Шановні краяни!
У березні 2012 року на Львівщині проводяться дні з профілактики глаукоми.
Запрошуємо Вас пройти кваліфіковане медичне обстеження.
Глаукома – це хронічне захворювання очей, яке проявляється підвищенням внутрішньоочного
тиску та пошкодженням зорового нерва і призводить до прогресуючої незворотньої втрати зору.
У більшості випадків захворювання починається безсимптомно. З часом, починають непокоїти
затуманення та порушення зору, зниження його гостроти, райдужні круги при погляді на об’єкти, що
випромінюють світло, болі голови та очей. У разі виникнення таких скарг, хворого терміново необхідно
проконсультувати у лікаря – офтальмолога.
Глаукома може розвинутися у формі гострого нападу. При цьому людина відчуває різкий біль
голови, що може віддавати в скроню та щелепу, а також біль в оці. Зір знижується ледь не до сліпоти.
Такий хворий потребує негайної шпиталізації.
Для надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим на глаукому у Львівській обласній
клінічній лікарні створено обласний глаукомний кабінет (тел.: 2786245).

Пам’ятайте! Раннє виявлення глаукоми та своєчасне її лікування дозволяє
зберегти зір!
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