Да прогледнеш
отново

Ръководство за разбиране
на симптомите, рисковите
фактори и възможностите
за лечение на катаракта

Какво представлява
катарактата?
Катарактата се развива при натрупване на белтък в лещата на окото, който причинява нейното помътняване,
като постепенно все повече се затруднява зрението.
В повечето случаи катарактата се развива като естествена част от процеса на стареене и всички сме изложени
на този риск, особено ако сме на възраст над 60 години1.
Някои медицински състояния като диабет, високо кръвно налягане и затлъстяване могат да увеличат риска от
развитие на катаракта.2 Катарактата може да възникне и
като резултат от излагане на ултравиолетова светлина,
тютюнопушене или дори продължителна употреба на
стероиди.2
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Ако не се лекува, катарактата може сериозно да повлияе
на Вашето зрение и дори да доведе до слепота.3
Въпреки че катарактата е една от водещите причини
за слепота, 80% от хората на възраст 60 или повече
години (групата с най-голям риск) имат ниски или никакви познания за заболяването.
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Какви са симптомите на
катаракта?
Тъй като катаракта може да се развива бавно, в продължение на дълъг период от време, може да имате симптоми, без изобщо да осъзнавате това.
Възможно е да имате катаракта, ако имате:1
Замъглено виждане

Лечение на катаракта
Въпреки че не можете да избегнете развитието на катаракта, тя може ефективно да бъде лекувана оперативно
– чрез отстраняване.1 По време на операцията на катаракта се отстранява естествената помътняла леща и се
заменя с нова изкуствена леща, известна като вътреочна леща или ВОЛ. В зависимост от вида на използваната леща е възможно да се коригират и други зрителни
проблеми.

Затруднено виждане през нощта
Ореол около светлината
Чести промени в предписаните диоптри
Чувствителност към светлина
Влошено цветно виждане
Двойно виждане с едното око
Ако имате някой от тези симптоми, посетете специалист
по очни болести възможно най-скоро, за да получите точна диагноза и да обсъдите възможностите си за
лечение.2 В настоящата листовка има въпросник, който
можете да попълните, за да разберете какъв е рискът от
катаракта за Вас.

Само 39% от хората над 60 години знаят за това, че
оперативната намеса при катарактата може да предложи допълнителни възможности за корекция на
зрението (което също така може да намали необходимостта от носенето на очила или контактни лещи
след операцията).
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Ако сте диагностицирани
с катаракта, каква леща би била
подходяща за Вас?
Вътреочната леща е изкуствена леща, която се поставя в
окото по време на операцията на катаракта.
Традиционният метод за операция на катаракта включва монофокална леща. Този вид ВОЛ е много подходяща
за възстановяване на функционалното зрение за далеч.

Най-често срещаните видове ВОЛ
включват:
1. Монофокални (ясно виждане на едно разстояние)
лещи
С тях виждането на разстояние обикновено се подобрява, но повечето хора все пак трябва да носят очила за четене.

Тази леща обаче не премахва нуждата от носене на очила за виждане наблизо, нито пък необходимостта от
очила или допълнителна оперативна намеса за коригиране на съществуващ астигматизъм.
Постиженията в технологията през последните години
са впечатляващи. Новото поколение изкуствени лещи
могат да Ви помогнат освен да виждате добре наблизо
и надалеч без помощта на очила, но и допълнително да
коригират някои аномалии на очите Ви като астигматизъм, късогледство и далекогледство.
Какво се вижда с традиционна
изкуствена леща

Подобрено контрастно зрение благодарение на корекцията, идваща от асферичността
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2. Лещи, коригиращи астигматизъм
(известни като торични ВОЛ)

3. Мултифокални лещи

Те са специално предназначени за пациенти с астигматизъм (често срещано нарушение на зрението,
причинено от дефект в кривината на роговицата или
лещата на окото). Те предлагат много по-добро зрение на разстояние, но хората обикновено ще трябва
да използват очила за четене.
Симулация на
зрителен образ

При катаракта и
астигматизъм образът е
замъглен и размазан.

Симулация на
зрителен образ

Традиционната вътреочна
леща, имплантирана на мястото
на отстранената катаракта,
помага за възвръщането
на ясен образ, но не може
да коригира астигматизма.
Коригиращи очила или
контактни лещи, или дори
допълнителна оперативна
намеса са необходими, за да се
коригира образът.

Тези лещи са предназначени да намалят необходимостта от носене на очила. Те са бифокални, за да се
фокусират обекти на близки и далечни разстояния,
или трифокални, за да се възстанови зрението наблизо, на междинно и далечно разстояние.

