokus slike pred mrežnico, ter daljnovidnostjo, kjer je očesno zrklo prekratko in je
fokus slike za mrežnico. Pogostejša je kratkovidnost, pri kateri je značilno vidna ostrina na
daljavo slaba, bližinski vid pa dober. Daljnovidost povzroča nekoliko drugačne težave. Zaradi velike sposobnosti prilagajanja očesne leče
pri gledanju na bližino v mladosti daljnovidnost
pri nizkih vrednostih ne povzroča težav in ne

Prvi simptom keratokonusa je zaradi spreminjanja oblike roženice
navadno spreminjanje dioptrije. Zgodnjo prepoznavo otežuje dejstvo, da
je v začetnih oblikah keratokonus roženice zelo podoben astigmatizmu.

S pravočasno prepoznavo keratokonusa lahko z učinkovitim zdravljenjem, imenovanim crosslinking, to
bolezen ustavimo in tako preprečimo okvaro vida.

Vse opisane oblike refraktivnih napak se nekako od 25. leta dalje bistveno več ne spreminjajo. Edini fiziološki vzrok za spreminjanje dioptrije v odrasli dobi je starostna dioptrija. Ta se
prične postopno pojavljati po 40. letu starosti in
vpliva na slabšanje bližinskega vida. Vzrok zanjo ni nesorazmerje v dolžini zrkla, pač pa starostno spreminjanje očesne leče, ki z leti izgublja prožnost in s tem sposobnost spreminjanja
oblike in lomnosti za svetlobo. Očesna leča se
zato vedno težje prilagaja gledanju na blizu,
kar prične oteževati branje in druga bližinska
dela, zlasti v pogojih slabše osvetlitve. Prva in
najpreprostejša rešitev za starostno dioptrijo so
bralna očala. Za razliko od ostalih oblik dioptrije se starostna dioptrija z leti spreminja in počasi narašča. Vsakih nekaj let je zato potrebno
ponovno predpisati očala za bližinski vid oziroma progresivna očala. Edina trajna rešitev za
izboljšanje vidne ostrine in zaustavitev spreminjanja starostne dioptrije je operacija dioptrije z
lečo. S tem posegom hkrati izboljšamo vid na
bližino in daljavo ter odpravimo možnost poslabšanja vida zaradi nastanka sive mrene.
Vsako spreminjanje sicer stabilne dioptrije v
odrasli dobi, ki ni povezano s starostno dioptrijo, zahteva podroben pregled. Pogosto je to
prvi znak bolezenskega dogajanja, med pogostejšimi vzroki spreminjanja dioptrije v odrasli
dobi izstopata predvsem keratokonus roženice
in siva mrena. Posebej pri keratokonusu je pomembna zgodnja prepoznava, saj lahko sicer to
obolenje trajno okvari vidno ostrino. Prvi simptom keratokonusa je zaradi spreminjanja oblike roženice navadno prav spreminjanje dioptrije. Zgodnjo prepoznavo otežuje dejstvo, da je v
začetnih oblikah keratokonus roženice zelo podoben astigmatizmu. Preiskava, s katero obolenje potrdimo, se imenuje topografija roženice.

Gre za kratko preiskavo, pri kateri s posebno
napravo posnamemo in analiziramo površinsko
ukrivljenost roženice ter določimo debelino roženice. S pravočasno prepoznavo keratokonusa
lahko z učinkovitim zdravljenjem, imenovanim
crosslinking, bolezen ustavimo in tako preprečimo okvaro vida.
V Moreli smo pionirji na področju zgodnjega odkrivanja in zdravljenja keratokonusa.
Prepričani smo, da nihče ne bi smel utrpeti trajne okvare vida zaradi neprepoznanega keratokonusa. S predanostjo se borimo
za ozaveščanje in zgodnje odkrivanje tega
obolenja.

