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PRIPOROČILA

Bolezen suhega očesa
Je eden najpogostejših razlogov za obisk očesnega zdravnika. Zdravljenje preprečuje
nelagodje v očeh, izboljša vid in zmanjšuje verjetnost za okužbe. Še posebej ga
priporočamo pred lasersko odpravo dioptrije, odpravo starostne dioptrije ali operacijo
sive mrene.
8
NA VIDIKU

IZ OČI V OČI

NE SPREGLEJTE

Laserska operacija dioptrije v enem dnevu
Najhitrejša pot do življenja z novo vidno
ostrino.

Zala Urbanija
Veseli jo stik z ljudmi
in občutek, da nekomu
pomaga, prav tako pa
tudi razgibanost dela.

Supervidniki
Spoznajte nekaj ljudi,
ki so za povrnitev vida
izbrali Očesni center
Morela.
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Nazaj v šolo s programom Moja Morela
Tako kot vsako leto bomo v obdobju od 1. avgusta izvajali brezplačne
preventivne kontrole vida za šoloobvezne otroke.
Zakaj so redne preventivne kontrole vida
pomembne?

trole vida. Otrok, ki ima poslabšan vid, ne more
vedeti, kaj je dober vid, zato se ne bo pritoževal.

Vid se v otroštvu z rastjo očesa in razvojem sposobnosti vidnega centra v možganih stalno razvija in spreminja. Sledi razvoju drugih motoričnih in kognitivnih sposobnosti in nanj obenem
vpliva.

Vabimo vas na preventivno kontrolo vida, ki
bodo od 1. avgusta potekale v vseh Morelinih
optikah. Najhitreje se lahko na pregled naročite
preko spletne strani.

Še lažje pa bo, če se pridružite brezplačnemu programu Moja Morela. V tem primeru vas
bomo vsako leto povabili na brezplačno kontrolo
vida. Tako boste imeli eno skrb manj.

Če je bil enkrat ob pregledu ugotovljen dober
vid, to ne pomeni, da bo tak tudi ostal. Kratkovidnost, ki je najpogostejši vzrok za slab vid pri
otrocih, se prične pojavljati med 6. in 7. letom
starosti. Posebej hitro lahko dioptrija narašča
med 11. in 13. letom starosti.

Objavili smo prispevek v ugledni
mednarodni strokovni reviji
V Moreli vlagamo veliko naporov v stalen strokovni razvoj. Bistvena
za napredek sta tudi skrbno evidentiranje in analiza rezultatov operativnih posegov. Marca letos je bila naša analiza rezultatov po operacijah z večžariščno (multifokalno) znotrajočesno lečo pri bolnikih s
keratokonusom objavljena v prestižni mednarodni reviji International
Ophthalmology.
Z retrospektivno raziskavo smo želeli ovrednotiti vid bolnikov s keratokonusom, ki so imeli v
preteklosti vstavljeno večžariščno (multifokalno) znotrajočesno lečo, in ugotoviti, kako so zadovoljni s stanjem po operaciji. Osredotočili smo
se na kakovost vida, odvisnost od očal ter neželene optične pojave, kot sta sij in bleščanje, ki so
lahko prisotni pri nekaterih po operaciji z večžariščno lečo, pa tudi sicer pri posameznikih s
keratokonusom.

Spremljanje razvoja otrokovega vida s preventivnimi kontrolami je nujno. Z zgodnjo prepoznavo težav in pravočasnim ukrepanjem lahko v večini primerov povrnemo dobro vidno
ostrino in zagotovimo nemoten razvoj vida.

Analizirali smo rezultate 18 operacij očesa z
multifokalno lečo pri posameznikih s stabilnim
keratokonusom. Večini se je vidna ostrina brez
očal izboljšala, zmanjšala se je vrednost dioptrije in tudi astigmatizma. Kar 78 % pacientov po
operaciji ni več potrebovalo očal. Večina je bila
zadovoljna s kakovostjo vida (ocena 3.44 od 5),
odličen je bil tudi rezulta subjektivne ocene izboljšanja kakovosti življenja po operaciji z multifokalno lečo (ocena 4.0 od 5).

Tudi če otrok ne nosi očal in se nad slabšim vidom ne pritožuje, ne preskočite preventivne kon-

Laserska operacija dioptrije v enem
dnevu
Od predoperativnega pregleda do življenja brez očal v samo enem
dnevu.
V Moreli razumemo, da pri hitrem življenjskem
tempu marsikdo težko najde čas zase in zato z
opravki, ki niso nujni, odlaša. Prepogosto odlašamo tudi z obiskom zdravnika in namesto tega
upamo, da bodo težave minile same od sebe. Žal
se to zgodi redko.
Prepričani smo, da ima prav vsak pravico do
dobrega vida in zdravih oči, zato smo poiskali
rešitev za boljši vid tudi za tiste, ki iščejo pot do
popolnega vida v najkrajšem možnem času.
Laserska odprava dioptrije je kratek in neboleč
poseg, a je predhodno treba opraviti predoperativni pregled. Pri tem izmerimo višino dioptrije
in astigmatizma, opravimo vse preiskave, nujne
za načrtovanje operacije, ter pregledamo sprednje in zadnje očesne dele.
V praksi izgleda operacija dioptrije v enem dnevu tako, da se na izbrani termin oglasite v ambulanti na predoperativni pregled. V enem obisku

poskrbimo, da opravite vse potrebne preiskave in
posvet z zdravnikom. V kolikor se dogovorita za
lasersko operacijo, to izvedemo v roku 24 ur. Po
dogovoru je lahko to še isti dan, običajno pa takoj naslednje jutro. Bistveno je, da od pregleda
mine vsaj 6 ur, kolikor je potrebno, da se očesna
zenica po pregledu očesnega ozadja spet zoži in
povrne v normalno stanje.
Če iščete rešitev, da se praktično preko noči
osvobodite očal, se na predoperativni pregled
prijavite na spletni strani www.morela.si, naše
administratorke pa vam bodo z veseljem pomagale uskladiti datum pregleda in posega, ki
bo prilagojen vašim obveznostim in časovnim
omejitvam.
Tako boste lahko v samo enem dnevu prišli do
življenja z novo vidno ostrino.
Se vidimo v Moreli!

