
Кон’юнктивіт - запалення слизової оболонки ока при попаданні в неї 

мікробів, грибків, вірусів. Іноді коньюнктівіт називають ще “кролячі очі”. Це 

пов’язанt з тим, що хвороба часто супроводжується почервонінням очей. 

 

 Кон’юнктивіт можуть викликати бактерії (особливо небезпечні хламідії) 

або ті ж самі віруси, що викликають застуду, ангіну чи кір. У дітей 

кон’юнктивіт виникає через те, що вони не можуть утриматися, щоб не 

потерти очі і не торкнутися того, що бачать. У більшості випадків 

коньюнктівіт у дітей виникає одночасно з простудою і рідко набуває важкий, 

затяжний характер. Як правило, хвороба проходить 

сама по собі через тиждень. У дорослих хвороба 

може протікати набагато важче.  

Розрізняють бактеріальну, вірусну і алергічну 

форму кон’юнктівіта. При бактеріальній формі 

зазвичай інфікуються обидва ока, що  

супроводжується  виділенням слизу. Вірусна форма, 

як правило, вражає одне око і супроводжується сльозливістью і легкими 

виділеннями. Ці обидві  форми хвороби дуже заразні і легко передаються при 

контакті з хворим. 

Часто кон’юнктівіт виникає через алергічну реакцію на якісь подразники: 

квітковий пилок, пил, запахи і проявляється почервонінням склер, сильним 

свербінням, виділенням в’язкого гною. 

Найбільш складна форма кон’юнктівіта - хронічна. Вона зустрічається 

переважно у дорослих і викликається  

подразниками тривалої дії: димом, пилом, 

хімічними домішками в повітрі. Причиною 

хронічного кон’юнктівіта також можуть бути 

авітаміноз, розлад обміну речовин, хронічні 

ураження носа і слізних шляхів. Супроводжується 



така форма хвороби сверблячкою, печінням, відчуттям “піску за повіками”, 

світлобоязню, втомою очей. Перебіг хвороби буває дуже тривалий. 

У разі легкої форми найбільш серйозну проблему представляє не сама 

хвороба, а її легке поширення. І кращий захист від цього - суворе дотримання 

гігієни. 

Профілактика кон’юнктівіта дуже проста: 

 користуйтеся тільки своїм рушником і наволочкою; 

 систематично мийте руки, особливо якщо ви торкаєтеся очей; 

 якщо є можливість, не ходіть в громадські місця, в школу, на роботу; 

 не давайте хлорці потрапити в очі. Вона погіршить ваш стан. Тому 

уникайте громадських басейнів і хлорованої води з водогону. 

Лікування кон’юнктівіта 

Око можна вважати здоровим тільки в тому випадку, коли ліквідована 

причина патології (збудник інфекції) і усунені хворобливі наслідки. Тому 

лікування запальних захворювань очей носить комплексний характер. 

Хворому призначають як антибактеріальні, 

противірусні, антигрибкові і антипаразитичні 

препарати. А також  антиалергічну та імунотерапію, 

щоб ліквідувати причину патології - її збудника і 

усунути хворобливі наслідки. Тільки тоді лікування 

можна вважати правильним і ефективним. 

Крім того, для успішного лікування очної інфекції іноді необхідна 

корекція вад зору: короткозорості, далекозорості та астигматизму. 
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