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Консультація лікаря 

Точка зору

Глаукома: симптоми і лікування

Що таке глаукома?
Глаукома — хронічне захворювання очей, 

що супроводжується  підвищенням вну-
трішньоочного тиску. При цьому поступово 
відмирає зоровий нерв, зір знижується аж 
до повної сліпоти. Втрата зору, спричинена 
глаукомою, має незворотний характер.

На жаль, глаукома — розповсюджене за-
хворювання. Як правило, воно поширене 
серед людей, яким за 40. Однак ця недуга 
вражає і молодь (юнацька глаукома) і навіть 
новонароджених (вроджена глаукома).

Одним із чинників захворюваності є 
спадковість. Тому, якщо у близьких родичів 
була глаукома, потрібно регулярно, хоча б 
один раз на рік, обстежуватись у офтальмо-
лога, що дасть змогу своєчасно виявити та 
ефективно лікувати захворювання.

Як розпізнати
Для цієї недуги, крім підвищення вну-

трішньоочного тиску, є характерним звужен-
ня поля зору, дистрофічно-дегенеративні 
зміни очного дна і зорового нерва. Хвороба 
прогресує поступово й непомітно. Її прояви 
стають відчутними, коли зір відновити вже 
складно. Тому рекомендуємо негайно звер-
нутися до лікаря, якщо:

відчуваєте поступове звуження поля •	
зору, погіршення спочатку периферич-
ного, а потім і центрального зору;
періодично помічаєте появу пелени пе-•	
ред очима, кольорових кілець навколо 
джерела світла;
переносите напади різкого головного •	
болю, після яких відбувається затума-
нення зору (біль може виникнути як в 
оці, так і в ділянці надбрівної дуги або 
скроні);
спостерігаєте почервоніння очного •	
яблука.
Форми глаукоми: відкритокутова, за-

критокутова і вроджена. 
Перебіг відкритокутової часто безсимп-

томний. Поле зору звужується поступово. 
Цей процес може тривати роками, і люди 
іноді випадково виявляють, що одне око 
вже не бачить.

Закритокутова супроводжується силь-
ним головним болем і помітними зоровими 
порушеннями: зображення стає туманним, 
з’являються райдужні кола і відблиски на-
вколо джерел світла. Біль, зазвичай, локалі-
зується в надбрів’ї або в скроневій ділянці. 
Можливий гострий напад. 

За будь-якої форми глаукоми необхід-
но перебувати на диспансерному обліку в 
окуліста, контролювати внутрішньоочний 
тиск через кожних три місяці та проходити 
призначене лікування, спрямоване на нор-
малізацію внутрішньоочного тиску.

Лікування 
Як правило, закапують очі краплями, 

які нормалізують внутріочний тиск. На 
жаль, за допомогою крапель вилікувати 
недугу неможливо, можна лише тимча-
сово усунути її симптоми. До того ж до 
крапель виникає звикання, і їх ефектив-
ність знижується. Тому рано чи пізно стає 
необхідним оперативне втручання.

За відкритокутової форми глаукоми, щоб 
відновити природний баланс рідини в оці 
за рахунок полегшення її відтоку, найчас-
тіше призначають хірургічну операцію без 
розтину очного яблука, що зменшує ризик 
ускладнень.

У разі закритокутової форми глаукоми за-
стосовують лазерну операцію з видаленням 
ураженого глаукомою кришталика з метою 
сповільнення розвитку захворювання. Од-
нак повернути хороший зір уже не вдасться. 

Ознаки гострого нападу 
глаукоми 
Різке підвищення тиску в очному яблуці, 

яке може призвести до сліпоти, найчастіше 
трапляється вночі або рано-вранці. Почина-
ється сильним болем в ділянці чола, очних 
западин, перенісся і зубів. Потім з’являється 
шпигаючий біль в очах, який віддає в плече 
і лопатку, а також нудота, блювота і загаль-
на слабкість. Око починає сліпнути, світло 
сприймається немов через туман.

Розширена зіниця, якщо на неї падає 
світло, не звужується. На дотик очне яблуко 
стає твердим, а райдужна оболонка ледь по-
мітною. У разі виникнення таких симптомів 
терміново викликайте «швидку», адже якщо 
протягом найближчих годин не знизити 
тиск, можна безповоротно осліпнути. Тож 
без операції не обійтися.