Симулация на
зрителен образ

С лещите, коригиращи
астигматизъм, може
да оставите очилата
и контактните лещи
настрана и да се радвате
отново на качествено
зрение.

Зрение с монофокална леща – само
по-отдалечените предмети (прозорецът)
се виждат ясно.

Зрение с изкуствената мултифокална леща
– отдалечените предмети (прозорецът),
близките (кутията) и разположените на
средно отдалечено разстояние (готварската
книга) се виждат еднакво ясно.
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4. Мултифокални торични
(коригиращи астигматизъм) лещи
Тези лещи също са предназначени да намалят необходимостта от носене на очила. В допълнение към
възстановяването на зрението на далечно и близко
разстояние (както и на междинно, при трифокални
лещи) те коригират и астигматизма за постигане на
по-ярък образ.
89% от анкетираните се съгласяват, че зрението е
най-важното от сетивата. Ако зрението е замъглено или размазано, хората споделят, че най-много
би им липсвало четенето, гледането на телевизия,
шофирането, възможността да виждат семейството си и живите цветове от всекидневния живот.

Увреждане от светлината
Някои лещи имат предимство пред традиционните
лещи, защото освен UV филтър притежават и допълнителен филтър за синята светлина и по този начин защитават ретината – както го прави естествената леща – от
вредните сини светлинни лъчи.
С отстраняването на естествената леща по време на
операцията от катаракта окото е лишено от своя естествен защитен филтър и не би трябвало да бъде оставено
да се излага без защита на вредните ефекти на синята
светлина. Тези сини лъчи са част от спектъра на дневната светлина, а така също се съдържат и в изкуствени
светлинни източници като халогенните и флуоресцентните лампи, студийните прожектори, светкавиците, солариумните лампи и т. н.

Проучване на „Да прогледнеш отново“ 4
Ако имате катаракта, специалистът по очни боле
сти трябва да Ви посъветва за предимствата и недо
статъците на различните възможности и да обсъди
всички видове лещи с Вас, за да можете да направи
те информиран избор в зависимост от Вашите нуж
ди.
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Погрижете се за здравето
на очите си
Ако сте на 60 или повече години, годишният очен преглед може да ви помогне да откриете ранните признаци
за развитие на катаракта. Ако имате някакви притеснения относно зрението си или смятате, че може да имате
катаракта, посетете специалист по очни болести възможно най-скоро. Не чакайте, докато зрението Ви бъде
намалено, за да действате. Колкото по-рано идентифицирате проблема, толкова по-рано можете да получите
достъп до лечение.
Въпреки загрижеността, че влошаването на зрението
може да окаже въздействие върху начина им на живот, сигурност и независимост, само 43% от анкетираните посещават офталмолог за ежегоден преглед
с цел да установят развитието на катаракта в ранен
етап.
Проучване на „Да прогледнеш отново“ 4

Вашият специалист по очни болести е единственият,
който може да Ви посъветва за всички аспекти на лечението на катаракта. Колкото по-информиран сте, толкова по-подготвен ще бъдете да поемете активна роля в
разработването на подходящ за Вас план.

За проучването
„Да прогледнеш отново“4
За проучването „Да прогледнеш отново“ са събрани
повече от 5000 души на възраст 60 и повече години от
12 държави от Европа, Близкия Изток и Африка, за да
се натрупа повече информация за необходимите грижи
за здравето на очите, информираността за симптомите
на катаракта и знанията за лечение на катаракта. На
анкетираните с катаракта са зададени допълнителни
въпроси с цел да се предостави информация за тяхното
мнение за проведеното им лечение.
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Въпросник
Използвайте настоящия въпросник, за да прецените
дали може да сте изложени на риск от катаракта и за да
започнете разговор с Вашия специалист по очни болести.*1
Рискови фактори
На възраст над 60 години ли сте (ако сте
под 60-годишна възраст, е малко вероятно
да имате свързана с възрастта катаракта)?
Имали ли сте продължително излагане на
слънчева светлина (например работа на
открито или прекарване на много време на
открито в свободното време), без да носите
слънчеви очила? 

ДА НЕ

ДА НЕ

Пушите ли в момента или пушили ли сте в
продължение на няколко години в миналото? 

ДА НЕ

Имали ли сте предишно увреждане на
очите или възпаление в окото?

ДА НЕ

Преди това претърпявали ли сте очна
операция (различна от лазерна хирургия за
корекция на зрението като PRK или LASIK)?