oglejte si video
o keratkonusu

Vsem, ki nam zaupajo in so se že pridružili programu Moja Morela, pomagamo z vsakoletno brezplačno kontrolo vida in očesnega tlaka skrbeti za dober vid in zdravje oči. Del tega
programa je tudi preiskava za zgodnje odkrivanje keratokonusa. Če želite, da bi tudi vam pomagali skrbeti za boljši vid in zdravje oči, vas
vabimo, da se nam pridružite v brezplačnem
programu Moja Morela.
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NAJVIDNEJŠE

Janja Rom

10. mednarodno srečanje strokovnjakov
za operacije dioptrije

Če spremljate naše objave na družbenih medijih, ste gotovo opazili
simpatično Janjo. Večkrat tedensko se oglasi s kakšnim nasvetom, od
odpravljanja manjših očesnih težav, do tega, kako se pri nas prijaviti
na pregled.
drugi pa zato, ker vem, da vse to pomaga tistim, ki nam zaupajo skrb za boljši vid zdravje
svojih oči.

Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka. V
času študija sem začela delati v Očesnem centru Morela. Sprva so bile moje zadolžitve v administraciji. Ker mi je bilo všeč tako delo samo,
kot tudi vzdušje med sodelavkami in sodelavci,
sem tudi po uspešno zaključenem študiju ostala
tu. Delo z ljudmi me veseli, saj je dinamično in
raznoliko.

Kako najraje preživljaš prosti čas?

Kaj te pri vsakdanjem delu spodbuja?
Največja motivacija je zadovoljstvo naših pacientov po opravljenem posegu. Lepo jih je videti, kako srečni so, ko ponovno dobro vidijo, ali
potem, ko odpravimo kakšno drugo težavo, ki
jih je motila, nekatere celo dolga leta, preden so
prišli do nas.
Ali je kakšno delo, ki ti je posebej všeč?
Še posebej uživam, ko opravljam delo skrbnice.
To pomeni, da spremljam pacienta vse od prvega kontakta z nami. Name se obrne, ko potrebuje kakršno koli informacijo ali nasvet, prav tako
sem tista, ki ga obvesti, kdaj ima poseg, kako
se nanj pripraviti in podobno. S pacientom ostanem v stiku tudi kasneje, ko ga je treba opomniti na kontrolni pregled ali kaj drugega.
Všeč so mi tudi različna izobraževanja, povezana z novimi tehnologijami in napravami. Po eni
strani zato, ker se rada naučim kaj novega, po

Prvi vikend v maju bomo v Očesnem centru
Morela pod vodstvom Kristine Mikek organizirali že deseto mednarodno srečanje vodilnih
strokovnjakov s področja refraktivne kirurgije.
To je veja očesne kirurgije, ki zajema področje
operacij dioptrije in sive mrene.

Pred službo velikokrat skočim na Šmarno goro.
Obožujem sončne vzhode. Prebujanje novega
dne me navdaja z optimizmom, saj vidim vsak
začetek kot priložnost za nekaj lepega in dobrega. Vikende najraje preživljam doma na Dolenjskem, v mama & oče hotelu. Rada sem s prijatelji in družino. Poleg tega se v zelenem okolju
neokrnjene narave počutim zares dobro. Pogosto odkolesarim do gradu Otočec, kjer si v
miru privoščim čaj. Prav tako pa tudi zelo rada
potujem.
Kakšna posebna zgodba ali vtis s potovanj?
Kolikor mi čas dopušča, z veseljem spoznavam bližnje in bolj oddaljene dežele in kulture. Obiskala sem jih kar nekaj. Eno lepših mest
je zame Rim, ki me je navdušil tako s svojo arhitekturo kot temperamentom, italijanska hrana
pa mi je sploh všeč. Po drugi strani me je tudi
Turčija navdušila s svojo čarobnostjo in drugačno kulturo. Na trenutke je bilo, kot bi se sprehodila skozi pokrajine zgodb iz Tisoč in ene noči.
Sopotnica na potovanjih je bila že nekajkrat sodelavka Metka. To je še en dokaz, da se v službi
zares dobro razumemo in da so nastala prijateljstva, ki nas povezujejo tudi v prostem času.
Nam zaupaš kak lep otroški spomin?
Otroštvo sem preživela doma na Dolenjskem in
nanj me vežejo zares lepi spomini. Brezskrbno
igranje na domači zelenici in celodnevno pohajkovanje s prijatelji v gozdu je naredilo otroštvo
lepo. Pa še nekaj je bilo v tistih letih nepogrešljivo: z dedkom in babico smo vsak popoldan
gledali špansko nadaljevanko in jedli jabolka,
narezana na tanke rezine. Jaz sem sedela pri
dedku, moja sestra pri babici. Zven španskega
jezika, oblit s sladkobo domačih jabolk, je še
ena od asociacij na otroštvo.
Kateri film si lahko ogledaš vsak dan do konca življenja in se ne dolgočasiš?
Zagotovo Titanic. Vsakokrat znova ga gledam
z optimizmom in upam, da se bo ladja nekako uspela izogniti ledeni gori, ali pa vsaj, da bo
glavni igralec preživel.

