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ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
ЗА ОПЕРАЦИЯ НА СТРАБИЗЪМ (КРИВОГЛЕДСТВО)

КАКВО Е СТРАБИЗЪМ (КРИВОГЛЕДСТВО) И КАК СЕ ЛЕКУВА?
Очите, които гледат в различни посоки, или не лежат на една ос (не са правилно
подравнени), имат състояние, наречено страбизъм (кривогледство). Различните видове
страбизъм включват кръстосани очи (езотропия), кривене навън (екзотропия) или
вертикално разместване, при което едното око е по-високо или по-ниско от другото
(хипер- или хипотропия). Проблемът може да го има през цялото време (постоянен), или
може да се появи само в определени моменти, например когато очите са уморени
(периодичен). Някои деца се раждат с кръстосани очи, други развиват страбизъм през
детството. Този проблем започва в момента, в който пациентът може да потисне (тоест
да „изключи“) едното око и по този начин да избегне двойното виждане. Пациенти, които
не се лекуват страдат от загуба на бинокулярно зрение и стереопсис, което означава, че
двете очи не работят заедно, както трябва, за да осигурят усещане на дълбочина.
Мнозина могат да имат ограничение на своето зрително поле (периферно зрение или
странично зрение). Ако не се лекува страбизмът може дори да доведе до загуба на
централното зрение - наречена амблиопия или мързеливо око. Страбизмът при
възрастни обикновено е резултат от прогресиращ, нелекуван или неуспешно лекуван
детски страбизъм. Понякога страбизмът се развива при възрастни след травма или
заболяване и причинява двойно виждане.
Вариантите за лечение зависят от вида на страбизъм (кривогледство) и могат да
включват очила, призми и/ или операция. Лечението на всички видове страбизъм следва
тристепенен подход: 1) премахване на първопричината, ако е възможно, 2) коригиране на
намаленото зрение (амблиопия), което се получава и 3) опит за възстановяване на
нормалното подравняване (изправяне на очите) чрез операция на външните очни
мускули. Колкото по-рано започне лечението, толкова по-вероятно е очите да бъдат
правилно подредени, без да се развие амблиопия. Някои видове страбизъм могат да

бъдат лекувани медикаментозно, а други видове могат да бъдат коригирани само чрез
операция. Страбизъм (Кривогледство), който се развива в ранна детска възраст и е
постоянен, трябва да се коригира оперативно.
КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ ЕФЕКТА ОТ ОПЕРАЦИЯ НА СТРАБИЗЪМ (КРИВОГЛЕДСТВО) ЗА
МОЕТО ЗРЕНИЕ И ЗАБОЛЯВАНЕ?
При операция на страбизъм (кривогледство), хирургът ще подравни или изправи очите
чрез стягане или разхлабване на очните мускули от външната страна на окото. Очите не
се изваждат от очните орбити. Подравняването на очите спомага за тяхната работа
заедно, а може също да подобри и външния вид. В миналото повечето очни лекари
смятаха, че възрастните с неправилно подравнени очи не могат да бъдат лекувани
успешно, или че лечението е само „козметично“. Постигнатият напредък в изправянето на
очи вече осигурява ползи за повечето възрастни, както и за децата. Лечението на
възрастни със страбизъм може да подобри възприятието на дълбочина (начина, по който
двете очи работят заедно) и зрителното поле. Много пациенти съобщават за подобрено
самочувствие, комуникативни умения, възможности за работа, четене и шофиране.
КАКЪВ ТИП АНЕСТЕЗИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА? КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ?
Има известни рискове, свързани с анестезията, независимо дали е обща или локална. В
много необичайни случаи може да настъпи смърт, намалена мозъчна функция или
пневмония. Може да има загуба на зрение на окото, свързана с анестезия или други
причини, но тези усложнения не са обичайни. Това може да се случи и от кръвоизлив,
отлепване на ретината, инфекция или промяна в кръвоснабдяването на окото.
КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИЯ НА СТРАБИЗЪМ
(КРИВОГЛЕДСТВО)?
Операцията носи рискове. Понякога е неуспешна, друг път може да влоши проблема.
Понякога операцията води до нов проблем, наречен усложнение. Усложненията могат да
настъпят веднага или дни, месеци или години по-късно. Лекарите не винаги знаят кое
усложнение може да се случи. Понякога нещо, което изглежда като усложнение от
операцията, всъщност е причинено от заболяване в окото или друга част на тялото.
Рискът от усложнения е различен за всеки човек и зависи от това колко време сте имали
страбизъм, дали вече сте си правили операция за страбизъм (кривогледство), колко
добре оздравявате, дали имате заболявания на окото или други части на тялото и

медикаментите, които приемате. Този документ ще ви помогне да решите дали сте готови
да приемете рисковете свързани с операция на страбизъм (кривогледство), като са
посочени основните рискове; има и други, които не са посочени тук.
•

Необходимост от допълнителни операции. Необходими са поне два месеца, за да
се стабилизират резултатите от операцията. Ако разминаването продължава, може да
ви е необходима една или повече операции, за да го коригирате. Окото на всеки човек
реагира по различен начин на дадена корекция на мускулите и мозъкът трябва да се
адаптира и да поддържа подравняването.

•

Упорито разминаване, променено положение на клепачите, ограничаване на
движенията на очите. След операцията окото може да не се изправи и движението
може да бъде ограничено.

•

Упорити зрителни проблеми. Операцията може да не коригира дългогодишни
зрителни проблеми от страбизъм или причината за страбизъм. След операцията все
още може да се налага носене на очила и/ или призми.

•

Двойно виждане. При много пациенти се наблюдава двойно виждане, докато
мозъкът се адаптира към новото подравняване. Двойното зрение обикновено изчезва
след няколко дни при деца и 1 до 2 седмици при млади възрастни; при някои пациенти
може да остане още по-дълго, да се върне или да бъде постоянно. Обикновено
пациентите могат да се научат да игнорират едно от изображенията. Ако не, може да
се предпишат очила с призми за лечение на двойното зрение.

•

Образуване на фиброзна тъкан

•

Инфекция. Леките инфекции се лекуват с антибиотици. Тежките инфекции са рядкост,
но могат да доведат до загуба на зрението или дори загуба на окото.

•

Кръвоизлив или кървене. Тежък кръвоизлив е рядкост, но може да причини
нараняване на окото или загуба на зрението.

•

Алергична реакция към лекарствата или хирургичния материал.

•

Временни

странични

ефекти,

като

абразия

на

роговицата,

драскотина

по

повърхността на окото; конюнктивит, зачервяване на повърхността на окото, което
обикновено трае около две седмици; болка в очите, която може да трае от 24 до 48
часа. Болка, която е по-силна, трябва да бъде съобщена на вашия очен лекар.
ПРИЕМАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПАЦИЕНТА

Разбирам, че е невъзможно лекарят да ме информира за всяко възможно усложнение,
което може да възникне. Разбирам, че може да се наложи повече от една операция за
лечението на страбизъм (кривогледство). Полагайки подписа си по-долу се съгласявам,
че лекарят ми е отговорил на всички въпроси, че разбирам и приемам рисковете, ползите
и алтернативите от операция на страбизъм (кривогледство).

Желая операция на ____ Дясното око,

Подпис на пациента (или пълномощник)

____ Лявото око,

____ Двете очи.

Дата

