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Показаха ноВ 
Трима пациенти над 70 г. 
хвърлиха очилата 

ек 
01 
В1 Трима от наи-известните оългар-
ски офталмохирурзи за минути 
опровергаха мнението, че ако си 
възрастен, задължително си с 

очила. Да махнеш очилата след 70-те -
това се превърна в негласно мото на 
Деня на иновациите в очната хирургия, 
който се проведе в столицата този уик-
ен 

Националният консултант 
по офталмология проф. д-р 
Ива Петкова, д-р Алек Топов 
и д-р Димитър Тасков опери
раха трима над 70-годишни 
пациенти. Диагнозата беше 
катаракта (перде) и съпът
стващи очни проблеми. Опе
рациите се излъчваха пред 
техни колеги по видеовръзка. 
Всяка продължи не повече от 
10 минути, а пациентите бяха 
в съзнание през цялото вре
ме и съдействаха на лекари
те. 

При операцията на перде 
се премахва естествената 
човешка леща и се поставя 

изкуствена. Най-разпростра
неният метод, по който това 
се случва и по света, и у нас, 
е т.нар. факоемулсификация 
- лещата се раздробява с 
ултразвукова енергия и се 
изсмуква от окото, за да 
освободи място на изкустве
ната. Методът е безкръвен и 
безшевен. Въведен е в Бъл
гария преди 10-12 години и 
заменя ръчните операции със 
скалпел, правени дотогава. 
Но и при него се използва 
човешка ръка - лещата се 
раздробява под микроскоп, 
като хирургът сам държи 
ултразвуковия наконечник. 

При показаните операции 
на живо беше използвана 
още по-нова методика, която 
тепърва навлиза у нас. Раз
дробяването на лещата се 
извършва, без да се докосва 
окото. Това се случва посред
ством лазерен лъч, който за 
части от секундата прави 
разрезите без човешка наме
са, с точност, непостижима 
за нито един хирург в света. 
Фемтосекундният лазер 
LenSx е особено подходящ 
при сложни случаи, закрито-
ъгълна глаукома, детска 
катаракта. Могат да се пра
вят 2, дори 3 в 1 операции 

едновременно -премахване 
на перде, късогледство, 
далекогледство, астигмати-
зъм, което беше показано и 
през уикенда. 

Денят на иновациите в 
очната хирургия е първото 
научно офталмологично 
събитие през октомври - месе
ца, в който се чества Между
народният ден на зрението. 
Предстоят още три форума, 
насочени към младите офтал
молози и специализантите. 
За първи път те ще се прове
дат не само в София, а в 
Пловдив и Варна. 

Яна АНГЕЛОВА 

Над 55 000 
деца с 
безплатен 
преглед 
при 
зъболекар 

В рамките на кампанията 
за устна хигиена "Веселите 
зъбки" 55 235 деца от 126 
детски градини в цялата 
страна ще получат талони за 
безплатен стоматологичен 
преглед. Инициативата се 
организира от dm България в 
партньорство със Сдружение
то на българските зъболека
ри. Прегледите ще се 
извършват в 380 кабинета в 
24 града. Целта на кампани
ята е да образова родители, 
педагози и деца за ползата 
от правилна устна хигиена 
още от най-ранна възраст, с 
появата на първото млечно 
зъбче. 

Всяко от децата ще получи 
подаръци - паста или четка 
за зъби, забавна чашка за 
жабурене на устата, книжка с 
весели истории, картинки, 


