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RECLAME

Glaucomul este o afecțiune cronică a ochilor, 
care se manifestă prin creșterea presiunii intra-
oculare, afectarea nervului optic și diminuarea 
vederii, chiar până la cecitate. Glaucomul este 
o afecțiune destul de răspândită, această boală 
afectează în special persoanele cu o vârstă de 
peste 40 de ani. Însă glaucomul îi poate afecta 
și pe tineri (glaucomul juvenil) și chiar pe nou-
născuți (glaucomul congenital). 

Pentru a înțelege mai bine această afecțiune, 
se poate compara ochiul cu un aparat de foto-
gra�at. Rolul obiectivului îl îndeplinesc corneea 
și cristalinul: acestea permit pătrunderea raze-
lor, pe care le refractă. Rolul peliculei fotosen-
sibile îl îndeplinește retina ochiului, în care se 
a�ă celulele fotosensibile. 

În cazul glaucomului are loc afectarea nervu-
lui optic. Acest fapt conduce la ruperea legătu-
rii dintre globul ocular și creier: imaginea, care 
apare pe retină, nu se mai transmite la creier. 

În mod normal, în interiorul ochiului perma-
nent se produce un lichid intraocular special.

 Echilibrul dintre cantitatea de lichid, care se 
produce în ochi și cantitatea de lichid, care se 
scurge din ochi, menține presiunea intraoculară 
(PI) la un nivel constant. Valorile normale ale 
presiunii intraoculare sunt individuale, acestea 
oscilează între 14-22 mm. Presiunea din ochi 
poate să crească atunci când lichidul intraocular 
se produce într-o cantitate excesivă. 

Pentru depistarea la timp a glaucomului 
sunt importante primele simptome pe care 
pacientul le sesizează și acestea reprezintă for-
ma de glaucom cu unghi îngust:

Vedere în ceață, ca și cum o pânză/plasă s-a 
așezat peste câmpul vizual

Vederea unor cercuri atunci când pacientul 
se uită la o sursă de lumină
Senzația de greutate și tensiune în ochi
Dureri în jurul ochiului

În cazul glaucomului cu unghi deschis simp-
tomele bolii pot � nespeci�ce, respectiv pacien-
tul nu sesizează apariția bolii. Acest tip de glau-
com se dezvoltă lent și tăcut, fără durere sau alte 
simptome, iar uneori este depistat când o mare 
parte din �brele nervului optic sunt distruse, cu 
pierderea ireversibilă a vederii. În mod obișnuit, 
glaucomul cu unghi deschis răspunde bine la 
medicație, în special în cazul diagnosticării din 
din timp și a unui tratament adecvat.

Dacă aceste simptome apar, e necesar un con-
sult o!almologic, deoarece doar un medic o!al-
molog poate stabili ce formă de glaucom exis-
tă și ce tip de tratament să urmați. Glaucomul 
nu este o boală contagioasă, apare de obicei la 
ambii ochi dar nu în același timp, la al doilea 
ochi poate să apară peste câteva luni sau ani. 
Nedepistată la timp și fără tratament glauco-
mul poate duce la orbire, stadiu în care nu se 
mai poate recupera vederea.

Diagnosticul de glaucom se stabilește în urma 
efectuării mai multor investigații, astfel încât 
se poate recomanda tratamentul potrivit sau 
în alte cazuri efectuarea de intervenții chirur-
gicale. Printre acestea enumerăm intervenția 
de endociclofotocoagulare endoscopică,  care 
este o tehnică nouă în România și se efectuează 
la Clinica Vitreum în Satu Mare. Această teh-
nică prin endoscopul ocular și sonda care are 
încorporată �bra laser și camera video, permi-
te vizualizarea și tratarea unor părți anatomice 
oculare care cu tehnicile existente până în pre-
zent nu ar � fost posibile.