Glede na to, da rada potuješ, ali imaš kakšne
posebne plane?
Še pred kratkim bi rekla, da je to Gruzija. Pritegnila me je raznolikost te države, bogata zgodovina in kultura, predvsem pa pestrost živalskega in rastlinskega sveta ter številna zaščitena
območja, s katerimi se trudijo ohranjati naravo. Dodatna spodbuda je bil obisk gruzijske restavracije, kjer me je povsem prevzela mavrica
okusov, pa tudi toplina ljudi, ki so o svoji domovini govorili s takšnim žarom, kot le malokdo. Žal pa se ja v zadnjih tednih situacija precej spremenila, tako da so plani zdaj nekoliko
v zraku. Gruzija kljub vsemu ostaja na spisku
želja.
Kateri risani junak ti je najljubši?
Superman s svojo elegantno postavo in neutrudnim reševanjem sveta. Res pa je tudi, da
smo dandanes že tako preplavljeni s fikcijo, da
na trenutke ne ločimo resničnosti od fantazije
in sem prepričana, da si vsako dekle želi imeti
doma čisto pravega Supermana.
Katero super moč bi si izbrala?
Jo že imam, ženska sem. Sicer pa možnost letenja za premagovanje časovnih ovir.
Kaj te spravi v dobro voljo?
Nepričakovana prijaznost tuje osebe.

Z željo, da bi aktivno prispevali k razvoju stroke na področju operacij dioptrije in sive mrene,
v Moreli že dve desetletji sodelujemo z mnogimi najuglednejšimi strokovnjaki po svetu.
Spodbujamo izmenjavo znanj ter neprestano odprto delimo naše izkušnje in spoznanja. Prepričani smo, da lahko le z aktivnim vlaganjem v
znanje in razvoj stroke zagotovimo, da so tudi
naši pacienti deležni najbolj kakovostne oskrbe
in jim na ta način lahko ponudimo tudi najnovejše tehnološke možnosti za boljši vid. Prav s
tem namenom že od prvih začetkov gradimo in
razvijamo sedaj že tradicionalni in mednarodno
priznani strokovni dogodek Ljubljana refractive
surgery meeting.
Pri organizaciji letošnjega jubilejnega 10. srečanja smo se še posebej potrudili in k sodelovanju pritegnili ugledne strokovnjake iz Avstrije,

Grčije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Slovenije, Velike Britanije, Španije, Švice in Turčije, ki bodo
kolegom predstavili svoje metode dela na področju operacij dioptrije in sive mrene pa tudi
zdravljenja keratokonusa. Slednje očesno obolenje, ki okvarja roženico, prednji prozorni del
očesa, je za nas v Moreli še posebej pomembno.
Veliko naporov vlagamo v spodbujanje zgodnjega odkrivanja tega obolenja, ki je ključno za
pravočasno zdravljenje in ohranitev vida. Ponosni smo, da je prav Kristina Mikek v Slovenijo prenesla operativno tehniko za učinkovito
zdravljenje keratokonusa, imenovano crosslinking, ki omogoča ohranitev vida.
Program letošnjega srečanja je zasnovan tako,
da pokriva vsa aktualna znanja o refraktivni kirurgiji, operacijah sive mrene in zdravljenju keratokonusa, hkrati pa ponuja vpogled v najpomembnejše novosti s področja. Na srečanju bo
sodelovalo preko sto očesnih zdravnikov. Posebno priznanje kakovosti in pomenu tega srečanja daje udeležba predsednika evropskega
združenja za refraktivno kirurgijo in operacije
sive mrene, Prof.dr. Oliverja Findla.

