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Soczewki okularowe 
MiYOSMART.
Dlaczego warto?

   Bezpieczne, nieinwazyjne i łatwe w stosowaniu rozwiązanie do kontroli 
krótkowzroczności u dzieci.

  Skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi. Spowolnienie progresji 
krótkowzroczności średnio o 60%, w porównaniu z soczewkami jednoogniskowymi1.

  Średnia progresja krótkowzroczności poniżej 1.0 D w ciągu 6 lat2.
  Wysoka estetyka – soczewki nie odbiegają wyglądem od soczewek jednoogniskowych.
  Stała opieka nad dzieckiem związana z regularnymi kontrolami.
  Ogłoszone jako skuteczny sposób postępowania w krótkowzroczności przez 

Międzynarodowy Instytut Krótkowzroczności (IMI).
  Wybierane przez rodziców na całym świecie. Już milion pacjentów skorzystało 

z soczewek okularowych MiYOSMART3.

Soczewki okularowe MiYOSMART są dostępne wyłącznie w certyfikowanych salonach optycznych.

1  Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: 
a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Pierwsza publikacja online: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

2  Lam CS, et al. Myopia control in chiIdren wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2022;63:ARVO E-Abstract 4247
3  Na podstawie liczby soczewek sprzedanych przez Hoya – dane sprzedażowe wg stanu na luty 2022 r. 
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O stanie dwa lata upłynęły pod znakiem pande-
mii COVID-19: konferencje, warsztaty i  zjaz-
dy odbywały się online i hybrydowo. 53. Zjazd 

Okulistów Polskich stwarza możliwość osobistych 
spotkań w gronie wybitnych specjalistów, pogłębienia 
wiedzy, dzielenia się doświadczeniami. Będziemy go-
ścić wielu wybitnych specjalistów z całej Polski, z róż-
nych ośrodków.
 Gorąco zachęcam do wysłuchania Wykładów Inau-
guracyjnych. Dziedziczenie neuropatii nerwów wzroko-
wych wyjaśni prof. Maciej Krawczyński z Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Natomiast prof. Nataliya Pasyechnikova, Prezes Ukra-
ińskiego Towarzystwa Okulistycznego, opowie o  dzia-
łalności towarzystwa w czasie wojny. Tematem wykła-
du prof. Zoltana Zsolt Nagy z  Semmelweis University 
w  Budapeszcie będzie zastosowanie lasera femtose-
kundowego w chirurgii jaskry. Również będę miał przy-
jemność wygłosić Wykład Inauguracyjny o działalności 
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w  czasie pan-
demii.
 Cały świat musiał zmierzyć się z pandemią COVID-19.  
Polskie Towarzystwo Okulistyczne jako jedno z pierw-
szych towarzystw naukowych już na początku pan-
demii przedstawiło wytyczne dla lekarzy-okulistów, 
jak bezpiecznie postępować z  pacjentem okulistycz-
nym. Warto zaznaczyć, że większym ryzykiem dla pa-
cjenta jest zaniedbanie leczenia niż przyjście na bada-
nie. Niestety wiele osób w trakcie pandemii odwlekało 
wizytę u  okulisty, obawiając się kontaktu z  korona-
wirusem w  placówkach ochrony zdrowia. Mimo że 
dbaliśmy o  bezpieczeństwo pacjentów zgodnie z  wy-
mogami reżimu sanitarnego, część pacjentów przekła-

