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Pratarmė 
Mielieji! 
Prieš jūsų akis pirmasis Lietuvoje praktinis elektroninis vadovas, skirtas akių ligoms pažinti. Šis vadovas – ilgo istorinio proceso 

rezultatas. 
1992 m. gegužės 22 d. Vilniaus miesto VšĮ Antakalnio poliklinikos Akių ligų skyriuje ambulatoriškai atlikta pirmoji kataraktos 

operacija ir implantuotas dirbtinis lęšiukas. 2000 m. Sveikatos apsaugos ministerijos draudimo tarybos sprendimu, teisės 
aktais buvo nustatyti kataraktos operacijos atlikimo reikalavimai ir ji buvo įkainota kaip procedūra. 2003 m. buvo įkurta akių 
ligų klinika – UAB Lirema, kurios investicijos leido sukurti akių ligų diagnostikos ir chirurginio gydymo techninę ir materialinę 
bazę. 2010 m. UAB Lirema tapo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto šeimos gydytojų rezidentų ruošimo baze. 
Dabartinės instrumentinės apžiūros galimybės suteikia medicinos studentams rezidentams daugiau galimybių susipažinti su 
akių ligomis, diagnostika, gydymu ir patologiniais akių dugno pokyčiais. Studentai gali atlikti akių dugno nuotraukas, jas 
įvertinti ir naudotis vaizdine mokomąja medžiaga. 

Šis elektroninis akių ligų vadovas – mokomoji ir praktinė priemonė, skirta medicinos studentams, šeimos gydytojams rezidentams, 
oftalmologams ir visiems, kurie domisi oftalmologija ir akių pokyčiais. 

  
Būsime labai dėkingi už visas pastabas, patarimus ir įžvalgas. 
 
 
 
 
 
                   Gydytoja oftalmologė Lilija Socevičienė 
                                 Klinikos vadovė 
                              UAB „Lirema“, akių ligų klinika 
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Padėka 
Dėkoju savo pirmiesiems mokytojams Albinui Stubrai, Klaipėdos miesto ligoninės vyriausiajam gydytojui Antanui Vinkui ir pirmajai savo praktinei mokytojai Gražinai 

Jonikienei. 
1989 m. gegužės mėn. atkūrus Lietuvos gydytojų sąjungą ir einant Lietuvos nepriklausomybės keliu, nuo 1990 m. prasidėjo draugystė ir bendradarbiavimas tarp Norvegijos ir 

Lietuvos oftalmologų draugijų. Už tai esame dėkingi Lietuvos gydytojų sąjungos pirmajam prezidentui, akademikui, kardiochirurgui prof. Algimantui Marcinkevičiui ir 
tuometiniam sveikatos apsaugos ministrui Juozui Olekai. 

Ačiū Norvegijos oftalmologų ir aklųjų draugijoms, kurios 1992 m. Antakalnio poliklinikos Akių ligų skyriui padovanojo įrangą, skirtą ambulatorinėms kataraktos operacijoms 
atlikti. 

Dėkoju kolegoms Norvegijoje Kjell Syversen, Kjell Sandvig, Audum Kleppe, Jans ir Ingerd Hetland. 
Ačiū Antakalnio ligoninės ir poliklinikos vadovams Birutei Galkauskienei, Rimantui Keblui, Henrikui Ulevičiui, prof. habil. dr. Juliui Kalibatai, doc. Algimantui Vingrui, Akių ligų 

skyriaus kolektyvui, ypač operacinės vyr. slaugytojai Ramunei Kudarauskienei ir gydytojui Aidui Kirtikliui, Antakalnio poliklinikos Akių ligų skyriaus darbuotojams, 
kurių kolektyvinis darbas sudarė sąlygas pradėti ambulatorinį chirurginį kataraktos gydymą Lietuvoje. 

Už didelį organizacinį darbą įvertinant ir įteisinant šio gydymo kaštus dėkoju tuometiniam (2000 m.) Sveikatos apsaugos ministerijos kolektyvui: ministrui Raimundui Aleknai, 
Ramunei Navickienei, Jūratei Martinonienei, Rimai Vaitkienei. 

Ačiū dailininkei Ramunei Vėliuvienei už nutapytą paveikslą „Lelija“, naudotą operacinėje pacientų psichoemocinei būsenai pagerinti prieš ir po operacijos. 
Dėkoju akių ligų klinikos Lirema kolektyvui: Lolitai Pošiūnienei, Linai Socevičienei, Vilijai Tolutienei, gydytojai rezidentei Jūratei Grigei už pagalbą renkant medžiagą šiam 

vadovui. 
Už pagalbą dėkoju ir VšĮ VUL Santariškių klinikų Šeimos medicinos centro vadovui prof. med. dr. Vytautui Kasiulevičiui, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanui 

prof. dr. Algirdui Utkui, VšĮ VUL Santariškių klinikų akių ligų gydytojui dr. Dariui Aukštikalniui, Kauno akių ligų klinikų vadovui prof. Vytautui Jašinskui ir sveikatos 
apsaugos ministrui Vyteniui Povilui Andriukaičiui. 

Ačiū leidyklos „Vaistų žinios“ kolektyvui už sklandų ir produktyvų darbą. 
  
Ypatinga padėka šeimai: sūnui Mindaugui, dukrai Laurai ir vyrui Vaclovui už supratingumą ir kantrybę, mano darbų ir idėjų palaikymą. 
Dėkoju visiems pacientams, leidusiems naudoti savo akių dugno nuotraukas šioje mokomojoje medžiagoje. 
 

                    Gydytoja oftalmologė Lilija Socevičienė 
                                    Klinikos vadovė 
                                 UAB „Lirema“, akių ligų klinika 
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Turinys 
 Pratarmė 
 Padėka 
1. Norma 
2. Trumparegystė 
3. Regos nervas: norma 
4. Regos nervas: patologija 
5. Pirminė atvirojo kampo glaukoma 
6. Uždarojo kampo ir kitų tipų glaukoma 
7. Diabetinė retinopatija 
8. Hipertoninė retinopatija 
9. Geltonosios dėmės ligos 
10. Kraujagyslių nepraeinamumas 
11. Intraokuliniai augliai ir gyslainės apgamas (naevus) 
12. Vidinės akies (tinklainės, gyslainės ir stiklakūnio) uždegiminės ligos 
 Literatūra 
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01 1. Norma 
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02 1. Norma 
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