
Глаукома – важке 

захворювання ока, яке за 

пізнього виявлення та без 

адекватного лікування 

призводить до неминучої 

сліпоти. 

Термін «глаукома» об’єднує групу захворювань, 

які мають різне походження, але спільні симптоми: 

підвищення внутрішньоочного тиску (ВОТ), звуження 

поля зору, розвиток атрофії зорового нерва.  

Початок недуги підступний і протікає 

безсимптомно. Якщо не проводити лікування цього 

захворювання, то поступово починає звужуватися 

поле зору - людина перестає помічати розташовані 

збоку об'єкти, а надалі може повністю втратити зір і 

залишитися сліпою. 

Захворювання на глаукому може прогресувати з 

різною швидкістю. Раннє її виявлення та своєчасне 

лікування дозволяє зберегти зір протягом тривалого 

часу. 

Що повинно Вас насторожити? 

Наступні симптоми - вагомий привід терміново 

відвідати офтальмолога: 

► прогресуюче погіршення зору, що вимагає частої 

зміни окулярів; 

► поява райдужних кіл при погляді на яскраве 

джерело світла; 

► відчуття болю або тиску в ділянці очниці і 

надбрів'я - особливо вранці; 

► затуманення зору, ділянки нечіткого зображення в 

полі зору, звуження меж периферійного зору, 

особливо з боку внутрішнього кута ока. 

Навіть при відсутності цих симптомів після 40 

років обов'язково регулярно здійснювати 

профілактичні візити до лікаря для перевірки 

гостроти зору і внутрішньоочного тиску.  

Ці процедури не супроводжуються неприємними 

відчуттями і безпечні для здоров'я. 

Для діагностики глаукоми необхідно перевірити 

зір, поле зору, стан зорового нерва та виміряти ВОТ. 

Якщо фахівці виявили у вас чинники, які сприяють 

розвитку глаукоми, обстеження слід приходити не 



рідше, ніж раз на півроку-рік. А при наявності 

симптомів захворювання слід негайно звернутися до 

фахівця. 

На глаукому може захворіти кожен. До групи 

підвищеного ризику належать люди старші 40 років, 

які мають спадкову схильність до цієї хвороби, 

переносили коли-небудь хірургічні втручання на очах, 

страждають на супутню судинну патологію (цукровий 

діабет, мігрені, спазм судин), короткозорість, палять. 

Зверніться до лікаря вчасно. Своєчасне лікування 

дозволяє нормалізувати внутрішньоочний тиск і 

призупинити симптоми глаукоми. Як правило, 

використовують спеціальні препарати, очні краплі або 

хірургічні методи лікування. 

Глаукома починається і протікає практично 

безсимптомно, і виявити її може тільки лікар.  

Без вчасно розпочатого лікування це захворювання 

призводить до атрофії зорового нерва і сліпоти. 

Регулярне відвідування офтальмолога і уважне 

ставлення до власного здоров'я допоможуть 

запобігти її розвиток або сповільнити 

прогресування. 

 

 

 

ГЛАУКОМА 

 

 

Зверніться до 

лікаря вчасно! 

 

 

Центр здоров’я ВОСКДРЗН 


