Ýzlenmesi gereken kurallar
Ýlacýnýzý doktorunuzun önerdiði þekilde kullanýn!
Ýlacýnýzý her gün ayný saatte alýn! Bu þekilde göz damlanýzý
hem daha kolay hatýrlayabilirsiniz hem de daha etkili
olmasýný saðlarsýnýz.
Günlük normal yaþamýnýzý etkileyen herhangi bir yan
etkiyi doktorunuz ile görüþün.
Doktorunuzun programladýðý kontrol randevularýnýza
uyun! Hastalýðýnýz ancak doktorunuzun düzenli kontrolü
altýnda olduðunuz zaman baþarýlý olarak tedavi edilebilir.
Göz doktorunuzu diðer hastalýklarýnýz için aldýðýnýz
ilaçlar hakkýnda uyarýn! Göz doktorunuzun dýþýnda baþka
bir doktora muayene olduðunuzda ona sizin glokomunuz
olduðunu da bildirin.
Glokom kalýtsal olabileceði için ailenizdeki bütün
bireyleri düzenli olarak göz muayenesi olmalarý için
uyarýn!
Periyodik muayeneleriniz ve tetkiklerinizi
doktorunuzun önerisiyle yaptýrýn.

MHRS ile her zaman öndesiniz...
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randevu alacaklarý bir uygulamadýr.

HATIRLAYIN:
Glokom tedavisinde sizin rolünüz çok önemlidir.
Glokom kronik bir hastalýk olduðundan tedavi ömür boyu
sürer ve kararlýlýk ister. Fakat unutmayýn, sizin için çok
deðerli olan görme yeteneðinizi koruyacak olan bu
kararlýlýktýr.
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GLOKOM
Halk arasýnda "Göz Tansiyonu" adýyla da bilinen glokom,
milyonlarca insaný etkileyen yaygýn bir göz hastalýðýdýr.
Tedavi edilmez ise görme kaybýna neden olabilir. Glokomda,
göz içindeki sývý basýncý, görme yeteneði için gerekli olan göz
sinirine zarar verecek düzeyde yüksektir.
Sýklýkla 40 yaþýn üzerinde oluþan glokom genellikle yýllar
içinde çok sinsi ilerler. Bu süre içinde glokomlu kiþilerin bir
bölümünde de hastalýða ait herhangi bir belirti görülmez.
Glokomda görme kaybý oluþtuktan sonra geri dönüþ
olmadýðýndan erken taný önemlidir. Normal göz muayenesi
sýrasýnda tespit edilen anormal göz içi basýncý artýþý
hastalýðýn ilk belirtisi olabilir. Göz doktorunca düzenli
aralýklarla yapýlan muayeneler glokomun erken taný ve
tedavisi için en iyi yoldur.
Diðer bir glokom türü ise yine ileri yaþlarda ani olarak krizle
ortaya çýkan dar açýlý glokomdur. Þiddetli göz aðrýsý, görme
azalmasý, gözde kýzarýklýk ve bulantý, kusma ile karakterize
bir tablodur. Acil tedavi gerektirir. Bebeklikte ve çocukluk
çaðýnda izlenen türlerinde gözde sulanma, ýþýða karþý
hassasiyet ve gözde büyüme izlenir.

Glokom nasýl teþhis edilir?
Glokom dikkatli bir göz muayenesi ile teþhis edilir.
-Tonometre adý verilen bir aletle göz içi basýncýnýzý ölçülür.
-Göz dibi muayenesi yaparak göz sinir baþýnda çukurluk
olup olmadýðýna bakýlýr.
-Açý bölgesi gonyoskopi ile deðerlendirilir
-Görme alanýnda kayýp olup olmadýðýný belirlemek için
görme alaný testi yapýlýr.
-Görme siniri ve sinir lifi tabakasýný inceleyen ileri
yöntemler de uygulanabilir.

Glokoma baðlý görme kaybýný engellemek için erken taný
çok önemlidir. Görme alanýnda glokoma baðlý belirgin hasar
olmadýkça hasta bu kayýplarýn farkýna varamaz. Düzenli
aralýklarla göz muayenelerinin ve görme alaný gibi ileri
tetkiklerin yapýlmasý önemlidir.

Eðer glokomunuz varsa, hastalýðýn tedavisi ve izlenmesi
hayatýnýzýn geri kalan bölümünde sürekli olarak devam
edecektir. Bu nedenle göz doktorunuzun izleme programýna
düzenli olarak uymanýz ve önerilen tedaviyi dikkatle
uygulamanýz çok önemlidir.

Kimler glokoma eðimlidir
Glokom dünyada milyonlarca kiþide görülen ve her
insanda ortaya çýkabilecek bir hastalýktýr. Bununla birlikte
bazý faktörler hastalýðýn ortaya çýkma riskini arttýrabilir.

Glokom tedavisi
Açýk açýlý glokom öncelikle göz içi basýncýný düþüren çeþitli
ilaçlarla tedavi edilir. Bu ilaçlar genellikle göz damlasý
þeklindedir. Gerekirse cerrahi ve laser giriþimleri de
uygulanabilir. Bu tedavilerin amacý hastanýn kalan
görmesinin korunmasý olup görmeyi arttýrmazlar. Kriz ile
ortaya çýkan dar açýlý tipinde tedavi çok acildir. Doðuþtan
glokomda ise tedavi esas olarak cerrahidir. Bazý hastalarda
birden fazla cerrahi giriþim de gerekebilir.
Glokomun ilerleyici bir hastalýk olmasý sebebiyle göz
doktorunuzun göz damlalarýnýzý deðiþtirmek veya tedavinize
baþka göz damlalarýný eklemek zorunda kalabilir. Bu
deðiþikliklerin yapýlmasýndaki ilk neden göz içi basýncýný
kontrol altýnda tutabilmek ve görme alanýnýzý korumaktýr.
Ayrýca kullandýðýnýz damlalarýn ortaya çýkabilecek yan
etkileri de bu deðiþikliklerin yapýlmasýný gerektirebilir.

Glokom riskini arttýran faktörler þunlardýr:
-Ýlerleyen yaþ
-Ailede glokom öyküsü (Genetik yatkýnlýk)
-Sigara
-Þeker hastalýðý
-Yüksek-Düþük kan basýncý
-Miyopi
-Uzun süreli kortizon tedavisi
-Göz yaralanmalarý
-Migren
Bu özelliklere sahip kiþilerin glokom yönünden göz
muayenelerini yaptýrmalarý uygun olur.
Glokom iyileþir mi
Glokom taný konulduktan sonra tamamen iyileþtirilip
ortadan kaldýrýlamaz; fakat birçok olguda uygun tedavi ile
baþarýlý olarak kontrol altýnda tutulabilir, görme kaybýnýn
ilerlemesi engellenebilir.

Glokom tedavisi sýrasýnda göz damlalarýnýn
deðiþtirilmesine neden olabilecek bazý faktörler
þunlardýr:
-Etkinlik-Göz damlalarý göz içi basýncýný yeterli derecede
kontrol ediyor mu?
-Medikal yan etkiler
-Göz damlalarýnýn kötü yönde etkileyebileceði baþka bir
hastalýðýnýz var mý?
-Gözde alerjik veya baþka reaksiyonlara yol açýyor mu?
-Yaþam tarzýný etkileyen yan etkiler-Göz damlalarý günlük
yaþamýnýzý etkiliyor mu?
Eðer günlük yaþamýnýzý sýnýrlayan yan etkilerle
karþýlaþýrsanýz onlarý doktorunuza bildiriniz.