Morelino ogledalo
Da bi bilo nakupovanje očal še preprostejše, smo v spletni optiki
www.shopmorela.si izboljšali aplikacijo Morelino ogledalo. Aplikacija omogoča, da se z izbranimi dioptrijskimi ali sončnimi očali pogledate na svoji napravi. To lahko naredite v 4 preprostih korakih.
Poiščite očala, ki so
vam všeč

Kliknite ikono
»POGLEJ SE«

Dovolite dostop vaši
napravi do virtualnega
ogledala

Približajte obraz
ekranu in se poglejte
z izbranimi očali

preizkusite Morelino
ogledalo
Če so vam očala všeč, jih s klikom na »KUPI
ZDAJ« lahko dodate v košarico.
Preizkusite Morelino ogledalo in videli boste, da nakupovanje očal še nikoli ni bilo tako
zabavno in enostavno.

Morela pogled Januar 2022

4

Morela pogled Januar 2022

5

POPOLN VIDEZ

Zaljubljeni v poletje, zaljubljeni
v sončna očala
Dolgi, sončni dnevi, ki smo jih komaj čakali, so tu. Ko pred odhodom od doma razmišljamo, kaj bomo oblekli in kaj vzeli s seboj, ne
smemo pozabiti na zaščito svojih oči. Te so v poletnih mesecih še
posebej izpostavljene nevarnim UV žarkom.

Poskrbite, da bodo poletni dnevi sproščeni, vaše
oči pa dobro zaščitene. V optikah Morela vas
čaka bogata izbira sončnih očal. Pri nas ne boste
izbirali le med uporabnimi sončnimi očali, ampak tudi med estetsko dovršenimi in neskončno
zapeljivimi retro in futurističnimi modeli očal
priznanih blagovnih znamk. To bo ljubezen na
prvi pogled! Z njimi boste blesteli tako na promenadi kot na plaži. Do razprodaje zalog po
ugodnejših cenah.

Persol 2990-S

-20 %

-40 %

Emporio Armani EA4129

Emporio Armani EA4137

So se vam sončna očala, ki ste jih imeli tako
radi, poškodovala? Si želite osvežiti garderobo z
očali po zadnjih modnih smernicah ali pa ste se
starih zgolj naveličali? V naših optikah ste vedno dobrodošli. Z veseljem vam bomo pomagali
in svetovali pri izbiri.
Gucci GG0817S

Michael Kors MK1033

Dior CD SOSTELLAIRE 1 EPZ/1I

Carrera CARRERA127/S

Persol 714

Giorgio Armani AR6080

Maui Jim MJ757

Maui Jim MJ533

Hugo Boss BOSS 1179/S

Hugo Boss BOSS 1107/F/S

Hugo Boss BOSS 1199/N/S

Od 1. julija do prodaje zalog vas
v naših optikah čakajo številne ugodnosti na izbrane modele
sončnih očal. Preverite izvrstno
ponudbo!
Burberry B4309

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.
Bottega Veneta BV1004S

Emporio Armani EA4162

Celine CL0134F

Dolce&Gabbana DG4374

Dior 0204S KJ1Y1
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V FOKUSU

ReLEx SMILE odprava dioptrije
– nova možnost za boljši vid

Pred posegom
Teden pred operacijo začnite z jemanjem C vitamina 1000 mg/dan, ki ga kupite v lekarni. Jemljite ga še 1 mesec po posegu. 3 dni pred posegom ne uporabljajte maskare za trepalnice, na
dan operacije ne uporabljajte ličil na obrazu.

V Moreli uvajamo v uporabo najnovejšo, 2. generacijo ZEISS
ReLEx SMILE laserskega sistema za operacije dioptrije. Tehnika
SMILE predstavlja nov korak v razvoju tehnologije laserskih operacij dioptrije. Omogoča najvišjo stopnjo zanesljivosti in preciznosti
odprave dioptrije ob minimalnem vplivu na tkivo roženice. Slednje
zmanjšuje tveganje za težave suhih oči ter zagotavlja hitrejše okrevanje in dolgoročno stabilnost rezultatov korekcije dioptrije.
Tehnologija laserskih operacij se je v štirih desetletjih, odkar se široko uporablja za odpravo dioptrije, izjemno izpopolnila. S tehnološkim napredkom se je zvečevala natančnost korekcije,
izboljševali so se rezultati dosežene vidne ostrine, hkrati pa se je zmanjševala možnost zapletov in potrebe po dodatnih operacijah. Najpomembnejši mejnik v razmahu popularnosti
laserskih operacij je nedvomno predstavljala
uvedba tehnike LASIK. Ta tehnika predstavlja
zadnjih 20 let zlati standard na področju laserske
odprave dioptrije. S to tehniko se je za razliko od
klasičnih površinskih laserskih operacij prvič začelo z namenom odprave dioptrije preoblikovati srednji sloj roženice. To ima več pomembnih
prednosti. Omogoča hitrejše in povsem neboleče okrevanje po operaciji ter izzove manj reakcije tkiva na lasersko preoblikovanje, kar zvečuje natančnost korekcije dioptrije. Slednje je tudi
povečalo razpon možne korekcije kratkovidnosti,
daljnovidnosti in astigmazitma.
Tehnika LASIK se je skozi dve desetletji stalno izpopolnjevala. Klasični mikrokeratom, s katerim se je ustvaril rez v roženico, je postopno

