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РАЗ ВІ ВАЛЬ НЫЯ ПЛАН ШЭ ТЫ 
ДА 1 ВЕ РАС НЯ

Даб ра чын ную ак цыю Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа «Збя ром 

дзя цей у шко лу!» пад тры ма ла кам па нія А1.

Да но ва га на ву чаль на га го да бы лі на бы ты кан цы ляр скія та ва ры, маг ніт ныя 

дош кі і раз ві валь ныя план шэ ты для Са цы яль на-пе да га гіч на га цэнт ра з пры тул-

кам Цэнт раль на га ра ё на Мін ска і Дзі ця ча га до ма-ін тэр на та для дзя цей-ін ва лі даў 

з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця.

«Збя ром дзя цей у шко лу!» — рэс пуб лі кан ская даб ра чын ная ак цыя, якую што-

год на пя рэ дад ні 1 верасня пра во дзіць Бе ла рус кі Чыр во ны Крыж, каб да па маг чы 

пад рых та вац ца да Дня ве даў дзе цям са шмат дзет ных і ня поў ных сем' яў, сем' яў 

бе жан цаў ці вы му ша ных пе ра ся лен цаў, а так са ма дзе цям з ін ва лід нас цю.

ВЫ ЯЗ НАЯ ПА ЛІ КЛІ НІ КА 
ПРЫ МАЕ БЕЗ ТА ЛО НАЎ

— Іры на Ста ні сла ваў на, 

як ся бе пра яў ляе глаў ко-

ма?

— Гэ тае за хвор ван не 

су пра ва джа ец ца па вы шэн-

нем унут ры воч на га ціс ку, 

зву жэн нем па лёў зро ку і 

пра грэ су ю чым па ру шэн нем 

сіл ка ван ня зро ка ва га нер ва, 

якое пры во дзіць да хра ніч-

най глаў ка ма тоз най атра фіі 

зро ка ва га нер ва. Пра сцей 

ка жу чы, гэ та хра ніч нае за-

хвор ван не, якое вя дзе да 

поў най сле па ты. Не бяс пе ка 

ў тым, што па цы ен ты мо-

гуць не за ўва жаць яго на 

па чат ко вых эта пах. Спа чат-

ку па ра жа ец ца толь кі ад но 

во ка, праз ней кі час — дру-

гое. Глаў ко ма па чы на ец ца 

з вы па дзен ня па лёў зро ку, 

най час цей у ніж нім на са вым 

сег мен це. А па коль кі па лі 

зро ку пра ва га і ле ва га во ка 

на слой ва юц ца ад но на ад но, 

то хво ры мо жа не заў ва жаць 

гэ тага вы па дзен ня. І толь кі 

вы пад ко ва, ка лі ча ла век за-

кры вае ад но во ка, ён ад чу-

вае, што дру гое не ба чыць. 

Ад ной з рас паў сю джа ных 

пер шых пры кмет з'яў ля ец ца 

ту ман пе рад ва чы ма. Ка лі 

гля дзець на лям пач ку, якая 

све ціць, то хво рыя ба чаць 

пе рад ва чы ма вя сёл ка выя 

кру гі. Бо лю пры глаў ко ме 

мо жа не быць: пры та кіх па-

вы ша ных ліч бах унут ры воч-

на га ціс ку, як 30—32, во ка 

не вы клі кае не па кою. А тым 

ча сам ідзе гі бель зро ка вых 

кле так.

— Як вы яў ля юць глаў-

ко му?