 Primele operații endoscopice din Româ-
nia au fost efectuate la Clinica Vitreum în Satu 
Mare de către doctorul chirurg vitreo-retinian 
Levai Lehar. Cu această nouă tehnică pot � tra-
tate boli foarte grave care duc la atro�a oculară 
(sta�direa ochiului), pot � abordate patologii 
complexe de la nivelul retinei, cum ar � ( hipo-
tonia oculară), sau la nivelul polului anterior, 
cum ar � glaucomul. În cazul depistării la timp 
și urmarea tratamentului corect, datorită aces-
tor metode moderne, majoritatea bolnavilor de 
glaucom reusesc să-și păstreze vederea. 
Din acest motiv recomandăm solicitarea unui 
consult o!almologic de specialitate atunci când 
apar primele semne iar la pacienții cu vârsta 
peste 40 de ani este indicat controlul anual.

Pentru informații suplimentare, programări,
ne găsiți la adresa: strada Ady
Endre nr. 11, Satu Mare la nr. de
tel.: 0261- 716 459, 0740 231 559 sau
pe adresa www.vitreum.ro 

GLAUCOMUL
Ce este și ce putem face când suntem diagnosticați cu glaucom
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Producţie pavaje beton  
Piatră reconstituită Travertin
Facebook: Pavaje Hocman
Hidişelu de Sus Bihor
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Promoţie de iarnă: Reducere 20%!
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Str.Horea , nr.31, Oradea
www.bbup.ro 
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EARLY BOOKING LA CIRCUITE 2017
Carnaval la Venetia, 17.02, 3 zile, autocar, la 179 euro
Carnaval la Venetia-Program Maraton fara cazare 17.02, 24.02, autocar, la 90 euro
Circuit Israel, 28.03, 5 zile, avion din Cluj, de la 499 euro
Circuit Israel-Iordania, 28.03, 8 zile, avion din Cluj, de la 809 euro
Circuit Belgia-Olanda, 19.04, 8 zile, autocar, de la 459 euro
Circuit Belgia-Olanda, 21.04, 5 zile, avion din Cluj, de la 559 euro
Circuit Roma si Toscana de Pasti, 10.04, 8 zile, autocar, de la 349 euro
Minivacanta in Croatia de 1 Mai, 28.04, 4 zile, autocar, de la 169 euro
Elvetia-Alpii, Castelele Bavareze, Lacurile Alpine din Italia,11.08, autocar, de la 419 euro
Fiordurile Scandinaviei, 29.06, 13 zile, autocar, de la 865 euro
Fiordurile Scandinaviei, 01.07, 11 zile, avion din Cluj, de la 1055 euro
Anglia-Scotia-Irlanda,02.07,14 zile, autocar, de la 879 euro
Anglia-Scotia-Irlanda, 03.07,13 zile, avion din Cluj, de la 1029 euro
City Break Londra-Canterbury-Bruxelles, 10.07, 5 zile, avion din Cluj, de la 619 euro
Paris-Valea Loirei-Normandia-Elvetia, 26.07, 12 zile, autocar, de la 579 euro
Paris-Valea Loirei-Normandia-Elvetia, 28.07, 10 zile, avion-retur cu autocar, de la 679 euro
City Break Paris-Versailles-Disneyland, 28.07, 5 zile, avion din Cluj, de la 539 euro
Coasta de Azur si Italia de Nord, 31.08, 8 zile, autocar, de la 379 euro
Coasta de Azur si Italia de Nord, 31.08, 8 zile, avion din Cluj, de la 625 euro
Croatia-Serbia-Bosnia-Hertegovina, 19.09, 7 zile, autocar, de la 285 euro
Spania-Portugalia-Maroc, 19.09, 18 zile, autocar, de la 905 euro
Spania-Portugalia-Maroc, 19.09, 16 zile, avion din Cluj, de la 1080 euro
Praga-Pestera Punkva si Castelul Hluboka, 21.04, 06.08, 3 zile, autocar, de la 115 euro
Weekend Viena, 29.04, 09.06, 20.10, 3 zile, autocar, de la 115 euro
Weekend Cracovia-Zakopane, 26.05, 25.08, 06.10, 3 zile, autocar, de la 115 euro
Weekend Lung La Praga de Rusalii, 02.06, 4 zile, autocar, de la 155 euro
Weekend Lung La Praga de Sfanta Maria, 12.08, 4 zile, autocar, de la 145 euro
Oktoberfest-Festivalul Berii la Munchen, 28.09, 4 zile, autocar, de la 235 euro
Sejur Spania, Costa Brava, 07.06, 8 zile, avion din Oradea, de la 440 euro
La Bella Italia cu Perlele Sudului, 21.08, 11 zile, autocare, de la 449 euro
La Bella Italia cu Perlele Sudului, 23.08, 9 zile, avion din Cluj, de la 659 euro
City-Break Napoli, 27.08, 5 zile, avion din Cluj, de la 489 euro 
City-Break Roma, 23.08, 5 zile, avion din Cluj, de la 449 euro 
Sejur Italia, Lido di Jesolo, 09.09, 8 zile, autocar, de la 360 euro