povsem nadomestil femtosekundni laser, s katerim izvedemo vzdolžni rez v roženico veliko bolj
nežno in natančno. Trenutno je tehnika Femto
LASIK najbolj razširjena oblika laserske operacije dioptrije.
SMILE predstavlja naslednji korak v evoluciji tehnike Femto LASIK. Tehnološko gre pri samem laserju za podoben laser, s katerim naredimo pri tehniki Femto LASIK vzdolžni rez v
roženico in tako ustvarimo reženj. Pri SMILE
operaciji z laserjem ne ustvarimo režnja, pač pa
v srednjem sloju roženice izrežemo tanek disk
tkiva, ki ga zatem skozi drobno odprtino na robu
roženice odstranimo. To zadošča, da odpravimo
kratkovidnost.
Manjša invazivnost tehnike SMILE, pri kateri z
laserjem še manj posegamo v roženico, ima nekatere pomembne prednosti, seveda pa tudi omejitve. Glavna pomanjkljivost je manjši razpon
dioptrij, ki jih je možno odpraviti s to tehniko.
SMILE operacija omogoča le odstranitev kratkovidnosti, prav tako s to tehniko zaenkrat ne moremo odstranjevati višjih astigmatizmov.

Vse glavne prednosti tehnike SMILE so povezane z njeno manjšo invazivnostjo. Zaradi večje mehanične stabilnosti roženice po posegu je
možna varna izvedba korekcije dioptrije tudi
pri tistih s tanjšo roženico. Zaradi ohranitve
več tkiva, tehnika SMILE manj vpliva na tvorbo solz in vlažnost, zato je primernejša tudi za
vse, ki imajo težave s suhimi očmi. Dodatna
prednost tehnike SMILE je manjša možnost
poslabšanja vida zaradi kasnejših poškodb očesa. V primeru tehnike LASIK lahko od udarcu
ali odrgnini očesne površine pride do premika
režnja, kar zahteva ustrezno oskrbo in ukrepanje. Možnost takšnih poškodb je po operaciji
dioptrije s tehniko SMILE bistveno manjša.
Nova, 2. generacija ZEISS ReLEx SMILE laserskega sistema, ki ga uvajamo v uporabo, predstavlja najbolj dovršen laser za odpravo dioptrije.
Zvečuje hitrost izvedbe posega, dodatno je izboljšan vmesnik, s katerim zagotavljamo nežen
stik med laserjem in površino očesa. Obenem pa
omogoča ta laser tudi izvedbo standardne Femto LASIK operacije v primerih, ko je to smiselno
zaradi oblike roženice ali višine dioptrije.

Trije koraki izvedbe operacije SMILE:

Laser v srednjem sloju roženice ustvari tanek
disk tkiva, podoben drobni lečki.

Kirurg skozi drobno lasersko narejeno odprtinico odstrani tkivno lečko iz srednjega sloja
roženice.

Po odstranitvi tkiva se oblika roženice spremeni,
kar odpravi dioptrijo in astigmatizem.

Primerjava širine laserskega reza v
stranski del roženice med postopkoma
Femto LASIK in SMILE.

Prednosti ReLEx
odprave dioptrije:

SMILE

laserske

Zjutraj na dan posega normalno zajtrkujte in
vzemite vsa zdravila, ki jih sicer redno jemljete.
Dogovorite se za spremstvo ob odhodu iz ambulante, ker po posegu ne smete voziti.

• Kratkotrajen poseg; laser deluje le 30
sekund na oko.

Zdravnika pred operacijo nujno seznanite z morebitnimi poznanimi alergijami ali preobčutljivostjo na zdravila in z vsemi zdravili, ki jih
redno jemljete. Na dan operacije prinesite s seboj kakovostna sončna očala za zaščito oči po
operaciji.

• Za odpravo kratkovidnosti do -10.

Po posegu
Po zaključenem posegu vam predpišemo zdravila in se dogovorimo za kontrolni pregled. Običajno je potrebno opraviti dve kontroli po operaciji.
Prav tako dobite telefonsko številko zdravnika,
ki je za dodatna vprašanja ali težave dosegljiv
24 ur/dan.

• Samo 2 mm velika laserska odprtina,
skozi katero odstranimo tkivno lečko.
• Možna odprava astigmatizma.
• Primerno za paciente s tanjšo roženico.
Femto LASIK
20 mm dolg rez, s
katerim naredimo
reženj roženice

ReLEx SMILE
2 mm droben rez v
strani roženice

• Ni tveganja za premik režnja roženice
pri kontaktnih športih in poškodbah.
• Ohranja boljšo mehanično stabilnost
roženice po posegu.
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Bolezen suhega očesa
Suho oko je stanje, pri katerem nimamo dovolj kvalitetnih solz, ki bi
ustrezno vlažile in vzdrževale zdravo očesno površino ter tako omogočale jasen vid. Posledica suhega očesa je občutek nelagodja, pogosti so vidni simptomi ter vnetje očesne površine.
Bolezen suhega očesa je eden najpogostejših razlogov za obisk očesnega zdravnika. Večina ljudi
se v življenju sreča z vsaj nekaj simptomi suhega
očesa.
Z vsakim pomežikom očesa se solze razporedijo
po površini roženice in tako skrbijo za vlažnost,
prozornost in gladkost roženice, obenem pa varujejo pred okužbami in iz očesa spirajo tujke,
kot so prah in drobni delci v zraku.
Vzroki
Bolezen suhega očesa je posledica pomanjkljive proizvodnje solz, slabše kvalitete solz (prehitro izhlapijo) ali kombinacije obojega. Bolezen
prizadene več žensk kot moških, odstotek pa pri
obeh spolih po 50. letu strmo narašča.
K povečanju pogostosti tega obolenja v zadnjih
desetletjih prispevajo tudi okoljski dejavniki in
vse pogostejša uporaba telefonskih, računalniških in drugih ekranov. Vzroki za bolezen suhega očesa so tudi nekatera zdravila in bolezni.
Pogosti sprožilci so izpostavljenost oči vetru ali
prepihu, pa tudi dolgotrajno branje ali delo za računalnikom, pri katerem se nam zmanjša pogostost utripanja z vekami.

