
Катаракта:  
факти, анализ на проучване, 
действия
Ново проучване1 разкрива липсата на информираност и 
подчертава необходимостта от действия, които хората трябва да 
предприемат срещу това често срещано заболяване на очите.

Катарактата е най-честата причина за предотвратима слепота и 
е причина за загубата на зрение при повече от 20 милиона хора 
в цял свят.2 В повечето случаи катарактата е естествена част от 
процеса на стареене и представлява риск за всеки, особено 
след навършване на 60 години.3
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„Да прогледнеш отново“ е проучване на 5000+ хора на 
възраст 60 и над 60 години в 12 страни в Европа, Близкия 
изток и Африка, което показва, че малка част от хората в тази 
възрастова група знаят за катарактата и нейните симптоми1.80%  
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Варианти за оперативно лечение1Какво мислят хората за зрението1

89% от участниците са съгласни, че зрението е най-важното 
възприятие, но въпреки това само 43% се преглеждат при очен 

специалист поне веднъж годишно
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Информираност за отстраняването на катаракта1

Докато мнозинството (80%) от участниците са запознати, че 
операцията е вариант за отстраняване на катаракта, 

почти една четвърт (24%) неправилно считат, че преди да се 
пристъпи към отстраняване, трябва да изчакат катарактата да се 

развие напълно.

КАКВо можЕтЕ ДА НАпрАВИтЕ:

Да се запознаете с рисковите фактори4

•  Възраст над 60 години
•  Незащитено излагане на слънце
•  Тютюнопушене (или бивш пушач)
•  Предишно нараняване на очите, възпаление или операция
•  Продължителна употреба на стероиди
• Диабет, затлъстяване и високо кръвно налягане

Ако сте над 60 години, предприемете 
следните действия

•  Преглеждайте очите си поне веднъж годишно при 
офталмолог

•  Водете здравословен начин на живот
•  Предпазвайте очите си от слънцето, като носите очила и 

шапка

Да се запознаете с възможните варианти  
за лечение

Ако сте диагностицирани с катаракта, говорете с Вашия лекар 
за вариантите за отстраняване на катарактата и коригиране на 
други нарушения в зрението
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