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To željo vam lahko s 
pomočjo implanTacije 

mulTifokalnih 
inTraokularnih leč 

uresničijo v očesnem 
kirurškem cenTru dr. 

pfeifer v središču mesTa 
ljubljane  

(www.okc-pfeifer.si)

Novi pristopi – vid

pacientom lahko omogočimo vid brez 
očal po 40. letu. 

Kako je to mogoče in kako varna je 
operacija?
Marija – Pri operaciji skozi odprtino, 
veliko samo okoli 2 mm, odstranimo 
pacientovo lečo in na njeno mesto 
vgradimo umetno intraokularno lečko. 
Te umetne lečke so lahko večžariščne, 
bi- ali trifokalne, lahko imajo vgrajen še 
cilinder, če to pacientovo oko potrebuje, 
in tako korigirajo dioptrijo na daleč in 
blizu. Vemo, da sicer tudi pacienti, ki v 
mladosti niso potrebovali očal, po 45. 
letu potrebujejo očala za branje, tisti, ki 
so jih potrebovali že prej, pa po 45. letu 
potrebujejo očala za daleč in blizu. S 
tovrstno operacijo se tako znebijo očal 
za daleč kot blizu. Operacija zamenjave 
leče s trifokalno IOL je najuspešnejša 
operacija, ki se na svetu opravlja. 
Operacija je zelo podobna kot operacija 
sive mrene, samo lečka, ki jo vstavimo 
v oko, je drugačna, če se želimo znebiti 
še dioptrije. Tudi pri operaciji sive 
mrene je tako mogoča hkratna odprava 
dioptrije in sive mrene, če se vstavi 
multifokalna leča. 

znanja, tehnologije, timskega dela in 
posluha za posameznika ter njegove 
specifične potrebe. S pomočjo izjemnih 
oftalmologov kirurgov, vrhunske 
tehnologije, trdega dela in večnega 
iskanja več in bolje  iščemo najboljšo 
rešitev za vsakega posameznega 
pacienta. Zavedamo se izzivov in si 
drznemo biti tudi drugačni.

Korekcija dioptrije po 40. letu 
starosti, ko laserska korekcija 
ni več najprimernejša metoda, 
je področje, s katerim ste se v 
Sloveniji začeli ukvarjati prvi. 
Zakaj ste se odločili za tovrstne 
operacije?
Vladimir – Ko sem lastnoročno konec 
80. v Slovenijo prinesel v Evropi eno 
prvih najnovejših aparatur za operacijo 
sive mrene, ki nam jo je podaril po 
rodu Slovenec g. Banko, ameriški 
izumitelj tega aparata, sem vedel, da 
to pomeni popolni preobrat v tehniki 
očesnih operacij. Z leti se je tehnika 
fakoemulzifikacije uveljavila kot danes 
edina sprejemljiva. Z najnovejšimi 
tehnikami in novimi specialnimi 
intraokularnimi lečami danes 

P ogovarjali smo se z dr. 
Vladimirjem Pfeiferjem in 
Marijo Ano Schwarzbartl 
Pfeifer, ki sta vodilna očesna 

kirurga v Sloveniji. Dr. Vladimir Pfeifer je 
svetovno priznani očesni kirurg, dobitnik 
najvišjih priznanj za očesno kirurgijo v 
Evropi in Ameriki. Med drugim je kot 
edini Slovenec prejel oskarja za svojo 
tehniko operacije sive mrene, ki se zdaj 
uporablja široko po svetu. Kot vabljeni 
predavatelj in operater predava in v živo 
operira pred občinstvom v dvorani z 
neposrednim prenosom iz operacijskih 
dvoran (»live surgery«) ter vodi različne 
tečaje in delavnice o novih očesnih 
kirurških tehnikah in kirurških tehnikah 
pri posebno težkih očesnih operacijah 
široko po svetu. Marija Ana Schwarzbartl 
Pfeifer je strokovna direktorica centra 
in hkrati kot kirurginja opravi največje 
število operacij sive mrene v Sloveniji. 

Kakšna je filozofija vašega očesnega 
kirurškega centra oziroma kaj je 
ključ vašega uspeha?
Marija – Vodenje kirurškega centra 
je edinstven proces, ki združuje 
čarobnost kreativnosti, drznosti, 

očesna kirurga marija ana schwarzbartl in vladimir pfeifer v prostorih očesne klinike pfeifer 

brez očal 
Po 40. letu 
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Koliko takšnih operacij opravite v 
vašem kirurškem centru na leto?
Vladimir in Marija – Korekcija 
dioptrije z odstranitvijo pacientove 
leče, ki je lahko motna (cataracta 
oziroma siva mrena) ali pa čista, in 
implantacijo umetne leče v oko je pri 
nas rutinski poseg. Letno izvedemo 
več kot 2.000 takih operacij. Prav 
veliko število letno opravljenih operacij 
uvršča kirurga v skupino visoko- ali 
nizkofrekventnih kirurgov. Midva 
sva oba visokofrekventna kirurga, kar 
pomeni, da na leto vsak opravi več 
kot 1.000 takih operacij. Statistično 
je dokazano, da ima visokofrekventni 
kirurg bistveno manjši odstotek 
zapletov kot nizkofrekventni kirurg. 
Najin odstotek zapletov je pod 0,1 
%, kar naju uvršča v najzanesljivejše 
svetovne kirurge. Cenovno pa so 
operacije izvedene pri nas v Sloveniji z 
najkakovostnejšimi Zeissovimi lečami 
ali drugimi svetovno priznanimi lečami 
bistveno sprejemljivejše kot drugod po 
Evropi. 

