
Co je zelený zákal?
Vaše oko a jízdní kolo mají  jednu věc společnou. 
Obě vyžadují  pro svou funkci a bezpečnost 
správné hodnoty vnitřního tlaku. Zvýšený 
nitrooční tlak je rizikovým faktorem pro rozvoj 
zeleného zákalu. Zelený zákal představuje 
skupinu onemocnění oka, které vedou 
k progresivnímu poškození zrakového nervu. 
To může přímo vést k nevratné ztrátě zraku 
a nakonec až ke slepotě. Přesná příčina 
zeleného zákalu je však neznámá.1 

VÍTE, JAKÝ JE VÁŠ NITROOČNÍ TLAK?

Světový týden zeleného zákalu (glaukomu)
6.–12. března 2016

NOT>22 mmHg= VĚTŠÍ
RIZIKO

Zvýšený nitrooční tlak je rizikovým faktorem 
pro rozvoj zeleného zákalu.2,3
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Druhá nejčastější 
příčina slepoty.1

67 milionů4

342 802 Česká republika5

počet ambulantně léčených pacientů se zeleným zákalem

celosvětový výskyt

lidí 
se zeleným 
zákalem neví,
že ho mají.6

Jsem příliš mladý. Tímto 
onemocněním trpí pouze 
starší lidé. 
U každého, od dětí po seniory, se 
může vyvinout zelený zákal. Zvýšený 
výskyt je u lidí nad 40 let věku.7

Je vyléčitelný. 
Zelený zákal nelze vyléčit.8 Avšak 
progrese onemocnění může být 
zpomalena díky vhodně zvolené 
léčbě.9 

Zelený zákal je provázen 
příznaky, kterých si zajisté 
všimnu. 
Zelený zákal je znám jako tichý 
zloděj zraku a je to onemocnění 
bez patrných příznaků.3

Pacient zaznamená první změny 
až ve chvíli, kdy ztráta zraku 
může dosahovat až 40 %.10
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je naprosto zásadní k zachycení zeleného 
zákalu a k předcházení nevratných změn. 
Objednejte se u Vašeho očního lékaře již 
dnes.

Léčebné možnosti
Zelený zákal lze léčit očními kapkami, 
laserovým či chirurgickým výkonem.11

Reference: 

Každý ve věku 40 let a více by měl absolvovat pravidelné a detailní oční vyšetření  
každé 1-2 roky7 
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Prevence glaukomu v ordinaci v Ďáblicích

V rámci Světového týdne prevence onemocnění zeleným zákalem
(glaukomem) vám nabízíme vyšetření bez objednání 
ve dnech 14. března (úterý) mezi 9 – 13 hodinou 
a ve středu 15. března (středa) mezi 16 – 18 hodinou.
Těšíme se na vás
MUDr. Hana Pešková a kolektiv
Osinalická 901/30 – vchod z ulice Mannerova, tel.: 777 882 868


