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IZJAVA ZA JAVNOST 02 2017/18: 
 

»PROJEKT SPECIALISTI ČNIH OKULISTIČNIH PREGLEDOV – LIONS KLUB KONJICE 
IN ZD SLOVENSKE KONJICE 2017/2018« 
 
 
Lions klub Konjice  v sodelovanju z ZD Slovenske Konjice  v program aktivnosti na novo 
vključuje projekt SPECIALISTIČNIH OKULISTIČNIH PREGLEDOV, ki ga bo PRO BONO – 
brezpla čno  – izvajal priznani okulist, g. Simon TRPIN, dr. med. specialist oftalmolog , član 
Lions kluba Konjice.  

Namen projekta je informiranje in ozaveščanje prebivalstva o pomenu zdravega življenjskega 
sloga in uravnotežene prehrane pri zagotavljanju kvalitetnega vida. Namenjen je tudi zgodnjemu 
odkrivanju in prepoznavanju bolezni vida in z vidom povezanih težav, ki posameznike lahko 
prizadanejo. Vključevanje rednih okulističnih pregledov pri starosti uporabnikov 40 let in več v 
nabor preventivnih ukrepov je za posameznika izredno pomeben saj zgodnje odkritje bolezni lahko 
prepreči kasnejše hujše zaplete pri zdravljenju in posledično izboljša kvaliteto življenja. 

Brezplačni program Lions kluba Konjice in ZD Slovenske Konjice, ki zagotavlja v programu opremo 
in prostore za izvajanje projekta je namenjen prebivalcem iz lokalnega okolja občin Slovenske 
Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica, tistim, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja in so 
upravičenci ter koristniki programov socialnih pomoči.   

G. Simon TRPIN je študiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in diplomiral leta 2001. Po 
sekundarijatu v UKC Maribor in opravljenem strokovnem izpitu je leta 2003 začel specializacijo iz 
oftalmologije na Očesnem oddelku UKC Maribor, delo je nato nadaljeval na Očesni kliniki v 
Ljubljani. Leta 2007 je v Parizu opravil evropski specialistični izpit iz oftalmologije in s tem pridobil 
naziv Fellow of European Board of Ophthalmology (FEBO). V kasnejšem obdobju se je dodatno 
strokovno izpopolnjeval na številnih podiplomskih izobraževanjih doma in v tujini. V UKC Maribor in 
na Dunaju se je posvetil operativnem zdravljenu katarakte, na Moorfields Eye Hospital v Londonu 
pa je pridbival znanja o boleznih roženice in sprednjega očesnega segmenta ter 
nevrooftalmologije. Je član Slovenskega oftalmološkega združenja, Ameriškega oftalmološkega 
združenja (AAO), Evropskega združenja za kataraktno in refraktivno kirurgijo (ESCRS) in 
Svetovnega združenja za pediatrično oftalmologijo in strabizem (WSPOS). Objavil je več 
znanstveno-raziskovalnih prispevkov v domači in tuji strokovni literaturi. Je sodni izvedenec 
medicinske stroke za področje oftalmologije. 

BREZPLAČNI SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI bodo potekali v Očesni ambulatni 
Zdravstvenega doma Slovenske Konjice v: 

- soboto, 2. 12. 2017 in 

- soboto, 27. 1. 2018. 

Vsi prebivalci Slovenskih Konjic in okoliških občin brez zdravstvenega zavarovanja in prejemniki 
socialne pomoči, ki bi se pregleda želeli udležiti se lahko na pregled naročite najkasneje 1 dan 
pred pregledom na telefonsko številko 03 758 17 02. Pri naročilu povejte, da se naročate na 
brezpla čen okulisti čni pregled v ambulanto organizirano s strani Lions kluba Konjice. 
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NAJPOGOSTEJŠE OČESNE BOLEZNI 

- Otroci imajo največkrat težave z refrakcijskimi motjami (napake v dioptriji), kot so kratkovidnost, 
daljnovidnost in astigmatizem, ki jih popravimo s predpisom očal. Pogosto imajo težave tudi z vnetji 
očesne veznice v sklopu viroz ali alergij.  

- V srednjem življenjskem obdobju se začnejo pojavljati težave z bližinskim vidom (starostna 
slabovidnost), pogosta pa so tudi različna očesna vnetja in poškodbe. S staranjem se 
pogosteje pojavlja tudi zelena mrena (glavkom). 

- Starejšim največ težav povzročajo suhe oči, najpogostejša vzroka za izgubo vida pa sta v tem 
življenjskem obdobju siva mrena (katarakta)in starostna degeneracija rumene pege. 

Pri sivi mreni gre za zgostitev očesne leče, ki zato prepušča v oko manj svetlobe. Bolnik začne 
videti vedno bolj megleno, spremeni se zaznavanje barv. V poštev pride operativna odstranitev 
skaljene naravne leče in vstavitev umetne leče v oko, kar omogoči izboljšanje vidne ostrine. 

Pri pojavu starostnih degenerativnih sprememb v rumeni pegi na mrežnici, bolniki izgubljajo vidno 
ostrino, periferni vid pa ni prizadet. Najpogosteje bolniki najprej opazijo slabšo vidno ostrino na 
enem ali obeh očeh, lahko tudi zvijugano sliko. V primeru tako imenovane vlažne oblike starostne 
degeneracije rumene pege, lahko bolnike uspešno zdravimo z biološkim zdravilov v obliki injekcij. 
Pri suhi obliki tega obolenja pa priporočamo uporabo vitaminskih dodatkov k prehrani, ki vsebujejo 
lutein in zeaksantin. 

 
 
Stanko KOLAR, pooblaščenec LK Konjice za stike z javnostmi 
 
V Slovenskih Konjicah, 13.11.2017 
 

 


