SAĞLIK

Kontakt lenslerinizi
nereden aldınız?
Özel TOBB ETÜ Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nuray Akyol, kontakt
lenslerin doktor önerisiyle ve uygun koşullarda kullanıldıklarında göze zarar
vermediğini belirtiyor. Prof. Dr. Akyol, lenslerini internetten ya da reçetesiz olarak
optikçiden temin eden hastaların, bir an önce göz hekimine görünerek kullandıkları
lensin uygun olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.

G

ün geçmiyor ki gazetelerde, televizyonlarda yanlış kullanılan ilaçların, bitkisel olduğu iddia edilen
maddelerin yan etkileriyle, ehliyetsiz kişilerin yol açtığı yaşamı tehdit eden durumları içeren bir haberle karşılaşmayalım. Bu
kez tatsız haber uzaklardan geldi. Ülkemizde
de çok sık yapılagelen bir yanlış, genç bir İngiliz
kadının bir gözünü kaybetmesine neden oldu.
Hastanın doktoruna danışmadan internetten
satın aldığı kontakt lens, kısa sürede önce korneasında bir mantar enfeksiyonu gelişmesine
yol açtı, sonra bu enfeksiyon tüm göze yayıldı
ve zamanında müdahale edilemediği için de
talihsiz bir sonla karşılaşıldı. Bu, elbette ki çok
nadir bir durum ancak kontrolsüz alınan ve
kullanılan lensler, kullanıcıların her yıl pek çok
problemle karşılaşmasına yol açabiliyor.
Tıbbi cihazlar ve protezler, aynen ilaçlar
gibi, doktor önerisiyle kullanılması gereken
ürünler arasında yer alıyor. Usulüne uygun
kullanıldıklarında elbette ki bize zararları olmuyor. Ancak, diğer tıbbi cihazlar gibi kontakt
lensler de doktor kontrolünde kullanılmadıklarında sağlık için tehlike oluşturabilir. Numaralı
ya da kozmetik herhangi bir kontakt lensi alıp
göze takmadan önce göz hekimine gidilmesi
veya danışılmasında sağlık açısından büyük
yarar var.
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TÜRKİYE’DE KONTAKT LENS UYGULAMASI
Türkiye’de kontakt lens uygulamaları kanunlarla düzenlenmiştir
ve konuyla ilgili yasada “Optisyenlik müessesesinde reçetesiz her türlü
kontakt lens satılması ve her türlü kontakt lens uygulaması ve lens uygulamasıyla ilgili alet bulundurulması yasaktır” deniliyor (1,2). Buna
göre, ilaçlar nasıl reçeteyle eczaneden alınıyorsa, gözlük ve lenslerin
de lens ve gözlük reçetesiyle optikçilerden alınması gerekiyor. Sağlık
Bakanlığı’nın, ilaç ve gözlük reçeteleri gibi, kontakt lens reçeteleri de
var ve göz hekimi muayenesi sonucunda bulduğu özellikleri reçeteye
yazarak optikçiye gönderiyor. Kontakt lens reçetesinde, gözlük reçetesinden farklı olarak lensin total çapı, eğrilik yarıçapı, materyali, su
içeriği, takış şeması gibi pek çok bilgi bulunur. Dolayısıyla sadece göz-
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lük numarasının yer aldığı gözlükk reük
çetesiyle kontakt lens almak büyük
bir hatadır.
İnternetten kontakt lens satışına karşı AB ülkelerinde ve
ABD’de yasalarla mücadele veriliyor. Buna rağmen dünya kontakt lens satışlarının %20’ye
yakını internet üzerinden gerçekleşiyor. Yabancı ülke kökenli
bazı yurt dışı siteler, doktor reçetesini göndermeden lensleri kullanıcıya ulaştırmıyor. Ancak gerekk
kse
üçüncü dünya ülkelerinde, gerekse
Türkiye’de bu konuda yasalar ve uygulamalar çok açık değil.
KONTAKT LENS KULLANIMI SOSYAL
YAŞAMI KOLAŞTIRIYOR
Kontakt lensler, kırma kusurlarını
geri dönüşümlü olarak gidererek hayatımızı kolaylaştıran tıbbi cihazlar arasında yer alıyor. Kontakt lens kullanırken
gözlük çerçevesi taşımak zorunda kalınmaması, daha rahat spor yapılması
(su sporları hariç) dolayısıyla insanların
sosyal yaşamı daha keyifli oluyor. Dilediğiniz gibi makyaj yapabilirsiniz. Her
geçen gün ilerleyen kontakt lens üretim
teknolojileri sayesinde yakını ve uzağı
aynı lenslerle görebilir, astigmatizma gibi daha kompleks kırma kusurlarınızı da gözlüksüz düzeltelebilirsiniz. Materyal ve dizayn alanındaki
gelişmeler kontakt lenslerle uyunabilmesine ya da kuru gözlü hastaların da lens kullanmasına olanak tanır. Ancak tüm bu özelliklerin bir
araya getirilmesi, yani doğru lensin seçilmesi kontakt lens alanında
deneyimli bir hekimin hastanın gözünü değerlendirmesiyle mümkün
olur. Ardından da doktorun Türkiye’deki mevcut lensler arasından en
uygun olduğunu düşündüğü lensi hastasının gözünde görmesi gerekiyor. İlk muayenede lensin gözdeki hareketleri, merkezileşmesi, lensle
kornea arasındaki gözyaşı tabakasının kalınlığı ve hareketi, doktorun
uygun gördüğü sürenin sonunda hastanın gözünde oluşturduğu ve
oluşturmadığı değişiklikler doktora o lensi reçete etme kararını verdi-

riyor. Göz doktorlarının kontrolleri esnasında
ilk llensten vazgeçip başka bir lens denediği
pe
pek nadir değil. Tüm bu süreci, hastanın
ssadece gözlük numarasıyla internet üzerinden kontakt lens satın almasıyla karşılaştırmak bile mümkün değil.
Özetle, kontakt lensler doktor önerisiyle ve uygun koşullarda kullanıldıklarında göze zararlı değildir. Oluşturabilecekleri nadir yan etkiler ise zamanında
h
hekime
başvurmak ve yine hekimin öneri
rilerini dikkate almak kaydıyla, hemen
hiç
hiçbir zaman görmeyi ve gözü tehdit edici
boyu
boyutlara ulaşmaz. Lenslerini internetten ya
da göz hekiminden kontakt reçetesi almaksızın
optikçi
optikçiden temin etmiş tüm hastaların bir an
önce bir göz hekimine görünerek kullandıkları
lensin uygun olup olmadığını kontrol ettirmeleri, yeni lens alacak hastaların da yukarıda
anlattığım muayene sürecinden geçmelerini
öneririm.
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