
Очі людини — не тільки дзеркало душі, а ще й унікальний механізм

пізнання навколишнього світу

Безцінний дар — бачити! Захворювання очей



Зір – безцінний дар, отриманий нами при народженні. З його допомогою ми пізнаємо світ, насолоджуємося

красою і отримуємо знання, необхідні для подальшого життя і роботи. Очі є одними з п'яти органів чуття людини.

Сучасні хвороби очей – захворювання, повязані з порушенням рефракції. Вони можуть бути спадковими,

вродженими чи набутими. Лікування та профілактика захворювань очей має дуже важливе значення.

Близько 285 мільйонів людей у всьому світі страждають від порушень зору - дані ВООЗ. І прогноз

динаміки цих захворювань невтішний. Глаукома та захворювання сітківки - основні причини інвалідності внаслідок

порушення зору протягом останніх років в Україні. Вони ж призводять до невиліковної втрати зору. Внаслідок цих

захворювань сліпоту можна попередити завдяки ранній діагностиці та своєчасному лікуванню хворих.



Захворювання очей:
Короткозорість (розмитий зір вдалину), яка інакше називається міопія, — це найбільш часте порушення

рефракції. Зазвичай вона виникає, коли очне яблуко занадто довге або рогівка занадто вигнута. Надлишкова

довжина ока призводить до того, що промені світла від віддалених об’єктів фокусуються в точці, яка знаходиться

ближче по осі і не досягає сітківки; при цьому промені світла розсіюються і в мозок потрапляє несфокусоване

зображення.

Далекозорість (тобто нездатність чітко бачити об’єкти поблизу) – це загальновживаний термін для

гіперметропії, — викликається тим, що очне яблуко занадто коротке або рогівка занадто плоска. Через недостатню

довжину ока, рогівці і кришталику не вистачає місця для перетину променів світла в фокальній точці на сітківці, і

тому зображення фокусується за сітківкою, а в мозок знову і знову вирушають неякісні сигнали.



Астигматизм — дефект зору, пов’язаний з порушенням форми кришталика, рогівки або ока, в результаті

чого людина втрачає здатність до чіткого бачення на будь-якій відстані: і близько, і далеко. Якщо астигматизм не

лікувати, він може призвести до косоокості і різкого падіння зору. Без корекції астигматизм може викликати головні

болі і різь в очах.

Пресбіопія — вікова далекозорість, викликана природним старінням людини. Це аномалія рефракції ока,

при якій людина не може розглянути дрібний шрифт або маленькі предмети на близькій відстані. Пресбіопія

зазвичай починає вражати людей у віці від 40 до 50 років. Її найбільш ймовірна причина — втрата еластичності

кришталиком.

Катаракта всупереч поширеному переконанню, це не плівка, що утворюється на поверхні ока, а зміна

прозорості кришталика всередині ока, яка не дає променям світла проходити через нього. Таке поступове помутніння

робить зір менш гострим з часом. Промені світла, яким вдається проникнути до сітківки, розсіюються, і зір стає

розмитим.



ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЗОРУ

Щоб зменшити ризики погіршення зору, регулярно проходьте профілактичний медогляд.

Небезпечними симптомами є поява мушок перед очима, затуманення або погіршення зору, викривлення

прямих ліній, часта зміна окулярів - у цих випадках зволікати особливо небезпечно.

В жодному разі не займайтеся самолікуванням. Щоб не допустити проблем із зором, повноцінно та

збалансовано харчуйтесь. Для профілактики захворювань зору слідкуйте за вагою, не куріть та ходіть на

прогулянки.



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





617.7(075.8)

О-91

Офтальмологія [Текст] : підручник для студ. мед. коледжів, училищ та інститутів медсестринства за спец. 