“

Glede na to, da si študirala ekonomijo, nam
morda lahko najprej poveš, kako te je življenjska pot pripeljala v Morelo?

Očesni center Morela je organizator edinega mednarodnega strokovnega srečanja specialistov za operacije dioptrije in sive mrene v Sloveniji. To tradicionalno in ugledno srečanje vsako drugo leto pripelje
v Slovenijo najuglednejše mednarodne očesne specialiste.

Napredek znanja in tehnologij na področju refraktivne kirurgije se razvija z neverjetno hitrostjo. Pomembno
je, da smo na tekočem z vsemi pomembnimi izboljšavami in trendi, pa
tudi s polemikami, saj lahko le tako
pacientom zagotavljamo najboljše
rešitve.
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ZGODBE SUPERVIDNIKOV

Vesna Nisha Gosalia Dolinar
Zdaj vidim jasno, je bilo prvo, kar sem pomislila in tudi objavila na
Facebooku. Dobesedno in v prispodobi.
Naša tokratna sogovornica Vesna Nisha Gosalia
Dolinar je Indijka, ki od rojstva živi v Ljubljani.
Dobili smo se v njeni restavraciji Namaste, kjer
nam je povedala več o sebi.
Indijka v Ljubljani.
Moj oče je bil leta 1960 prvi indijski študent v
Ljubljani. Bil je štipendist gibanja neuvrščenih.
Deset let kasneje je bil diplomiran strojnik s službo in takrat je za njim prišla tudi moja mama.
Oba sta bila iz uglednih indijskih družin, pripadnika trgovske kaste, poroka je bila dogovorjena.
Še deset let kasneje je oče dobil priložnost oditi
nazaj v Indijo v predstavništvo Litostroja v Mumbaju (angleško Bombayu). Ker se zakon mojih staršev ni obdržal, je oče odšel, medtem ko je
mama ostala. Kot podjetna ženska je kmalu zatem odprla prvo trgovino Sariko, danes jih ima
že sedem.
Slovenija, Indija, Združene države Amerike.
Počitnice sem preživljala delno pri očetu v Indiji in delno pri mamini družini v Kaliforniji.
Tam sem kasneje študirala odnose z javnostmi
in marketing. Ko sem se vrnila v Slovenijo, sem
kot pripravnica dobila službo na Gospodarski
zbornici Slovenije. Zatem sem bila vodja protokol, kasneje sem odšla na Inštitut za varovanje zdravja RS, kjer sem bila vodja službe za
komuniciranje.
Kako pa je prišlo do preskoka v kulinariko?
Oče in mama sta v 70-tih in 80-tih letih veliko sodelovala z etnografskim muzejem, kjer so
med drugim pripravili tudi nekaj razstav o Indiji. Vedno sta pomagala in vsakokrat je naneslo
tudi na vprašanje, kdo bo pripravil pogostitev.
Moja mama je zelo dobra kuharica, rada kuha,
tako da je ni bilo težko prepričati. Sicer pa se
je pri nas doma vedno vse vrtelo okrog hrane
in ideja o indijski restavraciji je bila ves čas v

“

Zelo hitro sem se odločila in se naročila na predoperativni pregled.
Zdravnica Kristina Mikek mi je povedala, da sem zaradi tanjše roženice
primerna za metodo PRK, pri kateri
je okrevanje nekoliko daljše. Zdaj živim brez očal.

