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Conf. dr. Mircea FILIP• Medic primar oftalmolog• Doctor în ştiinţe medicale• F.E.B.O
• Preşedintele Societăţii Române de OftalmologieÎn România avem medici extrem de talentaţi și interesaţi de viitorul oftalmologiei, care susţin progresul tehnologiei și ţin pasul cu el

În luna octombrie 2019, se va desfășura cel de-al 

XVIII-lea Congres al Societăţii Române de Ofta-

mologie. Vă rugăm să ne spuneţi ce noutăţi de 

investigare și tratament oftamologice vor fi pre-

zentate în cadrul acestui congres?
Oftalmologia este un domeniu în care apar con-

stant noi modalităţi de diagnostic și noi posibili-

tăţi de tratament. În cadrul congresului de la Sinaia 

vom încerca să le adresăm și să le discutăm cu so-

mităţi din lumea oftalmologiei, atât din România, 

cât și din străinătate.Un astfel de exemplu este tehnica Presbyond, 

o nouă tehnică laser pentru tratarea presbiopiei. 

Sunt centre oftalmologice în ţară cu rezultate re-

marcabile, iar altele într-o evoluţie deosebită, în 

sensul că pacientul nu trebuie să vină la Bucuresti 

pentru rezolvarea unei probleme.Aţi fost ales președintele Societăţii Române de 

Oftamologie pentru două mandate. Care au fost 

principalele realizări de când sunteţi președinte?

Într-adevăr, am fost onorat să fiu ales pentru 2 

mandate ca președinte al SRO. Sper că în acest 

timp am reușit, ca societate, să stimulăm și ajutăm 

noua generaţie de oftalmologi și să îi ghidăm în 

această comunitate a oftalmologilor.
De asemenea, susţinem cu desăvărșire progresul 

oftalmologiei și ne mândrim și ne inspiră medicii 

oftalmologi care aspiră întotdeauna spre mai bine, 

care fac inovaţii în diagnostic și tratament.

Veţi candida pentru funcţia de Președinte al So-

cietăţii Române de Oftamologie și pentru urmă-

torii patru ani?Este o decizie grea! Când am fost ales, a fost o 

iniţiativp a colegilor pe care am apreciat-o și res-

pectat-o, nu a fost ideea mea.Cum apreciaţi  relaţile dintre Societatea Română 

de Oftalmologie și Societatea Maghiară de Oftal-

mologie?

Colaborarea este foarte bună, nu numai la nivel 

de societate, ci la nivel colegial. La nivelul societăţii 

noastre, Simpozionul Româno-Maghiar de la Con-

gresul Naţional de la Sinaia este foarte apreciat. 

Dar sunt și alte colaborări foarte utile și practice.Reprezentaţi România la cele mai importante 

congrese oftamologice din Europa. Cum credeţi 

că sunt metodele de investigare și tratament în 

domeniul oftamologic de care beneficiem în Ro-

mânia în comparaţie cu tehnicile utilizate în alte 

ţări?
Din punct de vedere al tehnologiei, în România, 

avem la dispoziţie aparatură performantă de ulti-

mă generaţie, tehnici chirurgicale și laser de înaltă 

performanţă si, cel mai important, medici extrem 

de talentaţi și interesaţi de viitorul oftalmologiei, 

care susţin progresul tehnologiei și ţin pasul cu el. 

Îmbunătăţiri pot fi în unele domenii cum sunt on-
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Prof. dr. Călin Petru Tătaru

• Președintele Societăţii Române 

  de Cataractă și Chirurgie Refractivă

Din fericire oftalmologia este 

o specialitate ce se poate 

compara pentru orice tip 

de intervenţie chirurgicală 

cu orice ţară din lume

În perioada 13-16 iunie 2019 a avut loc cel de-al 

VI-lea Congres al Societăţii Române de Catarac-

tă și Chirurgie Refractivă, cu participare interna-

ţională și Conferinţa Anuală a Societăţii Române 

Retină. Care au fost punctele forte ale celor două 

manifestări?
Anul acesta ne-am bucurat de o participare foar-

te mare: 460 medici specialiști/primari, 150 medici 

rezidenţi, 60 asistente, 30 firme medicale expozan-

te cu 150 reprezentanţi, 20 jurnaliști.

Deoarece la nivel internaţional, luna iunie a fost 

dedicată cataractei am hotărât, împreună cu comi-

tetul știinţific al congresului, ca agenda congresu-

lui să reflecte acest subiect. S-au combinat expe-

rienţa acumulată şi noutăţile din domeniu (tehnici 

chirurgicale, echipamente), astfel încât calitatea 

știinţifică a acestui eveniment a fost garantată.

Ne adunăm în fiecare an să învăţăm şi să ne bu-

curăm de o combinaţie între informaţii legate de 

noile tehnologii şi evenimente de tip work-shop/

wet-lab/hands-on pentru chirurgia cataractei. Chi-

rurgii de renume din ţară şi invitaţii străini i-au învă-

ţat pe tinerii specialiști tainele unei operaţii reușite.

Secţiunile de cazuri clinice evaluate interactiv 

de toţi profesioniștii din sală,  cazuri dificile – așa 

numitele “coșmaruri în oftalmologie”, controverse 

din practica oftalmologică au demonstrat că rămân 

piese de rezistenţă în program.

Tinerii rezidenţi şi specialiști au beneficiat de o 

sesiune de 10 cursuri în care au aflat de la chirurgi 

cu multă experienţă informaţii legate de explorări-

le funcţionale, diagnosticarea şi conduita în cadrul 

operaţiilor de cataractă sau retină.

Ce veţi pregăti medicilor pentru anul 2020 refe-

rindu-ne la această manifestare?

Ne vom strădui să aducem în faţa specialiștilor 

români, toate noutăţile din acest domeniu astfel în-

cât cei prezenţi la congres să înveţe din experienţa 

multor lectori români sau invitaţi străini.

Vor rămâne în lista noastră de invitaţi, specialiști 

în domeniul oftalmologiei, medici dar şi specialiști 

implicaţi în cercetare, care vor prezenta noutăţile în 

domeniu, preocupările și produsele inovatoare de 

ultimă generaţie.

Cu siguranţă tot ce se va lansa la congresele in-

ternaţionale ESCRS 2019 ( Septembrie 2019), AAO 

( Octombrie 2019), ASCRS ( Iunie 2020) va fi pre-

zent şi la SRCCR 2020. Avem o excelentă colabora-

re cu companiile care activează în domeniu şi sta-

bilim împreună zonele de interes.

Tinerii rezidenţi şi specialişti 

au beneficiat de o sesiune de 10 

cursuri în care au aflat 

de la chirurgi cu multă experienţă 

informaţii legate de explorările 

funcţionale, diagnosticarea 

şi conduita în cadrul operaţiilor 

de cataractă sau retină.
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ARTICOLE DE SPECIALITATE

OCT și OCT Angiography 
deschid noi orizonturi 
în oftalmologie și nu numai

pacienții cu migrenă cu aura - A față de cei fără aura - B și pacienți 
sănătoși - C) Aceste descoperiri deschid noi orizonturi în colabora-
rea interdisciplinară.

O altă patologie în care 
OCT-ul își arată magia 
este adenomul hipofi-
zar în care, corespun-
zător cu pierderile 
funcționale de câmp 
vizual cunoscute: he-
mianopsie bitempora-

lă, apare o reducere bitemporală RNFL și binazală  GCL. Ce a fost și 
mai interesant de descoperit în literatura de specialitate sunt cazurile 
în care există modificări OCT într-un adenom hipofizar preperime-
tric și chiar în unul necompresiv. Unul din marile avantaje este posi-
bilitatea de a folosi OCT în monitorizarea doamnelor însărcinate cu 
adenom hipofizar (foto: pacient cu adenom hipofizar și modificări 
câmp vizual nespecifice, reducere GCL, dar fără compresie evidentă 
RMN - situație ce a implicat căutarea unei explicații fiziopatologice).

Uneori ne aflăm în 
fața unei scăderi acute 
de acuitate vizuală a 
unui pacient tânăr cu 
o examinare normală 
de fund de ochi, RAPD 

+ și prima suspiciune este nevrita optică, dar există retinopatii ca 
AZOOR și AIBES care pot fi detectate examinând pacientul rapid 
OCT ceea ce scutește pacientul de teste de imagistică cerebrală 
inutile și cure de doze înalte de corticosterozi (foto : sageata albă 
indică alterări ale zonei elipsoide retina nazală în cazul unui paci-
ent AZOOR).

Acestea sunt doar câte-
va situații clinice în 
care OCT și OCT Angi-
ography și-au câștigat 
locul în cabinetul de 
oftalmologie, dar ca-
pacitatea lor diagnosti-
că, de monitorizare și 

de ajustare tratament în nenumărate patologii este unul din cele mai 
incitante subiecte în oftalmologia internațională.
Bibliografie:
Evaluation of Kayser-Fleisher ring in Wilson disease by anterior segment optical coherence tomogra-phy  dr. Mittanamalli S Sridhar and co. The role of OCT in acute management of neuro-ophthalmic diseases dr. Chan Noel and co.
Foveal and Peripapillary Vascular Decrement in Migraine With Aura Demonstrated by Optical Co-herence Tomography Angiography dr.Melinda Y. Chang and co. Evaluation of the retinal nerve fibre layer and ganglion cell complex thickness in pituitary macroadenomas without optic chiasmal com-pression dr.G.Cennamo and co.

OCT şi OCT Angiography sunt probe imagistice oculare 
non contact ce au devenit în ultimii ani poate cei mai 

buni prieteni ai oftalmologilor, transformând practica medicală la 
nivel internaţional. Prietenia între OCT şi oftalmologie a început în 
urmă cu 25 ani, utilizarea rezumându-se la patologia retiniană, apoi 
încet-încet a cucerit fascinantul glaucom și frumoasa cornee, ajun-
gând să fie utilizat chiar şi intraoperator.

Nu s-a limitat la oftalmologie și a trecut încă din primii ani 
la neurologie, devenind probă obligatorie în monitorizarea 
pacienților cu scleroză multiplă, fiind preluat apoi în multe alte 
specialități: neurochirurgie, endocrinologie, reumatologie, pedi-
atrie, cardiologie.

Mă voi opri doar asupra câtorva situații în care OCT și OCT Angi-
ography și-au demonstrat valoarea.

În boala Wilson, detectarea inelului Kayser-Fleisher ce are obice-
iul de a debuta în zona superioară a corneei poate trece neobservat 
chiar și de către doctorii cei mai experimentați, dar OCT detectează 
rapid hiper-reflectivitatea membranei Descement (vezi foto) - acest 
avantaj poate fi important, uneori inelul Kayser-Fleisher fiind  pri-
ma manifestare a bolii.

OCTA în pacienții 
cu migrenă cu 
aură, dar nu la cei 
fără aură a evi-
dențiat că aceștia 
prezintă o lărgire 
a FAZ ceea ce su-

gerează posibilitatea existenței unei microangiopati ce afectează 
retina și ce poate implica existența unui risc vascular la acești 
pacienți; de asemenea, scăderea densității vasculare în zona superi-
oară foveei și superioară peripapilară pot explica riscul crescut de 
complicații oculare: neuropatie optică ischemică anterioară și pos-
terioară (pacienți sub 50 ani) sau glaucom cu tensiune normală - 
toate aceste anomalii de perfuzie oculară pot reflecta vasculopatie 
cerebrală și sistemică (vezi foto unde se observă FAZ lărgit la 
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Conf. dr. Mircea FILIP
• Medic primar oftalmolog
• Doctor în ştiinţe medicale
• F.E.B.O
• Preşedintele Societăţii Române de Oftalmologie

În România avem medici 
extrem de talentaţi și interesaţi 
de viitorul oftalmologiei, care 
susţin progresul tehnologiei 
și ţin pasul cu el

În luna octombrie 2019, se va desfășura cel de-al 
XVIII-lea Congres al Societăţii Române de Ofta-
mologie. Vă rugăm să ne spuneţi ce noutăţi de 
investigare și tratament oftamologice vor fi pre-
zentate în cadrul acestui congres?