Simptomi
Bolezen suhega očesa ima številne simptome, ki
so pogosto nespecifični: nelagodje, tiščanje, občutek tujka v očesu, zbadanje, belkast izloček v
notranjih kotičkih očesa, občutljivost na svetlobo,
bleščanje, pekoče oči, megljenje predvsem pri
branju, slabo prenašanje kontaktnih leč, rdečina
očesa. Prav tako je pogost simptom tudi solzenje,
to pa zato, ker oči, ki so razdražene zaradi suhosti, proizvajajo več solz.
Najpogosteje se bolezen suhega očesa pojavi nenadoma in postane kronično stanje, ki vztraja
leta ali celo doživljenjsko. Značilna so obdobja
izboljšanj in poslabšanj.
Obisk očesnega zdravnika
Bolezen suhega očesa za posameznika praviloma ni nevarna, je pa precej moteča. Pravilno zdravljenje je pomembno za boljšo kvaliteto
očesne površine in s tem povezano kvaliteto življenja. Zato je pomembno, da obiščemo očesnega
zdravnika v primerih, ko bolezen težko prepoznamo ali ko zdravljenje s preparati v prosti prodaji, kot so umetne solze, ne zadostuje.

je, da se jih lahko uporablja trajno, možno pa jih
je tudi enostavno odstraniti.

Najpreprostejši način ugotavljanja prisotnosti suhega očesa je preprost vprašalnik, ki zdravniku
pomaga prepoznati posameznike s težavami tega
obolenja.
Na pregledu očesni zdravnik pogleda debelino solznega filma, posebnosti v področju vek in
očesne površine, preveri stabilnost solz, lahko
izmeri tudi proizvodnjo solz.
V Moreli vam poleg tega z uporabo diagnostičnega aparata LipiScan ugotovimo tudi stanje Meibomovih žlez, ki so pomembne za nastajanje
maščobnega dela solz. Motnja delovanja teh žlez
je namreč zelo pogost izvor težav suhega očesa.
Meibomove žleze se nahajajo na notranjem robu
vek in proizvajajo oljni izloček, ki je pomembna
sestavina solz. Vsaka motnja v delovanju teh žlez
povzroči spremembo v sestavi solznega filma na
očesni površini. Ob zmanjšanju oljne komponente so solze bolj vodene, hitreje odtekajo z očesne
površine ter tudi hitreje izhlapevajo. Očesna površina je zato manj vlažna in izpostavljena vplivom okolja, kar povzroča vse že opisane simptome suhega očesa.
Zdravljenje
Zdravljenje je usmerjeno v povrnitev ali vzdrževanje zdravja očesne površine z nadomeščanjem
solz, njihovem ohranjanju in izboljšanjem njihove kvalitete.

Gretje vek in masaža. Pogost vzrok suhih oči je
kronično vnetje ter zaprtje izvodil Meibomovih
žlez na robu vek. Njihovo delovanje izboljšamo
s suhim toplim gretjem z gel blazinicami, kar izvajamo dnevno po 10 minut. Gretju sledi nežna
masaža vek.
Čiščenje vek s krpicami. Pogosta povzročitelja težav delovanja Meibomovih žlez sta prevelika količina bakterij na vekah in prisotnost pršice.
Njihovo količino lahko zmanjšamo z mehanskim
čiščenjem vek s posebnimi krpicami.
Protivnetna in antibiotična zdravila. Pri izrazitejših kroničnih težavah s suhimi očmi je včasih potreben predpis zdravil. Glede na obliko
in vzrok suhih oči se lahko zdravnik odloči za
predpis antibiotikov, s katerimi zdravimo kronično vnetje očesne površine. Pogosto pridejo v
poštev tudi protivnetna zdravila v obliki kapljic.
V nekaterih primerih se lahko odločimo tudi za
sistemsko zdravljenje z antibiotiki.
Vzročno zdravljenje motnje delovanja Meibomovih žlez
V zadnjih letih se je vzročno zdravljenje motnje
delovanja Meibomovih žlez izkazalo kot uspešen
način za odpravo težav suhih oči. Pri tem se uporabljata dve metodi:
Metoda IPL. Temelji na uporabi intenzivne svetlobe na kožni površini predela vek. To zdravljenje je najbolj učinkovito pri posameznikih, ki
imajo slabo kvaliteto solz. IPL deluje blagodejno
preko več mehanizmov: gretje Meibomovih žlez

