
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAUKOMA 

 

Lietuvos medicinos biblioteka parengė visuomenei naudingų literatūros šaltinių sąrašą šia tema. 

Šaltinius galite rasti ir užsisakyti bibliotekoje. 

 

 
Akių ligos : glaukoma. Kokia tai liga? Kaip galiu sau padėti? / parengė Aušrinė Kontrimienė // Metodinė 

medžiaga pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistams ir dauginėmis ligomis sergantiems pacientams. – 

Kaunas : Vitae Litera, 2021. – P. 92–93. 
 

Akių ligų gydytoja paneigia mitus apie glaukomą : [informuoja Kauno klinikų Akių ligų klinikos gydytoja prof. 

Ingrida Janulevičienė]. – Iliustr. // Ave vita. – ISSN 1648-620X. – 2019, kovo 15, p. 3. 
 
Apgaulinga akių liga: galite net neįtarti, kad sergate : [akių klinikos „Lirema“ akių ligų gydytojos 

mikrochirurgės Lilijos Socevičienės pasakojimas]. – Portr. // Diabetas. – ISSN 1392-5946. – 2020, Nr. 1, p. 17. 
 
Dar vienas glaukomo gydymo metodas KUL: galimybė išsaugoti regėjimą. – Iliustr., portr.. – Rubrika: 

Sveikata // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2022, bal. 5, p. 16. 
 
Glaukoma – akių liga, kurios padariniai negrįžtami: gydytoja patarė, kaip jai užkirsti kelią laiku? : pasakoja 

Akių centro gydytoja oftalmologė Eglė Skarupskienė / „Naujojo Gėlupio“ informacija. – Iliustr.. – Rubrika: 

Sveikata // Naujasis Gėlupis. – ISSN 1392-7248. – 2019, rugpj. 24, p. 1, 5. 
 
Glaukoma: ką turėtume padaryti, kad išsaugotume akių šviesą : [pokalbis su Lietuvos glaukomos draugijos 

prezidente, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Akių ligų klinikos Konsultacinio-diagnostinio skyriaus vadove 

gydytoja oftalmologe prof. Ingrida Janulevičiene] / kalbėjosi Natalija Voronaja // Internistas. – ISSN 1648-3839. – 

2016, Nr. 9, p. 70-73. 
 
Glaukoma regėjimą pasiglemžia tyliai : [Kauno klinikų Akių ligų konsultacinio diagnostinio skyriaus vadovės 

prof. dr. Ingridos Janulevičienės pasakojimas]. – Iliustr. // Sveika šeima. – ISSN 2351-6623. – 2018, kovo 15/21 

(Nr. 11), p. 2. 
 
Glaukoma serganti moteris išgyvena, kad ligos nepaveldėtų anūkė / Gintarė Minkevičienė. – Iliustr. // 

Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2020, kovo 12/18 (Nr. 11), p. 12. 
 

Glaukomos sukeltas aklumas dar neišgydomas : [į pateiktą klausimą atsako privačios ligoninės ir 

poliklinikos "Kardiolita" Akių centro gyd. oftalmologė-mikrochirurgė Gintė Sirvydytė]. – Iliustr. // Sveika šeima. – 

ISSN 2351-6623. – 2016, kovo 10-16 (Nr.10), p. 2. 
 

Kaip laiku užkirsti kelią glaukomai? / „Klaipėdos“ inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Sveikata // Klaipėda. – ISSN 

1392-558X. – 2019, rugs. 3, p. 12. 
Apie negydant aklumą sukeliančios akių ligos prevenciją, ankstyvąją diagnostiką; pateikiami oftalmologės 

E. Skarupskienės komentarai. 
 



Kas temdo mūsų akių šviesą? : [Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Akių ligų klinikos gydytojos Redos 

Žemaitienės pasakojimas] / [užrašė] Ingrida Žirlienė. – Iliustr. // Moteris. – ISSN 0235-8999. – 2021, Nr. 5, p. 

132–135. 

 
Klastingoji glaukoma simptomų nerodo. – Iliustr. // Sveika šeima. – ISSN 2351-6623. – 2019, kovo 14/20 

(Nr. 11), p. 2. 
 

Klastingoji glaukoma ; Svarbu nepavėluoti / Ingrida Janulevičienė. – Iliustr. // Ji. – ISSN 1392-253X. – 

2022, Nr. 8 (vas. 23–kovo1), p. 28-29. 
 
Medikai įspėja: netinkama mityba gali atimti regėjimą / „Klaipėdos“ inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Sveikata // 

Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2020, kovo 17, p. 11. 
 

Panevėžio ligoninėje – inovatyviausi akių gydymo metodai / Raimonda Mikučionytė. – Iliustr. // Tėvynė. – 

ISSN 1392-849X. – 2022, spal. 21, p. 11. 
 
Per pandemiją padaugėjo užleistų akių ligų : [pokalbis su Kauno klinikų Alių ligų klinikos konsultacinio 

diagnostinio skyriaus vadove Ingrida Janulevičiene] / „Klaipėdos“ inf.. – Portr., iliustr.. – Rubrika: Sveikata // 

Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2022, saus. 25, p. 12. 
 
Prof. I. Janulevičienė: "Regos nervo atkūrimas - didelė mokslininkų svajonė" : [pokalbis su LSMU ligoninės 

Kauno klinikų Akių ligų konsultacinio diagnostinio skyriaus vadove, Lietuvos glaukomos draugijos prezidente 

prof. Ingrida Janulevičiene] / kalbino Aigustė Tavoraitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2017, 

kovo 16-22 (Nr.11), p. 15. 
 
        Rega visam gyvenimui : [10 žingsnių, kaip natūraliai pagerinti regėjimą] / Meir Schneider ; iš anglų kalbos 
vertė Jūratė Pavlovičienė. – Vilnius : BALTO, 2017 ([Vilnius] : BALTO print). – 350, [2] p. 

 
Reguliari akių patikra neleis glaukomai pasiglemžti regėjimo : [pokalbis su gydytoja oftalmologe Aušra 

Butkiene] / [užrašė] Violeta Gustaitytė // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-2769. – 2019, kovo 9, p. 11. 
 

Sėkmė – neapakti. Ir kuo ilgiau / Giedrė Montvilaitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 

2020, gruod. 10/16(Nr. 49), p. 13. 

 
Vėl matau! / Celeste'ė McGovern. – Iliustr. // Ko gydytojai tau nepasako. – ISSN 2256-0041. – 2022, Nr. 7 

(97), p. 28-34. 
 

 