dało planowe wizyty. Nie dysponujemy statystykami, 
ile osób straciło wzrok lub gorzej widzi wskutek odwo-
łania wizyty, ale wiemy, że odwlekanie konsultacji i za-
biegów okulistycznych może mieć bardzo poważne 
skutki zdrowotne. Dziś, podobnie jak w  onkologii czy 
kardiologii, mamy do czynienia z długiem zdrowotnym 
w okulistyce i musimy się zmierzyć ze skutkami pande-
mii COVID-19.
 Podczas tegorocznego Zjazdu temat wirusa  
SARS-CoV-2 wielokrotnie będzie się pojawiał na na-
szych sesjach. Będziemy zastanawiali się nad wpływem 
wprowadzenia nauki zdalnej na wysiłek wzrokowy do 
dali i bliży u dzieci w wieku szkolnym. Omówimy rów-
nież wpływ pandemii COVID-19 na pracę okulistycznej 
izby przyjęć. Czy w związku z tym powinniśmy oczeki-
wać wzrostu częstości okulistycznych chorób autoim-
munologicznych? 
 Program naukowy Zjazdu jest bardzo bogaty i obej-
muje wiele aktualnych tematów dotyczących m.in.: ja-
skry, zaćmy, nowotworów oczu, zespołu suchego oka, 
rehabilitacji wzrokowej i produktów dla osób słabowi-
dzących i niewidomych. 
 Udział w tegorocznym Zjeździe jest znakomitą oka-
zją do dyskusji na tematy dotyczące optymalnych decy-
zji diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych 
u pacjentów okulistycznych. A w wolnych chwilach po 
naukowych sesjach zachęcam do spaceru po pełnej 
energii Warszawie, zaskakującej turystów połączeniem 
tradycji i nowoczesności. 

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik 
Prezes PTO 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

PRINCIPIUM

FOT. TOMASZ ADAMASZEK

Dług zdrowotny w okulistyce
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PROF. JERZY SZAFLIK:  
We wczesnym okresie, najczęściej gdy 
jeszcze pacjent nie ma rozpoznanej 
infekcji koronawirusem, pojawiają się 
zaburzenia polegające na pieczeniu, 
swędzeniu, uczuciu suchości lub 
nadmiernym łzawieniu oczu.
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PROF. BOŻENA ROMANOWSKA- 
-DIXON: Wewnątrz oka znajdujemy 
nie tylko guzy złośliwe, najczęstsze to 
czerniaki i guzy przerzutowe, ale są też 
guzy łagodne. Na podstawie badania 
USG przeprowadzimy wiarygodną 
diagnostykę.
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PROF. EWA MRUKWA- 
-KOMINEK:  
Praca zdalna, zdalne nauczanie, 
ograniczenie aktywności fizycznej 
spowodowało, że godzinami 
ślęczymy przed komputerami 
i innymi mobilnymi urządzeniami 
elektronicznymi.
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PROF. JACEK P. SZAFLIK: 
Nasze Towarzystwo było jednym 
z pierwszych towarzystw naukowych 
na świecie, obok Amerykańskiej 
Akademii Okulistycznej, które już 
na początku pandemii opracowało 
wytyczne dla lekarzy okulistów, 
określających, jak postępować 
z pacjentem okulistycznym.
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OPAKOWANIE 30 KAPSUŁEK. SPOSÓB UŻYCIA: 1-2 kapsułki raz dziennie, najlepiej podane jednorazowo. OSTRZEŻENIA: Wskazane jest zachowanie ostrożności w przypadku osób stosujących terapię 
insulinową lub doustne leki hipoglikemizujące, gdyż kwas alfa-liponowy może nasilać efekt hipoglikemiczny równolegle stosowanych leków, dlatego przed zażyciem ALAnerv ON należy skonsultować się 
z lekarzem.  Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Preparaty uzupełniające dietę stanowią skoncentrowane źródło odżywcze, nie mogą być stosowane jako substytuty zróżnicowanej diety 
i zdrowego trybu życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15 °C do 25 °C, z dala od źródeł światła. SKŁADNIKI: Kwas alfa-liponowy 
(tiooktanowy); Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis L, semi) standaryzowany na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych; żelatyna spożywcza; Substancja utrzymujaca wilgotność: 
Glicerol; Triglicerydy kwasów tłuszczowych; Suchy wyciąg z Magnolii (Magnolia officinalis Rehder & Wilson, kora) standaryzowany na 90% zawartości honokiolu; Emulgator: Lecytyna sojowa w oleju sojowym; 
Substancja przeciwzbrylajaca: Stearynian magnezu; Substancja utrzymująca wilgotność: Oleinian poliglicerolu; Witamina E naturalna (d-α-tokoferol w oleju słonecznikowym); Kompleks witamin grupy B: 
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), Witamina B5 (d-pantotenian wapnia), Witamina B2 (ryboflawina), Witamina B1 (monoazotan tiaminy), Barwnik: Dwutlenek tytanu; Barwnik: Czerwony tlenek żelaza; 
Selenin sodu. Wyprodukowano przez IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, Włochy dla: Alfasigma Polska Sp. z o.o,  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Oryginalny produkt
Unikalny skład

Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia (wit. B2),
oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

(wit. E i selen).
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OKULISTYKA I COVID-19

ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. N. MED. JACKIEM PAWŁEM 
SZAFLIKIEM, KIEROWNIKIEM KATEDRY I KLINIKI 
OKULISTYKI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO WUM, DYREKTOREM 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA 
OKULISTYCZNEGO W WARSZAWIE, USTĘPUJĄCYM PREZESEM 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OKULISTYCZNEGO.

Polska okulistyka w czasie pandemii
Kiedy 6 czerwca 2019 r. obejmował Pan funkcję 
prezesa PTO, zapewne nie przypuszczał Pan, 
w jak trudnych czasach przyjdzie Panu tę funkcję 
sprawować. Przypomnijmy, 17 listopada 2019 r. 
rozpoczęła się epidemia, a 11 marca 2020 r. przez 
WHO została oficjalnie uznana za pandemię. I od 
tego czasu wiele się zmieniło, w wielu dziedzinach 
życia. Z drugiej strony, patrząc na Pana wcześniejsze 
dokonania, można było być pewnym, że poradzi Pan 
sobie doskonale. Z pewnością przyczyniły się do tego 
liczne szkolenia, kursy, szczególnie zagraniczne, 
udział w realizacji kilkudziesięciu projektów 
naukowych. Zapewne świetnym połączeniem, 
rzutującym na te późniejsze aktywności, było, 
jeszcze na początku Pańskiej drogi zawodowej, 
ukończenie po studiach medycznych Studium 
Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia 
w SGH. Proszę wybaczyć to rozbudowane pytanie, 
ale ma ono być wstępem do pokazania, że mimo 
trudności zewnętrznych, obiektywnych, mając 
odpowiednie kwalifikacje i chęci, można dać radę. 
I zrobić nawet więcej, niż wydawałoby się, że można. 
Bo tak było, prawda?

Dziękuję Pani Redaktor za tyle ciepłych słów. To praw-
da, że szczególnie na początku pandemii, nie było łatwo. 
Wraz z  rozprzestrzenianiem się pandemii przekonywali-
śmy się, że to jest zupełnie coś innego niż moglibyśmy 
się spodziewać. Jak w  przypadku wielu innych specja-
listów, reprezentujących inne dziedziny medycyny, od 
pierwszych momentów pandemii obserwowaliśmy prze-
kładanie, odwlekanie wizyt przez pacjentów, w  obawie 
przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. I tu muszę pod-
kreślić, że nasze Towarzystwo było jednym z pierwszych 
towarzystw naukowych na świecie, obok Amerykańskiej 
Akademii Okulistycznej, które już na początku pandemii 
opracowało wytyczne dla lekarzy okulistów, określające, 
jak postępować z  pacjentem okulistycznym, aby zostały 
zachowane bezpieczeństwo i pacjenta, i zajmującego się 
nim personelu medycznego. 