Oftalmologia este un domeniu în care apar con-
stant noi modalităţi de diagnostic și noi posibili-
tăţi de tratament. În cadrul congresului de la Sinaia 
vom încerca să le adresăm și să le discutăm cu so-
mităţi din lumea oftalmologiei, atât din România, 
cât și din străinătate.

Un astfel de exemplu este tehnica Presbyond, 
o nouă tehnică laser pentru tratarea presbiopiei. 
Sunt centre oftalmologice în ţară cu rezultate re-
marcabile, iar altele într-o evoluţie deosebită, în 
sensul că pacientul nu trebuie să vină la Bucuresti 
pentru rezolvarea unei probleme.

Aţi fost ales președintele Societăţii Române de 
Oftamologie pentru două mandate. Care au fost 
principalele realizări de când sunteţi președinte?

Într-adevăr, am fost onorat să fiu ales pentru 2 
mandate ca președinte al SRO. Sper că în acest 
timp am reușit, ca societate, să stimulăm și ajutăm 
noua generaţie de oftalmologi și să îi ghidăm în 
această comunitate a oftalmologilor.

De asemenea, susţinem cu desăvărșire progresul 
oftalmologiei și ne mândrim și ne inspiră medicii 
oftalmologi care aspiră întotdeauna spre mai bine, 
care fac inovaţii în diagnostic și tratament.

Veţi candida pentru funcţia de Președinte al So-
cietăţii Române de Oftamologie și pentru urmă-
torii patru ani?

Este o decizie grea! Când am fost ales, a fost o 
iniţiativp a colegilor pe care am apreciat-o și res-
pectat-o, nu a fost ideea mea.

Cum apreciaţi  relaţile dintre Societatea Română 
de Oftalmologie și Societatea Maghiară de Oftal-
mologie?

Colaborarea este foarte bună, nu numai la nivel 
de societate, ci la nivel colegial. La nivelul societăţii 
noastre, Simpozionul Româno-Maghiar de la Con-
gresul Naţional de la Sinaia este foarte apreciat. 
Dar sunt și alte colaborări foarte utile și practice.

Reprezentaţi România la cele mai importante 
congrese oftamologice din Europa. Cum credeţi 
că sunt metodele de investigare și tratament în 
domeniul oftamologic de care beneficiem în Ro-
mânia în comparaţie cu tehnicile utilizate în alte 
ţări?

Din punct de vedere al tehnologiei, în România, 
avem la dispoziţie aparatură performantă de ulti-
mă generaţie, tehnici chirurgicale și laser de înaltă 
performanţă si, cel mai important, medici extrem 
de talentaţi și interesaţi de viitorul oftalmologiei, 
care susţin progresul tehnologiei și ţin pasul cu el. 
Îmbunătăţiri pot fi în unele domenii cum sunt on-
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cologia oculară, inflamaţiile oculare, transplantul 
de cornee etc.

Aţi ales să vă practicaţi meseria în clinica dvs. pri-
vată Ama Optimex, renunţând a mai practica și în 
spitalele de stat. Care erau problemele cu care va 
confruntaţi în spitalele din România? 

Decizia de a practica doar în privat nu a ţinut 
de dificultăţi întâmpinate în spitalele de stat. Am 
lucrat într-un spital deosebit, Spitalul Militar Cen-
tral, cu multiple satisfacţii. Am luat această decizie 
pentru că mi-a permis să petrec mai mult timp cu 
familia, cu sprijinul căreia și alături de care am des-
chis clinica Ama Optimex.

Ca și avantaje ale practicii în privat, aș putea 
menţiona posibilitatea de a ne dota cu aparatură 
fără aprobări ce necesită lungi perioade de timp și 
de a avea acces la tehnici chirurgicale și laser de 
care nu dispun multe instituţii medicale din Româ-
nia. Un alt avantaj major este îmbunătăţirea comu-
nicării cu pacientul și posibilitatea de a personaliza 
tratamentul în funcţie de nevoile fiecăruia.

Cum vă simţiţi în urma unei intervenţii dificile 
după ce redaţi vederea unui pacient? 

Este greu de descris! E un lucru minunat să simţi 
entuziasmul și bucuria unei persoane a cărei vede-
re s-a îmbunătăţit dramatic după o intervenţie și a 
cărei calitate a vieţii a crescut considerabil în acest 
fel. Mă bucură fiecare rezultat, fiecare zâmbet și 
fiecare „Mulţumesc”. Și mă întristez când pacientul 
nu e bine!

Pentru tratarea miopiei la copii, există posibilita-
tea unei intervenţii chirurgicale înainte de vârsta 
de 18 ani ? Credeţi că sportul de performanţă in-
fluenţează negativ această problemă la copii? 

Când vorbim despre copii, orice intervenţie în 
scop refractiv trebuie bine analizată. În general, 
valoarea dioptriilor se stabilizează în jurul vârstei 

de 18-22 ani, de aceea se evită pe cât posibil o in-
tervenţie până la această vârstă; sigur, se poate re-
aliza, dar riscul de regresie a dioptriilor este mult 
mai mare.

În ceea ce privește sportul de performanţă, e 
dificil de stabilit efectul acestuia asupra evolu-
ţiei dioptriilor. Nu neapărat sportul este cel care 
influeţează modificările de dioptrii, ci puseele de 
creștere ale oricărui adolescent, pusee de creștere 
ce modifică lungimea și forma ochilor și astfel pot 
determina creșterea viciilor de refracţie. Este ade-
vărat că un copil sau adolescent cu miopie mare ar 
trebui să evite anumite activităţi precum săriturile 
în piscină cu capul înainte sau diverse sporturi mai 
agresive datorită riscului de dezlipire de retină.

Cum este să lucraţi împreună cu soţia, fiul și nora 
dumneavoastră? Există opinii diferite în rezolva-
rea cazurilor sau vă completaţi? 

Ama Optimex a început ca un proiect de familie 
și s-a dezvoltat progresiv, adăugând din ce în ce 
mai mulţi membri. Suntem cu toţii o mare familie 
și ne desfășurăm activitatea foarte bine împreună. 

Când avem câte un caz mai complicat sau con-
troversat, avem avantajul de a putea discuta între 
noi, medicii, pentru a lua o hotărâre. Bineînţeles, 
există opinii diferite în anumite cazuri legate de di-
agnostic și tratament, dar nu duc la divergenţe, ci 
la discuţii în vederea alegerii celei mai bune varian-
te pentru pacient.

Faptul că lucrăm împreună, eu și fiul meu, este 
clar un mare avantaj.

În încheiere, vă rugăm să transmiteţi o recoman-
dare pentru colegii dumneavoastră care vor par-
ticipa la al XVIII lea Congres al Societăţii Române 
de Oftamologie.

Vă așteptăm la Congresul Naţional de la Sinaia, 
cu inovaţii, informaţii și invitaţi de excepţie care 
vor împărtăși din experienţele lor!

Vă așteptăm la 
Congresul Naţional 

de la Sinaia, cu 
inovaţii, informaţii 

și invitaţi de excepţie 
care vor împărtăși din 

experienţele lor!  PROGRESSIVE LENSES
MADE FOR THE BEST

www.mediqlense.ro

S U P E R I O R  L E N S 



 PROGRESSIVE LENSES
MADE FOR THE BEST

www.mediqlense.ro

S U P E R I O R  L E N S 



OFTALMOLOGIE10

INTERVIU

Prof. dr. Călin Petru Tătaru
• Președintele Societăţii Române 
  de Cataractă și Chirurgie Refractivă

Din fericire oftalmologia este 
o specialitate ce se poate 
compara pentru orice tip 
de intervenţie chirurgicală 
cu orice ţară din lume
În perioada 13-16 iunie 2019 a avut loc cel de-al 
VI-lea Congres al Societăţii Române de Catarac-
tă și Chirurgie Refractivă, cu participare interna-
ţională și Conferinţa Anuală a Societăţii Române 
Retină. Care au fost punctele forte ale celor două 
manifestări?

Anul acesta ne-am bucurat de o participare foar-
te mare: 460 medici specialiști/primari, 150 medici 
rezidenţi, 60 asistente, 30 firme medicale expozan-
te cu 150 reprezentanţi, 20 jurnaliști.

Deoarece la nivel internaţional, luna iunie a fost 
dedicată cataractei am hotărât, împreună cu comi-
tetul știinţific al congresului, ca agenda congresu-
lui să reflecte acest subiect. S-au combinat expe-
rienţa acumulată şi noutăţile din domeniu (tehnici 
chirurgicale, echipamente), astfel încât calitatea 
știinţifică a acestui eveniment a fost garantată.

Ne adunăm în fiecare an să învăţăm şi să ne bu-
curăm de o combinaţie între informaţii legate de 
noile tehnologii şi evenimente de tip work-shop/
wet-lab/hands-on pentru chirurgia cataractei. Chi-
rurgii de renume din ţară şi invitaţii străini i-au învă-
ţat pe tinerii specialiști tainele unei operaţii reușite.

Secţiunile de cazuri clinice evaluate interactiv 
de toţi profesioniștii din sală,  cazuri dificile – așa 
numitele “coșmaruri în oftalmologie”, controverse 
din practica oftalmologică au demonstrat că rămân 
piese de rezistenţă în program.

Tinerii rezidenţi şi specialiști au beneficiat de o 
sesiune de 10 cursuri în care au aflat de la chirurgi 
cu multă experienţă informaţii legate de explorări-
le funcţionale, diagnosticarea şi conduita în cadrul 
operaţiilor de cataractă sau retină.

Ce veţi pregăti medicilor pentru anul 2020 refe-
rindu-ne la această manifestare?

Ne vom strădui să aducem în faţa specialiștilor 
români, toate noutăţile din acest domeniu astfel în-
cât cei prezenţi la congres să înveţe din experienţa 
multor lectori români sau invitaţi străini.

Vor rămâne în lista noastră de invitaţi, specialiști 
în domeniul oftalmologiei, medici dar şi specialiști 
implicaţi în cercetare, care vor prezenta noutăţile în 
domeniu, preocupările și produsele inovatoare de 
ultimă generaţie.

Cu siguranţă tot ce se va lansa la congresele in-
ternaţionale ESCRS 2019 ( Septembrie 2019), AAO 
( Octombrie 2019), ASCRS ( Iunie 2020) va fi pre-
zent şi la SRCCR 2020. Avem o excelentă colabora-
re cu companiile care activează în domeniu şi sta-
bilim împreună zonele de interes.

Tinerii rezidenţi şi specialişti 
au beneficiat de o sesiune de 10 

cursuri în care au aflat 
de la chirurgi cu multă experienţă 

informaţii legate de explorările 
funcţionale, diagnosticarea 

şi conduita în cadrul operaţiilor 
de cataractă sau retină.
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Cum vedeţi interesul tinerilor medici faţă de acest 
eveniment? Cum susţine Societatea Română de 
Cataractă și Chirurgie Refractivă tinerii rezidenţi?

Tinerii medici, chirurgi cu mai multă experienţă 
sau în curs de formare, şi-au găsit întotdeauna su-
biecte interesante în agenda congreselor SRCCR. 

