
Zrak nám sprostredkuje takmer 90 percent všetkých zmyslových informácií.
Keď ochorie, znášame to veľmi ťažko. Napriek tomu, že sa bojíme straty zraku
viac ako iného ochorenia, o oči sa dostatočne nestaráme

Doprajte očiam
M

ať zdravý zrak nie je samozrejmosťou. Po celý

život nás sprevádzajú rôzne ochorenia očí.

Aj zdanlivo banálny zápal spojoviek môže

bez liečenia prerásť do vážneho problému.

Preto hneď, keď sa začnú prvé ťažkosti so

zrakom, treba vyhľadať očného lekára. Vyšetrenie v pravý čas

môže pomôcť zabrániť trvalému poškodeniu zraku,

dokonca slepote vo vyššom veku.

PRAVIDELNÉ KONTROLY OČÍ
PO šTYRIDSIATKE
O zrak je potrebné dbať od útleho detstva. V súčasnosti stúpa

počet osôb s chybou zraku. Na zhoršenie ľudského zraku má

vplyv aj odlišný spôsob dnešného uponáhľaného života,

používanie umelého osvetlenia, výbojky, silné slnečné svetlo,

fajčenie, cukrovka a niektoré ďalšie choroby. Očiam nepros-

pieva ani intenzívna činnosť pri počítači, niekoľkohodinové po-

zeranie televízie, dlhé čítanie, nočné jazdy autom, ako aj nedos-

tatok spánku, konzumácia alkoholu a fajčenie.

Vo vyššom veku patrí každoročné vyšetrenie zraku k základnej

starostlivosti človeka o vlastný zrak. Pri vyšetrení sietnice

a očného pozadia očný lekár spoľahlivo odhalí aj začínajúce

ochorenie a začne ho liečiť. Včas zistí aj najväčšiu a čoraz čas-

tejšiu hrozbu súčasnosti - vekom podmienenú degeneráciu ma-

kuly (žltej škvrny). Ohrozuje viac ako štvrť milióna obyvateľov

Slovenska vo vyššom veku, asi 30 000 z nich má VPDM už

v pokročilom štádiu. Vekom podmienená degenerácia makuly

je jednou z hlavných príčin praktickej straty zraku u seniorov.

Mnohým ochoreniam sa však dalo včasným zistením predísť.

AJ OČI POTREBUJÚ
SPRÁVNU VÝŽIVU
Vo vonkajšom prostredí vznikajú voľné radikály (vysoko reak-

tívne substancie, ktoré pôsobia na citlivé štruktúry zmyslových

buniek a poškodzujú ich funkčné schopnosti), ktoré ohrozujú

oči a môžu byť príčinou napríklad predčasného starnutia očí.

Na odbúranie týchto voľných radikálov organizmus disponuje

vlastným antioxidačným obranným systémom, na ktorom sa roz-

hodujúcim spôsobom podieľajú vitamíny C a E, stopové prvky

selén, zinok, ako aj prítomné karotenoidy - luteín a zeaxantín.

Luteín pôsobí ako biologická ochrana oči. Absorbuje, podobne

ako ochranný svetelný filter, UV žiarenie a chráni tak citlivú bu-

nečnú štruktúru pred oxidačnými zmenami. Vitamíny C a E sú

zase nenahraditeľnou súčasťou antioxidačného systému

a spolu s najdôležitejšími stopovými prvkami zinkom a selénom

podporujú regeneráciu očných buniek. Nedostatok vhodnej

výživy, ktorá ich obsahuje, urýchľuje starnutie očí a zvyšuje aj

hrozbu vekom podmienenej degenerácie makuly.

Preto ak sa chceme o svoje oči naozaj správne starať, musíme

konzumovať potraviny, v ktorých sa nachádzajú karotenoidy.
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Na informačnú kampaň
o ochorení vekom pod-
mienenej degenerácie
makuly (VPDM) prichá-
dzali ľudia s očakáva-
niami dobrého výsledku,
ale aj s obavami o stave
zraku. Neodradili ich dlhé
rady pred mobilnou oftal-
mologickou ambulanciou.
Z médií, odkiaľ väčšina
ľudí získava informácie,
sa aj 75-ročná dôchod-
kyňa z Banskej Bystrice
dozvedela, že cukrovka
i hypertenzia môžu byť

príčinou poruchy zraku
a že oko tiež môže dostať
infarkt. Mladá Žilinčanka
má otca s touto chorobou,
a tak si pre istotu prišla
dať vyšetriť sietnicu.
VPDM patrí totiž k najčas-
tejším poruchám zraku.
Informačná kampaň Ocu-
vite® BUS TOUR vzbu-
dzuje zvýšený záujem
ľudí. V tomto roku po prvý
raz mobilná očná ambu-
lancia zavítala aj do
Košíc. V Bratislave, Žiline
a Banskej Bystrici si na