Morela pogled Januar 2022

13

“

Morela pogled Januar 2022

Moram povedati tudi to, da je bila
Morelina ekipa zares krasna. Pred
posegom sem dobila zelo jasna navodila, kako in kaj.

zraku. Na nek način sem z njo odraščala. Potem
pa sem se na neki točki v življenju vprašala, kaj
si želim. Ko sem naletela na oglas, da se prodaja gostinski lokal v stari Ljubljani, sem si ga
ogledala. Ni mi bil všeč in verjetno ne bi bilo
nič, če mi ne bi agentka omenila, da mi lahko
pokaže še en lokal. Ko sem stala v njem, sem
se v trenutku odločila. To je to! Potem se je kot
v kakšnem filmu v lokalu zbrala cela družina
in spomnim se, da smo bili zelo glasni (smeh).
Odločila sem se, da bom odprla indijsko restavracijo in pri tem mi je družina stala ob strani,
čeprav so bili sprva nekateri člani do tega zadržani, saj sem imela dobro službo. Kakor koli.
Vsak je nekaj znal, zavihali smo rokave, kot se
reče, in nekaj tednov kasneje je sledila otvoritev
restavracije Namaste.

preberite več o
laserski operaciji
rala pogosto jemati dol. Večkrat sem jih tudi
založila in potem iskala. Ko sem jih nazadnje
iskala cel dan in na koncuv odšla v optiko naročiti nova, ker sem bila prepričana, da sem jih
dokončno izgubila, mi je optik predlagal, da
grem na lasersko odpravo dioptrije. Priporočil
mi je Očesni center Morela. Zelo hitro sem se
odločila in se naročila na predoperativni pregled. Zdravnica Kristina Mikek mi je povedala,
da sem zaradi tanjše roženice primerna za metodo PRK, kjer je okrevanje nekoliko daljše.
Zdaj živim brez očal.

Stvar, ki vas vedno spravi v dobro voljo?

Ste imeli pred posegom kakšne pomisleke?

Polna restavracija zadovoljnih gostov, ki so v
teh 16 letih večinoma postali tudi moji prijatelji.

Seveda sem imela pomisleke, tudi prvi in drugi
dan po operaciji je bilo nekoliko neprijetno, ampak že konec tretjega dne sem se počutila kot
nova. Verjetno vsakdo reče, da mu je žal edino,
ker se ni za poseg odločil prej. Življenje brez
očal je udobno.

Ali vam pri dveh restavracijah ostane kaj
prostega časa?
Rada tečem, smučam, zadnje čase tudi jadram.
In, ja, znam si vzeti čas zase. Z mojo osem let
staro labradorko se rada odpravim na potep. In
če me vprašate, ne, ne ukvarjam se z jogo, ker
imam čisto preveč energije in preveč rada govorim. (smeh)
Katere tri stvari bi vzeli s seboj na samotni
otok?
Kindle ali tablico, ker zelo rada berem. Sončna
očala, brez katerih po operaciji dioptrije ne hodim več ven. Kremo, ker imam suho kožo.
(smeh)
Zdaj pa k očem. S kakšnimi težavami ste se
spoprijemali pred posegom?
Imela sem dioptrijo, nisem videla na daleč. Motilo me je, da brez očal ne vidim dobro, ko pa
sem jih nosila, so me motila, še posebej pri
športu. Zelo so me ovirala pri smučanju, ko sem
imela pod smučarskimi očali še dioptrijska, in
pa pri teku, ker so mi ves čas lezla dol. Poleg
tega me je zaradi nošenja očal pogosto bolel tisti del nosa.
Potem so bile še druge težave. Z očali za na daleč seveda nisem videla na blizu in sem jih mo-