Wielu użytkowników soczewek kontaktowych 
pytało wówczas, czy ich noszenie podczas pandemii 

nie zagraża narządowi wzroku.
Wraz z  prof. Andrzejem Horbanem, konsultantem krajo-
wym w dziedzinie chorób zakaźnych, opracowaliśmy tak-
że wytyczne dla osób noszących soczewki kontaktowe  
– jak powinny je użytkować, jakie zasady bezpieczeństwa 
zachować, aby chronić oczy. Te wytyczne były jednymi 
z  szesnastu dokumentów, które powstały w  czasie pan-
demii, w  latach 2019-2021. Oczywiście nie wszystkie były 
związane z COVID-19, część poprzednich uaktualnialiśmy. 
Wśród nich znalazły się takie jak np. zaktualizowane wy-
tyczne PTO dotyczące diagnostyki i  leczenia jaskry, wy-
tyczne dotyczące diagnostyki i  leczenia zespołu suchego 
oka, wytyczne postępowania w retinopatii wcześniaków – 
ROP. Ponadto wytyczne postępowania we wrodzonej nie-
drożności dróg łzowych, a  także dotyczące postępowa-
nia w krótkowzroczności postępującej u dzieci i młodzieży 
oraz w  sprawie refrakcyjnej wymiany soczewek, dotyczą-
ce postępowania w przypadku niedowidzenia u dzieci, le-
czenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związane-
go z wiekiem. 

Prowadziliście aktywną współpracę z innymi 
towarzystwami naukowymi, czego efektem, w wielu 
przypadkach, było również opracowanie wspólnych 
wytycznych.

W  dzisiejszych czasach, kiedy ogromna jest rola inter-
dyscyplinarnego podejścia do pacjenta, takie współ-
prace są konieczne. Nasze Towarzystwo współpracu-
je z  Polskim Towarzystwem Reumatologicznym, Polskim 
Towarzystwem Hematologów i Transfuzjologów, Polskim 
Towarzystwem Pediatrycznym, Polskim Towarzystwem 
Diabetologicznym. Wspólnie z  Polskim Towarzystwem 
Pediatrycznym opracowaliśmy zalecenia dla pediatrów 
i  lekarzy rodzinnych, jak badać dzieci, od urodzenia do 
pełnoletności, by wykrywać i  leczyć u nich choroby oczu 
i  wady wzroku. Starania, aby je powszechnie stosować 
w ramach świadczeń objętych refundacją NFZ zaczęliśmy 
jeszcze przed pandemią i  zamierzamy je kontynuować. 
Z Polskim Towarzystwem Reumatologicznym, Polskim To-
warzystwem Hematologów i Transfuzjologów opracowa-
liśmy wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z nasilo-
nym zespołem suchego oka. 

FOT. TOMASZ ADAMASZEK
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Bez przesady można powiedzieć, że podczas 
Pańskiej kadencji Towarzystwo zajmowało 
się wszystkimi najistotniejszymi tematami 
związanymi z problemami narządu wzroku, 
także tymi, o których wciąż niewiele się mówi czy 
budzącymi wątpliwości, np. terapią komórkami 
macierzystymi.

Polskie Towarzystwo Okulistyczne w  sposób ciągły zaj-
muje się kwestiami merytorycznymi dotyczącymi leczenia 
chorób oczu. Prace zaczęły się już wcześniej, a  w  2020 
r. określiliśmy nasze stanowisko dotyczące stosowania 
komórek macierzystych, uważając, że ich stosowanie 
jest nadużywane. Niezróżnicowane komórki macierzy-
ste, szczególnie gdy są podane do oka, mogą namna-
żać się w  sposób niekontrolowany, co może prowadzić 
do poważnych powikłań z  powstawaniem nowotworów 
włącznie. Obecnie w Europie nie są zarejestrowane żad-
ne produkty terapii zaawansowanych wykorzystujące 
niezróżnicowane komórki macierzyste w  okulistyce. Je-
dynym zarejestrowanym produktem jest Holoclar R, sto-
sowany w  leczeniu niewydolności rąbka rogówki, gdzie 
wykorzystywane są tkankowe specyficzne komórki ma-
cierzyste rąbka, mogące różnicować się jedynie do komó-
rek nabłonka rogówki. 