bezplatné vyšetrenie siet-
nice oka už starší ľudia
zvykajú. Názov vekom
podmienená degenerácia
makuly napovedá, že vek
tu zohráva dôležitú úlohu.
Makula (žltá škvrna) je
centrálna časť sietnice,
v ktorej môže dochádzať
k postupnému odumiera-
niu buniek, alebo môžu
prerastať cievky z cie-
vovky do sietnice, čo
postupne znižuje ostrosť
videnia. Ochorenie sa nie-
kedy ohlasuje bez väčších

príznakov, inokedy sa
choroba rozvíja rýchlo
a môže viesť až k praktic-
kej slepote.
Výsledky kampane
Informačná kampaň spo-
jená s bezplatným vyšet-
rením sietnice sa konala
v dňoch 14. – 21. júna
2011 a záujem prejavilo
vyše dvetisíc ľudí. Išlo
o rýchle a bezbolestné
vyšetrenie pomocou reti-
nálnej kamery, čo je prí-
stroj, ktorý dokáže odhaliť
skoré štádium VPDM, ale

napríklad aj zeleného zá-
kalu (glaukómu). O vyšet-
renie prejavili najväčší zá-
ujem Košičania, prišlo ich
vyše 660 a z nich až
u 164 sa zistila VPDM.
V Banskej Bystrici lekári
vyšetrili vyše 520 ľudí
a ochorenie zistili v 132
prípadoch. V Žiline vyšet-
rili 578 ľudí a z nich sa
VPDM potvrdila u 57, teda
najmenej zo všetkých
miest. V Bratislave na
vyšetrenie prišlo najme-
nej ľudí, len 426, ale

z nich až 116 malo VPDM,
čo je percentuálne najvyš-
šie číslo. Osvetovú kam-
paň podporila spoločnosť
BAUSCH + LOMB, celos-
vetovo uznávaný výrobca
očných prípravkov. Part-
nerom kampane sú mes-
to Košice a Únia nevidia-
cich a slabozrakých Slo-
venska, ktorá združuje
nevidiacich a slabozra-
kých občanov, ich priaz-
nivcov, priateľov, rodičov
nevidiacich a slabozra-
kých detí. www.ocuvite.sk
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Ľudské telo si tieto látky nedokáže vytvoriť samo, je nutné prijí-

mať ich zo stravy. Sú obsiahnuté predovšetkým v listovej zele-

nine a ovocí. Optimálne sú napríklad papriky, listová zelenina

ako špenát alebo kel. Zeaxantín sa tiež nachádza v poma-

rančoch, mandarínkach alebo vaječnom žĺtku. S pribúdajúcim

vekom sa však zvyšujú skutočné riziká ochorení, ako už zmie-

nená vekom podmienená degenerácia makuly. Vekom

sa tiež znižuje schopnosť organizmu získavať niektoré živiny

v dostatočnom množstve zo zažívacieho traktu. Preto

od určitého veku - 40 rokov - sa odporúča užívať popri

zdravej strave aj špeciálne výživové doplnky, ktoré všetky

potrebné látky obsahujú v optimálnom množstve.

NEČAKAJTE
NA PRVÉ PRÍZNAKY
Naše oči nezostávajú, žiaľ, po celý život rovnako výkonné.

Starnutím organizmu sa u väčšiny ľudí zhoršuje, starne

aj zrak. Dôvodom zhoršenia zraku nie je iba krátkozrakosť

alebo ďalekozrakosť, ale často je to aj vekom podmienená

degenerácia makuly (VPDM). Ochorenie VPDM sa označuje

za podmienené vekom, pretože jeho výskyt súvisí s pribúdajú-

cim rokmi. Čím sme starší, tým je väčšia pravdepodobnosť,

že nás postihne degenerácia makuly. U väčšiny ľudí sa začína

okolo šesťdesiatky. V priemere je touto chorobou postihnutá

až jedna tretina ľudí vo veku sedemdesiat rokov.

Rizikovým faktorom je fajčenie, ktoré predstavuje

až 3-násobne vyššie riziko vzniku ochorenia.

Ohrození sú pacienti s vysokým cholesterolom a vysokým

krvným tlakom, obézni ľudia, diabetici a pacienti

s ischemickou chorobou srdca.

Zákernosť ochorenia je v tom, že spočiatku nebolí a prebieha

bez príznakov. Prvé symptómy degenerácie makuly sa často

odhalia až príliš neskoro.

Aj preto sa ľuďom po štyridsiatke odporúčajú pravidelné každo-

ročné preventívne kontroly u očného lekára, netreba čakať na

príznaky, zmeny. Diagnózu VPDM, rovnako šedý zákal či zelený

zákal môže diagnostikovať iba špecialista.

� Anna Konečná � Foto: dreamstime
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Desatoro
ŠETRENIA OČÍ PRI PRÁCI S POČÍTAČOM

1.Zariaďte si pracovný stôl tak, aby ste sedeli pohodlne

a v pohodlnej vzdialenosti od obrazovky; vaše oči by

mali byť na úrovni vrchnej časti obrazovky.

