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ДИРЕКТИВНІ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
 

     1. Наказ МОЗ України від 28.01.2008 р. № 30 "Про заходи щодо 

удосконалення профілактики, раннього виявлення глаукоми та 

попередження інвалідності по зору". - Режим доступу:     

http//www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080128_30.html 

 

     2. Наказ МОЗ України від 14.05.2013 № 372 "Про cистему 

офтальмологічної допомоги населенню України". - Режим доступу: 

http//moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130514_0372.html 

 

     3. Нормативні документи. Глаукома первинна відкритокутова 

//Бібліотека сімейного лікаря.-2012.-№ 1.-С.29-37. 

 

КНІГИ, ЖУРНАЛЬНІ СТАТТІ 

 

     4. Бездітко П.А., Безкоровайна І.М., Дурас І.Г. Порівняння 

інформативності різних методів дослідження в діагностиці вторинної 

неоваскулярної глаукоми 

         //Офтальмол.журнал.-2011.-№ 2.-С.12-15. 

       У статті представлено методи обстеження хворих з різними 

стадіями вторинної неоваскулярної  глаукоми: гоніоскопія, 

ультразвукова біомікроскопія і оптична когерентна томографія.  

 

     5. Вендер Д.Ф., Дж. А. Голт Секреты офтальмологии: Пер. с англ. 

/Под общ. ред. проф. Ю.С.Астахова.-М.: МЕДпрессинформ, 2005.-

464с.     Шифр 617.7/В-97 

      Книга розглядає  методи обстеження офтальмологічних хворих, 

спадкові, набуті, інфекційні і  запальні офтальмологічні захворюван- 
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ня, а також доброякісні і злоякісні новоутворення і травми ока. 

 

     6. Введение анти-VEGF препаратов в переднюю камеру глаза при 

вторичной неоваскулярной глаукоме /И.Н. Бескоровайная, Л.К. Воск-

ресенская, О.Ю. Максимук, В.В.Ряднова 

        //Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.22-24. 

      Введення даних препаратів сприяє регресу неоваскуваляризації, 

ефективно знижує внутрішньоочний тиск, що дозволяє  зберегти 

орган зору. 

 

     7. Веснина Н.А., Копань Л.В. Анализ результатов диспансерного 

наблюдения больных глаукомой с 2007 по2012 гг.  

        //Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.42-44. 

        Аналіз результатів диспансерного спостереження показав важ-

ливість виявлення глаукоми на ранньому етапі, призначення сучас-

ного лікування, складання раціонального плану лікування. 

 

     8. Веснина Н.А., Кудинова-Савченко Н.А., Саар Т.А. Проста-

гландины в комплексном лечении глаукомной нейропатии  

        //Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.44-45. 

       Вивчено ефективність медикаментозного лікування глаукомної 

нейрооптикопатії препаратами з групи аналогів простагландинів. 

  

     9. Вітовська О.П. Оцінка соціальної та економічної ефективності  

Національної стратегії боротьби з глаукомою 

//Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здор. України.-2009.-№4.-С.45-57. 

 

    10. Ельский В.Н., Михейцева И.Н. Дизрегуляционные аспекты 

глаукомного процесса (обзор литературы и собственных наблюдений) 

        //Журнал НАМН України.-2011.-№ 3.-С.235-245. 

       Розглянуто механізми, які ініціюють глаукомний процес, ведуть 

до розбалансування регулюючих систем і до формування дизрегуля-

ційної глаукомної патології.   

 

    11. Жабоедов Г.Д., Петренко О.В. Роль фиксированных комбина-

ций в терапии резистентной глаукомы 

     //Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.58. 
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     Проведена оцінка ефективності препарату "Ганфорт" у лікуванні 

резистентної глаукоми. Виявлено, що препарат "Ганфорт" проявив 

себе високоефективним гіпотензивним засобом. 

     

   12. Кошинець О.Б. Індикатори зниження якості життя хворих на 

первинну глаукому з пізніми стадіями  

//Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здор. України.-2013.-№3.-С.43-50. 

