
Svetový týžden zeleného zákalu (glaukómu)
12. - 18. marca 2017

VIETE, AKÝ JE VÁŠ VNÚTROOčNÝ TLAK?

Príďte  
na bezPlatné  
meranie!

Kde:

Kedy:

Zvýšený vnútroočný tlak je rizikovým faktorom pre rozvoj zeleného zákalu. Zelený zákal predstavuje 
skupinu ochorení oka, ktoré vedú k progresívnemu poškodeniu zrakového nervu. To môže priamo 
viesť k nenávratnej strate zraku a nakoniec až k slepote. Presná príčina zeleného zákalu je však 
neznáma.1

v spolupráci s
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OC mirage

16. 3. 2017 od 15.00 h.

1.  Čo je to zelený zákal?
Glaukóm je skupina chronických ochorení, 
pri ktorých dochádza k progresívnemu po-
škodzovaniu zrakového nervu a dráhy. Naj-
väčšie nebezpečenstvo tohto ochorenia 
spočíva v absencii klinických príznakov, 
preto pacienti nevyhľadajú odbornú pomoc 
včas. Zelený zákal je druhou najčastejšou 
príčinou slepoty v Európe aj vo svete a naj-
častejšou príčinou straty zraku.

2.  Čo spôsobuje zelený zákal?
Všetky príčiny zeleného zákalu nie sú ani 
v súčasnosti známe. Dôležitú úlohu zohrá-
va zvýšený očný tlak a zhoršenie prekrve-
nia zrakového nervu. Zelený zákal však 
môže vzniknúť aj pri normálnom očnom 
tlaku. Naopak, mnoho ľudí má zvýšený 
vnútroočný tlak, a pritom u nich nedôjde 
k rozvoju typických glaukómových zmien. 
Tento stav sa volá očná hypertenzia. 

3.  Aká je normálna hodnota 
očného tlaku?
Udávaná hranica medzi normálnym a zvý-
šeným vnútroočným tlakom je 21 mmHg, 
ale vzhľadom na väčší počet vyvolávajú-
cich príčin glaukómu býva táto hranica 
veľmi individuálna. 

4.  Aké sú ďalšie rizikové faktory 
vzniku zeleného zákalu?
Glaukóm môže vzniknúť prakticky kedy-
koľvek v priebehu života, ale väčšia pravde-
podobnosť rozvoja tohto ochorenia je vo 
veku nad 40 rokov a s vyšším vekom stú-
pa. Ďalšími rizikovými faktormi sú  výskyt 
glaukómu v rodine, krátkozrakosť aj vysoká 
ďalekozrakosť, úrazy oka. Riziko ochorenia 
na zelený zákal sa zvyšuje pri kardiovasku-
lárnych ochoreniach, migréne, vysokom 
alebo veľmi nízkom krvnom tlaku, cukrov-
ke a liečbe steroidmi. 

5. Ako sa prejavuje zelený zákal?
Existuje viac foriem tohto ochorenia. Najčas-
tejšia sa vyskytuje chronická forma glaukómu 
s otvoreným uhlom, ktorá je zákerná tým, že 
dlho nemá žiadne príznaky. Len občas sa 
objavuje pobolievanie hlavy alebo očí. Menej 
častá je záchvatová forma glaukómu, kedy 
náhla a prudká bolesť očí a hlavy, svetlopla-
chosť, farebné kruhy okolo svetiel, sčerve-
nanie oka, prípadne nevoľnosť so zvracaním 
upozornia na prudký vzostup vnútroočného 
tlaku a privedú pacienta k lekárovi ihneď. 

6.  Ako sa dá toto ochorenie včas 
rozpoznať?
Jedinou možnosťou včasného diagnostiko-
vania tohto ochorenia je preventívne vy-
šetrenie, ktoré by mal absolvovať každý 
človek nad 40 rokov. Chorý človek vôbec 
nemusí trpieť bolesťami oka alebo zmenami 
vo videní, preto veľmi často o svojom ocho-
rení nevie a nevyhľadá oftalmológa.

7.  Aké vyšetrenia patria k diag-
nostike glaukómu?
Na potvrdenie alebo vylúčenie diagnózy 
glaukómu nestačí iba zmeranie vnútrooč-
ného tlaku. Pri  podozrení na zelený zákal je 
nevyhnutné kompletné vyšetrenie očí, ktoré 
v súčasnosti obsahuje aj špecializované vyšet-
renie zrakového nervu pomocou digitálnych 
zobrazovacích metód (OCT, HRT, GDx).

8.  Dá sa glaukóm vyliečiť?
Zelený zákal sa nedá úplne vyliečiť, choroba 
sa dá udržiavať včas nasadenou, dostatočnou 
a pravidelnou liečbou. Úspešnosť terapie zá-
visí od štádia, v ktorom sa choroba zachytila. 

9.  Aká je liečba glaukómu?
Cieľom terapie tohto ochorenia je chrániť 
zrakový nerv metódami, ktoré znižujú vnút-
roočný tlak a zlepšujú prekrvenie zrakového 

nervu. Lieky sa aplikujú vo forme očných 
kvapiek. Ak sa nedosiahne zníženie očné-
ho tlaku kvapkami, pristupuje sa k laserovej 
a  chirurgickej liečbe. Glaukómový záchvat 
patrí medzi akútne stavy a vyžaduje často ur-
gentný chirurgický postup.

10.  Existujú nejaké obmedzenia 
pre pacientov s glaukómom?
Pacienti môžu sledovať televíziu či pracovať 
na počítači bez obmedzení. Čítanie takisto 
nemá vplyv na progresiu tohto ochorenia. 
Pokiaľ  pacient netrpí závažnými výpadmi 
v zornom poli, nemá zákaz vedenia mo-
tor vých vozidiel.

GLAUKÓM môže vážne poškodiť zrak 
bez varovania, preto je dôležité rozpoznať 
ho včas, zahájiť adekvátnu liečbu a pri 
dodržiavaní liečebného režimu zachrániť 
svoje videnie. 

NA PREVENCIU zeleného zákalu sa za-
meriava odborná aj laická verejnosť. Druhý 
marcový týždeň sa každoročne celosvetovo 
organizuje akcia s názvom „Svetový týždeň 
glaukómu“. Tohto roku sa ku akcii pridal aj 
LIONS CLUB Žilina, ktorý organizuje me-
ranie vnútroočného tlaku v spolupráci so Ži-
linským večerníkom a OC MIRAGE, kde sa 
bude meranie konať 16. 3. 2017 od 15.00 h. 
Všetkých pozývame, urobte niečo pre svoje 
zdravie, pretože najlepšia ochrana pred 
akoukoľvek chorobou je prevencia.

10 najCastejšíCh otázok 
o zelenom zákale

N enechajte si ujsť príležitosť 16. 3. od 15.00 h v OC MIRAGE 
bezplatne si nechať premerať vnútroočný tlak, ktorý je rizikovým 
faktorom pre rozvoj zeleného zákalu . 
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