Če ima torej nekdo sivo mreno, se 
lahko skupaj z operacijo sive mrene 
znebi tudi očal. Kako je s tem ali je 
to možno pri vsakem pacientu?
Marija – Operacija sive mrene je 
najpogosteje izvajan refraktivni poseg 
na očesu na svetu. Pri tem posegu 
spremenimo dioptrijo očesa. Če ima 
pacient pred operacijo sive mrene 
dioptrijo minus ali plus, mu odstranimo 
njegovo lečo in implantiramo v oko 
novo umetno lečo, ki ima lahko 
poljubno dioptrijo. S pomočjo 
specialnih meritev očesa pred operacijo 
in z izračunom ustrezne intraokularne 
lečke, ki jo med operacijo vstavimo 

v oko, lahko 
pacientu popolnoma 
odpravimo dioptrijo 
na daleč. Na bližino 
bo tak pacient, 
ki ima vstavljeno 
monogokalno lečko, 
še vedno potreboval 
očala. Tudi če je 
imel pred operacijo 
močno dioptrijo 
minus ali plus na 
očalih za daljavo, 
jo ima lahko po 
operaciji nič za 
daljavo. Poseben 
primer pa so pacienti s cilindrom, 
ki morajo po operaciji sive mrene še 
vedno nositi očala za daleč in blizu, 
razen če se jim vstavi torična leča – 
potem potrebujejo samo očala za branje 
po operaciji. 
Vladimir – Pri operaciji sive mrene 
je tako najpomembneje, da se za 
vsakega posameznega pacienta izbere 
najprimernejša leča, ki jo potem med 
operacijo implantiramo v oko, od 
monofokalne do bifokalne, trifokalne, 
torične , bifokalne torične ali trifoklane 
torične lečke. Od tega in stanja očesa 
(mrežnice, roženice ...) je potem 
odvisno, ali bo po operaciji sive mrene 
nekdo potreboval očala samo za blizu 
ali daleč in blizu ali pa bo po operaciji 
brez očal za daleč in blizu. 

S čim se poleg tega še ukvarjate?
Marija – Glavkom in starostna 
degeneracija makule sta drugi 
najpomembnejši področji našega centra. 
Vladimir – Seveda tudi roženica in 
njene bolezni, keratokonus, distrofije in 
degeneracije roženice, otroška kirurgija 

in plastično-
lepotna očesna 
kirurgija. 
Marija – Za vsako 
področje imamo 
zaposlenega 
očesnega 
subspecialista za 
točno določeno 
področje, tako da 
so pacienti vedno v 
najboljših rokah, ne 
glede na diagnozo, 
ki jo imajo. 

Upravljanje s takim kirurškim 
centrom in opravljanje tako 
preciznih operacij je lahko zelo 
stresno. Kako poskrbita za 
sprostitev?
Vladimir in Marija – Vsak teden imamo 
prosti vikend, ki ga skupaj z otroki 
preživimo kar se da aktivno. Poleti si 
privoščimo daljše počitnice. Plavanje, 
potapljanje, jadranje z jadrnico, jadranje 
z jadralnim letalom, jahanje, golf, 
potovanja, včasih kot pilot motornega 
športnega letala, včasih kot turisti, 
pozimi pa smučanje, pogosto prav v 
Italiji ali Avstriji; to so aktivnosti, v 
katerih uživamo. Če poskrbiš za zdravo 
telo, je tudi um zdrav in živahen.  
Predstavitveno besedilo, pripravila Sanja 
Švajger

oči zaupamo najboljšemu kirurgu; odločila 
sem se za operacijo – menjavo trifokalne 
iol-leče pri dr. vladimirju pfeiferju in mariji ani 
scwarrzbartl.
v prihodnji številki bomo opisali potek operacije 
s pacientovega in kirurgovega vidika. pravkar 
teče predpriprava; narejeni so bili številni 
pregledi očesa, nekaj dni pred operacijo pa bo 
treba v oko vkapavati kapljice, ki mi jih bodo 
v okc pfeifer predpisali. Tokrat predstavljamo 
njun center, ki je eden najkakovostnejših v 
evropi pa tudi v svetovnem merilu.

med posegom  
v operacijski 
dvorani okc 
pfeifer

okc dr. pfeifer
barvarska sTeZa 4
1000 ljubljana
00386 1 320 7300 
http://www.okc-pfeifer.si