Podejmowaliście i prowadziliście wiele bardzo 
konkretnych programów, akcji, kampanii, 
większość z nich to była Pana inicjatywa, jak 
np. wdrożenie programu edukacyjnego „Szkoła 
Chirurgii”, we współpracy z firmą Alcon.

Chcemy pomóc wyszkolić młodych lekarzy, okulistów chi-
rurgów, ale też pielęgniarki okulistyczne, którzy mogliby 
specjalizować się m.in. w  nowoczesnej chirurgii zaćmy. 
Pandemia ograniczyła te szkolenia, które zaczęły odby-
wać się w ośrodkach regionalnych, bo tego typu aktyw-
ności trudno organizować online. Ale oczywiście będą 
kontynuowane. 
 Z innych inicjatyw na pewno warto wymienić wdroże-
nie edukacyjnej kampanii społecznej dotyczącej zaćmy – 
„Pokonaj zaćmę, popraw widzenie” i założenie „Klubu 40” 
– programu wsparcia dla aktywnych naukowo okulistów 
poniżej 40. r.ż., we współpracy z firmą Polpharma. W ra-
mach „Klubu 40” odbyły się już trzy spotkania, a jednym 
z gości specjalnych był prof. Andrew Lee, światowy eks-
pert neurookulistyki. 

Gdybyśmy jeszcze chcieli wspomnieć 
o organizowanych przez Towarzystwo webinarach, 
międzynarodowych konferencjach, wydawanych 
materiałach edukacyjnych, to faktycznie wydaje 
się, że pandemia nie była Polskiemu Towarzystwu 
Okulistycznemu straszna.

A i to jeszcze nie wszystko. Warto wspomnieć o naszych 
postulatach wysyłanych do Ministerstwa Zdrowia, cho-

ciażby o naszym stanowisku w sprawie zakresu kompe-
tencji optometrystów, w  sprawie akredytacji ośrodków 
do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego czy stano-
wisku dotyczącym kierowników specjalizacji medycznych, 
a  także propozycja nowej wyceny zabiegów okulistycz-
nych. To potwierdza, jak ważne były i są dla Towarzystwa 
sprawy całego środowiska.

I wreszcie ostatnia, jakże ważna i aktualna akcja 
Towarzystwa – pomoc Ukrainie.

Ukraińskiemu Towarzystwu Okulistycznemu przekaza-
liśmy wysokiej jakości sprzęt medyczny, który wcze-
śniej zakupiliśmy dzięki środkom własnym Towarzystwa, 
wsparciu dystrybutorów sprzętu medycznego oraz osób 
fizycznych i  firm farmaceutycznych. Jego łączna wartość 
przekroczyła 200 tys. zł. Przekazany sprzęt zawiera m.in. 
narzędzia chirurgiczne, implanty oczodołowe, szwy oku-
listyczne, środki znieczulające, leki okulistyczne, fartuchy 
chirurgiczne, rękawice, maski, gazy witrektomijne, oleje 
silikonowe. 

To naprawdę ogromne dokonania! A jak Pan 
ocenia działalność Towarzystwa w ciągu tych trzech 
minionych lat i swoją aktywność na tym tle? 