     Доведено, що розвиток незворотних змін зорових функцій при 

пізніх стадіях глаукоми пов’язаний із суттєвим погіршенням якості 

життя. Отримані результати свідчать про потребу хворих на 

глаукому з ІІІ-ІУ стадіями, особливо самотніх, в соціальній та 

психологічній допомозі. 

 

    13. Макаренко І.А., Макаренко В.І. Чинники ризику і патогенез 

розвитку первинної відкритокутової глаукоми 

      //Acta Medica Leopolencia.-2012.-№ 1.-C.74-79. 

 

    14. Мішенін А.Б., Варивончик Д.В. Медико-соціальна ефективність 

медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому 

//Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здор. України.-2012.-№1.-С.72-79. 

       Встановлено, що під впливом заходів медичної реабілітації серед 

хворих на первинну відкритокутову глаукому спостерігались 

позитивні соціально-психологічні зміни: підвищення якості життя  

та якості зору; покращання психопатологічного профілю; 

підвищення прихильності   хворих до лікування. 

 

    15. Мишенин А.Б. Реабилитация больных первичной глаукомой с 

использованием санаторно-курортного и физиотерапевтических 

методов  //Офтальмол.журнал.-2010.-№ 3.-С.67-73. 

     Проаналізовані наукові дані літератури відносно клінічної 

ефективності методів відновлення зорових функцій та запобігання 

прогресування первинної глаукоми, визначена їх доцільність та 

ефективність. 

    

    16. Наукове обґрунтування концепції Національної стратегії 

боротьби з первинною глаукомою в Україні /В.Ф. Москаленко,С.О. 

Риков, О.П. Вітовська, Д.В. Варивончик.  

          //Лікарська справа.-2010.-№1-2.-С.121-127. 

 

 



- 4  - 

 

     Організація діяльності офтальмологічної служби України на 

основі концепції Національної стратегії боротьби з первинною 

глаукомою дозволить знизити рівень захворювання, оптимізувати  

ресурсне забезпечення офтальмологічної служби і знизити 

собівартість профілактики та лікування. 

 

    17. Новицький І.Я., Новицький М.І. Ефективність операції 

видалення  трабекули через кут передньої камери при первинній 

відкритокутовій глаукомі 

         //Офтальмол. журнал.-2012.-№ 2.-С.19-21. 

      У статті представлена розроблена  авторами операція, що дає 

добрі результати при первинній відкритокутовій глаукомі. 

 

    18. Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями 

загальної практики – сімейної медицини (Методичні рекомендації) 

/Уклад.: О.З. Децик, З.М. Митник, М.Д. Вершиніна та ін.-К., 2014.-

27с.   Шифр 617.7/О-64 

 

    19. Офтальмологія: Підручник /Г.Д. Жабоєдов, Р.Л. Скрипник, Т.В. 

Баран та ін.; за ред. Г.Д. Жабоєдова, Р.Л.Скрипник.-К.: ВСВ "Меди-

цина", 2011.-424с    Шифр 617.7/О-73 

 

    20. Павлюченко К.П., Могилевский С.Ю., Шехада С.Д.Х. Отда-

ленные результаты нового метода профилактики осложнений хирур-

гического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы 

        //Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.198-200. 

      Новий метод профілактики та нова технологія ведення операції 

дозволили  дати хороші  результати в післяопераційному періоді.   

 

    21. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии. Руководство 

для практикующих врачей. Т.7 /Под общ.ред. Е.А.Егорова.-М.: Лит-

терра, 2004.-954с.  Глава 26. Глаукома – С. 403-478.  Шифр 617.7/Р-27 

 

    22. Результаты оптической когерентной  томографии в изучении 

нейроархитектоники сетчатки при начальних стадиях первичной 
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открытоугольной глаукомы (предварительные данные) /З.Ф. Весе-

ловская, Н.Н. Веселовская, И.Б.Жеребко, Амер Сохил      

         // Сучасні медичні технології.-2012.-№ 2.-С.37-38.          