Дії до приїзду лікаря
Біль при нападі глаукоми доволі силь-

ний, тому прийміть знеболюючий (аналь-
гін, пенталгін, спазмалгон) і сечогінний 
засоби, наприклад, фурасемід.

Опустіть ноги в миску з гарячою водою 
або на 15-20 хвилин поставте на гомілки 
гірчичники. Сядьте або ляжте, підклавши 
під голову високу подушку, і в такому по-
ложенні чекайте на «швидку».

Марія СИМЕЦЬ, районний офтальмолог.

Сліпота — страшна біда. Але запобігти їй можна, якщо регулярно відвідувати окуліста, щоб своєчасно вияви-
ти хвороби очей, що призводять до втрати зору. Однією з таких недуг є глаукома. 

Петро Куць: 
«Реформи — майбутнє України»
Гарний гість – завжди приємність, хороший настрій. Таким є для газети колишній сільський голова села Ступки (1998 
– 2015 роки) Петро Филимонович Куць. Майже півстоліття віддав пан Петро праці у Тернопільському районі, а тому 
ювілей газети вважає особистим святом.

— Петре Филимоновичу, ви 
почали працювати у Тернопіль-
ському районі фактично з часу 
його створення? 

— Виходить, що так. Але не за 
тим я прийшов до вас, щоб роз-
повідати про себе. Передусім, 
хочу привітати із золотим юві-
леєм усіх, хто нині створює таку 
цікаву для людей газету, якою є 
наше «Подільське слово». Вітаю 
і тих, хто колись працював, хто 
стояв коло витоків видання. Не 
важливо, якою була його назва 
спочатку. Часопис завжди розпо-
відав про людей, їхні досягнення, 
інколи викривав недоліки, які 
завжди були і є у нашому житті. 
Сьогодні особливо приємно взя-
ти газету до рук: чудовий онов-
лений дизайн, нові рубрики, сто-
рінки у кольорі, цікаві публікації. 
Кожен, від найстаршого до най-
меншого, знайде, що почитати. 

Вперше про газету довідався, 
коли 48 років тому прийшов пра-
цювати у Тернопільський район. 
Куди б не закинула доля (десяти-
річчя — голова колгоспу «Зоря», 
чотири каденції поспіль — сіль-
ський голова села Ступки, опіс-
ля обіймав різні посади у Тер-
нопільській районній раді), був 
активним дописувачем до «По-
дільського слова». Зберігаю чис-
ленні вирізки з моїми статтями, 
а також, чим дуже пишаюся, гра-
моти, які отримав від тодішніх 

редакторів Михайла Стечишина 
та Галини Мацейків. Газета, на 
мою думку, консолідувала людей, 
допомагала жити. Тому завжди 
використовував її як засіб, аби 
щось корисне повідати людям. 
Усім, хто нині та у різні роки був 
причетним до створення нашо-
го «Подільського слова», бажаю 
здоров’я, творчого й життєвого 
довголіття. Будьте багаті духовно 
і фінансово. Вдячних вам читачів 
і, що не менш важливо у сучасних 
умовах, заможних рекламодавців 
і меценатів.

— Дякую від усього колекти-
ву! Петре Филимоновичу, ваші 
майже півстоліття, віддані Тер-
нопільському району, були на-
повнені працею, клопотами, пе-
реживаннями. Як вам живеться 
на пенсії? 

— (усміхається – ред.) Люди 
чомусь побоюються цього часу, 
але, скажу відверто, у ньому є 
свої плюси. Я маю можливість  
більше часу побути з родиною, 
чого не вдавалося раніше. Можу 
насолодитися товариством моїх 
улюблених онуків Діани й Вадим-
чика. А ще захоплююся вирощу-
ванням кролів породи фландери 
і гусей-холмогорів.

— Ви живете у селі Смиківці. 
До Ступок заїжджаєте?

— Буває. Поклавши руку на 
серце, скажу, що мені ніколи не 
було соромно за те, що свого часу 

був тут сільським головою. Ступ-
ки називають європейським за 
хороші  дороги. За моєї каденції 
тут якісно відремонтували доро-
ги на восьми сільських вулицях, 
в тому числі з асфальтним по-
криттям. Встановлено освітлен-
ня, особливо всім до вподоби ко-
льорове підсвічування. Гордість 
ступківчан – новозбудована ка-
плиця Матері Божої біля джере-
ла з цілющою водою, яку багато 
хто називає малою Зарваницею. 
Пам’ять про борців за волю Укра-
їни – у реконструйованій симво-
лічній могилі ОУН-УПА. 

