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Глаукома — друга причина сліпоти у світі. Але сліпоті від глаукоми можна 
значною мірою запобігти, якщо пацієнти, лікарі, студенти та медичний 
персонал матимуть кращий доступ до інформації та більше знатимуть про цю 
хворобу. Проблема глаукоми хвилює більшість лікарів-офтальмологів, 
оскільки дуже часто незнання самих пацієнтів і недостатній доступ до 
інформації для багатьох українських лікарів-офталь мологів є причиною 
трагедії, назва якій — незворотна сліпота. І дуже прикро і важко казати 
пацієнту, що вже надто пізно і ми не можемо допомогти. Медична наука 
загалом та офтальмологія зокрема розвиваються надзвичайно швидко. 
Завдяки розвитку інформаційних технологій та Інтернету доступ до сучасної 
світової літератури значно поліпшився. Проте не всі мають однакові 
можливості та доступ до найновішої інформації, яка щодня вкрай необхідна 
лікарям та пацієнтам. Саме тому актуальним лишається безкоштовний доступ 
до друкованих видань, який постійно надає наша установа. 
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 Глаукома: 

профілактика, діагностика, лікування : 
Рекомендований анотований список літератури                    

м. Львів                                                                          2017 р. 

    

     1. Егоров Е.А., Ставицкая Т.В., Тутаева Е.С. Офтальмологи-

ческие проявления общих заболеваний: Руководство для врачей . -

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.-592 с. 

         Шифр 617.7 /Е-30 

      Керівництво для лікарів включає інформацію про очні симптоми запаль-

них, пухлинних, дистрофічних, спадкових ураженнях внутрішніх органів та 

систем. Дана їх коротка клінічна характеристика, можливості діагностики 

і лікування. Очні симптоми супроводжуються кольоровими ілюстраціями. 

   Книга призначена для лікарів: офтальмологів, терапевтів, невропатологів 

та іншим спеціалістам, при навчанні студентів старших курсів медичних 

вузів. 

     2. Корконішко О.М. Медсестринство в офтальмології: Підруч-

ник .-К.:Медицина,2008.-184 с.    

         Шифр 617.7 /К-66  

     У підручнику послідовно викладено теоретичний  матеріал щодо зорових 

функцій, рефракції ока  та очних хвороб . Основну увагу в засвоєнні теоре-

тичних 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 1-3 

рівні акредитації. 
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     3. Новицький І.Я. Оцінка ефективності антиглаукомних операцій 

// Офтальмол.журн.-2016.-№3.-С.31-35. 

     Вибір  уніфікованих  критеріїв  ефективності  є дуже важливим для 

об’єктивної оцінки ефективності антиглаукомних операцій. Метою роботи 

було завдання  розробити комплексну оцінку, а також запропонувати бальну 

шкалу ефективності антиглаукомних операцій. 

 

     4. Новицький М.І. Вплив операції ендотрабекулоектомії на 

перебіг глаукомної  оптичної  нейропатії  // Офтальмол.журнал.-

2015.-№1.-С.19-23. 

     Компенсація  внутрішньоочного тиску не завжди приводить до стабі-

лізації  глаукомного процесу. Тому функціональні і морфометричні дослід-

ження для оцінки ефективності антиглаукомної операції представляються 

важливими і необхідними. Вивчений вплив операції  ендотрабекулоектомії на 

рівень внутрішньоочного тиску і пробігання глаукомної оптичної нейропатії  

по даним САП і ДЗН сітківки. 

     5. Офтальмологія / За ред.Г.Д.Жабоєдова, Р.Л.Скрипник.-К.: 

Медицина,2011.-424 с.             Шифр 617.7 /О-73 

    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 етіологією, патогенез, клінічну картину, діагностику. 

Особлива увага звертається на  надання медичної допомоги, оскільки підруч-

ник передбачає обсяг матеріалу , необхідний для повсякденної практики 

сімейного лікаря, який не є офтальмологом, але слугує форпостом для 

пацієнтів, які страждають на очні захворювання. Це зобов’язує його 

надавати адекватну допомогу хворому і за потреби визначати показання до 

отримання висококваліфікованого офтальмологічного лікування. Підручник 

містить графологічні схеми, таблиці, оригінальні фотографії, що сприяє 

очному поданню матеріалу. Для студентів вищих медичних закладів 4-го 

рівня акредитації, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-

інтернів, слухачів курсів післядипломної освіти. 
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     6. Організація заходів профілактики первинної глаукоми 

лікарями загальної практики – сімейної медицини : Методичні 

рекомендації (93.14/139.14) /МОЗ України,Укр.центр.НМІ та 

патентно-ліцензійної роботи.-К.,2014.- 26 с. 