"Медсестринство" / за ред. Г.Д. Жабоєдова, Р.Л. Скрипник. - К. : ВСВ "Медицина", 2018. - 296 с. : іл. - МОЗ 

України лист №08 від 04.01.2017. - ISBN 978-617-505-469-7 

Підручник підготовлено згідно із програмою дисципліни «Офтальмологія» для навчального процесу 

за кредитно-модульною системою. 

У підручнику наведено особливості будови органа зору, клінічні методи дослідження зорових функцій, 

аномалій рефракції, описано основні офтальмологічні захворювання, їх етіологію, патогенез, клінічну картину, 

діагностику. Особливу увагу приділено наданню долікарської медичної допомоги, оскільки підручник передбачає 

обсяг матеріалу, необхідний для повсякденної практики середнього медичного персоналу.

Підручник містить логічні схеми, таблиці, оригінальні фотографії, що сприяє наочному поданню матеріалу.

Для студентів медичних коледжів, училищ та інститутів медсестринства за спеціальністю 

«Медсестринство».

617.7-083(02)

К66

Корконішко, О. М.

Медсестринство в офтальмології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III р. акр. за спец.: 

"Сестринська справа", "Лікувальна справа", "Акушерська справа" (МОЗУ) / О. М. Корконішко. - 3-є 

вид., перероб. та допов. - К. : Медицина, 2015. - 216 с. - ISBN 978-617-505-178-8 

У підручнику послідовно викладено теоретичний матеріал щодо зорових функцій, рефракції ока та

очних хвороб.

Основну увагу в засвоєнні теоретичних знань приділено самостійній роботі студентів, чому

сприятимуть методичні рекомендації, викладені в «Практичному курсі» цього підручника.

Обсяг матеріалу, передбачений новою навчальною програмою, забезпечує рівень знань, необхідний

студентам вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акредитації.



617.7(02)

Ж12

Жабоєдов, Г. Д.

Офтальмологія: практикум [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р.акр. (МОНУ, МОЗУ) / 

Г. Д. Жабоєдов, В. В. Кірєєв. - К. : Медицина, 2013. - 280 с. - ISBN 978-617-505-180-1 

У навчальному посібнику наведено основні методики дослідження органа зору, які застосовують у

діагностичній роботі.

Структура видання, яке викладено згідно із сучасними стандартами освіти, дає змогу застосувати його

як посібник під час проведення практичних занять і самостійної підготовки до них.

Практикум написаний відповідно до вимог програми підготовки інтернів, затвердженої Міністерством

охорони здоров’я України.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів

офтальмологів.

617.7(02)

О-91

Офтальмологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р.акр. (МОНУ, МОЗУ) / за ред. Г.Д. 

Жабоєдова, Р.Л. Скрипник /Жабоєдов Г.Д., Скрипник Р.Л., Баран Т.В., Бєздітко П.А., Бірич Т.А., Венгер Л.В., 

Вітовська О.П., Жабоєдов Д.Г./. - К. : Медицина, 2011. - 424 с. - ISBN 978-617-505-171-9 

Підручник підготовлено згідно із програмою дисципліни «Офтальмологія» для навчального процесу за

кредитно-модульною системою.

У підручнику наведено особливості будови органа зору, клінічні методи дослідження зорових функцій,

аномалій рефракції, описано основні офтальмологічні захворювання, їх етіологію, патогенез, клінічну картину,

діагностику. Особливу увагу приділено наданню долікарської медичної допомоги, оскільки підручник передбачає

обсяг матеріалу, необхідний для повсякденної практики середнього медичного персоналу.

Підручник містить логічні схеми, таблиці, оригінальні фотографії, що сприяє наочному поданню

матеріалу.

Для студентів медичних коледжів, училищ та інститутів.



617.7(02)

В29

Венгер, Г. Ю.

Офтальмологія. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб.(рек. МОНУ лист №1/11-1393 від 5 2010р.) / Г. Ю. Венгер, А. 