Cursuri teoretice dar şi multe sesiuni hands-on 
sunt organizate de companiile partenere SRCCR 
sub directa îndrumare a comitetului știinţific.

SRCCR a avut în fiecare an facilităţi financiare 
pentru rezidenţi, taxe reduse de participare la con-
gres.

În 2014 Societatea Română de Cataractă și Chi-
rurgie Refractivă s-a afiliat la ESCRS. Care au fost 
beneficiile acestei afilieri și ce proiecte comune 
vizaţi pentru viitor?

La primul congres SRCCR am susţinut „Acade-
mia ESCRS”, având ca invitaţi reprezentanţi de sea-
mă ai acestei organizaţii. În fiecare an au răspuns 
invitaţiei noastre colegi din străinătate, care au sus-
ţinut cursuri practice şi teoretice privind ultimele 
noutăţi în domeniu prezentate la nivel mondial.

De asemenea, ne dorim, timid, să organizăm o 
sesiune de iarnă a ESCRS, așa cum au făcut în ulti-
mii ani societăţile omoloage din Serbia, Grecia, Slo-
venia, Turcia. Este un proiect important pentru noi 
şi sperăm să îl putem îndeplini la un moment dat cu 
sprijinul ESCRS.

Privind în ansamblu afecţiunile oculare, care con-
sideraţi că este cea mai frecventă, având în vedere 
ritmul de viaţă alert?

Nu cred că ritmul de viaţă alert este “agentul” 
afecţiunilor oculare.

O statisticã din anul anterior spune cã 70% dintre 
românii de peste 60 de ani nu merg la control oftal-
mologic o datã pe an, așa cum recomandã medicii.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 
cel puţin unul din doi vârstnici este afectat de cata-
ractă. Afecţiunea poate să apară după vârsta de 40 
de ani, prevalenţa crescând odată cu vârsta, ea fi-
ind principala cauză de orbire la nivel mondial (51% 
din cazuri).

Realizaţi operaţii dintre cele mai complicate pen-
tru a îmbunătăţi sau restabili vederea pacienţilor. 
În ce stadiu consideraţi că se află chirurgia ocula-
ră din România comparativ cu alte ţări?

Din fericire oftalmologia este o specialitate ce 
se poate compara pentru orice tip de intervenţie 
chirurgicală cu orice ţară din lume. Multe clinici 
private dar şi spitale de stat au dotarea tehnică 
atât pentru blocul operator cât şi pentru exploră-
rile funcţionale.

Experienţa medicilor români e consistentă şi 

chiar dacă sunt doar 250 de chirurgi în ţară, paci-
enţii români sunt pe mâini bune. 

În ce măsură sunt decontate în România interven-
ţiile din aria chirurgie refractive? Ce ar trebuie fă-
cut pentru a îmbunătăţii situaţia?

Colaborarea cu CNAS în domeniul intervenţiilor 
chirurgicale acoperă zona unor afecţiuni medica-
le – cataractă, afecţiuni retiniene, glaucom, oculo-
plastii, strabism.

Aceste operaţii nu au costuri ridicate, presiunea 
financiară în colaborarea cu CNAS nu este impor-
tantă. De exemplu, doar 5% din cristaline artificiale 
utilizate în totalul operaţiilor de cataractă din Ro-
mânia ( pe parcursul unui an) sunt decontate de 
stat. 

Chirurgia refractivă este considerată o chirurgie 
“cosmetică” şi nu este decontată de asigurările me-
dicale de bază în niciun stat european. Poate asi-
gurările private vor acoperi în viitor acest segment.

În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj co-
legilor dumneavoastră.

Având în vedere data interviului, le doresc tutu-
ror o vacanţă cât mai placută și interesantă care să 
le permită o revenire cu forţe proaspete la activita-
tea cotidiană.

Totodată îi invit să participe în număr cât mai 
mare la activităţile stiinţifice din toamna aceasta şi 
aici mă refer atât la Congresul Societăţii Europene 
de Cataractă și Chirurgie Refractivă din septembrie 
de la Paris cât și la  Congreresul Societăţii Române 
de Oftalmologie din octombrie de la Sinaia.

În avanpremieră aș dori să anunţ faptul că al VII-
lea Congres al societăţii noastre va avea loc între 
18 – 21 iunie 2020 posibil în aceeași locaţie cu tentă 
estivală.

Folosesc acest prilej pentru a invita pe toţi cole-
gii mei să fie activi și să propună teme și subiecte 
de discuţii așa cum își doresc pentru ca și manifes-
tările locale să se poată ridica la nivelul celor inter-
naţionale.

Folosesc acest prilej pentru a invita pe 
toţi colegii mei să fie activi şi să propună 

teme şi subiecte de discuţii aşa cum 
îşi doresc pentru ca şi manifestările 

locale să se poată ridica la nivelul celor 
internaţionale.
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Amauroza fugace 
(amaurosis fugax) – la granița 
dintre specialități

• motilitatea oculară;
• examenul biomicroscopic al polului anterior (semne de  

afectare a suprafeței  oculare, uveită, închidere de unghi) și fund 
de ochi (pot evidenția ischemie retiniană, edem papilar, emboli 
retinieni - placă Hollenhorst);

• măsurarea tensiunii intraoculare;
• examinarea câmpului vizual.

Diagnosticul diferențial se face între :
• ocluziile vasculare (arteriale sau venoase retiniene);
• afectarea suprafeței oculare (eroziune corneană, sindrom de 

ochi uscat, corp străin intracornean etc);
• arterită cu celule gigant;
• scleroză multiplă;
• nevrită optică, neuropatia optică ischemică anterioară, ede-

mul papilar;
• epilepsia, migrena cu aură;
• tumorile intracraniene sau intraorbitare.
În afară de testele oftalmologice, trebuie examinată și zona 

arterei temporale și completate cu teste de laborator, consult car-
diologic și neurologic.

Testele de laborator vizează inflamația (VSH, PCR), hiperglice-
mia, dislipidemia, stările de hipercoagulabilitate și sindromul anti-
fosfolipidic, colagenozele, siclemia, iar imagistica se adresează ar-
terelor carotide și inimii; pot fi necesare RMN cerebral, angio RMN, 
CT sau EEG, în funcție de recomandarea medicului neurolog.

Managementul și prognosticul AF depind de etiologie și vizea-
ză rezolvarea episodului actual și prevenirea unora viitoare.  Deși 
în mod normal nu există leziuni permanente, AF poate fi semnul 
unor afecțiuni severe, cu potențial invalidant sau chiar mortal (în 
special accidente vasculare). Reducerea factorilor de risc vizează 
oprirea fumatului, un stil de viață sănătos, activitate fizică, inter-
zicerea consumului de alcool, iar colaborarea interdisciplinară 
este vitală.

E tiologia amaurozei fugace (AF) este frecvent ischemică, 
legată de afecțiuni vasculare (ateromatoza carotidiană, 
emboli, vasospasm, arterită cu celule gigant), dar nu sunt 

excluse afecțiunile neurologice (migrena cu aură, accidentele 
vasculare, hipertensiunea intracraniană, scleroza multiplă prin 
fenomenul Uhthoff), sau oftalmologice (nevrita optică, edem pa-
pilar, drusen de nerv optic, colobom de nerv optic etc). Cauze mai 
rare pentru AF sunt mesele copioase (la pacienți cu perfuzie ocu-
lară deja compormisă, ea apărând din cauza vasodilatației mez-
enterice cu hipoperfuzie oculară secundară), cecitatea corticală 
tranzitorie posttraumatică, epilepsia.

Factorii de risc sunt HTA, ateromatoza carotidiană, diabetul 
zaharat, dislipidemia, bolile mieloproliferative, fibrilația atrială, 
vasculita, colagenoze.  Patofiziologia AF este legată de trombem-
bolism (frecvent din placă din arterele carotidiene), hipoperfuzie, 
vasospasm, vascozitate crescută a sângelui sau boală cerebrovas-
culară aterosclerotică. 

Anamneza pacientului este foarte importantă; vârsta și pa-
tologia asociată, afectarea uni sau bilaterală, eventualii factori 
trigger trebuie evidențiați, la fel ca și durata sau rezoluția com-
pletă/ nu a episodului. Durata este de obicei de la câteva secunde 
la o jumătate de oră, pierderea de vedere apare brusc și pacienții 
descriu frecvent o „perdea care coboară” sau „umbre”. 

 Afectarea monoculară este mai degrabă legată de patologia 
carotidiană, în timp ce AF binoculară este cauzată de patologia 
circulației posterioare (artera bazilară sau vertebrală). Pentru 
pacienții în vârstă o atenție deosebită acordăm simptomelor de 
arterită cu celule gigant (cefalee, oboseală la masticație, hiperes-
tezia scalpului). 

Examenul oftalmologic este obligatoriu, chiar dacă majorita-
tea pacienților se prezintă după dispariția simptomelor. Se vor 
nota :

• acuitatea vizuală;
• reflexele pupilare;

Autor:
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Pierderea temporară a vederii (amauroza fugace) 
este un simptom frecvent întâlnit la adulţi, ea pu-
tând fi mono sau binoculară, cu durată de la câte-
va secunde la minute, este nedureroasă şi se re-
mite spontan.
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OCT și OCT Angiography 
deschid noi orizonturi 
în oftalmologie și nu numai

pacienții cu migrenă cu aura - A față de cei fără aura - B și pacienți 
sănătoși - C) Aceste descoperiri deschid noi orizonturi în colabora-
rea interdisciplinară.

O altă patologie în care 
OCT-ul își arată magia 
este adenomul hipofi-
zar unde, corespunză-
tor cu pierderile func-
ționale de câmp vizual 
cunoscute: hemianop-
sie bitemporală, apare 

o reducere bitemporală RNFL și binazală  GCL. Ce a fost și mai inte-
resant de descoperit în literatura de specialitate sunt cazurile în care 
există modificări OCT într-un adenom hipofizar preperimetric și 
chiar în unul necompresiv. Unul din marile avantaje este posibilita-
tea de a folosi OCT în monitorizarea doamnelor însărcinate cu ade-
nom hipofizar (foto: pacient cu adenom hipofizar și modificări câmp 
vizual nespecifice, reducere GCL, dar fără compresie evidentă RMN 
- situație ce a implicat căutarea unei explicații fiziopatologice).

Uneori ne aflăm în 
fața unei scăderi acute 
de acuitate vizuală a 
unui pacient tânăr cu 
o examinare normală 
de fund de ochi, RAPD 

+ și prima suspiciune este nevrita optică tipică, dar există retino-
patii ca AZOOR și AIBES care pot fi detectate examinând pacien-
tul rapid OCT ceea ce scutește pacientul de teste de imagistică 
cerebrală inutile și cure de doze înalte de corticosterozi (foto : 
sageata albă indică alterări ale zonei elipsoide retina nazală în ca-
zul unui pacient AZOOR).

Acestea sunt doar câte-
va situații clinice în 
care OCT și OCT Angi-
ography și-au câștigat 
locul în cabinetul de 
oftalmologie, dar ca-
pacitatea lor diagnosti-
că, de monitorizare și 

de ajustare tratament în nenumărate patologii este unul din cele mai 
incitante subiecte în oftalmologia internațională.
Bibliografie:
Evaluation of Kayser-Fleisher ring in Wilson disease by anterior segment optical coherence tomogra-
phy  dr. Mittanamalli S Sridhar and co. The role of OCT in acute management of neuro-ophthalmic 
diseases dr. Chan Noel and co.
Foveal and Peripapillary Vascular Decrement in Migraine With Aura Demonstrated by Optical Co-
herence Tomography Angiography dr.Melinda Y. Chang and co. Evaluation of the retinal nerve fibre 
layer and ganglion cell complex thickness in pituitary macroadenomas without optic chiasmal com-
pression dr.G.Cennamo and co.

