
 
 

       

 

 

  14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2017 – ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΒΗΣΗ 

O διαβήτης και τα μάτια σας! 

ΔΩΡΕΑΝ Οπτική Τομογραφία (OCT) ωχράσ κηλίδασ ςε αςθενείσ με Σακχαρώδη 

Διαβήτη και ςε όλουσ όςουσ παίρνουν φάρμακα για τον ζλεγχο του Ζαχάρου.  

*Κατόπιν ραντεβοφ από 14 Νοεμβρίου και για ζνα μήνα                       

2107241888,  2106199125 / contact@aktinacenter.gr 

Η Παγκόςμια Ημζρα για το διαβήτη χρηςιμεφει ωσ μια ςημαντική υπενθφμιςη ότι η 

ςυχνότητα εμφάνιςησ και ο επιπολαςμόσ του διαβήτη αυξάνονται παγκοςμίωσ και αυτό θα 

ςυνεχιςτεί εκτόσ αν ληφθεί άμεςα δράςη. Την Σρίτη 14 Νοεμβρίου το  Aktina Center 

ςυμμετζχει ςτην βαςική εκςτρατεία για την ευαιςθητοποίηςη ςτο πρόβλημα του διαβήτη. 

Σκοπόσ μασ, είναι να ενημερϊςουμε το κοινό για τη ςημαςία τησ ζγκαιρησ διάγνωςησ και 

θεραπείασ τησ διαβητικήσ αμφιβληςτροειδοπάθειασ. Ο διαβήτησ απειλεί την όραςη μασ 

και αποτελεί ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ τη ςυχνότερη αιτία απϊλειασ όραςησ ςε ηλικίεσ 

ανάμεςα ςτα 20 ζωσ και τα 60 ζτη.  

Η Οπτική Σομογραφία υνοχήσ (OCT) αποτελεί την επιτομή των ςφγχρονων διαγνωςτικϊν 

εξεταςτικϊν μεθόδων ςτην Οφθαλμολογία. Με τη χρήςη ενόσ ειδικοφ αβλαβοφσ LASER 

γίνεται ςάρωςη του εςωτερικοφ του οφθαλμοφ και απεικόνιςη τησ Ωχράσ κηλίδασ και του 

Οπτικοφ νεφρου με υψηλή ευκρίνεια και ακρίβεια. Μζςα ςε λίγα δευτερόλεπτα μποροφμε 

να ςυλλζξουμε πληροφορίεσ που είναι αδφνατον να πάρουμε με άλλουσ τρόπουσ. Και όλα 

αυτά ανϊδυνα, αναίμακτα, χωρίσ καμία άμεςη επαφή με τον οφθαλμό. 

Η Οπτική Τομογραφία Συνοχήσ (OCT) αποτελεί αναγκαίο και πολφτιμο εργαλείο για τη 

μελζτη του Αμφιβληςτροειδοφσ και τησ Ωχράσ κηλίδασ, για την διάγνωςη και 

παρακολοφθηςη διαβητικών αςθενών, για την Ηλικιακή εκφφλιςη αλλά και για τη μελζτη 

του Οπτικοφ νεφρου και το screening του Γλαυκώματοσ. 

Μία εξαιρετικά πολφτιμη αλλά και ιδιαίτερα φιλική εξζταςη που μπορεί να προλάβει 

πολλά…! 

ΚΛΕΙΣΕ ΑΜΕΑ ΣΟ ΡΑΝΣΕΒΟΤ Α  

 



 
 

 

Πώο γίλεηαη κηα νπηηθή ηνκνγξαθία (OCT) 

σρξάο θειίδαο; 

H εμέηαζε δελ απαηηεί θάπνηα ηδηαίηεξε πξνεηνηκαζία από πιεπξάο αζζελνύο.  Ο 

αζζελήο ηνπνζεηείηαη κπξνζηά ζην κεράλεκα θαη κέζα ζε ειάρηζηα 

δεπηεξόιεπηα «ραξηνγξαθείηαη» κε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηεο ηάμεσο ησλ 5 

κηθξόκεηξσλ ε σρξά ηνπ θειίδα.  Γίλεηαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή όισλ ησλ 

παζήζεσλ ηεο σρξάο θειίδαο θαη πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηάιιειε 

αγσγή.  Παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ησλ αζζελώλ πνπ 

βξίζθνληαη ππό ζεξαπεία θαζώο ε εμέηαζε έρεη εμαηξεηηθό βαζκό 

επαλαιεςηκόηεηαο. 
 

 

Μήπσο ε νπηηθή ηνκνγξαθία ρξεζηκνπνηεί 

αθηηλνβνιία επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία καο; 

Οη νπηηθνί ηνκνγξάθνη ζε αληίζεζε κε ηα κεραλήκαηα αμνληθήο (ππνινγηζηηθήο) 

ηνκνγξαθίαο δελ ρξεζηκνπνηνύλ «επηθίλδπλε» αθηηλνβνιία.  Η εθαξκνγή ηνπο 

ζπλεπώο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. ζε κεληαία βάζε ζε αζζελείο κε 

«πγξή» εθθύιηζε σρξάο) ή ζε εγθύνπο θξίλεηαη απνιύησο αζθαιήο . 
 