Moram povedati tudi to, da je bila Morelina
ekipa zares krasna. Pred posegom sem dobila
zelo jasna navodila, kako in kaj. Bili so skrbni
in pozorni, po operaciji so me poklicali in preverili, kako se počutim, tudi moji hčeri so dali
telefonsko številko, če bi bilo kar koli.
Se spomnite, kaj vam je po operaciji najprej
prišlo na misel?
Zdaj vidim jasno, je bilo prvo, kar sem pomislila in tudi objavila na Facebooku. Dobesedno
in v prispodobi, saj sem imela med počivanjem
brez televizorja in drugih ekranov čas za razmišljanje. Odločila sem se, da bo moj moto leta
2022 »vase, zase in nase«. Po vseh odrekanjih v
življenju in skrbi za druge sem se odločila, da je
včasih dobro na prvo mesto postaviti sebe.
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RAZVIDRILO

Preprost način, s katerim lahko
ugotovite, ali imate astigmatizem

Očala so dosti več kot pripomoček za boljši vid

O tem, kako dobro vidimo, ne odločata samo kratkovidnost, pri
kateri je vid meglen na daleč, ali daljnovidnost, pri kateri je vid meglen na bližino. Pomemben dejavnik je tudi prisotnost cilindra, ki ga
strokovno imenujemo astigmatizem. Ta povzroča, da je slika neostra.

Če ste ljubitelj sončnih očal, v vaši kolekciji gotovo ne manjkajo očala v slogu aviator, ki so že
več kot 70 let del popularne kulture. Tudi danes
so med bolj prepoznavnimi in želenimi modeli.

Normalno oko je okroglo kot žoga za odbojko.
Astigmatizem (cilinder) pa je vrsta refraktivne
očesne napake, pri kateri oko ni povsem okroglo in spominja bolj na žogo za rugby. Ker se
svetloba, ki prehaja v oko, lomi nepravilno, je
slika neostra, zamegljena, oziroma popačena,
pogosteje imamo utrujene oči in glavobole.
Astigmatizem je lahko prisoten od otroštva ali
se pojavi kasneje v življenju. Pojavlja se lahko v kombinaciji s kratkovidnostjo ali daljnovidnostjo, odkrije pa se ga pri očesnem pregledu. Večina zanj sploh ne ve.

Kar 75% ljudi ima prisoten astigmatizem, ki pa
veliki večini ne povzroča večjih težav. Do 50.
leta starosti večinoma ostaja stabilen, potem pa
se začne postopno povečevati.

Aviator – očala, ki ne smejo manjkati v vaši
kolekciji

Če so jih zaradi značilnosti in lastnosti sprva
nosili piloti in profesionalni vozniki, so jih pop
ikone hitro vzele za svoje in približale moškim
in ženskam po vsem svetu.

Test s številčnico:
Grafiko namestite na steno v višini oči.
Postavite se 3 metre od grafike.

Težave, ki jih povzroča astigmatizem, se lahko rešujejo s pomočjo dioptrijskih očal, kontaktnih leč ali z operacijo.

Zakrijte si eno oko.

Očesni zdravnik zlahka prepozna in zdravi astigmatizem. Obstaja pa tudi metoda za samotestiranje, ki je preprosta in jo opravite v nekaj
korakih.

Ponovite še z drugim očesom.

S prostim očesom natančno opazujte črte.

Elvis Presley, Michael Jackson, Angelina Jolie, in J.Lo so samo nekatere zvezdnice in zvezdniki, ki so se nam v spomin vtisnili s svojimi
aviator očali. Zagotovo pa je nepremagljiv Tom
Cruise v filmu Top Gun.

Kaj sporočajo barve vaših očal

Vse črte na sliki so črne barve. V kolikor vidite
ene črte črne, druge pa sive, je verjetno, da imate določeno stopnjo astigmatizma.

Okvirji očal razkrivajo naš stil, barve pa odsevajo delček naše osebnosti in značajske lastnosti. In kaj nam sporočajo barve?
Rdeča se ne skriva. Z njo izražamo drznost in se
ne bojimo izstopanja.

90°

Roza je barva prijaznosti in sočutja, pa tudi
zabave.
Zelena nas polni s pozitivnimi vibracijami, izraža veselje in toplino.
Rumena je barva kreativnih duš; je energična in
optimistična.
Modra vzbuja zaupanje, zvestobo in samozavest.
Črna ostaja močna in drzna.