— Най перш вы мя ра ец-

ца ўнут ры воч ны ціск. Акра-

мя гэ та га, іс нуе комп лекс 

не аб ход ных аб сле да ван-

няў. Пра во дзіц ца го ні яс ка-

пія — гэ та ме тад ві зу аль на-

га аб сле да ван ня пя рэд няй 

ка ме ры во ка. Ён да зва ляе 

вы зна чыць, як ад бы ва ец ца 

ад ток унут ры воч най вад ка-

сці. Ро біц ца кам п'ю тар ная 

пе ры мет рыя па глаў ком най 

пра гра ме — та кім чы нам мы 

вы зна ча ем, на коль кі зву-

жа на по ле зро ку. Так са ма 

вы кон ва ец ца су тач ная та на-

мет рыя — два ра зы ў 

дзень на пра ця гу трох-

пя ці дзён вы мя ра ец ца 

воч ны ціск, каб вы зна-

чыць роз ні цу па між 

ра ніш ні мі і вя чэр ні мі 

ліч ба мі, а так са ма 

па каз чы ка мі пра ва га 

і ле ва га во ка. Да лей 

па цы ен ту ро бяць ап-

тыч ную ка ге рэнт ную 

та маг ра фію — гэ та су-

час ны ме тад кам п'ю-

тар на га да сле да ван ня 

зро ка ва га нер ва і сят-

чат кі, ён да зва ляе вы явіць, 

на коль кі яны па шко джа ны. 

Апроч та го, па цы ент пра хо-

дзіць УГД во ка — вель мі ін-

фар ма тыў ны ме тад. Вы кон-

ва юц ца агляд у шчы лін най 

лям пе, вы мя рэн не па ме раў 

хрус та лі ка. Па вы ні ках усіх 

гэ тых аб сле да ван няў ста віц-

ца ды яг наз, вы зна ча ец ца від 

глаў ко мы і пры ма ец ца ра-

шэн не аб стра тэ гіі ля чэн ня.

— Ёсць пэўныя ме та-

ды?

— Ля чэн не спа чат ку ме-

ды ка мен тоз нае. Ка лі яно не 

пры но сіць эфекту, звяр та-

юц ца да ла зер на га ме та ду, 

ка лі і ён без вы ні ко вы, вы-

кон ва юць хі рур гіч нае ўмя-

шан не. Ёсць не каль кі ві даў 

прэ па ра таў, якія вы ка рыс-

тоў ва юць пры ля чэн ні глаў-

ко мы. Яно вя дзец ца ў мак сі-

маль ным рэ жы ме: пры мя ня-

юць увесь маг чы мы ар се нал 

ме ды ка мен таў і ацэнь ва юць 

эфект. Ка лі яго ня ма, звяр-

та юц ца да ла зер на га ля-

чэн ня. Гэ та фіс ту лі зу ю чыя 

апе ра цыі, якія да па ма га юць 

ад на віць ад ток унут ры воч-

най вад ка сці. Пры глаў ко ме 

ён або ідзе з пе ра шко да мі, 

або вад ка сці пра ду цы ру-

ец ца за шмат. З да па мо гай 

ла зе ра ро бяц ца да дат ко выя 

ад ту лі ны, і та кім чы нам ад-

ток па ляп ша ец ца.

За да ча лю бо га ме та ду 

ля чэн ня — нар ма лі за ваць 

унут ры воч ны ціск і спы ніць 

раз віц цё глаў ко мы. Пры гэ-

тым за хвор ван ні мы мо жам 

толь кі па ста рац ца як ма га 

даў жэй за ха ваць зрок на 

тым уз роў ні, на якім ён быў 

у мо мант вы яў лен ня хва ро-

бы. А вось вяр нуць стра ча-

ны, на жаль, не атры ма ец ца. 

Але па га дзі це ся, ёсць роз ні-

ца, ка лі ча ла век кан чат ко ва 

стра ціць зрок — праз тры га-

ды ці праз дзе сяць.

— Тады якім чы нам за-

ха ваць зрок як ма га даў-

жэй?