М. Солдатова, Л. В. Венгер. - Одеса : ОДМУ, 2010. - 180с. - ISBN 978-966-443-029-3 

У курсі лекцій, відповідно до навчальної програми з офтальмології, викладено основні сучасні дані щодо

анатомії, фізіології, методів дослідження органа зору, етіології, клініки та лікування очних хвороб. Кожну лекцію

присвячено окремому розділу офтальмології. Розглянуто найпоширеніші форми захворювань придатків ока, орбіти,

рогівки, кришталика, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва. Окремі розділи присвячені ушкодженням ока,

рефракції та змінам органа зору при загальних захворюваннях.

Для студентів вищих навчальних закладів, інтернів.

617.7-083(02)

К66

Корконішко, О. М.

Медсестринство в офтальмології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III р. акр. за спец.:

"Сестринська справа", "Лікувальна справа", "Акушерська справа" (МОЗУ) / О. М. Корконішко. - 2-е вид.,

перероб. та допов. - К. : Медицина, 2008. - 184 с. - (МОЗ України). - ISBN 978-966-8144-76-9

У підручнику послідовно викладено теоретичний матеріал щодо зорових функцій, рефракції ока та

очних хвороб.

Основну увагу в засвоєнні теоретичних знань приділено самостійній роботі студентів, чому

сприятимуть методичні рекомендації, викладені в «Практичному курсі» цього підручника.

Обсяг матеріалу, передбачений новою навчальною програмою, забезпечує рівень знань, необхідний

студентам вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації.



617.7(02)

В29

Венгер, Г. Ю.

Очні хвороби: Курс лекцій [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. мед. закл. освіти / Г. Ю. Венгер, А. М. 

Солдатова. - Одеса : ОДМУ, 2003. - 176 с. - ISBN 966-7733-46-7 

У посібнику, відповідно до навчальної програми з очних хвороб, викладено основні сучасні дані

щодо анатомії, фізіології, методів дослідження органа зору, етіології, клініки та лікування очних хвороб. Кожну

лекцію присвячено окремому розділу офтальмології. В них розглянуто найпоширеніші форми захворювань

придатків ока, орбіти, рогівки, кришталика, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва. Окремі лекції

присвячено ушкодженням ока, рефракції та змінам органа зору при загальних захворюваннях.

Для студентів вищих навчальних закладів, інтернів.

617.70(02)

Т35

Терапевтична офтальмологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. та лікарів-

інтернів (МОЗУ) / за ред. Г. Д. Жабоєдова. - К. : Здоров'я, 2003. - 134 с. - ISBN 5-311-01299-4

У посібнику представлено сучасні відомості з окремих питань офтальмології, зокрема фізіології зорового

аналізатора, патології судинної оболонки, увеопатій, патології сітківки та зорового нерва, глаукоми, офтальмогерпесу

та ін. Докладно описано етіологію наведених захворювань, подано новітні відомості про розвиток патологічних

процесів в оці, детально розглянуто варіанти перебігу основних захворювань ока та методи їх діагностики, наведено

існуючі класифікаційні схеми. Велику увагу приділено сучасним методам консервативного та оперативного

лікування.

Посібник розраховано на лікарів-офтальмологів та інтернів-офтальмологів.



617.7-07

К49

Клініка Віллса: Діагностика і лікування очних хвороб [Текст] / За ред. Дугласа Каллома та Бенджаміна 

Чанга. - Львів : Медицина світу, 1999. - 492 с. : іл. - ISBN 966-7475-05-0 

У підручник написано на основі найновіших джерел, він охоплює не лише сучасні методи лікування

очних хвороб, а й перелік оптимальних фармакологічних засобів. Він буде корисний для офтальмологів, які

завдяки йому отримали доступ до інформації про сучасні діагностичні та лікувальні методи очних хвороб.

617.7(02)

Ж12

Жабоєдов, Г. Д.

Очні хвороби [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV р. акред. / Г. Д. Жабоєдов, М. М. 

