Letehetjük a szemüvegünket?
Új szemészeti kutatás városunkban!
A Kenézy Kórház Szemészeti osztálya és a
Lézer Magánrendelő
szemész orvosa ez év
elején izgalmas kutatásba
kezdett. A kutatás célja
egy speciális szemészeti
szűrő eljárás kifejlesztése
mellyel felismerhetővé
válnak a rejtett fénytörési hibák. A kutatás
azonban egészen más,
meglepő eredményre is
vezetett. A vizsgálati
alanyok közül ugyanis
többen végleg megszabadulhattak szemüvegüktől.
Dr. Sohajda Zoltán, a
Kenézy Kórház Szemészeti osztályának vezetője
beszél a közös kutatásról:

Dr. Sohajda Zoltán

– Valóban érdekesnek és
úttörőnek tűnt az öt-

let: olyan szűrő eljárást
kifejleszteni, mellyel egy
csapásra kiderülhet, megfelelő szemüveggel van-e
kikorrigálva látásunk,
szükséges-e szemüveget
viselnünk. Az eljárás
azon az elven alapszik,
hogy ha a szükségesnél
alacsonyabb, vagy magasabb dioptria értékű
szemüveget viselünk,
szemünkben beindul
egy speciális fókuszáló
mechanizmus, melynek
eredményeképpen képesek vagyunk élesen látni
akár egy nem megfelelő
szemüveggel is. Ilyenkor
azonban szemünkben egy
apró izom folyamatosan
dolgozik. Ez az izomtúlműködés fejfájást,
fáradékonyságot, látászavart, olvasási nehézséget
okozhat. Máskor nem
okoz panaszt, és csak 40
éves kor fölött jelentkeznek a problémák. Ennek
az izomnak a működését
vizsgáljuk egy speciális
berendezéssel, a világon először. Tavasszal
az országos szemészeti
kongresszuson adtuk elő
ötletünket, nem kis feltűnést keltve a szakmában.
Az azóta szerzett tapasztalatokról a kutatást vezető Dr. Csordás Tibor,

A szem működését vizsgáló berendezés

Dr. Csordás Tibor

a Lézer Magánrendelő
ügyvezető orvosa számol
be.
– A szűrővizsgálatot a
kongresszus óta több
ezer emberen elvégeztük,
az eredmények tényleg
meggyőzőek. A rejtett
fénytörési hibák kiszűrése révén a vizsgálatra
jelentkezők majdnem
felénél csökkenteni
tudtuk a szemüveg dioptria értékét. Olyanok is
akadtak szép számmal,
akikkel azt közölhettük,
hogy nem is kell szemüveget viselniük. Az ő
látáshibájukat az előbb
említett belső szemizom
működési zavara okozta,
melyet egy pár napos
gyógyszeres kezeléssel
szüntettünk meg. A kü-

lönleges szűrő eljárásnak
a Lézer Magánrendelő ad
otthont, ahol nemcsak a
rejtett fénytörési hiba felismerésére van lehetőség,
hanem annak teljes korrekciója is megtörténhet.
A vizsgálat része a szemnyomás mérés, a szemfenék vizsgálat, a zöld- és
szürkehályog szűrés is,
így nem kerülheti el a
figyelmünket más szemészeti betegség sem. Az
eljárást nem támogatja a
társadalombiztosítás, de
aki az intézetben rendeli meg az újrakorrigált
szemüvegét, díjmentesen
vehet részt a szűrésen.
A szemészeti szűrővizsgálatra időpontot lehet kérni a (52) 321-798 számon.
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