— Ад каз ным па ды хо дам 

да ля чэн ня: па ста ян ным 

пры ёмам унут ры воч ных 

кро пель, кант ро лем ста ну 

ў док та ра, свое ча со вым 

пра вя дзен нем ла зер на га 

ля чэн ня ці хі рур гіч най апе-

ра цыі. Так са ма важ на пры-

маць са су да па шы раль ныя 

прэ па ра ты, бо пры глаў ко-

ме ад бы ва ец ца хра ніч нае 

па ру шэн не кро ва за бес-

пя чэн ня зро ка ва га нер ва 

і трэ ба пад трым лі ваць яго 

сіл ка ван не. Так са ма мож на 

пры маць ві та мін ныя прэ-

па ра ты, якія па ляп ша юць 

сіл ка ван не сят чат кі. Гэ тыя 

ме ры да па мо гуць спы ніць 

гі бель кле так сят чат кі і зро-

ка ва га нер ва.

— На пра ця гу яко га пе-

ры я ду мож на абы хо дзіц ца 

толь кі кроп ля мі?

— Ка лі з іх да па мо гай 

уда ец ца кам пен са ваць ціск, 

та ды ня ма па трэ бы ў ла зер-

ным ля чэн ні. І пяць, і дзе сяць 

га доў ча ла век мо жа быць на 

кроп лях.

— Пас ля ла зер на га ля-

чэн ня кроп лі ад мя ня юць?

— Зда ра ец ца, што ў іх ня-

ма па трэ бы, а бы вае, што 

яны да паў ня юць ля чэн не, 

але пры зна ча юц ца ў мен-

шым рэ жы ме.

— За які пе ры яд ад бы ва-

ец ца поў ная стра та зро ку?

— Ва ўсіх па-роз на му. 

Ка лі ад каз на ста віц ца да 

ля чэн ня, на зі рац ца ва ўра-

ча, то мож на за ха ваць зрок 

на доў га.

— Але глаўкома на ват 

пас ля ла зер на га ці хі рур-

гіч на га ўмя шан ня ўсё ж 

пра грэ суе?

— Так, гэ та хра ніч нае 

за хвор ван не. І пры на леж-

ным ля чэн ні яно хоць і вель-

мі ма руд на, але працягвае 

развівацца.

— Што та кое дру гас ная 

глаў ко ма?

— Яна раз ві ва ец ца на 

фо не ін шых за хвор ван няў. 

Час цей за ўсё — на фо не 

траў маў, уве і таў (за па лен-

няў са су дзіс тай аба лон-

кі во ка), мо жа раз віц ца ў 

пост апе ра цый ны пе ры яд. 

Гэ та вы нік ра ней ша га за-

хвор ван ня, якое пры вя ло да 

па ру шэн ня цыр ку ля цыі ўнут-

ры воч най вад ка сці і па вы-

шэн ня воч на га ціс ку. Ча сам 

дру гас ная глаў ко ма ўзні кае 

на фо не па ру шэн ня кро ва за-

бес пя чэн ня ў зро ка вым нер-

ве па ар тэ рыя льным і ве ноз-

ным ты пах — пры трам бо зах 

цэнт раль ных вен ці ар тэ рый 

сят чат кі. Та кія глаў ко мы 

пра ця ка юць ця жэй і горш 

за ас тат нія ле чац ца.

— У чым роз ні ца ад-

кры та ву голь най і за кры-

та ву голь най глаў ко мы?

— На ват у пер шых пры-

кме тах і вы яў ляль нас ці. 

З ад кры та ву голь най глаў-

ко май па цы ент мо жа жыць 

не каль кі га доў і не зда гад-

вац ца пра яе. Яна «не ба-

ліць», і па да зра ваць хва ро бу 

ён па чы нае, ка лі вы пад ко ва 

за плюшч вае ад но во ка і ад-

чу вае, што дрэн на ба чыць 

дру гім. Пры за кры та ву голь-

най глаў ко ме ўзні кае пры-

ступ — рэз ка па вы ша ец ца 

ўнут ры воч ны ціск, ба ліць 

во ка і па ло ва га ла вы, з'ўля-

юц ца млос насць, ір во та. Ча-

сам клі ніч ную кар ці ну вост-

ра га пры сту пу глаў ко мы 

блы та юць з гі пер та ніч ным 

кры зам. На ват зда ра ец ца, 

што па цы ен таў ад во зяць у 

кар дыя ла гіч ныя ад дзя лен ні. 

