
Glaukomos 
gydymas

Ženkite pirmąjį žingsnį – pradėkite 
rūpintis savo regėjimu.

Sužinokite daugiau 
apie glaukomą

Ženkite pirmąjį žingsnį –  
pradėkite rūpintis savo 

regėjimu.

Jeigu turite rūpesčių ar klausimų, 
nepamirškite pasikonsultuoti su savo 

sveikatos priežiūros specialistu.
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KAIP DAŽNAI 
TURĖTUMĖTE LANKYTIS 

PAS AKIŲ GYDYTOJĄ?

Glaukoma – tai lėtinė liga, todėl būtina reguliariai 
lankytis pas akių gydytoją, siekiant įvertinti, ar 
liga progresuoja ir ar veiksmingas yra paskirtas 
gydymas.5 Nustačius diagnozę ir paskyrus 
gydymą, pacientas turi lankytis pas savo akių 
gydytoją vidutiniškai 3–4 kartus per metus, 
priklausomai nuo ligos sunkumo.5

Viena svarbiausių priežasčių, kodėl glaukoma 
turėtų būti nepertraukiamai gydoma, – kad 
apsaugotų Jus nuo apakimo.1,4 Vis dėlto 30–70 % 
žmonių nesilaiko nurodyto gydymo režimo, pvz., 
vienu metu lašina per daug ar per mažai lašų, 
praleidžia dienas arba lašina vaistus netinkamais 
laiko intervalais.1

Įgyvendinant Amerikos glaukomos asociacijos 
organizuotą projektą „Pacientų priežiūros 
gerinimas“, buvo įvardyta, kad vaistus nuo 
glaukomos pacientai dažniausiai vartoja 
neteisingai dėl užmaršumo.6

Kaip galite pasistengti 
išsaugoti regėjimą?

Keletas praktinių priemonių 
ir patarimų, kurie Jums padės 

tinkamai vartoti vaistus6

Pasidarykite vaistų vartojimo 
grafiką, kuriame galėtumėte 
pažymėti kiekvieną kartą, kai 
susilašinate vaistus. 

Nustatykite žadintuvą ar 
užprogramuokite priminimą, kuris 
Jums primintų apie vaistų vartojimo 
laiką.

Ugdykite įprotį vartoti lašus, 
atlikdami tam tikrą kasdienę veiklą, 
pvz., įsilašinkite jų iš karto, išsivalę 
dantis.

Atkreipkite dėmesį, kad daugumą 
preparatų nurodoma vartoti 4 savaites 
po pirmo atidarymo. Vartojant ilgiau 
nei rekomenduojama, didėja rizika, 
kad vaistas užsiterš mikrobais, kurie 
gali sukelti akies infekciją.7 



Faktai apie glaukomą

Kas yra Glaukoma?

Kas sukelia Glaukomą?

Glaukoma – tai grupė ligų, kurios palaipsniui 
pažeidžia regos nervą akyje. Nuo jų žmogus gali 
prarasti regėjimą ir apakti. 3 

Glaukoma atsiranda ir progresuoja lėtai, dėl jos 
negrįžtamai prarandamas regėjimas. Susirgus 
šia liga, iš pradžių nepastebima beveik jokių 
įspėjamųjų požymių. 3 

Glaukoma dažnai susergama, padidėjus 
akispūdžiui.3 Įprastai akių skystis cirkuliuoja 
priekinėje akies kameroje, taip pamaitindamas ir 
apsaugodamas akių struktūras.3 Šis skystis nuteka 
per kanalą, esantį priekinės akies dalies kampe. 3

Jei akies kanalas užsikemša, akies viduje padidėja 
slėgis. Dėl to pažeidžiamas regos nervas, 
atsakingas už vaizdo perdavimą į smegenis.3 
Regos nervas negali regeneruoti, todėl, jį pažeidus, 
negrįžtamai prarandamas regėjimas. 3

Nors glaukomos neįmanoma išgydyti, tačiau 
galima sustabdyti šios ligos progresavimą.3 Mažinti 
akispūdį – tai vienintelis veiksmingas būdas 
užkirsti kelią glaukomos progresavimui ir išsaugoti 
regėjimą.4

Visais būdais gydant glaukomą, siekiama sumažinti 
akispūdį. Ši akių liga gydoma vaistais, chirurgija ir 
lazeriu.4 Dauguma žmonių pradedami gydyti akių 
lašais – jie, mažindami gaminamo akies skysčio 
kiekį ir (arba) padėdami skysčiui geriau nutekėti iš 
akies, sumažina akispūdį. 1,4 

Glaukomos 
pažeista akis

Sveika akis

50 % glaukomos atvejų 
nediagnozuojama. 2

  Glaukoma užima antrąją vietą tarp akių 
ligų, nuo kurių dažniausiai apankama. 1

 Glaukoma serga 60 milijonų  
žmonių visame pasaulyje. 2

1 iš 40 suaugusiųjų, vyresnių nei 40 metų, 
serga glaukoma su regos pablogėjimu. 2

60 % glaukomos atvejų  
pasireiškia šeimoje. 3

Kaip gydoma Glaukoma?
Glaukoma yra progresuojanti liga. Ją reikia ilgą 
laiką nenutrūkstamai gydyti vaistais.1

Gydytojas parinks Jums tinkamiausią vaistą. 
Dažniausiai – paskiriami akių lašai. Tinkamai 
vartojami, kai kurie akių lašai gali sumažinti 
akispūdį 25–35 %.1 Kartais akispūdžiui sumažinti 
reikia daugiau nei vieno tipo akių lašų.

Svarbu vartoti paskirtą vaistą taip, kaip 
rekomenduoja gydytojas.