in izboljšanje njihovega delovanja, zmanjša vnetje očesne površine, uničuje pršice in bakterije na
vekah, izboljša nastajanje kolagena v koži.
LipiFlow. Zlati standard zdravljenja suhega očesa pri posameznikih s slabšim delovanjem Meibomovih žlez je LipiFlow. Ta terapija spodbuja
aktivnost Meibomovih žlez in odpravlja zastoj v
izločanju ter zapore izvodil žlez.
LipiFlow terapijo izvedemo s posebnim aparatom, ki preko aplikatorja, nameščenega na oko,
objame notranjo in zunanjo površino veke. Med
terapijo se izvajajo segrevanje in nežna pulzirajoča masaža. Postopek je povsem neboleč in traja
približno 15 minut. Učinek terapije se polno izrazi v približno 4 tednih.
Z raziskavami je bilo dokazano, da LipiFlow terapija kar pri 80 % pacientov z izrazitimi simptomi suhih oči zagotovi bistveno izboljšanje ali popolno odpravo težav.
Zakaj je pomembno zdravljenje bolezni suhega očesa?
Zdravljenje preprečuje nelagodje v očeh, izboljša vid in zmanjšuje verjetnost za okužbe. Še posebej ga priporočamo pred lasersko odpravo dioptrije, odpravo starostne dioptrije ali operacijo
sive mrene.
Očesna površina je ključnega pomena za predoperativne meritve. Vsak poseg je z zdravo očesno
površino mnogo bolj predvidljiv, kar še posebej velja za tiste, ki imajo predvideno operacijo
s premium znotrajočesno lečo. Tako lahko pričakujemo najboljši rezultat po operaciji.

Umetne solze. Najpreprostejša začetna rešitev
je nadomeščanje solz z vlažilnimi kapljicami, ki
jim rečemo umetne solze. Te lahko uporabljamo, ko se pojavi nelagoden občutek, zbadanje
ali rezanje. Umetne solze lahko kupimo brez recepta, proizvajalcev je veliko. V kolikor potrebujete umetne solze več kot 5-krat dnevno, je
pomembno, da uporabljate takšne, ki so brez
konzervansov, saj lahko pogosta in dolgotrajna
uporaba umetnih solz s konzervansi dodatno poškoduje očesno površino.
Čepki. Pri tistih z zmanjšano proizvodnjo solz
pogosto priporočamo vstavitev čepkov za zaprtje
solznih poti. To je zelo učinkovita prehodna, lahko pa tudi trajna rešitev težav s suhim očesom.
Z drobnimi čepki zapremo odtok solz s površine
očesa in tako zagotovimo večjo količino solznega filma na površini očesa.
LipiScan

Poznamo dve vrsti čepkov: začasne kolagenske
in stalne silikonske. Vstavljenih čepkov ne čutimo in ne vidimo. Dobra lastnost stalnih čepkov

V Moreli z uporabo diagnostičnega aparata LipiScan ugotovimo tudi
stanje Meibomovih žlez, ki so pomembne za nastajanje maščobnega
dela solz. Motnja delovanja teh žlez
je namreč zelo pogost izvor težav
suhega očesa.

LipiFlow

Kaj lahko sami naredite za svoje oči?
• Uravnotežena prehrana in zdrav način
življenja.
• Zadostno uživanje tekočine.
• Izogibanje kajenju in zakajenim ter prašnim prostorom.
• Skrb za ustrezno vlažnost zraka v prostoru, kjer delate, bivate.
• Zaščita oči pred vetrom/prepihom z
očali.

oglejte si video
o bolezni suhega
očesa

• Uporaba umetnih solz za vlaženje
očesa.
• Upoštevanje priporočil očesnega zdravnika glede zdravljenja bolezni suhega
očesa.

Morela pogled Januar 2022

10

Morela pogled Januar 2022

11

IZ OČI V OČI

NAJVIDNEJŠE

Zala Urbanija

Deseto, jubilejno srečanje mednarodno
priznanih očesnih kirurgov

Vodja naše nove optike v ljubljanski Supernovi na Rudniku zelo rada
svetuje in pomaga pri izbiri korekcijskih ali sončnih očal. Prav tako
rada opravlja tudi preglede in predpisuje očala ter kontaktne leče.
Zakaj si se odločila za poklic optometristke,
kakšna je bila tvoja pot do tja?
Moja pot se je začela, ko sem v 7. razredu osnovne šole v časopisu zagledala oglas za očala. Ta
me je takoj pritegnil, obenem pa sem se začela spraševati vse mogoče, povezano z očali, npr.
iz česa so izdelani okvirji, za koga so primerna
kakšna očala in kako se izdela različne leče, saj
eni ne vidijo dobro na blizu, drugi na daleč, tretji imajo cilinder. Hitro sem si predstavljala, da bi
bila lahko tista, ki pomaga ljudem pri izbiri očal
in svetuje glede njihove uporabe in nege. Ker me
od malega zanima tudi moda, se mi je to zdela
kombinacija, ki bi me res veselila. Odločila sem
se za srednjo šolo v Rogaški Slatini, program
tehnik optik, in po uspešnem zaključku začela
z delom v optiki. Tam sem se seznanila s poklicem optometrista in hitro spoznala, da bi lahko
svoje znanje in delo nadgradila. Ljudem bi lahko
pomagala pri skrbi za dober vid in zdravje oči.
Odločila sem se za izobraževanje na Hrvaškem,
kjer sem ob delu pred kratkim tudi diplomirala
in postala optometristka.
Kaj te pri vsakdanjem delu spodbuja?
Predvsem me veseli stik z ljudmi in občutek, da
nekomu pomagaš, prav tako pa tudi razgibanost
našega dela. Našim strankam dnevno svetujem
glede stekel in okvirjev očal, prav tako opravljam

V Moreli se zavedamo, kako pomembno je pridobivanje novih znanj
in deljenje izkušenj med kolegi iz stroke. S tem namenom smo v
začetku maja organizirali že deseto, jubilejno srečanje mednarodno
priznanih očesnih kirurgov, Ljubljana Refractive Surgery Meeting.

vsak dan ambulantno delo. V primeru, ko prepoznam kakšno očesno težavo, stranko napotim k
oftalmologu. Tako je občutek, da počnem nekaj
dobrega, še močnejši.