Та кі пры ступ па тра буе не-

ад клад най да па мо гі, бо чым 

даў жэй яна не аказ ва ец ца, 

тым больш зні жа юц ца зро-

ка выя функ цыі і скла да ней 

пры вес ці во ка да нор ма то-

ну су.

— Глаў ко ма па ра жае 

спа чат ку ад но во ка. А ці 

мож на не да пус ціць яе 

ўзнік нен ня ў дру гім?

— Пры дру гас най глаў ко-

ме мо жа па ра жац ца толь кі 

ад но во ка, пры пер ша-

снай — заў сё ды абод ва, гэ та 

двух ба ко вае за хвор ван не. З 

пра меж кам у 1-2-5 га доў за-

хва рэе і дру гое во ка.

— Ка лі ўнут ры воч ны 

ціск па вы ша ны, як час та 

яго трэ ба вы мя раць?

— У та кім вы пад ку ён 

вы мя ра ец ца што ме сяч на. 

Прэ па ра ты для ля чэн ня 

глаў ко мы ўва хо дзяць у пе-

ра лік бяс плат на га вод пус ку, 

рэ цэпт па цы ен ту вы піс ва ец-

ца на адзін ме сяц. Та му што-

раз ён му сіць пры хо дзіць да 

ўра ча і аб сле да вац ца. А пры 

пры зна чэн ні або зме не прэ-

па ра таў, якія па ні жа юць 

ціск, мы кант ра лю ем яго 

яшчэ час цей — раз на тры-

пяць дзён.

— Ці мож на з глаў ко май 

зай мац ца фі зіч най пра цай, 

мець фі зіч ныя на груз кі, 

гля дзець тэ ле ві зар, чы-

таць?

— Цяж кія фі зіч ныя на-

груз кі не рэ ка мен ду юц ца, 

асаб лі ва пры за кры та ву-

голь най глаў ко ме. Нель га 

пра ца ваць і спаць тва рам 

уніз, бо пры гэ тым зруш ва-

юц ца струк ту ры во ка, яшчэ 

горш цыр ку люе воч ная вад-

касць і та кім чы нам па вы ша-

ец ца ўнут ры воч ны ціск. Не 

рэ ка мен ду ецца такім па цы-

ен там бы ваць на яр кім сон-

цы, па рыц ца ў лаз ні, лепш 

не ўжы ваць шмат вад ка сці 

і са лё най ежы.

— Ка лі на глаў ко му хва-

рэе ча ла век пра ца здоль-

на га ўзрос ту, ён мо жа 

пра ца ваць без аб ме жа-

ван няў?

— Ёсць кры тэ рыі для 

ўста наў лен ня гру пы ін-

ва лід нас ці пры глаў ко ме. 

Як пра ві ла, гэ та ад бы ва-

ец ца з чац вёр тай, са май 

за пу шча най ста ды яй. На 

ас тат ніх ста ды ях гэ та га 

за хвор ван ня мож на пра-

цаваць.

— І за кам п'ю та рам?

— Так, толь кі трэ ба пры-

мя няць увіль гат няль ныя 

кроп лі для да дат ко ва га 

сіл ка ван ня ва чэй, якія пра-

ду хі ля юць пе ра сы хан не слі-

зіс тай.

— Хто ры зы куе за хва-

рэць на глаў ко му?

— У раз віц ці гэ тай хва-

ро бы іс тот ную ро лю ады-

гры вае спад чын ны фак тар. 

Ка лі яна ёсць у ся мей ным 

анам не зе, не аб ход на кант-

ра ля ваць унут ры воч ны ціск. 

