Zima in naše

oči
– na kaj
naj bomo
še posebej
pozorni
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»Veliko ljudi zimo povezuje z
mokrim in mrzlim vremenom, v
resnici pa je zima letni čas, ko je
zrak tipično bolj suh kot v katerem
koli drugem letnem času. Mrzel
veter še dodatno draži in vpliva
na oči, zato so pogostejše sicer
prehodne težave s suhim očesom.
Tudi v stanovanju je zrak precej
bolj suh, pogosteje še celo bolj
kot zunaj, saj še tisto malo vlage
v zraku zaradi gretja izgubimo.
Težave so sicer prehodne, vendar
kljub temu zelo moteče. Ker so oči
bolj suhe, jih pogosteje mencamo,
kar pa lahko pripelje do še dodatne
iritacije, bolečine in drobnih
odrgnin roženice.«
Kaj lahko naredimo sami zaradi
suhih oči pozimi?
»Umetne solze lahko zelo dobro
blažijo težave zaradi suhega in
dražečega očesa. Pozorni moramo
biti na vrsto umetnih solz, saj jih je
na trgu ogromno, katere so za vas
najprimernejše, pa lahko ugotovi
oftalmolog s pregledom očesne
površine. Poleg umetnih solz je še
veliko stvari, ki lahko zmanjšajo
suhost oči. V ogrevanih prostorih
lahko uporabljamo vlažilce zraka.
Ko delamo za računalnikom,
moramo zavestno večkrat utripniti,
da obnovimo solzni film. Ko gremo
na mraz in veter, si oči zaščitimo s
sončnimi očali, ki imajo zaščito tudi
pri strani, ali smučarskimi očali, ko
smo na snegu ali ledu. Zaščita pri
strani očesa je pomembna; dobro je,

da nam v oko čim manj piha in da v
oko ne prinaša prašnih delcev. Očala
pa ščitijo oko tudi pred mrazom.«
Ali lahko zelo hud mraz povzroča
tudi resne očesne bolezni?
»Pri res nizkih temperaturah lahko
brez ustrezne zaščite na očeh pride
do omrzline roženice, ki se lahko
konča tudi z nepopravljivimi
okvarami. Sonce ima na snegu
še močnejši vpliv, saj se žarki od
snega še dodatno odbijajo, zato je
zaščita proti UV-žarkom nujna; v
nasprotnem primeru sicer lahko
prav tako pride do okvare očesa,
keratitisa, lahko celo do slepote
v ekstremnih razmerah. Zaščititi
moramo torej vse telo, tudi oči, in
pri res nizkih temperaturah nujno
nositi dobra smučarska očala.«

Oftalmologinja Marija
Ana Schwarzbartl Pfeifer
svetuje:
»Poleti uporabljajte sončna,
pozimi pa smučarska očala. Če
so oči bolj suhe, si 4-krat dnevno
nakapajte umetne solze.
Poskrbite, da je zrak v prostoru
dovolj vlažen, od 30 do 50 %;
če je treba, uporabite vlažilec
zraka. Po celodnevnem delu na
zaprte oči – čez veke – za nekaj
minut položite topli obkladek. V
prehrano dodajte več maščobnih
kislin omega 3 ali ribje olje.
Pijte dovolj tekočine in ostanite
dobro hidrirani. Zeleni čaj ublaži
napetost oči, zato ga pijte.
Brez primernih očal se zunaj ne
zadržujte predolgo, vsekakor pa
se brez primerne zaščite izogibajte
sončenju na snegu.«

Katere so najpogostejše operacije
na očesu? Ali letni čas vpliva na
izvajanje očesnih operacij?
»Najpogosteje izvajana operacija
na očesu je operacija sive mrene.
Ta se v Sloveniji izvaja na najvišji
svetovni ravni, v veliki meri tudi
zaradi dr. Vladimirja Pfeiferja,
ki je to operacijo pripeljal na res
najvišjo mogočo raven. Te operacije
so programske in se izvajajo prek
celotnega leta, čeprav se številni
kirurški centri pogosto odločijo,
da jih v juliju in avgustu – delno

»Najpogosteje izvajana
operacija na očesu je
operacija sive mrene. Ta
se v Sloveniji izvaja na
najvišji svetovni ravni, v
veliki meri tudi zaradi dr.
Vladimirja Pfeiferja, ki
je to operacijo pripeljal
na res najvišjo mogočo
raven.
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zaradi dopustov, delno pa zaradi
večje možnosti okužbe po operaciji
ob visokih zunanjih temperaturah
– ne opravljajo. Poleti se izvaja več
operacij odstopa mrežnice, ki se (ne
poznamo vzroka, zakaj) pogosteje
pojavlja prav poleti. Torej poleti
več odstopov mrežnice, pozimi več
operacij sive mrene.«
Kakšni so napotki pacientom, ki se
operirajo pozimi?
»Seveda se pozimi opravljajo vse
operacije kot ob drugih letnih
časih. Po operaciji je dobro, da se
ne izpostavljamo ekstremno nizkim
temperaturam, saj lahko tako pride do
vnetja, ki ga moramo zdraviti. Sicer pa
za operirance veljajo isti nasveti kot za
vse druge ljudi. Osebno raje operiram
pozimi kot v najhujši vročini, ko je
možnost okužbe še večja.«
Ali se pacienti po operaciji sive
mrene lahko savnajo?
»Lahko, paziti je treba na čistočo.

Na žalost se v savni lahko zelo hitro
pripeti, da čistoča ni primerna, da
nam znoj teče v oko ali da zrak ni
dovolj čist; tako savnanje je lahko
škodljivo in po operaciji lahko
pripelje do okužbe, kar je lahko zelo
nevarno. Če so pogoji odlični, pa se
pacienti tudi po operaciji večinoma
lahko savnajo že nekaj dni po
posegu.«
Kaj bi lahko še priporočili našim
bralcem? Kaj naj storijo za svoje oči?
»Predvsem naj skrbijo za čim boljše
počutje, naj se ne zadržujejo samo
v zaprtih prostorih; malo zraka ne
škodi, nujno pa naj nosijo sončna
očala s primerno UV-zaščito.
Pazijo naj na hidracijo, zdravo
naj se prehranjujejo ter pozitivno
razmišljajo o sebi in vsem, kar jih
obkroža. Če bodo sicer v dobri
kondiciji, bodo tudi njihove oči bolj
zdrave, gotovo pa bodo tudi manjše
težave z očmi lažje prenašali in jih
uspešneje rešili.«