BONUS LOCURI PREFERENTIALE SI ASIGURAREA TRAVEL (STORNO+MEDICALA)

LA UNELE PROGRAME PENTRU INSCRIERI PANA LA 30. 12. 2016

Detalii pe: www.galateatravel.ro /galateatravel@yahoo.com
Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, nr.4, Tel: 0359 192262

Va uram Sarbatori Fericite
alaturi de cei dragi ...
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CHIRURGIE VASCULARĂ (ECOGRAFIE VASCULARA)
TRATAMENT COMPLET AL VARICELOR
(laser, sclerozari, intervenţii chirurgicale  
în anestezie locală, fără spitalizare)
CHIRURGIE GENERALĂ- TRATAMENT HEMOROIZI CU 
LASER ŞI LIGATURI ELASTICE
 CONSULTAŢII DIABET  ZAHARAT, nutriţie- diete 
personalizate pentru o scădere  
în greutate sigura şi pe termen lung
 OBSTETRICA - GINECOLOGIE, DERMATOLOGIE, 
CARDIOLOGIE, BOLI INTERNE
(CONTRACT CU CAS BIHOR)
LABORATOR ANALIZE MEDICALE (ANALIZE GRATUITE 
CU BILET DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE)

                                                       POLICLINICA TA
                               ORADEA, CALEA CLUJULUI NR 68

 0359-416-666 
(2523 - H 640682)luni- vineri 8.00- 20.00; sâmbătă 8.00- 11.00

Programări: 

www.centrulvascularvenus.ro

FODOR ALIN OVIDIU , cu domiciliu în Muni-
cipiul Oradea , str. Alunei, nr.15, jud. Bihor , 
titular al proiectului ” Construire hală – spă-
lătorie auto, cafenea şi spălătorie excologi-
că ” , anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către  Agen-
ţia  pentru Protecţia Mediului: nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi evalu-
ării adecvate , în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului şi evalu-
are  adecvata, pentru proiectul : ” Constru-
ire hală – spălătorie auto, cafenea şi spă-
lătorie ecologică ” , propus a fi realizat în 
municipiul Oradea , str. Veteranilor , nr. Cad. 
194128 ,194129, jud. Bihor. Proiectul deci-
ziei de încadrare  şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia mediului 
A.P.M. Bihor din municipiul Oradea , b-dul 
Dacia , nr. 25 / A, în zilele de luni – vineri, 
între orele  9- 14, precum şi la următoa-
rea adresă de internet http//apmbh.anpm.
ro.   Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la data publică-
rii prezentului anunţ .    (2984 - H 678765)

S.C. DISTRI FRESH INTERNAŢIONAL S.R.L.
Vă urează CRĂCIUN FERICIT şi un  

AN NOU plin de împliniri şi sănătate!
ANGAJEAZĂ: 

-  ŞOFERI cat. C şi C + E pentru  
transport intern şi internaţional

- GESTIONAR depozit frigorific
Pentru INFORMAŢII: tel. 0728 110 620

e-mail: depozit@ciocu-mic.com
fax: 0259 415108

(2377H626193)