Ви неодноразово бували на 
підбитті підсумків нашого сіль-
ського конкурсу на краще ви-
рощування квітів та найкращий 
двір громадського й санітарного 
порядку. Пам’ятаєте, як все було 
урочисто, як цього з нетерпін-
ням чекали люди, а господині 
змагалися, хто краще і багатше 
прикрасить своє обійстя? За моєї 
каденції були реконструйова-
ні сільський клуб і приміщення 
сільської ради, споруджено ди-
тячий і спортивний майданчики, 
відкрито площу Незалежності, 
яка стала місцем святкувань і від-
починку ступківчан та числен-
них гостей. У цьому мені завжди 
активно допомагали начальник 
об’єднання ПАТ «Тернопільгаз», 
почесний житель села Ступки 
Олег Караванський та місцевий 

підприємець Степан Томчук.
— Як ви ставитеся до рефор-

ми місцевого самоврядування? 
У яких об’єднаних територі-
альних громадах бачите село, в 
якому проживаєте, та Ступки, 
де чотири каденції поспіль були 
сільським головою?

— Час скептицизму щодо цьо-
го для мене вже минув. Рефор-
ма місцевого самоврядування 
– майбутнє України, найкращий 
досвід європейських держав, 
як швидше налагодити життя, 
зробити заможними країну та її 
громадян. Це бачимо на прикладі 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади. Лише проїхав-
ши відмінно відремонтованими 
дорогами від Байківців до Ду-
бівців, можна відчути переваги 
реформи. Це — заслуга держави, 
яка активно допомагає ново-
створеним об’єднаним терито-
ріальним громадам матеріально, 
людей, які прагнуть змін на кра-
ще, та голови громади Анатолія 
Кулика – патріота і професіона-
ла, якого не сковує партійна при-
належність. Саме таким має бути 
лідер. Бажав би бачити Ступки 
саме у цій громаді. Тішать перші, 
але впевнені кроки Великогаїв-
ської об’єднаної територіальної 
громади, голова якої — Олег Кох-
ман. А Байковецька об’єднана те-
риторіальна громада збільшила 
за минулий рік надходження до 

бюджету в 3,5 раза. Майбутнє за 
тими громадами, де є хоч одне 
промислове підприємство та, як 
наслідок, значні відрахування до 
місцевого бюджету.

— Недоліків ніяких не бачи-
те?

— На мою думку, недостатня 
роль Кабінету Міністрів України 
у тому сенсі, що землями за меж-
ами населених пунктів об’єднані 
територіальні громади ще не роз-
поряджаються. Досі не вирішено 
питання державної субвенції на 
освіту та медицину. Звідси непо-
розуміння з оплатою за харчуван-
ня та перебування сільських ді-
тей, які не мають тернопільської 
прописки, у міських садочках і 
школах. Але вірю, що з часом все 
зміниться на краще.

— Дякую вам, шановний  
Петре Филимоновичу, за роз-
мову і щирі привітання з наго-
ди 50-літнього ювілею газети  
«Подільське слово».

Розмовляла Галина ЮРСА.
Фото з сімейного архіву

Петра КУЦЯ.

Актуально

За які медичні  
послуги доведеться 
платити 
тернополянам після 
реформи МОЗ?

На українців чекає медична рефор-
ма, яка значно змінить систему опла-
ти за медичне обслуговування.

Послуги сімейного лікаря або те-
рапевта, невідкладна допомога та 
догляд під час смертельного захво-
рювання — гарантовано безкоштов-
ні. Обстеження, діагностику – також 
частково профінансує держава. За 
естетичну медицину пацієнт спла-
чуватиме з власної кишені.

Такі ключові моменти медичної ре-
форми анонсував заступник міністра 
охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

"У 2018-2019 роках лікарні, діагнос-
тичні центри вторинного і третинно-
го рівня переходять на контракти з 
Нацслужбою здоров’я і приєднують-
ся до системи. Отже, 3 роки необхідно 
для повного її розгортання", — заявив 
Павло Ковтонюк.


