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Zaščito pred novim
kronavirusom po dveh
mesecih epidemije gotovo poznate: umivanje
in razkuževanje rok,
nošenje maske, kihanje
v rokav. Ker virus v telo
vstopa tudi prek očesne sluznice, je treba
biti pozoren tudi tu: oči
si ne mencajte in se
jih ne dotikajte, pred
okužbo vas v neki meri
varujejo tudi navadna ali sončna očala.
Bistveno pa je, pravi
mag. Vladimir Pfeifer,
dr. med., da jih redno
čistite in da se pri nameščanju in snemanju
očal ne dotikate obraza. Znani strokovnjak je
v pogovoru povedal še
marsikaj zanimivega o
povezavi med koronavirusom in očmi.
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Lepe kot zvezde
Svetovno znani očesni kirurg mag. Vladimir Pfeifer svetuje

Če nosite očala,

jih vsakodnevno čistite
§ Kakšne so možnosti prenosa novega koronavirusa prek oči?
Ker se virus širi s kapljicami, ki jih
okuženi ljudje širijo, ko virusi letijo
po zraku ob govoru ali kašljanju, je
možnost okužbe prek neposrednega
vnosa z okuženimi kapljicami skozi

usta, nos in oči, ali pa posredno
prek predmetov, ki se jih dotaknemo in je prej na njih padla kapljica
iz ust okuženega, mi pa si potem
virus nezavedno prenesemo v nos,
usta ali oči. Zato je bistveno, da se
obraza ne dotikamo z rokami, ki

so potencialno okužene, saj si lahko hitro malo pomencamo oči, si
popraskamo nos, gremo z rokami
v usta in s tem prenesemo virus
iz rok na sluznice. Skozi sluznico pa virus potem vstopi v telo.
Dokazano je, da so koronavirus
izolirali tudi iz solz pozitivnih pacientov, vendar v razmeroma nizkem odstotku, 1–3 odstotka vseh
okuženih ima virus v solzah. Torej
se bolezen lahko širi tudi prek solz
okuženih bolnikov, posebno če je
prisotno vnetje oči, tako z rok ali s
površin, na katere so padle solze.
§ Kako so prišli do spoznanja, da
so tudi oči lahko vstopno mesto za
okužbo?
Zanimivo je, da je bil ravno oftalmolog prvi kitajski zdravnik, ki je
opozoril na sedem svojih oftalmoloških pacientov, ki so zboleli za
pljučnico, podobno SARS-u, že
decembra 2019, vendar so ga obtožili, da dela paniko, in ga celo
kaznovali. Januarja 2020 je isti
oftalmolog pri komaj 34 letih zaradi koronavirusa umrl, saj se je
okužil od sicer domnevno zdrave
glavkomske pacientke. Da pa je
prenos mogoč tudi prek oči, vemo
tudi iz izkušnje iz Pekinga, kjer
je vodja pulmološkega oddelka
zbolel za okužbo s koronavirusom kljub popolni zaščiti z ustrezno masko, rokavicami, plaščem
in kapo, vendar brez zaščite oči.
Zato je zdaj nujna tudi zaščita oči

s posebnimi očali, da se prenos ne
more izvršiti prek očesne sluznice.
§ Kakšno škodo lahko koranavirus naredi na očeh?
Na očeh koronavirus lahko povzroči blago površinsko vnetje,
konjuktivitis, ki sam po sebi ni nevaren za izgubo vida. Kaže se kot
pordele oči, izcedek iz oči, pekoč
občutek. Sam konjuktivitis zato
naj ni vzrok za skrb, da smo morda
okuženi, saj je možnost, da imamo
samo konjuktivitis zaradi koronavirusa, majhna, veliko več možnosti je, da imamo konjuktivitis ali
podobne težave zaradi navadnega
vnetja ali alergije, ki je v tem letnem času najpogostejši vzrok za
rdeče oči. Vnetja oči zaradi koronavirusa sicer ne moremo zdraviti
in to tudi ni potrebno. Hujših posledic na očeh zaradi vnetja oči ob
okužbi s koronavirusom torej ni
pričakovati.
§ Kakšna naj bo torej skrb za oči
med pandemijo in kakšna po njej?
Če nosite kontaktne leče, je bolje,
da v teh dneh uporabljate očala ali
pa enodnevne kontaktne leče, saj
je sicer že zaradi dotikanja leč pri
uvajanju v oko in pri odstranjevanju iz očesa možnost okužbe večja
kot pri nošenju očal. Ker enodnevne kontaktne leče po uporabi zavržemo, se možnost prenosa infekta
zmanjša. Tisti, ki brez kontaktnih

leč ne morejo, naj torej preidejo na
enodnevne kontaktne leče, če pa
to ni mogoče zaradi stanja očesa,
ki potrebuje posebne, na primer
poltrde kontaktne leče, pa je higiena rok bistvena pred in po uporabi
in še večkrat čez dan. Tudi očala
moramo redno čistiti z milom in
vodo, pogosteje, kot smo navajeni. Če nam očala lezejo z nosu, si
jih popravljamo z robčkom, ne z
roko. Očala so tudi vsaj minimalna zaščita oči, saj če se z nekom
pogovarjamo in on pri pogovoru
pljuva kapljice iz ust, nam te kapljice očala zaustavijo. Moramo
pa jih seveda takoj doma očistiti
in si temeljito umiti tudi roke ter
na koncu roke še razkužiti. Navadna očala pa niso zadostna zaščita
za zdravstvene delavce, ki delajo s
potencialno okuženimi bolniki, ti
potrebujejo vezir ali močna tesna
očala, da kapljice do oči sploh ne
morejo priti.
§ Priporočljivo je, da se oči čim
manj dotikamo. Kaj pa, če začutimo srbenje ali draženje? Oziroma
če si moramo v oči dajati kapljice?
V tem primeru je bistvena higiena rok, umivanje in razkuževanje
pred in po dotikanju obraza ali
aplikaciji kapljic. Če si kapljice, ki
iztečejo iz očesa, obrišemo, takoj
zavržemo robček, ki smo ga pri
tem uporabili. Tudi če nas oči sr-

bijo, si jih zavestno ne mencamo.
Mencanje oči oftalmologi tudi sicer močno odsvetujemo. Zdaj pa
je še bolj pomembno, da si oči ne
mencamo, da se obraza ne dotikamo, da to ozavestimo in se poskusimo tega držati tudi pozneje.
§ Približuje se poletje, ko bomo
čas preživeli tudi na morju. Se
prek morske vode med kopanjem
lahko prenaša virus na oči in druge sluznice? Koliko je že znanega
o novem koronavirusu v morski
vodi?
Prenos okužbe je sicer mogoč
prek sladke vode, okužene z izločki pozitivne osebe. Čeprav je

ta možnost izredno mala, so vsi
javni bazeni trenutno še zaprti.
Kako pa se virus zadrži v morski
vodi, ni dovolj dobro raziskano.
Verjetnost, da se okužimo iz morske vode, je verjetno res izjemno
mala, ne morem pa trditi, da ni
mogoča. Vsekakor se priporoča
držati se vseh navodil, ki jih zdaj
v zvezi s higieno rok in drugega že
dobro poznamo. Zdrava pamet je
tudi na mestu, samo ne delajmo se
pa preveč pametne, ker nas lahko
virus preseneti. Pa ne pozabimo
poiskati v še tako slabi stvari kaj
dobrega, pa bo življenje lahko lepo
tudi v teh težkih časih.
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