Moderni glamur, moderne kovine
Kovinski okvirji očal so priljubljeni, ker so lahki, tanki in nekoliko vzdržljivejši od plastičnih
in acetatnih. Med materiali prevladujejo monel,
titan, alpaka in celo aluminij.

0°
Upoštevajte, da je samotestiranje preprosta pomoč za zadovoljitev radovednosti.
V primeru, da imate znake astigmatizma, se obrnite na očesnega zdravnika.

180°

Okrogla kovinska očala so sprva izražala odpor do ustaljenega. Ko pomislimo nanje, se
nam pred očmi izrišejo Mahatma Gandhi, John
Lennon, mlajšim pa brez dvoma Harry Potter.
Danes so nadvse popularni kovinski okvirji različnih geometrijskih oblik, ki sporočajo našo
drznost in drugačnost. Bleščanje sonca in lesk
zvezd, ujet v okvir očal, je lahko akcent našega stila.
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NE SPREGLEJTE

Novi optiki v Ljubljani in
Portorožu

Zavedamo se, kako pomembna je skrb za dober vid in zdravje oči,
prav tako pa tudi dostopnost teh storitev. S tem namenom aprila odpiramo dve novi optiki, eno v Ljubljani in drugo v Portorožu. Tako
bomo našim strankam še bližje.
Nova lokacija v Ljubljani se nahaja v prenovljenem nakupovalnem središču Supernova Rudnik. Gre za enega največjih nakupovalnih središč v Sloveniji, kjer lahko v širokem naboru
trgovin opravite vse svoje shopping obveznosti.

vejših kolekcij bo rešitev za vse, ki boste ob prihodu na morje ugotovili, da ste pozabili sončna
očala doma, ali pa si boste ob vonju morja in
soli v zraku zaželeli novih. Seveda bodo na voljo tudi dioptrijska očala in kontaktne leče.

V naši novi optiki vas bo čakal bogat nabor
sončnih in dioptrijskih očal priznanih blagovnih znamk. Na enem mestu boste lahko opravili vse. Izvajali bomo kontrole vida, preglede
za kontaktne leče in preglede za očala. Pomagali vam bomo izbrati nove okvirje in vam svetovali pri izbiri stekel. Z veseljem bomo poskrbeli
za vaš dober vid in zaščito oči.

Za izgled novih optik je poskrbela svetovno priznana oblikovalka Nika Zupanc, s katero nas
povezuje dolgoletno sodelovanje. V obeh optikah vas bodo med drugim čakala tudi ikonična
sončna in dioptrijska očala linije MORELA by
Nika Zupanc, ki nosijo značilno filmsko atmosfero. Noir, pop, veter ali roža v laseh – odvisno
od vašega razpoloženja ali priložnosti.

Skoraj istočasno bomo odprli novo optiko tudi
v Portorožu. Velika izbira sončnih očal najno-

Veselimo se vašega obiska. V novih optikah
bomo tako kot v naših preostalih optikah po

Sloveniji skrbeli za zdravje oči in boljši vid, s
pristopom v brezplačni program Moja Morela
pa si vse to lahko še olajšate.
Se vidimo v Moreli!

Portoroška optika bo imela mediteranski pridih.

Nova optika v nakupovalnem središču Supernova Rudnik se bo vizualno spogledovala z optiko v Cityparku.
OKULISTI & OPTIKA

idno olje
www.morela.si | info@morela.si | T. 01 510 23 40

Morela / Supernova / idejni predlog
Oblikovanje in Arhiteltura : Nika Zupanc

MORELA LJUBLJANA: Tehnološki park (01 620 74 77), trgovska centra Citypark
(01 620 26 64) in Supernova Rudnik
MORELA MARIBOR: trgovski park Europark (02 620 27 61)
MORELA BLED: ambulanta v ZD Bled (01 510 23 40)
MORELA NOVO MESTO: ambulanta v ZD Novo mesto (01 510 23 40)
MORELA PORTOROŽ: Obala 14 B, Portorož