OCT şi OCT Angiography sunt probe imagistice oculare 
non contact ce au devenit în ultimii ani poate cei mai 

buni prieteni ai oftalmologilor, transformând practica medicală la 
nivel internaţional. Prietenia între OCT şi oftalmologie a început în 
urmă cu 25 ani, utilizarea rezumându-se la patologia retiniană, apoi 
încet-încet a cucerit fascinantul glaucom și frumoasa cornee, ajun-
gând să fie utilizat chiar şi intraoperator.

Nu s-a limitat la oftalmologie și a trecut încă din primii ani 
la neurologie, devenind probă obligatorie în monitorizarea 
pacienților cu scleroză multiplă, fiind preluat apoi în multe alte 
specialități: neurochirurgie, endocrinologie, reumatologie, pedi-
atrie, cardiologie.

Mă voi opri doar asupra câtorva situații în care OCT și OCT Angi-
ography și-au demonstrat valoarea.

În boala Wilson, detectarea inelului Kayser-Fleisher ce are obice-
iul de a debuta în zona superioară a corneei poate trece neobservat 
chiar și de către doctorii cei mai experimentați, dar OCT detectează 
rapid hiper-reflectivitatea membranei Descement (vezi foto) - acest 
avantaj poate fi important, uneori inelul Kayser-Fleisher fiind  pri-
ma manifestare a bolii.

OCTA în pacienții 
cu migrenă cu 
aură, dar nu la cei 
fără aură a evi-
dențiat că aceștia 
prezintă o lărgire 
a FAZ ceea ce su-

gerează posibilitatea existenței unei microangiopatii ce afectează 
retina și ce poate implica existența unui risc vascular la acești 
pacienți; de asemenea, scăderea densității vasculare în zona superi-
oară foveei și superioară peripapilară pot explica riscul crescut de 
complicații oculare: neuropatie optică ischemică anterioară și pos-
terioară (pacienți sub 50 ani) sau glaucom cu tensiune normală - 
toate aceste anomalii de perfuzie oculară pot reflecta vasculopatie 
cerebrală și sistemică (vezi foto unde se observă FAZ lărgit la 
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Povestea unui brand

Domnule Istudor, firma Expertmed LCD împlinește 
anul acesta 25 de ani de activitate. Un sfert de secol 
din România este în sine o realizare extraordinară. Vă 
mai aduceţi aminte cum aţi început?

Vă mulţumesc în primul rând pentru invitaţie și în-
trebare. Eram tânăr și entuziasmat de posibilitatea de 
a aduce claritate în lume. Era prin 1994, o perioadă de 
noi începuturi pentru toată lumea, când încă nu știam 
ce înseamnă tehnici de vânzare, marketing, informaţia 
încă era greu de accesat. Știam faptul că toate spitale-
le, indiferent de specialitatea medicală, duceau o lipsă 
acută de materiale sanitare, aparatură și aveam să le 
ajut. Nu era totul conturat până în cel mai mic detaliu, 
desigur, dar am trecut la acţiune. Mi se părea nedrept să 
nu beneficiem de tratament de calitate, doar pentru că 
medicii nu au instrumentele necesare pentru a practica 
meseria pentru care  studiaseră atâţia ani măcar în mod 
decent dacă nu la cele mai înalte standarde. Domeniul 
medical reprezintă o provocare pentru noi ca și com-
panie, fără doar și poate și avem posibilitatea ca prin 
dedicare să ajutăm oamenii cu care intrăm în contact.

De-a lungul timpului cu siguranţă aţi întâmpinat ne-
numărate obstacole, aţi depășit situaţii neprevăzute 
și aţi învăţat din mers, ca să zic așa, lecţii importante 
atât cu privire la afacere în sine cât și la piaţa pe care 
activaţi. Este ceva ce aţi dori să împărtășiţi?

Nici nu vă puteţi imagina cât de mult și de câte ori 
s-au modificat de-a lungul anilor condiţiile de piaţă dar 
și restul factorilor din acest mediu. Cea mai importantă 
lecţie învăţată este ascultarea clientului și găsirea celei 
mai bune soluţii.

După cum aţi menţionat mai devreme, în toate speci-
alităţile medicale se manifestă o lipsă a
dotărilor. Și totuși, de ce aţi ales să vă specializaţi în 
aparatură și dispozitive pentru oftalmologie?

Realitatea este obiectivă și nu o spun doar eu, însă 
cred că suntem cu toţii de acord că vederea este unul 
dintre cele mai de preţ simţuri. Pierderea, chiar și par-
ţială a vieţii. Un medic ce nu are la dispoziţie tehnica  
necesară pentru a diagnostica și ulterior a stabili un 
eventual remediu, poate afecta în mod iremediabil via-
ţa pacienţilor săi. Acum mulţi ani, eram martorul unui 
astfel de diagnostic și a unei intervenţii nefericite, ce 

a dus, în mod absolut regretabil, la pierderea ochiu-
lui pacientului. Consecinţele, atât pentru pacient dar 
și pentru medic, cum ușor vă puteţi imagina,  au fost 
devastatoare. În acel moment, ceva a rezonat cu mine 
și-am luat decizia să sprijin oamenii în această zonă. 

Acum, în an aniversar, nu se poate să nu va întreb care 
sunt secretele longevităţii firmei Expertmed? Care 
este reţeta?

Ar fi minunat să am o reţetă universală pe care să 
o pot împărtăși, dar nu am din păcate. Determinare 
și dorinţa de a contribui, desigur și în plus am con-
vingerea că ceea ce a contribuit în mod categoric la 
această longevitate a noastră a fost și va rămâne, un 
cumul de perseverenţă, onestitate, flexibilitate și înde-
osebi construcţia unei relaţii cu clienţii/partenerii pe 
termen lung. Totodată, un aport major, determinant, îl 
are echipa alături de care lucrez.  De unul singur mi-ar 
fi imposibil. Expertmed LCD înseamnă de fapt, o echi-
pă de oameni foarte bine pregătiţi, creativi și mai ales 
deschiși la minte, deschiși la nou, dispuși să își asume 
alături de mine sarcina de a educa piaţa, de a oferi so-
luţii optime inovative, personalizate.

Cum arată viitorul Expertmed, acum Expertmed LCD?
În 2018 am iniţiat și anul acesta va continua procesul 

de re-branduire, repoziţionare și reînnoire. Sunt în lu-
cru proiecte foarte interesante, cu parteneri de top din 
industria de aparatură oftalmologică ce vor fi lansate 
începând din acest sezon. Vom continua să venim în 
întâmpinarea profesioniștilor din domeniu (medici of-
talmologi, optometriști, etc.) cu soluţii complete pen-
tru dotarea spaţiilor lor de lucru, soluţii de finanţare 
ale proiectelor de dezvoltare, cursuri practice (work-
shop-uri/seminarii hands-on), demonstraţii live în ca-
drul unităţilor medicale și alte multe activităţi surpriză. 
Știu că Expertmed LCD nu va înceta niciodată să se 
reinventeze. Deja, până acum, de la înfiinţarea firmei 
am făcut saltul de la telefonul cu disc — la telefonia 
mobilă, de la redactarea ofertelor la mașina de scris 
la laptop, de la anunţuri la mica publicitate și reclame 
în ziare am trecut la social media online... abia aștept 
să văd ce ne oferă tuturor, viitorul! Un lucru este cert. 
Viitorul sună bine, precum sloganul unei companii ce-
lebre din anii trecuţi. 

Interviu realizat cu 
domnul Mircea Istudor
•  CEO „EXPERTMED LCD”
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Utilizarea toxinei botulinice 
în tratamentul strabismului 
(chemodenervarea cu toxină botulinică)

cienţi cu strabism, în anestezie locală, sub control elctromografic 
(EMG) şi stabileşte dozele terapeutice.

În 1982, John Lee începe utilizarea BTXA în Europa, la Moorfi-
elds Eye Hospital.

În prezența unei deviații strabice, dacă se injectează BTXA 
în muşchiul contractat, hiperfuncţional, în 2-3 zile se instalea-
ză paralizia, cu un maxim la 2-4 săptămâni de la injectare (ca o 
consecinţă a eliberării progresive a toxinei în fibrele nervoase 
terminale), se menţine în platou până la 6 săptămâni iar rezoluţia 
completă este la aproximativ 3 luni sau mai mult de la injectare, 
cu revenirea totală a funcţiei musculare.

Acest mecanism, de paralizie cu durată suficient de lungă pen-
tru a permite ca tonusul muşchiului antagonist să modifice pozi-
ţia globului ocular spre ortoforie sau chiar spre reversarea devia-
ţiei şi apoi cu revenire treptată spre ortorforie stă la baza utilizării 
BTXA în tratamentul strabismului.

Supracorecţia durează câteva săptămâni, apoi regresează trep-
tat spre ortoforie pentru o perioadă de câteva luni (variabilă de la 
un pacient la altul). La pacienţii care au potenţial de vedere bino-
culară, corecţia rămâne definitivă.  În cele mai multe cazuri, însă, 
deviaţia revine în câteva luni şi pacientul va alege dacă continuă 
tratamentul cu BTXA sau se decide spre alte metode de trata-
ment. Reducerea deviaţiei este proporţională cu mărimea devia-
ţiei strabice înainte de injectare (de aproximativ 60%).

Intervalul între injectări diferă; pacienţii revin când efectul 

D oar tipul A şi B sunt disponibile pe piaţă. Toxina botuli-
nică tip A (botulinum neurotoxin A, BTXA) este utilizată 
în scop terapeutic în afecţiuni oftalmologice şi generale: 

strabism, nistagmus, entropion, retracţia pleoapei, blefarospasm, 
hipersecreţie lacrimară, logoftalmie cu expunere corneană, trata-
mente estetice pentru reducerea ridurilor, a transpiraţiei, a sali-
vaţiei excesive, în migrenă, distonie cervicală, spasticitate.

Primul studiu experimental a fost făcut de către Alen B. Scott, 
Rosenbaum şi Collins în 1973. Ei au testat efectul de inducere a 
strabismului la maimuţa rhesus, a mai multor substanţe (printre 
care BTXA), injectate în muşchii extraoculari, în anestezie gene-
rală, sub control electromiografic (EMG).

BTXA a produs modificări ale poziţiei şi motilităţii oculare cu 
durată între 2 săptămâni şi 8 luni, fără efecte sistemice. BTXA se 
fixeză rapid de terminaţiile nervoase la locul injectării.  Nu ajun-
ge în circulaţia generală, nu s-au detectat anticorpi anti-toxină în 
circulaţie.

Toate tipurile de toxine botulinice inhibă eliberarea de ace-
tilcolină din veziculele presinaptice a nervilor motori, la nivelul 
plăcii neuromusculare, a fibrelor parasimpatice colinergice şi a fi-
brelor simpatice post-ganglionare. Injectată în doze terapeutice, 
intra-muscular, produce paralizia locală a muşchiului. Recupera-
rea funcţiei musculare se face prin regenerea axonilor şi formarea 
de noi joncţiuni neuromusculare.

În 1979, Alan B. Scott utilizează pentru prima dată BTXA la pa-
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Toxina botulinică este o neurotoxină de natură 
proteică, produsă de Clostridium botulinum. 
Această bacterie produce 7 sero- tipuri diferite 
de neurotoxine, denumite de la A la G.
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scade şi nu mai sunt mulţumiţi de poziţia  globului. După multi-
ple injectări, se produce atrofia progresivă a fibrei musculare in-
jectate, iar muşchiul antagonist devine în timp hiperfuncţional şi 
menţine stabilă poziţia globului. Astfel, perioada dintre injectări 
se prelungeşte şi alinierea globilor oculari rămâne stabilă.