ДА НЕ

Използвали ли сте продължително
лекарствени продукти, съдържащи
стероиди (повече от месец)?

ДА НЕ

Имате ли диабет? 

ДА НЕ

Смятате ли, че имате затлъстяване по
медицински показатели (имате индекс
на телесна маса (ИТМ) 30 или повече)? 

ДА НЕ

Имате ли високо кръвно налягане? 

ДА НЕ

Възможни симптоми
Имате ли замъглено, размазано или
намалено зрение? 

ДА НЕ

Очите ви по-чувствителни ли са към
светлината, отколкото са били преди?

ДА НЕ

Смятате ли (все повече), че виждате
по-трудно през нощта (например виждате
ли ореол около светлините или получавате
ли заслепяване при шофиране през нощта)?

ДА НЕ

Изглеждат ли цветовете като избледнели,
или имат ли жълт и/или кафяв оттенък?

ДА НЕ

Виждате ли двойно само с едното око?

ДА НЕ

Наскоро имало ли е по-чести от
обикновено промени във Вашата рецепта
за корекция на зрението? 

ДА НЕ

Да прогледнеш
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Ако сте отбелязали „да” на два или повече въпроса,
това показва, че имате рискови фактори за развитие
на катаракта или сте изпитали един или повече общи
симптоми на катаракта. Ако сте установили рискови
фактори или ако имате симптоми, се препоръчва да
запишете час за среща със специалист по очни болести.
Ако посетите общопрактикуващ лекар, той или тя ще Ви
изпратят да се обърнете към офталмолог (лекар, който
специализира в грижа за очите и зрението) за диагностика и за да обсъдите наличните възможности за лечение.
Може да Ви е от полза да вземете с Вас отговорите на
въпросника при посещението си при офталмолог.

* Настоящият въпросник не е предназначен за ди
агностициране на катаракта или за заместване на
консултация с офталмолог. Винаги се консултирай
те с квалифициран специалист по очни болести (оф
талмолог), ако имате някакви притеснения относно
Вашето зрение.

Въпроси и отговори
Подходящата за Вас леща зависи от състоянието на очите Ви,
както и от желанието Ви да бъдете изцяло независими от очила. Вашият лекуващ лекар ще Ви
обясни подробно за всяка от възможностите и ще Ви уведоми какво
може да очаквате от различните лещи.
Катарактата може драстично да промени
начина Ви на виждане и стила Ви на живот.
С новаторската технология на вътреочните лещи това
може да се предотврати. Само с една лесна процедура
може да премахнете мъглата и да видите нещата и хората, които обичате. Цветовете могат отново да изглеждат
наситени и ярки и всичко, което виждате, може да бъде
ясно фокусирано.
Кое е най-доброто време за премахване на
катаракта?
Много хора вярват, че е най-добре катарактата да
„узрее”, непосредствено преди да бъде премахната.
Това обаче вече не е така.
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В днешно време операцията на катаракта е рутинна
процедура, която може да бъде извършена веднага,
щом почувствате, че започва да пречи на начина Ви на
живот.
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Какво може да стане, ако катарактата не се
премахне?
С напредване на времето помътнелите участъци от
естествената леща могат да се увеличат и да станат поплътни, като по този начин се влошава зрението. Този
процес може да отнеме няколко месеца, а дори и много
години. В най-лошия случай цялата естествена леща
може да помътнее.
Как мога да знам коя леща е най-добра за мен?
Няма универсална леща, която да има еднакво действие
върху всеки. Единствено Вашият офталмолог може да
определи най-подходящата леща за Вас. Резултатите
сочат, че пациенти, избрали мултифокална леща пред
монофокална, са по-доволни от качеството на живота
си.4

Може ли катарактата да се появи отново?
Веднъж премахната, катарактата не може да се появи
отново. Възможно е обаче след време пациентите да се
оплакват отново от замъглено зрение. Това състояние
е известно като вторична катаракта. Третирането му е
бързо и лесно – чрез извършването на кратка лазерна процедура. Множеството клинични проучвания на
вътреочни лещи показват, че тази вероятност е минимална.
Кой може да извършва операция на катаракта?
Единствено офталмолози, които са специално обучени
за очни операции, могат да извършват операция за премахване на катаракта.
До каква степен е успешна операцията за
премахване на катаракта?
Катаракталната хирургия има като цяло степен на успеваемост от 98% и повече. Постоянните постижения и
подобрения в технологиите и хирургическите инструменти позволяват процедурата да бъде изключително
сигурна и надеждна. Като цяло операцията на катаракта
е сравнително лесна и технологично напреднала процедура, която причинява лек дискомфорт, отнема помалко от час и се извършва с местна упойка.
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Лазерна технология
за хирургия на
катаракта
Сега пациентите имат възможността да изберат безскалпелния, компютърно контролиран рефрактивен
катарактален лазер за изпълнението на някои от найважните стъпки от операцията.
Какво представлява лазерът?
Това е модерна, прецизна технология, която работи с
ненадмината точност и компютърен контрол и помага
на хирурзите да индивидуализират процедурата за конкретното око. Това е модерна и съвременна технологична възможност за пациентите с катаракта. При избора на лазер ще се възползвате от редица жизненоважни
преимущества.