2.Pri prepisovaní písomností používajte vertikálne

držiaky umiestnené vedľa obrazovky, aby sa oči nemu-

seli často prispôsobovať novým vzdialenostiam.

3.Upravte si jas a kontrast obrazovky.

4.Zmeňte si písmo na takú veľkosť, ktorá je príjemná

pre vaše oči; príliš malé písmo môže zapríčiniť stres

a zvýšenie krvného tlaku.

5.Kontrast medzi žiarením z obrazovky a pozadím

za monitorom nesmie byť príliš veľký, unavuje

to oči, ktoré sa musia veľmi často prispôsobovať;

monitor nemá byť umiestnený pred oknom,

ale ani veľmi tmavou stenou.

6.Monitor osvetlíme zhora alebo zozadu; všeobecne

sa odporúča okolo 300 – 500 luxov.

7.Používajte protiodrazový filter.

8.Zabezpečte si vlhkosť vzduchu v miestnosti (napríklad

kvetmi); suchý vzduch priťahuje prach a dráždi oči.

9.Každú hodinu si urobte 5- až 10-minútovú

prestávku, aby sa oči mohli z času na čas zamerať

aj na objekty v diaľke.

10.Pravidelne striedajte činnosti pri počítači s inými

prácami, lebo pri dlhotrvajúcej práci s monitorom

sa oči nehýbu a málo sa zvlhčujú.

Slovo odborníka

Nezabúdajte, že najlepšia ochrana pred
akýmkoľvek ochorením je PREVENCIA.
Platí to aj pri starostlivosti o zrak.
Pravidelné preventívne prehliadky
u očného lekára dokážu odhaliť viacero zá-
važných očných ochorení. Čím skôr sa zis-
tia, tým úspešnejšie sa dajú liečiť. Jedným
z nich je glaukóm - zelený zákal, pri ktorom
dochádza k postupnému poškodzovaniu
zrakového nervu, čo môže viesť až k sle-
pote. Postihnutý vôbec nemusí trpieť bo-
lesťami oka alebo zmenami vo videní,
a preto často o svojom ochorení ani nevie.
Bez včasnej odbornej pomoci a vhodnej
liečby však môže dôjsť k závažnému poško-
deniu zraku. Preto sa odporúča preventívne
vyšetrenie u očného lekára so zameraním
na vylúčenie zeleného zákalu ľuďom nad 40
rokov 1x ročne. Očný lekár pri preventívnej
prehliadke očí zisťuje aj ďalšie závažné
ochorenie žltej škvrny - vekom podmienenej
degenerácie makuly. Vyvíja sa nenápadne
a zmeny sú definitívne. Preto je včasné od-
halenie ochorenia veľmi dôležité. Vekom
podmienená degenerácia makuly existuje
v dvoch formách - suchá a vlhká. Dnes
vieme čiastočne spomaliť progresiu práve
vlhkej formy injekciami antirastových fakto-
rov podávaných priamo do oka.
U pacientov s cukrovkou je osobitne dô-
ležité pravidelné vyšetrenie očného poza-
dia. Platí, čím skôr odhalíme prvé príznaky
poškodenia sietnice - tzv. diabetickú retino-
patiu, tým úspešnejšia je laserová liečba
drobných krvácaní na sietnici a tým
záchrana videnia.
Vážnou skupinou ochorení sú i refrakčné
chyby oka - krátkozrakosť, ďalekozrakosť
a astigmatismus. Ľudia často podceňujú no-
senie okuliarov alebo nosia nedostatočnú
korekciu, čo vedie k chronickým ťažkos-
tiam. Postihnutí trpia opakovanými bo-
lesťami hlavy a očí, rozmazaným, neostrým
videním, vypadávaním vlasov, tvorbou
jačmeňov, celkovou únavou. Nosenie správ-
nych okuliarov takmer vždy vedie k odstrá-
neniu týchto chronických ťažkostí.
Práca s počítačom vedie k chronickej únave
očí, k bolestiam očí, k pocitom sucha, reza-
nia, pálenia, k pocitu piesku v očiach.
Vzniká tzv. syndróm suchého oka. Oftalmo-
lóg zistí mieru poškodenia tvorby slzného
filmu a odporučí správnu liečbu a náhradu
vlastných sĺz.

MUDr. Adriana Smorádková,
oftalmologička
Očná klinika NeoVízia, Bratislava

harmonia súťaž
Ak nám napíšete, akú výživu potrebujú oči,
môžete získať cestovné balenie roztoku na ošetre-
nie kontaktných šošoviek Biotrue spoločnosti
Bausch+Lomb. Balíček obsa-
huje dve 60 ml fľaštičky roztoku
Biotrue, priesvitné plastové
vrecúško so zipsom, dve puzdrá
na šošovky a návod na použitie.
Praktické balenie poslúži najmä
pri dovolenkových cestách.
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