Dvodnevnega srečanja se je udeležilo preko 140
udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili več
kot 35 slovenskim in tujim očesnim kirurgom. Ti
so z nami delili svoje izkušnje, predstavili novosti pri operacijah, izpostavili zanimive primere
očesnih bolezni in ponudili inovativne načine izboljšanja zdravniške prakse v očesni ambulanti.

Ali je kakšno delo, ki ti je posebej všeč?
Všeč mi je kombinacija obojega, kar počnem.
Zelo rada svetujem in pomagam pri izbiri korekcijskih ali sončnih očal, prav tako pa rada opravljam tudi preglede in predpisujem očala in
kontaktne leče.

Eden najodmevnejših predavateljev je bil zagotovo profesor Oliver Findl iz Avstrije, priznan oftalmolog za operacije dioptrije in sive mrene. Dr.
Findl je predstojnik Očesne klinike dunajske bolnišnice Hanusch. Njegov obisk je bil še posebej
pomemben in si štejemo v veliko čast, da smo
imeli na našem srečanju med predavatelji predsednika evropskega združenja strokovnjakov za
operacije sive mrene in operacije dioptrije.

Imaš najljubšo znamko sončnih očal?
Od nekdaj je Prada, tako zaradi kakovosti, še
bolj pa zaradi prepoznavnih okvirjev mačjih
oblik, ki so mi še posebej všeč. Zadnje čase se
spogledujem tudi z znamko Tom Ford. Všeč so
mi njihovi klasični dizajni, poleg tega uporabljajo
za izdelavo najkakovostnejše materiale in stekla,
kar je še dodaten plus.
Alica v čudežni deželi?
O naši novi optiki v ljubljanski Supernovi na
Rudniku, ki jo je zasnovala svetovno priznana
oblikovalka Nika Zupanc, pišejo tudi v mednarodnih revijah za arhitekturo in dizajn. Pravijo,
da je Nika ustvarila ambient sodobne Alice v čudežni deželi. Stranke in mimoidoči opazijo dru-

gačnost in privlačnost. Če še niste bili pri nas,
vas lepo vabim. Čaka vas bogata izbira sončnih
in dioptrijskih očal, delamo pa tudi preglede za
očala in kontaktne leče.

Častni predavatelj srečanja je bil mednarodno
priznani očesni kirurg, dr. Sheraz Daya iz Velike Britanije, ki je izredno aktiven na področju

razvoja očesne kirurgije in širjenja znanj stroke.
Za svoj trud je prejel številne nagrade, med drugimi nagrado Agencije za nacionalno varnost,
nagrado Ameriške akademije za oftalmologijo,
Choyceovo medaljo združenja kirurgov za katarakto in refraktivno krirugijo Združenega kraljestva in Irske (UKISCRS) ter Fjodorjevo medaljo grškega društvo za intraokularne implantate
in refraktivno kirurgijo.
Med pomembna imena očesne kirurgije sodi
tudi izjemno izkušena grška kirurginja
Vikentia Katsanevaki, prizadevna članica
znanstvenega odbora Evropskega združenja kirurgov za sivo mreno in refraktivo. Danes je solastnica očesne klinike v Grčiji in vodja oddelka za refraktivno kirurgijo. Pohvali se lahko tudi
s sodelovanjem v uredniškem odboru priznanih
očesnih publikacij, kot so EuroTimes in evropske
različice Ocular Surgery news.

Umetnost ali šport?
Šport, zelo rada smučam. Smučati sem se naučila
pri petih letih in od takrat naprej je to moja najljubša zimska aktivnost, tako kot je moj najljubši letni čas zima, še posebej, kadar zapade veliko
snega. Rada imam zasneženo pokrajino, ledene
sveče in škripanje snega pod nogami. Zima se mi
zdi najbolj pravljičen čas v letu.
Kako najraje preživljaš proti čas?
Prosti čas najraje preživljam s fantom, družino in
prijatelji. Ker zelo rada potujem, s fantom delava
načrte, kam na naslednji izlet in kam na potovanje. Nazadnje me je navdušil Dubaj, sicer dosti
prevroč kraj zame, ampak tam sem dobila občutek, da je vse mogoče. Mesto, ki je bilo sprva
skromna ribiška vasica sredi puščave, je v začetku 21. stoletja preraslo v svetovljansko metropolo
z osupljivimi arhitekturnimi presežki, med katere sodi tudi najvišja zgradba na svetu. Mešanica svetovljanskega življenjskega sloga in lokalne
kulture je čarobna.
Kaj te spravi v dobro voljo?
V dobro voljo me spravi zadovoljna stranka, ker
mi da potrditev, da delam dobro.

prof. Oliver Findl

dr. Sheraz Daya

dr. Vikentia Katsanevaki
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ZGODBE SUPERVIDNIKOV

Življenje s povrnjenim vidom je
krasno

A

Andrej
»S svojo izkušnjo sem zelo zadovoljen, tako da ekipo Morela - okulisti &
optika, posebej pa dr. Kristiono Mikek toplo priporočam pri kakršnihkoli
težavah z vidom!«

