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"Đừng để bệnh Glaucoma làm u tối cuộc sống của bạn"

Đó là thông điệp của tuần lễ Glaucoma thế giới năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 17-3.
Glaucoma (bệnh cườm nước) là một trong những nguyên nhân chính gây mù lòa trên thế
giới, đứng hàng thứ hai sau đục thể thủy tinh.

Bệnh Glaucoma là gì?

Glaucoma (hay dân gian gọi là cườm nước) là nguyên nhân hàng đầu gây mù không hồi phục.
Bệnh thường do tình trạng áp lực ở trong mắt tăng cao, gây chèn ép, thiếu máu nuôi dưỡng dẫn
đến tổn hại thần kinh thị giác, thị trường thu hẹp, thị lực giảm và mất không hồi phục.

Những ai có thể mắc bệnh Glaucoma?

Hiện nay, trên thế giới có ước tính trên 60 triệu người đang mắc bệnh Glaucoma.

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt ở độ tuổi trên 40. Sự gia tăng tuổi thọ hiện nay sẽ
làm tỷ lệ bệnh ngày càng gia tăng nhanh chóng.
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Một số dấu hiệu nguy cơ của bệnh Glaucoma, được gọi tắt là 5F mà bạn nên biết:
1.
2.
3.
4.
5.

Forty - trên 40 tuổi.
Family – trong gia đinh có người mắc bệnh Glaucoma.
Far Vision – người bị viễn thị.
Female – giới tính nữ thường bị hơn nam.
Fellow eye – mắt thứ nhất đã bị bệnh thì khả năng mắt 2 bị bệnh cao.

Những người đã từng phẫu thuật mắt như mổ đục thủy tinh thể (ví dụ: phaco, mổ chấn thương
mắt…), bệnh nhân bướu giáp, cận thị, đái tháo đường, cao huyết áp… cũng có thể mắc bệnh
Glaucoma.
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Dấu hiệu của bệnh Glaucoma là gì?

Ngoài các yếu tố nguy cơ trên, bạn cũng cần lưu ý triêu chứng bệnh lý của bệnh Glaucoma để
đi khám ngay:
- Đối với Glaucoma góc đóng (thường diễn ra cấp tính): đột ngột đau nhức, giảm thị lực,
đau đầu và mắt, giảm thị lực, có thể nhìn đèn thấy quầng xanh, đỏ. Nhiều trường hơp bệnh
nhân quá đau có kèm nôn, ói khiến bệnh nhân đi khám ngay.
- Tuy nhiên cũng có những hình thái bệnh âm thầm, tiến triển chậm như bênh Glaucoma
góc đóng mãn tính hoặc Glaucoma góc mở: Bệnh nhân có thể không cảm nhận được triệu
chứng rõ ràng, thị lực giảm từ từ nên dễ bị bỏ qua. Trên 50% trường hợp bệnh nhân đến muộn
nên tổn thương bệnh đã ở giai đoạn nặng, không hồi phục.

Chẩn đoán và điều trị Glaucoma như thế nào?

Hiện nay, với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, nhiều trang thiết bị máy móc tối tân ra
đời giúp Bệnh có thể được chẩn đoán sớm nhờ các kỹ thuật:
-

Đo nhãn áp bằng các loại nhãn áp kế chuẩn, chính xác.
Đo thị lực, thị trường, Đo độ dày Giác mạc.
Chụp OCT, AS -OCT.
Chụp đáy mắt.
Chụp góc tiền phòng….
Đánh giá góc tiền phòng, khám gai thị

Và BS chuyên khoa sẽ phối hợp các dấu chứng của người bệnh khai báo với dấu hiệu khám …
để chẩn đoán chính xác và chọn lựa phương pháp điều trị thích hợp.

Ngày nay, nhiều phương pháp điều trị mới được áp dụng giúp người bệnh có thêm cơ hội cứu
vãn thị lực: các loại Laser, các thuốc mới, các kỹ thuật mổ….

Có thể áp dụng một phương pháp hoặc nhiều phương pháp phối hợp trong điều trị Glaucoma

3/4

Đừng để bệnh Glaucoma làm u tối cuộc sống của bạn
Viết bởi Biên tập viên
Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 11:41 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 11:49

tùy vào tình trạng bệnh lý. Tuy nhiên, dù bệnh được điều trị bằng phương pháp nào thì bạn
cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sĩ.

Thường xuyên kiểm tra mắt để chẩn đoán sớm bệnh Glaucoma, điều trị đúng, kịp thời tại các
Bệnh viện, cơ sở Nhãn khoa uy tín có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh, thậm chí có thể
chặn đứng nguy cơ mất thị lực.

Lời dặn

Glaucoma là bệnh lý gây mù không thể đảo ngược, tức đã để xảy ra tổn thương thần kinh thị sẽ
không thể phục hồi.

Hãy đi khám sớm và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ để không bị mù lòa một cách đáng tiếc.

Hãy đi kiểm tra mắt định kỳ để phát hiện sớm GLAUCOMA
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World Glaucoma Week 2020
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Wishing all 20:20 Vision for 2020
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