Сергієнко ; За ред. Г.Д. Жабоєдова, М.М. Сергієнка. - К. : Здоров'я, 1999. - 312 с. - ISBN 5-311-01155-6 

У підручнику докладно описано анатомію та фізіологію органа зору, основні сучасні методи

дослідження, зокрема флюоресцентна ангіографія, оптична система та рефракція ока.

Розглянуто окремі нозологічні форми захворювань кон’юнктиви, слізних залоз, рогівки, сітківки,

судинної оболонки, кришталика, зорового нерва та ін. Подано сучасні методи діагностики та лікування цих

захворювань, а також операційні методики лікування глаукоми, катаракти, відшарування сітківки. Окрема глава

присвячена військовій експертизі.

Підручник добре ілюстрований.

Для студентів вищих медичних закладів, лікарів-офмальмологів.



617.7(075.8)

O-63

Ophthalmology [Текст] : textbook for students of higher education establishments - medical universities, institues

and academies. / Edit. by O.P. Vitovska. - К. : AUS Medicine Publishing, 2017. - 648 p. : il. - Approved MESU letter

N1/11-6779. 15 May 2012. - ISBN 978-617-505-598-4

The textbook Ophthalmology is intended to provide medical students, interns, ophthalmology residents, as

well as primary care physicians with a general approach to eye exam and treatment of the most common ocular diseases and

emergencies.

The book contains the latest information on the eye anatomy, through ophthalmic examination, concepts of

diagnosis, and recent advances in the treatment of the most common ocular disorders and emergencies. Most chapters are

illustrated with color clinical photographs or illustrations. At the end of each chapter, key points, schemes, control questions,

multiple choice tests, and clinical cases are given to help students prepare for practical lessons and future exams.

617.7(02)

V38

Venger, G. Y.

Eye diseases. Course of lectures [Текст] : manual introduces the modern / G. Yu. Venger, A. M. Soldatova, L. V. 

Venger. - Odessa : The Odessa Stade Medical University, 2005. - 158 p. - Approv. СMEMPH of Ukraine. - ISBN 

966-7733-47-5 

У посібнику, відповідно до навчальної програми з очних хвороб, викладено основні сучасні дані

щодо анатомії, фізіології, методів дослідження органа зору, етіології, клініки та лікування очних хвороб. Кожну

лекцію присвячено окремому розділу офтальмології. В них розглянуто найпоширеніші форми захворювань

придатків ока, орбіти, рогівки, кришталика, судинної оболонки, сітківки, зорового нерва. Окремі лекції

присвячено ушкодженням ока, рефракції та змінам органа зору при загальних захворюваннях.

Для студентів вищих навчальних закладів, інтернів.



617.7

G26

Gault, J. A.

Ophthalmology Pearls [Текст] / Janice A. Gault. - Philadelphia : Hanley & Belfus, INC, 2003. - 270 p. - ISBN 1-

56053-498-2

Following the format of highly popular Pearls Series each of these widely varied real-life cases presents a

patient scenario the various exam and lab findings and high quality color images to complete the clinical picture. The

reader is then challenged to make a diagnosis and form a treatment plan. Each discussion ends with several «Clinical

Pearls» distilled from the case. Ophthalmology Pearls provides valuable information not found in standart texts and its

problem-oriented approach is ideal for independent study and board review.
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Chern, K. C.

Emergency ophthalmology [Текст] : a rapid treatment guide / Kenneth C. Chern. - New York : McGrow-Hill,

2002. - 298 p. - ISBN 0-07-137325-X

Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge

changes in treatment and drug therapy are reguired. For example and in particular readers are advised to check the product

information sheet included in the package of each drug they plan to administer to be certain that the information contained

in this work is accurate and that changes have not been made in the recommended dose or in the contraindications for

administration. This recommendation is of particular importance in connection with new or infreguently used drugs.




