
СЕПТЕМВРИ
01.09.2017 – 02.09.2017 – гр. Варна, I СИМПОЗИУМ 
ПО ОТОЛОГИЯ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ

16.09.2017 - 17.09.2017 – гр. Бургас, ХVI 
ПЕДИАТРИЧНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ОКТОМВРИ
19.10.2017 – 22.10.2017 – х-л „Рамада“, гр. София,  
XII КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО  

ОФТАЛМОЛОГИЯ НА ТЕМА: „ОФТАЛМОЛОГИЯТА – 
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ 

20.10.2017 - 22.10.2017 – гр. Хисаря, VІІ НАЦИОНАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СПЕШНА ПЕДИАТРИЯ

НОЕМВРИ
16.11.2017 – 18.11.2017 – Гранд Хотел Пловдив 
(Новотел), гр. Пловдив, НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 
НА НСОПЛБ

Медицински календар за 2017 година

новини

Проблемът на малката Савана е установен при ражда-
нето. По-голямата част от левия клепач на момичен-
цето липсва, окото се вижда постоянно, дори и когато 
спи. Това състояние е известено като колобома.  
Колобомата се дължи на нарушение в ембрионално-
то развитие на детето и може да бъде установена по 
време на бременността или веднага след раждане. 
Лечението е оперативно.

Проведени са серия от консултации и прегледи с цел 
да се предпази окото от дразнене и изсъхване чрез 
очни капки и мехлемчета до датата на операцията.

Добре е операцията да не се бави, за да позволи на 
"новосъздадения клепач" да нараства съответно с 

този на другото око. Това е много рядка и специфич-
на хирургия, която изисква опитен хурург, но и много 
добър анестезиологичен екип. Общата упойка е де-
ликатна при малки бебета, но е необходима, за да се 
извърши интервенцията. Специалистите са прецени-
ли, че малката пациентка трябва да навърши няколко 
месеца, за да се оперира под пълна упойка.

Интервенцията на Савана е извършена на 17-ти юни 
в МБАЛ ''Света София'', а десет дни след това на кон-
тролния преглед момиченцето вече свободно може 
да отваря и затваря клепачи. Ако подобен дефект не 
се оперира навреме, следва изсъхване на роговицата, 
което води до инфектиране, загрубяване и загуба на 
зрението.

АКТУАЛНО

ОФТАЛМОЗИТЕ НА МБАЛ ''СВЕТА СОФИЯ'' ОПЕРИРАХА 7-МЕСЕЧНО 
БЕБЕ С РЯДЪК ДЕФЕКТ НА ОКОТО И ЗАПАЗИХА ЗРЕНИЕТО МУ

В клиниката по офталмология в МБАЛ "Света София" беше извършена извън-
редно рядка и сложна  очно-реконструктивна пластична операция на 7- ме-
сечно бебе за възстановяване на липсващ клепач на окото – колобома, при 

което незащитеното око има риск от помътняване на роговицата.
Гост-оператор на малката Савана беше д-р Мария Михайлова от Франция, 
специалист по пластична хирургия на окото, орбитата, клепачите и слъзните 
пътища.
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