Индивидуално адаптирано решение за Вашите очи
Макар всички човешки очи да споделят една и съща
анатомична структура, всяко око е различно по отношение на размера, дълбочината, кривата на роговицата и
други ключови характеристики. Затова преди операцията на катаракта всяко око трябва да бъде внимателно
измерено и картографирано. Макар тези измервания да
се извършват рутинно преди всяка операция, лазерът
използва набор от високи модерни технологии – включително интегрирана оптична кохерентна томография
(ОСТ), за да заснеме невероятно прецизно изображение на очите Ви с висока резолюция. След това така
предоставените изображения, измервания и данни се
използват за планиране и извършване на операцията с
изключително точни спецификации, които са непостижими при традиционната хирургия.
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Компютърен контрол
за ненадмината прецизност
и във всяка стъпка от процедурата

Попитайте Вашия офталмолог дали
катаракталната операция с лазер
е подходяща за Вас

Лазерът добавя компютърен контрол към ключови
стъпки от катаракталната операция. Уникалната му система за софтуерен контрол анализира OCT изображения с висока резолюция на окото Ви; помага на хирурга
да планира и подготви индивидуализирана процедура
и след това визуализира и извършва процедурата по
команда на хирурга! За да се повиши още повече точността, пациентски интерфейс се свързва към окото Ви
и към образно направляваното хирургично устройство,
така че по време на цялата лазерна процедура както
компютърът на лазера, така и извършващият операцията хирург разполагат с прецизни изображения в реално
време.

Операцията на катаракта с помощта на лазер е налична
съвременна технологична опция, но тя може да не е подходяща точно за вас. Консултирайте се с лекуващия Ви
офталмолог, преди да решите как да продължите. За да
Ви препоръча вариант на операция на катаракта и подходяща вътреочна леща, Вашият офталмолог ще вземе
предвид редица аспекти от здравословното състояние
на очите Ви, както и общото Ви здравословно състояние
и предпочитания Ви начин на живот.

Следващата еволюция
в катаракталната хирургия

..............................................................................

При традиционните катарактални операции без лазер
хирургът прави разрези и отстранява увредената естествена леща, като използва традиционни хирургични
инструменти и скалпели. Лазерът извършва няколко от
най-важните стъпки от операционния процес с образнонасочван фемтосекунден лазер.

..............................................................................

Място за Вашите персонални въпроси към
офталмолога:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
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Виждате ли замъглени или
размазани образи?
Цветовете изглеждат ли Ви недостатъчно ярки и
контрастни?
Очилата не помагат ли вече?
Струва ли Ви се, че слънчевата светлина
е прекалено ярка и дори заслепяваща?
Усещате ли затруднения
с виждането през нощта?
Виждате ли кръгове около светлините
нощно време?
Ако усещате повече от един от тези симптоми,
възможно е да имате катаракта – помътняване
(замъгляване) на естествената вътреочна леща.
Това състояние засяга много хора в напреднала възраст.
Катарактата е основна причина за загуба на зрение с
възрастта.
За щастие в днешни времена премахването на
катаракта е сравнително лесно, а резултатите могат
да бъдат невероятни. Благодарение на съвременните
технологични постижения някои пациенти се радват на
най-доброто зрение, което някога са имали – по-добро
и от това на младини.

Референции: 1. Национален институт за очно здраве. Факти за катаракта. Налично на адрес: https://nei.nih.gov/health/ cataract/
cataract_facts Последно достъпен през март 2017 г. 2. Клиника Майо. Катаракта: симптоми и причини. Налично на адрес:
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ cataracts/symptoms-causes/dxc-20215129. Последно достъпно през март 2017 г.
3. Международна агенция за превенция на слепота. Катаракта. Налично на адрес: http://www.iapb.org/vision-2020/what-isavoidable-blindness/cataract. Последно достъпно през март 2017 г. 4. Проучване от кампанията „Да прогледнеш отново“ (EMEA).
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