        Шифр 617.7 /О-64 

 

     7. Офтальмологічний словник /Т.Фітч, І.Гут, І.Кордонець, 

А.Гудзь.-Львів: Кварт,2006.-170 с.  

        Шифр 617.7 /О-91 

      Уперше в Україні розкрито зміст понад 3 000 медичних і офтальмо-

логічних слів і словосполучень двома  мовами (українською й англійською), а 

також понять, які широко використовуються в суміжних дисциплінах, 

зокрема, анатомії, фізіології, гістології, патофізіології, неврології, загальній 

медицині та хірургії з метою підвищення рівня теоретичної, дослідної та 

професійної діяльності лікарів-офтальмологів. 

 

     8. Оцінка ефективності комбінованого оперативного лікування 

хворих з первинною відкритокутовою глаукомою та віковою ка-

тарактою / В.О.Мельник, Н.В.Коц-Готліб, Р.Л.Вадюк,О.О.Гуржій 

//Офтальмол.журнал.-2016.-№3.-С.28-31. 

 

     В роботі вивчена ефективність комбінованого оперативного лікування – 

факоемульсифікація  катаракти і модифікована тунельна трабекулопунк-

тура з імплантацією ІОЛ – у хворих з первинною відкритоугольною  глау-

комою . Критеріями ефективності даної операції були вибрані – рівень 

внутрішньо очного тиску, показник  середньої світової чутливості і тов.-

щини нервових волокон диску зорового нерву. На основі отриманих даних  

можна  зробити висновок про ефективність даного виду оперативних 

втручань у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою з точки зору 

нормалізації внутрішньо очного тиску і стабілізації  глаукомного процесу. 
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     9. Риков С.О., Ферфільфайн Й.Л. Профілактика захворювань 

органа зору у дітей .-К.,2003.-64 с.  

         Шифр 617.7 /Р-50 

    У навчально-методичному посібнику узагальнено досвід роботи провідних 

офтальмологів України з проблеми профілактики очних захворювань у дітей. 

З сучасних позицій  викладено матеріал  щодо будови ока та основних його 

захворювань.   

    10. Сучасні досягнення в хірургії переднього та заднього 

сегментів ока: 5-ий Симпозіум з офтальмохірургії в Україні з 

практичним семінаром «Жива хірургія» за участю міжнародних 

спеціалістів, 14-15 червня 2007 ,м.Донецьк :Тези.-К.:Макрос,2007.-

218 с.  

          Шифр 617.7 /С-91 

 

   11. Сучасні методи діагностики та лікування захворювань органа 

зору: Матеріали наук.-практ.конф.офтальмологів України, 12-13 

вер.,2013 р., м.Чернівці.-Одеса-Чернігів,2013.-188 с. Шифр 617.7 

/С-91  

     

     12. Фламмер Й. Глаукома: Посібник для пацієнтів. Вступний 

матеріал для лікарів та медичного персоналу. Реферативно-

інформаційний довідник / К.Гуглета, Д.Хауенштайн-Штумп-фіг, 

М.Моццаффаріє, П.Шнайдер; Пер.з англ..М.Ковальська.-

Львів:Медицина,2008.-464 с.           Шифр 617.7 /Ф-70 

     

      Книга професора Йозефа  Фламмера, керівника офтальмологічної клініки 

Базельського університету у Швейцарії, перекладена більш як 15-ма мовами, 

у тому числі англійською, французькою, іспанською, португальською, 

польською, російською, турецькою, чеською, болгарською, китайською, 

корейською та японською. Сьогодні ми з приємністю пропонуємо увазі 

читача українське видання цієї книги, яке має поширити знання про глаукому 

і за-побігти сліпоті у нашій країні. Саме для українських лікарів-офтальмо- 
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логів, сімейних лі-карів, лікарів-інтернів, медичного персоналу та українських 

пацієнтів  із глаукомою присвятила багато годин праці над перекладом 

лікар-офтальмолог, асистент кафедри офтальмології Львівського 

медичного університету Мар’яна Ковальська. Українському читачеві надано 

можливість ознайомитися з перекладом  найновішого — третього 

англомовного видання, яке побачило світ у 2006 році.  Інформація, подана в 

цій книзі, буде корисною для багатьох лікарів-офтальмологів в Україні.  
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