Teoretic, orice muşchi extraocular poate fi injectat, dar în ordi-
nea frecvenţei utilizării sunt: muşchiul drept extern, drept intern 
şi drept inferior.

Principalele indicații:
Strabismul concomitent: pentru eliminarea deviaţiei în stra-

bismul consecutiv (esotropia consecutivă şi,   mai frecvent, în 
exotropia consecutivă), strabismul secundar, strabisme deviaţii 
mici, sau în scop diagnostic .

Majoritatea adulţilor cu strabism au avut deviaţia din copilă-
rie. Dacă nu s-a intervenit în timp util, nu s-a dezvoltat fuziunea 
şi nici mecanismele reflexe de menţinere a alinierii oculare, mo-
tiv pentru care pacienţii dezvoltă  strabisme consecutive. Terapia 
de întreţinere cu BTXA oferă posibiltatea reducerii sau eliminării 
deviaţiei cu evitarea re-intervenţiilor chirurgicale multiple.

Strabismul secundar apare ca urmare a scăderii acuităţii vizu-
ale de scurtă sau de lungă durată. În copilărie, ochiul cu vedere 
slabă deviază în convergenţă, la vârstă adultă în divergenţă. De 
multe ori necesită multiple intevenţii chirurgicale, dar fără rezul-
tat stabil. Tratat cu BTXA, se poate reduce deviaţia prin injectări 
repetate cu rezulte stabile în timp.

• Utilizarea în scop diagnostic, se face pentru aprecierea riscu-
lui de diplopie post-operatorie (cu rezultat mai sigur decât testul 
cu prisme), pentru apecierea potențialului de vedere binocula-
ră. La pacienţii cu operaţii de strabism în antecedente se poate 
determina dacă  limitarea versiei  este cauzată de hipofuncţia 
muşchiului operat sau de contractura antagonistului omolateral.  
Dacă după injectarea muşchiului contractat scade deviaţia, acest 
muşchi este cauza deviaţiei.

• În strabismele cu deviaţii mici  riscul tratamentului chirurgi-
cal este de supra-corecţie. Deviaţia se poate corecta cu 1-5 injec-
ţii/pacient, în unele cazuri cu restabilirea fuziunii.

•  Strabismul paralitic, în paralizii uni sau bilaterale de nerv 
cranian VI și III, oftalmoplegie internucleară, miastenie formă 
cronică. BTXA este tratamentul de primă elecţie în paralizii par-
ţial recuperate.

În paralizia de nerv VI, BTXA este folosită ca o cură funcţio-
nală, profilactică, de întreţinere, sau ca adjuvant la chirurgie. Deşi 
nu influenţează rata de recuperare, injectarea imediată, aproape 
de debutul paraliziei previne contractura muşchiul drept intern 
şi apariţia esotropiei. După recuperarea totală a funcţiei nervului 
VI este posibil să se restabilească ortoforia, eventual menţinută 
cu câteva reinjectări.

Injectarea muşchiul drept intern urmată de paralizia lui tem-

porară permite aprecierea recuperării funcţiei muşchiului drept 
extern şi astfel stabilirea planului terapeutic.

• În paralizia completă şi de durată se injectează muşchiul 
drept intern pre- sau intra-operator cu BTXA şi se efectuează 
transpoziţie full-tendon a muşchiul drept superior şi inferior la 
inserţia muşchiul drept extern. Lăsând muşchiul drept intern ne-
operat, scade riscul de ischemie de pol anterior la 4%; eventual, 
muşchiul drept intern poate fi recesat ulterior. În paralizia com-
pletă este strict contraindicată rezecţia muşchiul drept extern, 
pentru că nu îmbunătăţeşte abducţia şi creşte riscul de de ische-
mie de pol anterior.

În paralizia de nerv III: este utilă doar în pareze, cu exotropie 
mare, dar cu motilitatea relativ păstrată.

Strabisme restrictive
BTXA este utilă în faza acută a oftalmopatiei tiroidine, când 

inflamaţia provoacă spasm muscular (contracţie); în sub-sau su-
pra-corecţii chirurgicale ale acestei afecţiuni. Injectarea se face în 
muşchiul drept inferior, pentru corecţia hipotropiei şi/sau drept 
intern, pentru corecţia esotropiei. În faza cronică, după ce se in-
stalează fibroza acestor muşchi, folosirea BTXA nu mai este in-
dicată.

În strabismul după chirurgia dezlipirii de retină, mai ales când 
macula a fost detaşată, cu acuitatea vizuală slabă   şi fără şanse 
de binoculariltate, nu se recomandă tratament chirurgical; BTXA 
este soluţia de elecţie.

Hipotropia după injectarea para-bulbară de anestezic (după 
operaţia de cataractă), este dată de contracţia și ulterior fibroza 
muşchiului drept inferior ca urmare a   toxicităţii anestezicului. 
Injectarea acestuia cu BTXA în faza inițială de contracție corec-
tează deviaţia şi diplopia.

• Utilizarea BTXA la copiii  cu strabism se face în anestezie 
generală (Ketamină, Propofol). Este indicată în strabisme dobân-
dite la copii care au avut vedere binoculară: esotropia consecuti-
vă (după operaţia pentru exotropie), esotropie cu deviaţie mică, 
în paralizia de nerv VI, esotropia cu debut acut, strabismul care 
apare după o perioadă de deprivare vizuală sau pentru a aprecia 
potenţialul de fuziune în cazuri complexe.

Avantajele folosirii BTXA versus dezavantajele chirurgiei
Avantajele folosirii BTXA: este mai puțin invazivă, nu provoa-

că cicatrici pe suprafaţa oculară, se face în anestezie topică, une-
ori este singura soluţie de tratament, de mlute ori are rezultate 
comparabile cu chirurgia.

Dezavantajele chirurgiei: disconfort local post-operator, după 
operații multiple rezultă cicatrici cu hiperemie cronică sau care 
limitează motilitatea oculară. La pacienții fără potențial de resta-
bilire a vederii binoculare, ortoforia obținută prin operație nu este 
menținută mult timp și apare necesitatea unor alte intervenții.
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PRESBYOND – alternativa LASER 
pentru corecția chirurgicală 
a presbiopiei

ta monovision poate fi ajustată nivelului toleranței fiecărui indi-
vid, zona optică se alege în funcție de diametrul pupilar.

PRESBYOND este recomandată pacienților aflați la vârsta 
pesbiopiei, fiind o tehnică familiară, LASIK, ce permite corecția 
miopiilor, hipermetropiilor, și a astigmatismului. 

Evaluarea preoperatorie este una standard pentru orice paci-
ent care urmează să efectueze chirurgie refractivă laser, indife-
rent de tehnică, dar la care se adaugă testarea dominanței ocula-
re, cât și toleranța monovision. Discuția cu pacientul este extrem 
de importantă, trebuie subliniat faptul că după operație va avea o 
acuitate vizuală diferită între ochi, că nu se recomandă să facă o 
comparație în acest sens, că durata până creierul va reuși să su-
prapună complet cele două imagini diferă de la individ la indi-
vid, în medie fiind de 4-6 luni. În tot acest interval poate resimți 
diferențe în acuitatea vizuală, de la zi la zi, fie la aproape, fie la 
distanță, iar exercițiul vizual intens este foarte important pentru 
scurtarea acestui interval.

Din punctul de vedere al chirurgului, este o tehnică LASIK 
standard, cu urmărirea postoperatorie corespunzătoare. Pe lângă 
complicațiile uzuale procedurii LASIK, ne putem confrunta cu o 
incapacitate a pacientului de a se acomoda, în foarte rare situații, 
fiind astfel necesară corecția ochiului non-dominant pentru o 
acuitate maximă la distanță și portul ochelarilor la aproape, fiind 
astfel o soluție reversibilă. În situația apariției ulterioare a cata-
ractei, după PRESBYOND se poate opta pentru implantarea ori-
cărui tip de cristalin artificial.

Rezultatele obținute până în prezent recomandă PRESBYOND 
ca fiind încă o alternativă, pentru tratarea presbiopiei, pe lângă 
implantul de cristalin multifocal.

Î n articolul de față dorim să prezentăm metoda PRESBYOND, 
concepută de renumitul chirurg englez Prof. Dr. Dan Reinstein 
împreuna cu inginerii specializați în domeniul laserului în of-

talmologie a firmei germane Carl Zeiss Meditec.
PRESBYOND este o opțiune mai avansată de a trata pierderea 

acomodației legată de vârstă. Ea combină acuratețea chirurgiei 
refractive corneene cu beneficiile creșterii profunzimii focaliză-
rii. Este practic o tehnică monovision care în plus induce aberații 
de sfericitate ochiului până la un anumit nivel, optimizând în 
acest fel chirurgia laser.

Prin PRESBYOND ochiul dominant este corectat pentru a 
avea acuitatea maximă la distanță, iar ochiul non-dominant este 
adus la o dioptrie sferică de -1,5, fiind astfel utilizat pentru vede-
rea de aproape.

Această tehnică micromonovision asociază creșterea profun-
zimii focalizării fiecărui ochi prin intermediul unui profil op-
timizat al ablației, ce realizează un gradient refractiv continuu, 
pentru toată zona optică, tratată a corneei. Astfel, ca rezultat cele 
două imagini obținute cu fiecare ochi fuzionează, permițând o 
vedere bună atât la distanță, cât și la citit fără ochelari. Așa numi-
ta ”blended zone” ușurează creierului suprapunerea celor două 
imagini, ce determină obținerea binocularității, față de monovi-
sion-ul convențional.

Preoperator se realizează câte o nomogramă pentru fiecare 
ochi pentru a obține o refracție target optimizată, iar componen-
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Rezolvarea presbiopiei este o chestiune foarte 
arzătoare a oftalmologiei zilelor noastre. Cerce-
tători şi chirurgi renumiţi au imaginat o serie de 
metode chirurgicale pentru a scăpa omul modern 
de disconfortul purtării ochelarilor de citit sau a 
celor progresivi, după caz. Totuşi nicio metodă nu 
s-a dovedit a fi perfectă şi fiecare dintre ele trebu-
ie văzută ca un compromis în obţinerea indepen-
denţei faţă de ochelari.
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Retinopatia diabetică
tensiunii intraoculare și a polului anterior ocular). • Angiofluorogra-
fia (AFG) metodă prin care se poate afla cât de severă este afectarea 
retinei, se injectează o substanță de contrast, fluoresceină și realizează 
câteva fotografii succesive ale fundului de ochi. • Tomografia retiniană 
(OCT) permite diagnosticarea unor complicații de la nivelul retinei. 
• Ecografia de pol posterior.

Metodele de diagnosticare a retinopatiei diabetice sunt:
• Retinopatia diabetică este o afecțiune care odată debutată, conti-

nuă să existe. În cazurile avansate se recurge la intervenții chirurgicale 
(operații de vitrectomie) aplicații laser, injectări de aer, gaz expandabil 
sau ulei de silicon, în funcție de fiecare caz în parte. Deoarece retinopatia 
diabetică trece adesea neobservată până când se agravează, persoa-
nele cu diabet zaharat ar trebui să solicite o examinare a fundului de 
ochi cel puțin o dată pe an. Detectarea precoce, tratamentul în timp 
util și îngrijirea adecvată a sănătații oculare vă pot proteja împotriva 
acestor boli.

