
ГЛАУКОМА

  

Описание на глаукома

  

Ранната диагноза и лечението са предпоставка да се избегне слепотата или сериозната
загуба на зрение. Глаукомата се появява, когато налягането в очните дъна се повиши.
Колкото е по-високо налягането, толкова по-сериозно е нарушението на очния нерв. Ако
глаукомата не се лекува, резултатът е пълна слепота.

  

  

  

Видове глаукома

  

Има две форми на глаукомата: остра и хронична. Хроничната е по-разпространена и
засяга 95% от страдащите от това заболяване. Хронична глаукома Основният симптом
при хроничната глаукома е постепенната загуба на периферното зрение. Именно защото
е постепенна, понякога хроничната глаукома не се открива с години. Няма ранни
предупредителни симптоми - нещо, на което човек да разчита - и се случва да не
подозирате за болестта чак до финалните етапи, когато възможността да избегнете
загубата на зрението е силно намаляла. Рисковете от глаукома се увеличават с
годините и затова е редно след четиридесетгодишна възраст редовно да проверявате
очите си.

  

  

  

Симптоми на глаукома
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Един от най-ранните признаци на глаукомата е увеличеното очно налягане - нещо, което
се установява с безболезнен преглед.  

  

  

Изследвания за глаукома

  

При повишено налягане в очни дъна се преминава към други изследвания, за да се вери
дали имате глаукома. С помощта на специален апарат лекарят оглежда непосредствено
очния в и преценява състоянието му. Изследва се и пери-ферното зрение. Ако няма
увреждане на очния нерв, се предписват капки за намаляване на налягането в очните
дъна.

  

  

  

Лечение на глаукома

  

Когато лекарствата не са достатъчни, се прибягва до хирургическа намеса. Както с
повечето медицински случаи, колкото по-рано се открие заболяването, толкова по-
добри са шансовете то да бъде отстранено. Ето някои обстоятелства, които е важно да
знаете, става ли въпрос за глаукома: Ако сте над четиридесет, шансовете да развиете
хронична глаукома се увеличават. Глаукомата се предава по наследство. Ако сте
диабетик, рискът да развиете глаукома е три пъти по-голям отколкото, ако не сте.
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Остра глаукома 

  

Острата глаукома се развива по-често сред по-възрастни хора, но е далеч по-рядко
срещано заболяване.

  

  

  

Симптоми на остра глаукома

  

Симптомите са много по-забележими: виждане на аура около светещи предмети,
замъглено виждане (и с двете очи), болка и зачервяване на очите.

  

  

  

Лечение на остра глаукома

  

Обичайно остратa глаукома се развива внезапно и изисква незабавно медикаментозно
вмешателство. Атаките на остра глаукома най-често са нощем. Понякога болката е
толковаа силна, че предизвиква повръщане. При всеки от споменатите симптоми се
свържете с лекаря си, без да бавите или отидете в болницата. Острата глаукома често
изисква бърза хирургическа намеса.
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