KAKO SE GLAUKOM LIJEČI?
Većini oboljelih, liječnik prepisuje kapi za oči koje
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snizuju očni tlak, ali u nekim slučajevima, glaukom se
liječi tabletama, laserom ili operacijom.
Što se prije otkrije glaukom, to će se duže moći “držati
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pod kontrolom” i duže će ostati sačuvan vid. Prema
podacima Saveza slijepih Hrvatske iz veljače 2005.g.
glaukom je treći uzrok sljepoće u Hrvatskoj. U
Hrvatskoj ima 648 osoba slijepih zbog glaukoma.

GLAUKOM
UPUTE ZA BOLESNIKE NA
OFTALMOLOGIJI

Vaš oftalmolog Vas informira

ŠTO JE GLAUKOM?

JE LI GLAUKOM ČESTA BOLEST?

TKO JE U RIZIČNOJ SKUPINI?

Glaukom je jedna od najučestalijih bolesti kod starije

•

osobe starije od 40 godinama

Glaukom je stanje kod kojeg dolazi do oštećenja

populacije. Od 50 osoba starijih od 40 godina,

•

osobe kojima je netko u obitelji bolovao od

vidnog živca, kao posljedica povišenog očnog tlaka.

najmanje 1 oboli od neke vrste glaukoma, a učestalost

Glaukom uzrokuje postepen gubitak vida i ukoliko se

glaukoma (obiteljska anamneza)

mu raste s godinama. 13% od ukupnog broja slijepih

•

osobe oboljele od dijabetesa

izgubilo je vid zbog glaukoma.

•

osobe koje su visoko kratkovidne

•

osobe porijeklom s afričkih područja

ne liječi, dovodi do potpune sljepoće.

MOŽE LI SE SPRIJEČITI GUBITAK VIDA?

Gubitak vida uzrokovan glaukomom nepovratan je, ali
brzina gubitka vida se može smanjiti ukoliko se glaukom
otkrije dovoljno rano i započne
liječenjem. To je razlog zbog kojega je važno odlaziti
na redovne očne preglede, kako biste bili sigurni da

KAKO SE OTKRIVA GLAUKOM?
Većina osoba oboljelih od glaukoma nije ni svjesna da
ima problema s vidom.
Glaukom se najčešće otkriva tokom rutinskog očnog
pregleda.

Vam vid nije ugrožen glaukomom.
Za dijagnozu glaukoma potrebna su TRI testa:
•

oftalmoskopija - pregled oka posebnim
aparatom

•

tonometrija - mjerenje očnog tlaka

•

perimetrija - Pregled vidnog polja

Kad se učine sva tri testa zajedno, mogućnost
otkrivanja kroničnog glaukoma je velika. Očni testovi
na glaukom su preporučljivi za sve osobe starije od 40
godina, pogotovo ako imaju u bližem srodstvu oboljele
od glaukoma.