Так са ма ў гру пе ры зы кі лю-

дзі з вы со кай сту пен ню блі-

за ру кас ці ці даль на зор кас-

ці, тыя, хто пе ра нёс траў мы 

і за па лен чыя пра цэ сы, лю дзі 

з па ні жа ным ці вы со кім ар-

тэ рыя льным ціс кам, тыя, хто 

па ку туе на цук ро вы дыя бет, 

эн да крын ныя, нер во выя і 

са су дзіс тыя хва ро бы. Кант-

ра ля ваць унут ры воч ны ціск 

рэ ка мен ду ец ца ўсім пас ля 

40 га доў.

Пы та лі ся — ад каз ва емПы та лі ся — ад каз ва ем

ЛАС КА ВЫ 
«ЗА БОЙ ЦА» ЗРО КУНА ША чы тач ка з Мас тоў ска га ра ё на звяр ну ла ся 

ў рэ дак цыю з прось бай рас ка заць пра 

глаў ко му. Сён ня гэ тае за хвор ван не — ад на з 

га лоў ных пры чын не вы леч най сле па ты ва ўсім 

све це. Па вод ле пра гно заў Су свет най ар га ні за цыі 

ахо вы зда роўя, коль касць хво рых на глаў ко му 

на пла не це вы рас це ў 2020 го дзе да 76 міль ё наў 

ча ла век. Што гэ та за за хвор ван не, чым яно 

не бяс печ нае, як яго свое ча со ва рас па знаць, 

за ха ваць зрок і вес ці паў на вар тас нае жыц цё, 

рас ка за ла ўрач-аф таль мо лаг вы шэй шай 

ка тэ го рыі ме ды цын ска га цэнт ра «ЛА ДЭ» 

Іры на ХАР ЛА НО ВІЧ.

«Бо лю пры глаў ко ме 
мо жа не быць: пры 
та кіх па вы ша ных 
ліч бах унут ры воч на га 
ціс ку, як 30—32, во ка 
не вы клі кае не па кою. 
А тым ча сам ідзе гі бель 
зро ка вых кле так».

Сён ня на ба зе ста ліч на га ганд лё ва га 

цэнт ра Dana Mall (вул. Пят ра Мсці слаў-

ца, 11) з 10 да 14 га дзін пра цуе вы яз ная 

па лі клі ні ка га рад ско га Цэнт ра зда роўя.

Усе ах вот ныя мо гуць атры маць кан суль-

та цыі па вя дзен ні зда ро ва га спо са бу жыц-

ця і пра віль ным хар ча ван ні, па раз маў ляць з 

псі хо ла гам, а так са ма зме раць ар тэ рыя льны 

ціск, зра біць элект ра кар дыя гра му, да ве дац ца 

аб час та це сар дэч ных ска ра чэн няў і сту пе ні 

на сы чэн ня ар тэ рыя льнай кры ві кіс ла ро дам. 

З 10 да 12 га дзін мож на зме раць уз ро вень 

глю ко зы ў кры ві (на шча).

Як рас тлу ма чы ла кі раў нік га рад ско га Цэнт-

ра зда роўя Сня жа на Каў ры га, за во сем ме ся-

цаў пра вя дзен ня Дзён зда роўя ў па лі клі ні ках, 

ап тэ ках, гі пер мар ке тах, на рын ках і ін шых мес-

цах ак цыі на ве да ла 480 ты сяч ча ла век. Ка ля 

84 % з іх ад зна чы лі ў ся бе на яў насць пэў ных 

фак та раў ры зы кі. Ся род іх не ра цы я наль нае 

хар ча ван не, ніз кая ру халь ная ак тыў насць, ліш-

няя ва га, ку рэн не і ўжы ван не ал ка го лю.

Як уз ні кае глаў ко ма і як з ёй жыць?Як уз ні кае глаў ко ма і як з ёй жыць?