Tokratni pogovor je bil nekoliko drugačen od običajnih, saj sta bila
naša sogovornika zakonca, ki ju je skoraj istočasno ujela starostna
dioptrija. Medtem ko je Marija začela zbirati prve informacije o
odpravi dioptrije že kakšno leto prej, je Bojan to opravil v 14 dneh.
Od Marije in Bojana Kotnik se širita pozitivna
energija in dobra volja. Medtem ko je Marija že
kakšno leto pred posegom začela zbirati informacije in prebirati članke ter iskati različna mnenja, je Bojan to opravil v 14 dneh. K temu sta v
veliki meri pripomogli ženina odločnost, da gre
na operacijo, in prepričljivost zdravnice Kristine Mikek, ki si je vzela čas in jima razložila, kar
ju je zanimalo. Zaradi nje je tudi strah, ki sta ga
imela pred posegom, izginil.
Kaj ste po poklicu in kaj počnete v prostem
času?
Marija: Oba sva trgovska potnika, vendar ne
delava v istem podjetju. Zaradi službe sva veliko na cesti. Glede prostega časa je pa tako: treba si ga je vzeti. Konce tedna rada preživljava
na morju, včasih sva vsaj enkrat tedensko igrala
badminton.
Bojan: Jaz imam še eno ljubezen in to je harmonika. Zdaj jo igram že kakšnih osem let. Najprej

je začel igrati sin in bilo mi je všeč. Pokazal mi
je nekaj prijemov, že kmalu pa me je začel zares
učiti. Igranje me sprošča, poleg tega ob igranju
hitro odmislim vsakodnevne skrbi in tegobe.
Marija: Včasih sva tudi dosti plesala, zdaj nekoliko manj.
Kaj vas motivira v službi?
Marija: Izzivi, ki jih ne manjka, pa tudi stranke same. Oba sva takšna, da se rada potrudiva in
dava vse od sebe.
S kašnimi očesnimi težavami ste se spoprijemali pred operacijo?
Marija: Ujela naju je starostna dioptrija. Dolgo
sva bila oba brez očal. Pred leti jih je mož zaradi
cilindrov začel nositi. Potem sva pa opažala, da
vse težje bereva, še posebej drobnejše besedilo in
pri slabi svetlobi. Že kakšno leto preden sem se
odločila za operacijo, sem na morju začela pre-

Popolnoma sva zaupala zdravnici.
Povedala sva ji, kakšno delo opravljava in da sva dosti na cesti. Povedala
sva ji tudi, kakšna so najina pričakovanja glede vida po operaciji.

V 14 dneh sem slišal precej mnenj o
različnih očesnih centrih. Za Očesni
center Morela sem slišal same pohvale. Moram povedati, da je zdravnica Kristina Mikek s svojo prepričljivostjo veliko pripomogla k najini
odločitvi.

birati o tem, da je dioptrijo možno odpraviti s
preprostim posegom. Brala sem različne članke
in se pozanimala o očesnih centrih, kjer izvajajo
operacije dioptrije. Doma tega niso vedeli.

pričakovanja glede vida po operaciji. Svetovala
nama je multifokalne torične leče.

Bojan: Nič nismo vedeli.

Zakaj ste izbrali Očesni center Morela?

Marija: Potem sem družino nekega dne presenetila. Povedala sem, da grem na operacijo starostne dioptrije. Vsi so me spraševali, kako to. Odgovorila sem jim, da sem se tako odločila in pika.

Marija: Ko sem začela razmišljati o operaciji, sem o tem zares veliko prebrala. Hotela sem
zbrati čim več informacij. Na različnih forumih
sem iskala mnenja in priporočila tistih, ki so že
bili operirani.
Januarja sem se naročila na predoperativni pregled. Mož je šel z menoj v Ljubljano. Zdravnica
Krstina Mikek, ki me je pregledala, mi je povedala, da sem primerna za poseg in mi rekla, naj
pokličem, ko se bom odločila. Odgovorila sem ji,
da sem se že odločila. Takrat se je opogumil tudi
moj mož. Rekel je, da se je tudi on odločil, a sem
ga ustavila. Rekla sem mu, da bova šla lepo domov in naj si vzame čas za razmislek.
Bojan: Jaz sem imel očala zaradi rahlih cilindrov. Očala bi moral zamenjati, ker po treh letih nisem več dobro videl … no, in se mi je zdelo najbolj pametno, da naredim enako kot žena.
Torej, da se znebim očal. Za vedno. Zdravnica
Kristina Mikek je bila tako prepričljiva, da mi ni
bilo treba dosti razmišljati. V kratkem sem tudi
sam opravil predoperativni pregled. Pred posegom sem še enkrat govoril z zdravnico. Imel
sem nekaj vprašanj, na katera mi je odgovorila
in potem ni bilo nobenega dvoma več. Sledila je
operacijo.
Kako sta se odločila glede izbire znotrajočesnih leč?
Marija: Popolnoma sva zaupala zdravnici. Povedala sva ji, kakšno delo opravljava in da sva dosti na cesti. Povedala sva ji tudi, kakšna so najina

Bojan: Jaz sem se pozanimal bolj na hitro. Zaradi službe poznam veliko ljudi in sem tudi imel
koga vprašati. V 14 dneh sem slišal precej mnenj
o različnih očesnih centrih. Za Očesni center
Morela sem slišal same pohvale. Moram povedati, da je zdravnica Kristina Mikek s svojo prepričljivostjo veliko pripomogla k najini odločitvi,
komu zaupati svoje oči. Vzela si je čas in nama
razložila, kar naju je zanimalo, poleg tega zna
pacienta pomiriti. Ko sva govorila z njo, je moj
strah povsem izginil.
Česa ste se pred operacijo najbolj bali?
Bojan: Saj veste, oko je le oko. Prstov na rokah
imam deset, očesi pa samo dve. Zdi se mi, da je
prisotnost strahu pred neznanim nekaj normalnega. Ampak kot rečeno, zdravnica me je prepričala in pomirila, zato sem ji popolnoma zaupal.
Tudi med samim posegom se je videlo, da sem
bil sprva še nekoliko napet, potem pa nič več. Za
prvo oko je zdravnica potrebovala kakšnih 20
minut, za drugo le 10.
Kako pa je bilo po operaciji?
Bojan: Prvi dan je bilo vse zamegljeno, naslednji
dan je bilo že dosti boljše. Moj vid se je iz dneva
v dan boljšal.