Exminarea fundului de ochi  permite medicului să observe:
•  Schimbări în 
structura vaselor 
de sânge (crește-
rea anormală în 
număr a acestora 
și posibila apa-
riție a anevrisme-
lor). •  Vasele de 
sânge care au he-
moragii. • Umfla-
rea maculei (ede-

mul macular). •  Modificări ale cristalinulu. •  Deteriorarea 
țesutului nervos. • Apariția depozitelor de grăsime.

Tratament laser pentru retinopatie diabetică.

Tratamentul Laser în cazul retinopatiei diabetice constă în 
aplicarea fasciculelor de undă Laser, aplicate pe retină (fotoco-
agulare), cu scopul de a stopa apariția și dezvoltarea de noi vase 
de sânge și de a arde vasele nesănătoase (neovasele) și de a redu-
ce hemoragiile, exudatele și edemul macular. Tratamentul poate 
consta în una sau mai multe şedinţe Laser, 4-5, în funcţie de gra-
vitatea retinopatiei diabetice. Sursa: www.vitreum.ro 

P ersoanele cu diabet zaharat sunt predispuse să dezvolte 
o boală oculară numită retinopatie diabetică. Afecțiuni 
oculare care afectează persoanele cu diabet zaharat includ 

și edemul macular diabetic, cataracta și glaucomul. Retinopatia 
diabetică este o afecțiune a vaselor de sânge care își deteriorea-
ză structura și funcția normală, nu mai irigă retina, devin slăbite, 
se rup și inundă retina de sânge (exudate și hemoragii retiniene) 
reducând vederea. Evoluția este lentă, se întinde pe ani de zile, 
iar fără un tratament adecvat poate să ducă la orbire. Cauzele 
bolii sunt diverse și nu în totalitate cunoscute, odată apărută, 
evoluția acesteia nu poate fi oprită, ci doar încetinită, de aceea 
este esențială diagnosticarea timpurie a acestei afecțiuni.

Ce este edemul macular diabetic?
Edemul macular este acumularea de fluid într-o regiune a retinei 

numită maculă. Macula este importantă pentru vizibilitatea detailată 
și clară. Edemul macular este cea mai frecventă cauză de pierdere a 
vederii la persoanele cu retinopatie diabetică. Aproximativ jumătate 
dintre persoanele cu retinopatie diabetică vor dezvolta edem ma-
cular. Deși este mai probabil să apară când retinopatia diabetică se 
agravează, edemul macular se poate întâmpla în orice stadiu al bolii.

Stadiile de evoluție ale retinopatiei diabetice:
• Retinopatie diabetică minimală neproliferativă. Acesta este stadiul 

incipient al retinopatiei diabetice. În acest stadiu mici vase de sânge au 
scurgeri, făcând retina să se umfle (edem macular). De asemenea, în 
acest stadiu, vasele de sânge din retină se pot închide (ischemie macu-
lară), când se întâmplă acest lucru, sângele nu poate ajunge la maculă. 
• Retinopatie diabetica pre-proliferativă: este un stadiu mai avansat, 
exudatele și hemoragiile sunt mai numeroase și diverse, vederea este 
modificată. • Retinopatie diabetică proliferativă: este stadiul cel mai 
avansat al bolii, hemoragiile intraoculare sunt masive (hemoftalmus) 
apar vase noi, fragile care se rup sau pot să apară diverse formațiuni 
din țesut fibros care să ducă la dezlipirea retinei.

Metodele de diagnosticare a retinopatiei diabetice sunt: 
• Examenul clinic oftalmologic (măsurarea acuității vizuale, a 
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Centrul oftalmologic Optinis, Cluj-Napoca Str Republicii nr 13/5,. desfasoară o activitate medico-chirurgicală destinată tuturor vâr-
stelor cu aparatură ultramodernă necesară diagnosticării și tratării diverselor afecţiuni oftalmologice (vicii de refracţie, chirurgia 
cataractei prin microincizii cu implant de cristaline artificiale multifocale, glaucom, chirurgie vitreo-retiniană, strabism etc.). In-
tervenţiile chirurgicale se efectuează în anestezie topică, evitandu-se astfel riscurile anestezie prin injectare, cu aparatul de facoe-
mulsificare Constellation (produs de firma Alcon) , microscop operator Zeiss - Lumera T de ultimă generţie și instrumentar modern 
de cea mai bună calitate. De asemenea, în vederea creşterii calităţii actului medical folosim Tomograful în Coerenţă Optică Cirrus 
HD photo 800 Zeiss, recent lansat internaţional, care pe lângă analiza pe straturi ale retinei și nervului optic, efectuează angioflu-
orografie și autofluorescentă (utilă în depistarea din stadii preclinice ale DMLV legată de vârstă), laserul fotocuagulator Pure Point 
Alcon, laser YAG Alcon, biometru Ocuscan RX Alcon, perimetru computerizat Zeiss, topograf cornean CA 200 Topcon, biomicroscop 
Tagagy cu posibilitatea efectuării pozei de pol anterior, tonometru noncontact, Tonopen, Goldman, refractometru Zeiss de ultimă 
generaţie, refractometru pentru copii Plusoptix, ecografie oculară. Astfel, calitatea actului medico-chirugical și confortul pacientu-
lui sunt la standartele necesare unei recuperări și integrări socioprofesionale foarte rapide.

OPTINIS Centru Oftalmologic
Mobil: 0723.242.000 • 0744.208.333 • 0264/590304
Str. Republicii nr 13/5, 400015, Cluj-Napoca 

Dr. Marius Cristian Nistor
Medic primar oftalmolog

OPTINIS
CENTRU OFTALMOLOGIC
INVESTIGAŢII ŞI TRATAMENTE DE ÎNLATĂ PERFORMANŢĂ

Tel/: 0264-590.304
Mobil: 0723.242.000
www.ochiul.ro
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• Chirurgia cataractei
• Chirurgia refractivă
• Chirurgia vitreo-retiniană
• Chirurgia glaucomului, pleoapei, strabismului 
• Tratamente laser
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Omega-3 - o constantă nutrițională 
esențială pentru menținerea 
sănătății ochilor

Acizii grași Omega-3, cunoscuți și sub denumirea de acizi 
grași polinesaturați esențiali, sunt vitali pentru buna 
funcționare a organismului uman, însă trebuie asigurați 

prin dietă, deoarece organismul nu îi poate produce. Numeroase 
studii au demonstrat rolul crucial al 
acizilor grași Omega-3 în menținerea 
sănătății în general, dar mai ales pen-
tru buna funcționare a sistemului 
nervos și cardiovascular. Alte beneficii 
includ reducerea proceselor inflama-
toare, scăderea riscului apariției unor 
boli cronice grave precum diabetul, ar-
trita și chiar a cancerului. 

Acizii Omega-3, supranumiți 
și “Grăsimile inteligenței” sunt 
importanți pentru sănătatea noastră 
încă din perioada prenatală, în peri-
oada extrem de solicitantă a sarcinii, 
când femeile au nevoi crescute de acizi 
grași Omega-3, atât pentru sănătatea 
proprie cât și a copilului, dar și după 
sarcină, în perioada alăptatului, când 
bebelusii se pot bucura de acțiunea 
pozitivă pe care le-o oferă acizii grași 
Omega-3. În ultimul trimestru de sar-
cină se definitivează formarea creie-
rului copilului, a retinei și a sistemului 

Nu mai este de mult un secret fap-
tul că o alimentaţie sănătoasă este 
esenţială pentru a ne bucura de lon-
gevitate şi de o sănătate trainică, din 
copilărie şi până la senectute. Şi ochii 
noştri au nevoie de nutrienţi pentru 
a-şi menţine capacitatea şi acuitatea 
vizuală cât mai mult timp. O alimen-
taţie sănătoasă pentru ochii noştri ar 
trebui să includă o dietă variată, boga-
tă în legume şi fructe care să ne asi-
gure necesarul de vitamine, minerale 
şi alte substanţe nutritive esenţiale.

nervos, pe baza rezervelor de Omega-3 ale mamei. Dacă aceste re-
zerve sunt sărace, pot apărea carențe în dezvoltarea copilului. 

O serie de studii clinice au demonstrat că acizii grași Ome-
ga-3 EPA și DHA reprezintă o resursă naturală extrem de utilă 
pentru obținerea și menținerea sănătății ochilor. DHA, prezent 
cu precădere în binecunoscutele fosfolipide, reprezintă consti-
tuentul major al lipidelor creierului și retinei și exercită atât un 
rol constitutiv cât și unul de protecție, influentând funcționarea 
optimă a acestor țesuturi. 

Acizii grași Omega-3 sunt un adjuvant de încredere în 
dezvoltarea și menținerea acuității vizuale, în prevenirea 
degenereșcenței maculare sau a sindromului ochiului uscat, pro-
tejând celulele fotoreceptoare împotriva stresului oxidativ, a su-
prasolicitării sau a modificărilor cauzate de înaintarea în vârstă. 

Ca și component structural al membranelor celulare, DHA 
are de asemenea capacitatea de a influența procesele implica-
te în funcționarea acestora. Acizii grași esențiali, pot susține buna 
funcționare a glandelor și canalelor oculare, buna drenare a lichidului 
intraocular și scăderea riscului de creștere a presiunii intraoculare și 
de apariție a glaucomului. În cazul în care celulele corpului uman și 
ale creierului uman sunt lipsite de acești acizi grași esențiali, de care 
au nevoie să crească și să funcționeze, celulele vor înlocui acizii grași 

cu alte grăsimi similare, dar care pot fi dăună-
toare și le vor diminua funcțiile. Așadar, aci-
zii grași Omega-3 reprezintă pe tot parcursul 
vieții o constantă nutrițională esențială pen-
tru obținerea și menținerea sănătății noastre 
în general și indispensabilă pentru funcția 
vizuală. Peștele este o sursă excelentă de acizi 
Omega-3, însă atenție la calitatea peștelui 
consumat, care nu poate fi purificat și de ase-
menea, ținând cont ca prin prelucrare termi-
că, peștele pierde o mare parte din conținutul 
de omega-3, devine evidentă recomandarea 
specialiștilor privind creșterea aportului de 
Omega-3, cu ajutorul suplimentelor alimen-
tare pure, de calitate premium, de la brand-
uri de încredere, precum uleiurile de pește 
LYSI Islanda! 

Uleiurile de pește de la Lysi Islanda 
sunt suplimente excepționale, obținute 
din materie primă de cea mai bună cali-
tate, prelucrată cu tehnologii de ultimă 
oră și conțin nutrienți esențiali pentru 
sănătatea ochilor!



