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ABSTRACT 

Because in children the neurological connections of sight are still plastic, any condition that is able to cause 
a reduction of visual acuity will also cause cortical suppression of the input from that eye. Early management 
of amblyopia is essential to its effective treatment. Prompt recognition of strabismus, amblyopia, congenital 
cataracts, inflammations will also lead to an improved visual prognosis for the affected child. In the child 
correction of amblyopia and eye diseases can improve psychophysical health. 
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АБСТРАКТ 

Поради добрата неуролошка конекција на видот и пластичноста на мозокот и нервните патишта, 
повеќе состојби со намален вид предизвикуваат и кортикална супресија. Раниот третман на 
амблиопија е клучен за ефективноста и добриот резултат на третманот.  Навремено откривање на 
страбизам, амблиопија , конгенитални катаракти , инфламаорни процеси ќе овозможат 
подобрување на видната функција кај детето. Покрај подобрување на видот кај детето се подобрува 
и психофизичкиот развој 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONGENITAL CATARACTS 
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ABSTRACT 
 
To analyse the effects of the surgical treatment of congenital cataracts in correlation with the age of the 
patients, the timing of the intervention, type of the cataract and visual outcome. 
Setting/Venue: Alcon Infinity, Sistina oftalmologija, Skopje, R. Macedonia  
Methods: In a period of 6 years 28 children (38 eyes) undergone surgery, aged from 4 months to 11 years, 
18 boys and 10 girls, 9 binocular and 19 monocular cataracts. Preoperatively: funds examination in 
mydriasis, iop, slit lamp examination, ultrasonography, biometry, pediatric examination.  
Deep anesthesia by a pediatric anesthesiologist. 
  
Results: In 9 children with bilateral pseudophakia the visual acuity is 0,50 and better. In 13 children with 
monocular pseudophakia the visual acuity is 0,40. 6 children younger than 2 years are not cooperative. 
Postoperative glaucoma appears at two and early postoperative uveitis at 2 children. Amblyopia 
management: correction of the refractive error, autorefractometry, sciacopy, close adjustment +3 D, 
occlusion.  
Conclusions: Early diagnosis and early surgical treatment of the congenital cataracts is most important for 
the normal visual development. The appropriate surgical technique, iol implantation and orthoptic treatment 
throughout childhood in cooperation with the parents is most important for the amblyopia management. 
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АБСТРАКТ 

Цел: да се анализира ефектот од хируршкиот третман на конгениталните катаракти во зависност 
од возраста, времето на оперативниот зафат , типот на катаракта и видната функција 
постоперативно. 

Методи: Во период од 6 години третирани се 28 деца (38 очи) со хирурчки третман, на возраст од 4 
месеци до 11 години, 18 машки деца и 10 женски деца, 9 со бинокуларни и 19 со монокуларни 
катаракти. Предоперативно се испитувани следниве параметри, видна функција, 
ултрасонографија, биометрија, и педијатриски преглед. Тотална анаестезија беше спроведена кај 
сите деца. 

Резултати: кај 9 деца со билатерална псеудофакија видната фунција беше 0,5 и подобра, 13 деца 
со монокуларна пседудофакија видната функција изнесуваше 0,40 а 6 деца помлади од 2 години 
не соработуваа. Постоперативен глауком и постоперативен увеит се забележа кај 2 деца. 
Третамнот на амблиопија се спроведуваше со оклузија и диоптрија за близина од плус 3 диоптри. 

Заклучок: рана дијагноза и ран третман на конгениталните катаркти е најважен за развој на 
нормалниот вид. Правилна хируршка техника и имплантација на ИОЛ како и ортооптички третман 
во детството и соработка со родителите се важни кај третман на амблиопија. 