Marija: Pomembno je, da se na operacijo pripraviš in da imaš čim več informacij. Veliko lažje
je, če veš, kako dolgo je okrevanje in da oči potrebujejo svoj čas. Pri nekaterih traja manj časa,
pri drugih dlje. Tudi na to naju je zdravnica opozorila, tako da vse razumeva.
Pri katerih aktivnostih ste danes manj omejeni, ker ne potrebujete očal?
Bojan: Bereva brez očal. Pa tudi sicer je življenje
brez očal preprostejše.
In če se vrnemo k vaši operaciji, kaj bi priporočali tistim, ki razmišljajo o operaciji
dioptrije?
Marija: Poseg priporočava vsakemu, ki slabše
vidi.
Bojan: Življenje s povrnjenim vidom je krasno.
Stvar, ki vas vedno spravi v dobro voljo?
Bojan: Vsi, ki naju poznajo, vejo, da sva vedno
dobre volje. Včasih res pride kakšen slab trenutek, ampak se ne pustiva. Skupaj premagujeva
ovire v življenju in se veseliva lepih trenutkov.
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RAZVIDRILO

Velika poletna križanka

Zabava za vso družino
Lahki sudoku
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Siva mrena je najpogostejši razlog za slabšanje vida v odrasli dobi in starosti. Do
osemdesetega leta starosti se z njo sooči
kar 60 % ljudi.

Barvna slepota je dedna bolezen. Večinoma se pojavlja pri moških, belcih, zanjo
trpi približno 5 do 8 % moških in le 1 %
žensk.
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Ocenjuje se, da ima kar 300 milijonov
ljudi po svetu kronične simptome suhih
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Ali ste vedeli?
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Pomagaj mi poiskati očala

Poveži besede iz levega stolpca z besedami v
desnem stolpcu v pravilne besedne zveze.
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NE SPREGLEJTE

Morelini supervidniki
Ljudje, ki se odločijo za odpravo dioptrije ali operacijo sive mrene
navadno povejo, da obžalujejo samo eno. To je, da se za poseg niso
odločili že prej. Tako laserska odprava dioptrije kot odprava starostne
dioptrije in operacija sive mrene so neboleči, kratki in varni posegi,
ki močno pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja. Spoznajte nekaj supervidnikov – ljudi, ki so za povrnitev vida izbrali Očesni center Morela in so z nami delili svoje izkušnje.
Alojzija Šenk
Pri prvi operaciji sive mrene pred sedmimi leti
sem bila zares zelo prestrašena. Vendar mi je
zdravnica Kristina Mikek na razumljiv način
razložila, kaj bo naredila na očesu in me tako pomirila. Zdaj pri drugi operaciji se nisem nič več
bala, saj sem poznala potek, prav tako sem imela od prejšnjič dobro izkušnjo z zdravnico in sem
ji povsem zaupala. Zaradi sive mrene sem bila na
desnem očesu brez vida, zdaj pa je vid 100 %.
Niti z besedami niti s hvalo ne morem narediti
tega, kar je zdravnica naredila za moj vid.

James Nicolas

Alojzija Šenk

Gregor Pečovnik
Po dolgih letih težav z očmi zdaj končno vidim
ostro. Vsakemu, ki ima probleme z očmi, priporočam, da pride v Očesni center Morela, kjer mu
bodo pomagali do dobrega vida.
James Nicolas
Moj velik problem so bile poleg slabega vida sence okrog črk in upal sem, da to s posegom izgine.
Operacije sem se nekoliko bal, nazadnje pa sem si
rekel, da je to zelo pogosta operacija in da vsak
dan po svetu operirajo ogromno ljudi. Če je torej
dobro zanje, bo tudi zame. Nekaj ur po posegu je
bil vid že bistveno boljši, danes zjutraj pa nisem
mogel verjeti, kako dobro vidim! Kot bi običajni
televizijski sprejemnik zamenjal s super HD!

Gregor Pečovnik

Rado Cigale

Erika Ferlan
Zelo me je bilo strah. Ampak od pregleda naprej
sem bila pomirjena, saj mi je zdravnica na prijazen način razložila, kaj pri posegu naredi. Tudi
med samim posegom me je vodila skozi proces.
Poseg je bil povsem neboleč, okrevanje pa hitro.
Prej sem imela dioptrijo –5,5, zdaj imam 0. Pred
očmi se mi je odprl nov svet. Sem srečna in zadovoljna. Komaj čakam poletne športne aktivnosti, do takrat pa je tudi to, da ostro vidim TV iz
postelje, super.

OKULISTI & OPTIKA
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Erika Ferlan
Rado Cigale
Želel sem se povsem osvoboditi očal, tako na blizu kot na daleč. Sem voznik težkega tovornega
vozila in pomembno je, da dobro vidim tako na
armaturno ploščo kot daleč iz kabine. Zelo me je
tudi motilo, ker s pogledom v vzvratno ogledalo

nisem mogel dobro določiti razdalje. Manjkala je
globina. Zdaj je prav krasno. Vidim brez problemov, tako med vožnjo kot tudi pri branju. Celo
zelo majhne črke berem brez težav. Želja po življenju brez očal se mi je izpolnila.

MORELA LJUBLJANA: Tehnološki park (01 620 74 77)
Citypark (01 620 26 64)
Supernova Rudnik (01 620 26 67)
MORELA MARIBOR:
Europark (02 620 27 61)
MORELA PORTOROŽ: Obala 14 B (01 620 26 68)