Omega-3 Ochi Sănătoși -
esenţial pentru sănătatea vederii

| www.sagasanatate.ro |
| www.lysi.ro | 

| Tel.: 0722.810.692 |

| www sagasanatate ro |
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Hemoragia în vitros
Factori de risc. Factorii de risc sunt în strânsă legătură cu cauzele 
hemoragiei în vitros. Persoanele care suferă de retinopatie diabetică au 
un risc ridicat. Persoane mai tinere de 40 de ani care prezintă hemo-
ragie în vitros, au adesea un istoric de trauma oculară recentă, în timp 
ce persoanele mai în vârstă care nu suferă de diabet, au suferit cel mai 
probabil o dezlipire de retină. Pacienții care iau anticoagulante trebuie 
să știe că un astfel de tratament cauzează hemoragia intravitreană, dar 
poate intensifica sângerarea atunci când ea apare. Persoanele care su-
feră de leucemie sau trombocitopenie ar putea avea un risc mărit, dar 
aceste cazuri sunt foarte rare.
Simptome. Simptomele hemoragiei în vitros sunt variate, dar de 
obicei, acestea includ puncte negre plutitoare în câmpul vizual și/sau 
pierderea vederii clare. Niciunul din aceste simptome nu este însoțit de 
durere. În stadii incipiente sau ușoare, hemoragia poate fi descrisă prin 
prezența în câmpul vizual a unor mici puncte negre plutitoare, senzația 
de pânză de păianjen peste vedere, viziune încețoșată, umbre sau pete 
roșiatice care apar și dispar. O hemoragie mai serioasă limitează acuita-
tea vizuală și câmpul vizual, ajungând să cauzeze scotoame (pierderea 
vederii într-o anumită zonă a ochiului). Pacienții afirmă adesea că ve-
derea este mai dificilă dimineață, deoarece sângele s-a așezat pe spatele 
ochiului, acoperind macula.
Diagnosticare. Există mai multe metode de diagnosticare pe care 
medicul specialist le-ar putea aborda. Acestea se aleg ținând cont de 
cauza hemoragiei, dacă aceasta este cunoscută sau nu, și în funcție 
de alte patologii oftalmice de care pacientul ar putea suferi. De aceea, 
primul pas al diagnosticării îl reprezintă stabilirea istoricului medical al 
pacientului. Metodele de examinare cele mai abordate sunt: • Examen 
oftalmoscopic cu rolul de a descoperii celule roșii în partea anterioară 
a vitrosului. Se notează prezența roșeții la nivelul irisului, precum și 
existența presiunii intraoculare. • Sonografia – se optează pentru aceas-
tă metodă atunci când pacientul suferă de cataractă. • Investigarea reti-
nei cu scopul de a depista o eventuală ruptură sau dezlipire. • Ecografie 
– practicată atunci când cauza hemoragiei nu este clară, și atunci când 
există suspiciunea prezenței unor vase sanguine anormale.
Tratament. Tratamentul pentru hemoragia în vitros depinde de ca-
uza și de severitatea sângerării. Scopul principal al tratamentului este 
acela de a stopa hemoragia, și de a trata apoi cauza. Medicul poate 
sugera o poziție de repaus verticală a pacientului, cu scopul de a pre-
veni disiparea sângelui în vitros. În cazul hemoragiilor ușoare, este 
recomandată așteptarea resorbției spontane a sângerării, ceea ce poa-
te avea loc pe parcursul a 2 – 3 luni, în funcție de gradul de lichefiere 
al vitroasei. În cazul în care pacientul prezintă complicații, cum ar fi o 
dezlipire de retină, sau atunci când resorbția sângerării nu are loc, se 
va efectua o intervenție chirurgicală cunoscută sub denumirea de vi-
trectomie. Aceasta are rolul de a elimina hemoragia și de a trata orice 
altă afecțiune legată de retină sau vitros. Dacă hemoragia este severă, 
intervenția chirurgicală este recomandată imediat. Medicul va ține cont 
dacă sângerarea poate fi cauzată sau încurajată de alte afecțiuni oculare 
precum retinopatia diabetică sau tromboză. În cazul acestor pacienți, 
ar putea fi necesară aplicarea unui tratament cu Laser Argon pe retină.

Sursa: www.vitreum.ro

Simptome și tratament. Atunci când vederea este afectată brusc, 
pacienții sunt adesea șocați și nedumeriți în legătură cu ce le-a cauzat 
defectul acut de vedere. E normal să fie așa, din moment ce vederea este 
simțul pe care ne bazăm poate cel mai mult în viața de zi cu zi. Atunci când 
ne confruntăm cu o astfel de situație, pașii trebuie să fie clari în mintea 
noastră: programăm imediat o consultație la un medic specialist, el fiind 
singurul care ne poate oferi un diagnostic clar în urma unei investigații 
medicale, și nu administrăm tratament după ureche. Hemoragia în vitros 
este una din afecțiunile care pot duce la alterarea bruscă a vederii. Mai jos 
prezentăm cauzele, simptomele și tratamentul în acest caz.
Ce este hemoragia în vitros? În primul rând trebuie să înțelegem 
ce este corpul vitros și ce rol are. Corpul vitros se situează în centrul 
globului ocular, între cristalin și retină, și apare sub formă de „gel”. Un 
vitros sănătos este complet transparent permițând luminii să ajungă la 
retină fără probleme, obținându-se astfel o vedere clară. Hemoragia în 
vitros reprezintă pătrunderea sângelui în acest „gel”, de obicei din cauza 
unui blocaj sau a unei deteriorări la nivelul vaselor de sânge de pe reti-
nă. Deși depistarea hemoragiei vitroase este relativ ușoară, atunci când 
este făcută de un specialist, de cele mai multe ori e nevoie de investigații 
amănunțite care să determine cauza hemoragiei.
Cauzele hemoragiei în vitros. Există trei mari categorii de cau-
ze ale hemoragiei în vitros: 1. Dezvoltarea unor vase sanguine anor-
male. Unele afecțiuni oculare pot cauza dezvoltarea de vase sanguine 
anormale, care sângerează în corpul vitros. Acesta este cazul în stagiile 
avansate ale retinopatiei diabetice, ocluzia anumitor vene retiniene, 
sau a formării de neo-vase în unele cazuri de degenerescență maculară. 
În acest caz, vasele de sânge nou-formate și delicate, vor crea o hemora-
gie în vitros. 2. Ruptura unor vase sanguine normale. Vasele de sânge 
retiniene care sunt deteriorate din cauza unui traumatism sau a unei le-
ziuni, pot cauza o hemoragie intravitreană. Și alte probleme oculare pot 
deteriora vasele sanguine retiniene, cum ar fi ruptura de retină. O altă 
cauză este ocluzia unei vene retiniene. În acest caz, venele care hrănesc 
retina sunt blocate, ceea ce duce la hemoragie în „gelul” vitros. O cauză 
rară a hemoragiei intravitreană este sindromul Terson, care provoacă 
sângerări cunoscute sub denumirea de sângerări subarahnoidale. Hi-
pertensiunea sau boala Eales sunt alte cauze cunoscute. 3. Sângerarea 
dintr-o sursă adiacentă. Ocazional, sânge din altă sursă poate provo-
ca hemoragie în vitros. Deși este foarte rar, o hemoragie în altă parte a 
ochiului, sau chiar o tumoră, poate cauza scurgerea sângelui în corpul 
vitros.
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• Diagnosticarea precoce și 
tratamentul ţintit cu 
Angio-OCT NIDEK RS-3000 
Advance 2
• Proceduri laser care pot fi 
efectuate în câteva minute 
cu Laserul Yag
• Câmp vizual computerizat 
OCULUS centerfield

CMI Oftalmologic 
desfășoară o activitate medicală 
destinată tuturor vârstelor.
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necesară diagnosticării și tratării 
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Degenerescența 
maculară exsudativă- 
provocări terapeutice

când întreruperea tratamentului este decisă în funcție de evoluția 
bolii. 

Ranibizumab – Se recomandă injecții lunare continue timp 
de 2 ani cu monitorizare lunară strictă folosind imaginile OCT. 
Tratamentul se continuă lunar până la atingerea acuității vizua-
le maxime posibile, la 3 evaluări lunare consecutive. În perioada 
posttratament, acuitatea vizuală se evaluează lunar. Tratamentul 
trebuie reluat atunci când monitorizarea indică pierderea AV, iar 
injecțiile lunare se continuă până când aceasta este stabilă din 
nou, pentru trei evaluări lunare consecutive. 

Bevacizumab - Cele mai bune rezultate folosind bevacizumab 
sunt obținute cu un regim fix de tratament lunar. Ranibizumab, 
față de bevacizumab pare să păstreze rezultatele mai bune în 
timp, prin absența lichidului la OCT și modificarea dimensiunii 
leziunii peste 24 de luni.

Aflibercept -  Injecții lunare în primele 3 luni urmate de o 
doză fixă   la fiecare opt săptămâni, fără monitorizare ulterioară. 
Studii recente nu au demonstrat nicio eficacitate suplimentară 
atunci când afliberceptul a fost administrat la fiecare 4 săptă-
mâni, comparativ cu administrarea la 8 săptămâni. De altfel, 
mai multe studii sugerează o eficacitate imagistică superioară 
a afliberceptului comparativ cu ranibizumab și bevacizumab. 
După 12 luni de tratament, intervalele de tratament pot fi pre-
lungite, în funcție de starea funcțională și anatomică a pacien-
tului. 

După remiterea edemului retinian, pacienții sunt tratați doar 
atunci când există semne de reactivare a bolii. Deși această abor-
dare ajută la reducerea frecvenței și a costurilor injectării, nece-
sită totuși o monitorizare frecventă. De obicei, pacienții urmează 
un program lunar de vizite clinice, în care decizia se bazează pe 
un set de criterii (acuitate vizuală, scanări OCT).

DMLV neovasculară se caracterizează prin exsuda-
rea vaselor de sânge anormale de la nivelul 

maculei, ceea ce duce la degenerarea progresivă a fotoreceptori-
lor și a epiteliului pigmentar retinian. Pe parcursul bolii, creșterea 
anormală a vaselor retiniene crește riscul de hemoragie, ca ur-
mare a creșterii nivelurilor factorilor de creștere endotelială vas-
culară (VEGF), iar ulterior, acumularea crescută de lichid retinian 
duce la edem și deteriorare funcțională a zonei retiniene afecta-
te. Tomografia de coerență optică (OCT) a arătat că modificările 
structurale ale epiteliului pigmentar duc la acumulări lichidiene 
cu diferite localizări. OCT este folosită pentru a urmări evoluția 
și pentru a ghida tratamentul prin comparații ale examinărilor 
inițiale și ulterioare acestuia. 

În timp ce grosimea retinei centrale are importanță pentru 
ghidarea terapiei în practica clinică, localizarea fluidelor în dife-
rite compartimente retiniene oferă valoare prognostică. 

Prezența lichidului retinian și creșterea grosimii retiniene sunt 
indicatori ai evoluției bolii, mai degrabă decât acuitatea vizuală 
corectată. Prezența lichidului din orice strat retinian, în examina-
rea OCT, necesită instituirea tratamentului anti-VEGF.

Utilizarea agenților anti-vasculari are ca scop reducerea la 
minimum a pierderii vederii, pentru a menține independența 
pacienților. Experiența ultimilor ani a demonstrat reducerea 
semnificativă a incidenței orbirii, această opțiune de tratament 
devenind acum standardul de îngrijire în degenerescența macu-
lară exsudativă.

Ghidurile EURETINA recomandă injecții intravitreene cu 
agenți anti-VEGF disponibili în prezent: ranibizumab, bevacizu-
mab și aflibercept ca terapie de primă linie pentru exsudatia reti-
niană. Tratamentele anti-VEGF încep cu o fază de încărcare, con-
stând din 3 injecții lunare, în primele 3 luni și o fază de întreținere, 
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Degenerescenţa maculară neovasculară, legată de 
vârstă este principala cauză a pierderii severe a ve-
derii şi a orbirii la persoanele de peste 65 de ani, din 
America de Nord, Europa, Australia şi Asia. Se esti-
mează că frecvenţa bolii va creşte în toată lumea, ca 
urmare a creşterii speranţei de viaţă. Această afecţi-
une cronică necesită un tratament continuu şi moni-
torizare, pentru a controla evoluţia bolii exsudative. 
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Brolucizumab este primul fragment de anticorp cu o greutate 
moleculară scăzută (26 kDa). Dimensiunea sa mică poate facilita 
pătrunderea eficientă a straturilor retiniene. Brolucizumab a fost 
dezvoltat pentru a avea mai multă eficienta/volum, furnizând 
mai mult medicament pe doză, pentru un efect mai îndelungat.