Розроблений спосіб оптичної когерентної томографії дозволяє 

провести кількісний аналіз стану КГКС. 

 

    23. Результати моніторингу очей хворих на первинну відкритоку-

тову глаукому в післяопераційний період двоетапних антиглау-

комних операцій /С.О. Риков, Ю.М. Кондратенко, І.А. Макаренко 

          //Укр. мед. часопис.-2012.-№3.-С.97-100. 

 

    24. Риков С.О., Медведовська Н.В., Троянов Д.П. Сучасний стан та  

динаміка поширеності глаукоми серед дорослого населення України 

         //Україна. Здоров’я нації.-2012.- № 2-3.-С.119-122. 

        Висвітлено актуальну проблему зростання рівня поширеності 

глаукоми серед дорослого населення України. Вивчено регіональні 

особливості поширеності глаукоми. Обгрунтовано необхідність 

подальшого моніторингу поширеності цієї офтальмологічної 

патології серед дорослого населення України. 

 

    25. Риков С.О., Макаренко І.А., Макаренко В.І. Лазерне лікування 

для підвищення ефективності хірургічного лікування первинної 

відкритокутової глаукоми 

          //Практична медицина.-2011.-№ 4.-С.120-126. 

 

    26. Риков С.О., Варивончик Д.В., Вітовська О.П. Роль медико-

соціальних факторів у формуванні рівнів захворюваності населення 

України  на первинну глаукому 

         //Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здор. України.-2010.-№1.-

С.29-34. 

 

   27. Сомов Е.Е. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпрес-информ, 

2005.-392с. Шифр 617.7/С-61. 

 

    28. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення 

осіб похилого  та старечого віку хворих на глаукому (методичні  

 

 

 



- 6 - 

 

рекомендації) /А.А. Котвіцька, О.А.Пастухова.-Київ, 2014.-38с.  

Шифр 617.7/С-19 

 

    29. Терапевтична офтальмологія /Ред. Г.Д.Жабоєдов, А.О. Ват-

ченко.-К.:Здоров’я, 2003.-133с.       Шифр 617.7/Т-35 

 

    30. Томащук И.П., Томащук И.И. Руководство по оперативной 

технике для начинающих хирургов. Практич.пособие. Для студ. 

мед.ин-тов.-К., 2001.—864с.      Шифр 617.9/Т-56 

     

    31. Удосконалення медичної реабілітації хворих на первинну від-

критокутову глаукому (Методичні рекомендації) /Уклад.: С.О. Риков, 

Д.В. Варивончик, Н.А. Обухова та ін. "Київська  міська клін. 

офтальмол. лікарня "Центр мікрохірургії ока".-К., 2012.-26с. 

           Шифр 617.7/У-31 

 

    32. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги. Глау-

кома первинна відкритокутова 

         //Сімейна медицина.-2012.-№ 5.-С. 9-21. 

 

    33. Ферфильфайн И.Л. Лекарственные средства в офтальмологии. 

Побочные действия на глаза лекарств общемедицинской практики: 

Справочник /И.Л. Ферфильфайн, С.А. Рыков.-К.: ООО "Макрос", 

2008.-280с.     Шифр 617.7/Ф-43 

       Довідник містить інформацію про сучасні лікарські засоби для 

лікування очних хвороб.  

 

    34. Фламмер Й. Глаукома. Посібник для пацієнтів. Вступний мате-

ріал для лікарів та медичного персоналу. Реферативно-інформаційний 

довідник. Пер.з англ. М.Ковальська.-Львів: "Медицина світу", 2008 .-

464с.    Шифр 617.7/Ф-70 

     В книзі представлено найновіші дані наукових досліджень та 

результати клінічного досвіду стосовно причин, наслідків та 

можливостей лікування глаукоми. 

 
 

 
 