La nivel global, afliberceptul și brolucizumab au avut profile 
de siguranță comparabile, cu incidența comparabilă a reacțiilor 
adverse.

În prezent, sunt în studiu mai mulți agenți anti-VEGF intra-
vitreeni, cu intenția de a reduce frecvența injecțiilor, de a pre-
lungi intervalul între tratamente și de a îmbunătăți complianța 
pacienților la terapie.

Conbercept este o proteină de fuziune și moleculă mare, cu 
caracteristici asemănătoare  aflibercept. Un studiu recent a com-
parat eficacitatea și siguranța conberceptului prin comparație cu 
ranibizumab. S-a constatat că ambele medicamente au obținut 
recuperări vizuale similare și îmbunătățiri anatomice la 1 an, doar 
că conbercept a fost administrat la intervale mai lungi de trata-
ment.

Abicipar-pegol este o clasă a medicamentului cunoscut sub 
numele de DARP, proteine   mici care se leagă de proteine   țintă, cu 
specificitate și afinitate ridicată. Tratamentele intravitreene cu 
abicipar au demonstrat o eficacitate similară după 6 sau 8 injecții, 
comparativ cu 13 injecții cu ranibizumab, înjumătățind numărul 
injecțiilor intravitreene necesare pentru menținerea vederii com-

parativ cu ranibizumab. Totuși, evenimente inflamatorii pegol-
abicipar/ranibizumab au fost 15% /1%.

Studiile prospective și retrospective au demonstrat că pacienții 
tratați mai rar tind să piardă câștigurile de vedere inițiale obținute 
prin dozare fixă   și, de obicei, mai frecventă.

Studiul eficacității tratamentelor anti-VEGF continua, efortu-
rile fiind iîndreptate spre găsirea soluției terapeutice mai eficien-
te, mai rar de administrat și lipsita de reacții secundare.

În timp ce biomarkerii OCT consacrați, cum ar fi grosimea re-
tinei, prezența cicatricilor subretiniene și integritatea fotorecep-
torilor rămân importante, biomarkeri mai noi, ca localizarea flui-
delor retiniene (intra și subretinian) ar permite medicului curant 
să personalizeze tratamentele pentru fiecare pacient și boală in-
dividuală. În acest fel se poate asigura un control adecvat al bolii, 
pentru a minimiza recurența, daunele neurosenzoriale și pentru 
a limita numărul de intervenții invazive și costisitoare. Mai mult 
decât atât, biomarkeri care permit anticiparea evoluției bolii pot 
reduce potențial sarcina de monitorizare.

Pacient ED, 65 ani, OD edem macular 
înainte și după 3 tratamente cu Bevacizumab

Pacient DC, 76 ani, OS DMLV exsudativă, înainte și după 4 trata-
mente anti-VEGF cu Bevacizumab
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Caracteristici
MOBILE TABLE ROTATION este principiul care stă la baza 
designului și funcționării meselor de operații UFSK OSYS în 
general, și a mesei 500 XLE în special: chirurgia realizată pe 
principiul rotației presupune eficiență semnificativ crescută 
prin reducerea timpului de operare per pacient și diminuarea 
costurilor.

MOBILE TABLE ROTATION – datorită mobilității 
extraordinare a meselor de operatii produse de UFSK OSYS, 
acestea pot fi folosite în toate etapele pentru:
•  acces sigur și ușor al pacientului pe masa de operații – chiar 

și pentru pacienții cu dizabilități;
•  transport fără efort al pacientului – datorită șasiului 

“inteligent”;
•  pregătire preoperativă imediată – ajustarea milimetrică a 

secțiunilor mesei cu un singur buton;
•  setarea, memorarea și folosirea poziției ideale a mesei, cu un 

singur buton, pentru un confort remarcabil înainte, în timpul 
și după procedura chirurgicală;

•  relaxare postoperativă crescută – fără ridicarea sau mutarea 
pacientului de pe masă;

•  coborâre ușoară și sigură a pacientului – prin ajustarea 
automată a înălțimii și poziției mesei.

 Beneficii pentru medic
•  Raport performanță-preț de ne-egalat
•  Spațiu generos pentru picioarele chirurgului și acces 

complet neobstrucționat la capul pacientului
•  Design compact ce asigură flexibilitate, manevrabilitate și 

adaptabilitate chiar și în cele mai limitate spații
•  Comutator manual multifuncțional pentru 4 poziții 

memorate și pentru funcția de auto-poziționare

•  Ajustarea secțiunii cap în toate pozițiile necesare 
intervențiilor oftalmologice

•  Oprire automată la intrarea în modul stand-by, cu buton de 
reactivare

•  Condiții de lucru aseptice datorită panoului de control de la 
picior ce asigură continuitate în operare: nu este necesară 
întreruperea procedurilor medicale pentru ajustarea mesei

•  Mobilitate nelimitată datorită funcționării cu baterie

Beneficii pentru asistent
•  Manevrabilitate foarte ridicată datorită ghidării mecanice de 

la picior
•  Mobilitate remarcabilă datorită roților duble, pivotante la 

360°, electroconductive
•  Dubla funcționalitate masă-fotoliu elimină necesitatea 

ridicării sau mutării pacientului
•  Acces ușor la toate componentele în vederea procedurilor 

de curățare și mentenanță

Beneficii pentru pacient
•  Înălțime mică de acces pe masă, ce facilitează pacientului 

așezarea și coborârea fără impedimente
•  Suporturi comode pentru brațe, rabatabile, pentru siguranța 

și confortul pacientului
•  Formă ergonomică a șezutului și spătarului, pentru o ședere 

relaxantă
•  Tapițerie confortabilă, igienică, antibacteriologică, ignifugă, 

impermeabilă, disponibilă într-o gamă variată de culori



De ce să optăm pentru 
cristalinele torice?

Ar trebui corectat tot astigmatismul 
în timpul operației de cataractă?

Cristalinul toric se recomandă pentru astigmatism contrar re-
gulei mai mare de 0,75 D sau pentru corectarea astigmatismului 
conform regulei mai mare de o dioptrie. Astigmatismele contrar 
regulei depind de inciziile verticale. Modificând poziția axului va 
fi afectată acuitatea vizuală și calitatea vieții pacientului.

Cristalinele torice se utilizează atât în astigmatismele mari cât 
și în astigmatismele mici. Se admite maxim 0,5 D de astigmatism 
rezidual. Un astigmatism necorectat mai mare de 0,75 D duce la 
reducerea acuității vizuale. 

Preoperator se efectuează biometrie și topografie corneană. 
Nu se optează pentru cristalin toric în caz de astigmatism nere-
gulat (keratoconus, cicatrici, pterigion) sau în distrofia endoteli-
ală Fuchs.

Astigmatismul cornean posterior scade astigmatismul cor-
nean total pentru astigmatismul anterior conform regulei și 
crește astigmatismul cornean total în astigmatismul anterior 
contrar regulei. Dar astigmatismul cornean posterior este mai 
mare de 0,5 D doar în 10% dintre cazuri.

În evaluarea preoperatorie se ține cont și de astigmatismul 
indus chirurgical. Acesta se poate determina prin diferența între 
astigmatismul cornean postoperator (keratometric/topografic) și 
astigmatismul cornean preoperator (keratometric/topografic).

Acest parametru e apoi introdus într-un formular online pen-
tru calcularea poziției cristalinului toric.

Preoperator se realizează marcajul axului de plasare pentru 
cristalin. Pentru marcajul manual există mai multe sisteme: mar-
caj la lampa cu fantă, marcaj cu pendulul, marcaj cu tonometrul. 

De asemenea avem și suport digital pentru marcaj ce ține cont 
de vasele de sânge conjunctivale și caracteristicile irisului. Acesta 
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28% din populaţie prezintă un astigmatism mai 
mare de o dioptrie.

47% din totalul prescripţiilor de ochelari în USA 
au cilindru mai mare de 0,75 D. Procentul 

de astigmatism miopic este de 2 ori mai mare decât 
procentul de astigmatism hipermetropic. Pacienţii cu 
implant cristalinian toric au o independenţă de 70-
100% faţă de ochelari comparativ cu 30-50% pentru 
ochii astigmici cu implant de cristalin non-toric.

ne ajută și intraoperator pentru marcarea, poziționarea și alini-
erea cristalinului toric. (Verion – Alcon, Callisto – Zeiss). Pentru 
sistemele de marcaj digital eroarea în alinierea cristalinului toric 
e semnificativ mai mică comparativ cu cele manuale. În cazul 
marcatoarelor manuale – eroarea variază între 2-5 grade versus 
1,3-3 grade pentru cele digitale.

Zece grade de eroare în alinierea implantului toric duce la o 
reducere cu 33% a corecției astigmatismului. Rotația postopera-
torie a cristalinelor torice e limitată la 0,9 grade; de aceea e foarte 
importantă alinierea corespunzătoare a cristalinului intraopera-
tor.

În concluzie cristalinele torice asigură o acuitate vizuală ne-
corectată semnificativ mai bună, o reducere a astigmatismului 
rezidual și oferă o independență crescută față de ochelari pentru 
vedere la distanță.



Gauss înseamnă performanță!

Echipa de medici de excepție este intregită de
aparatura de ultimă generație, atât pentru
investigații cât și pentru actul chirurgical.

Acoperim astfel intreaga paletă
de servicii oftalmologice.

excelență în oftalmologie!

Toate investigațiile oftalmologice se pot realiza în clinica noastră:

�                               biometrie cu IOL MASTER sau prin imersie

� numărare de celule endoteliale, pahimetrie, topografie corneană

�  analiză complexă pol anterior cu PENTACAM

� câmp vizual

� tomografii oculare 

� angiofluorografie

� fotocoagulare retiniană

� capsulotomii Nd - Yag

� exerciții ortoptice

� program computerizat ambliopii

www.clinicagauss.ro
office@gaussoptic.ro





   Ochii noștri 
nu sunt făcuți 
   pentru ecrane

Felul în care vedem lumea s-a schimbat. Multe persoane petrec în medie între 8 și 10 ore pe zi privind un ecran 

digital sau efectuând alte activități care implică vederea de aproape. Expunerea prelungită la un ecran poate 

induce stres ocular provocat de dispozitivele digitale, cu simptome precum ochi iritați, vedere încețoșată și dureri 

de cap, chiar și după numai două ore. 

Lentilele monofocale optimizate Hoya Sync III sunt proiectate pentru a se adresa nevoilor unei largi populații 

de utilizatori de dispozitive digitale. Acestea permit mușchilor oculari să se relaxeze și să focalizeze mai ușor, 

degrevând stresul ocular și îmbunătățind confortul vizual pe parcursul activităților prelungite care implică 

vederea de aproape, precum privitul ecranelor digitale, cititul sau orice alte activități „de aproape”. 

Ochii noștri nu sunt făcuți pentru ecrane. Lentilele Sync III sunt. 

www.hoyavision.com/ro

Relaxează ochii într-o lume digitală 



PRIMUL SPITAL PRIVAT DE OFTALMOLOGIE DIN ROMÂNIA

• chirurgie refractivă - iLASIK • cataractă
• chirurgie vitreo-retiniană • strabism • glaucom

www.westeyehospital.ro 
Calea Vitan 137-139, Sector 3, București

info@westeyehospital.ro

CONSULTAŢII ADULŢI ȘI COPII
INVESTIGAŢII ȘI INTERVENŢII CHIRURGICALE 

Singurul spital din România
care deține tehnologia iLASIK

Tehnologie modernă

Standarde internaționale