Polskie Towarzystwo Okulistyczne działało dynamicznie 
przez ten czas pomimo pandemii i ograniczeń z nią zwią-
zanych. Zrealizowaliśmy wiele nowych inicjatyw, prowa-
dziliśmy działalność dydaktyczną i szkoleniową, odbywały 
się webinaria i  kolejne Zjazdy Okulistów Polskich w  for-
mule online, a dzisiaj kiedy nareszcie pozwalają na to wa-
runki epidemiologiczne, rozpoczynamy naszą doroczną 
konferencję w długo oczekiwanej przez chyba wszystkich 
edycji stacjonarnej. Bardzo ważne były kampanie spo-
łeczne, w  tym zainicjowana przeze mnie, a adresowana 
do pacjentów, którzy w pandemii obawiali się leczyć oku-
listycznie: „Pokonaj zaćmę, popraw widzenie”. 
 Kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy oczywiście także wcze-
śniej rozpoczęte działania, takie jak akcja „Polscy Okuliści 
Kontra Jaskra”. 
 Szczególnie zadowolony jestem z  powstałych w  tym 
okresie licznych rekomendacji i zaleceń dotyczących róż-
nych chorób i  stanów okulistycznych, o  których mówili-
śmy, a chciałbym podkreślić, że te, które dotyczyły postę-
powania w  stanie pandemii powstawały naprawdę pod 
ogromną presją sytuacji i czasu. 
 Cieszę się, że w  tych pełnych wyzwań dla wszystkich 
okulistów chwilach Polskie Towarzystwo Okulistyczne 
mogło służyć naszemu środowisku. Mam nadzieję, że ko-
niec pandemii zwiastuje powrót do normalnych warun-
ków naszej pracy i rozwoju, a także umożliwi szybkie wy-
równanie spowodowanego epidemią długu zdrowotnego 
i tym samym poprawę okulistycznego stanu zdrowia spo-
łeczeństwa. 

Rozmawiała: Bożena Stasiak

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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ROZMOWA Z PROF. DR HAB. MED. BOŻENĄ  
ROMANOWSKĄ-DIXON, KIEROWNIK ODDZIAŁU KLINICZNEGO OKULISTYKI 
I ONKOLOGII OKULISTYCZNEJ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE,  

KIEROWNIK KATEDRY OKULISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, 
COLLEGIUM MEDICUM, PREZES ELEKT PTO.

Okulista widzi więcej

Przy większości chorób onkologicznych, takich jak 
rak piersi czy rak skóry, liczy się profilaktyka. Czy 
lekarz jest w stanie zdiagnozować pierwsze oznaki 
czerniaka gałki ocznej? 

Większość z tych guzów lokalizuje się z tyłu oka, trzeba 
zajrzeć do jego wnętrza. Lekarz okulista nie powinien 
mieć problemu z rozpoznaniem czerniaka błony naczy-
niowej. Natomiast jeśli są nieprzejrzyste ośrodki optycz-
ne, np. z powodu zaćmy, przymglenia rogówki, krwawie-
nia, utrudniających wgląd w dno oka, wtedy mamy do 
dyspozycji rewelacyjne badanie – ultrasonografię (USG), 
a w przypadku guzów umiejscowionych bardziej z przo-
du (czerniaki ciała rzęskowego) USG wysokiej częstotli-
wości (UBM). Badania te umożliwiają wykazanie obec-
ności guza. Czerniak wygląda tak charakterystycznie, że 
znów w  ponad 90% przypadków możemy powiedzieć, 
że mamy do czynienia z guzem, określić jego charakter 
i zróżnicować go z innymi guzami wewnątrzgałkowymi.
 Wewnątrz oka znajdujemy nie tylko guzy złośliwe 
(najczęstsze to czerniaki i guzy przerzutowe), ale są też 
guzy łagodne. Na podstawie badania USG przeprowa-
dzimy wiarygodną diagnostykę.

Czy istnieje moment krytyczny, kiedy należałoby 
usunąć guz, zanim nastąpią przerzuty?

Nie, ponieważ w momencie, kiedy rozpoznajemy, że jest 
to czerniak, guz już może dawać przerzuty. Czynniki ry-
zyka rozwoju przerzutów są liczne: m.in. typ histopa-
tologiczny nowotworu, zaburzenia genetyczne w  jego 
strukturze, obecność mutacji w  zakresie chromosomu 
3 (monosomia), mutacje białka BAP1 i inne. To jest zło-
żony proces, niektóre małe guzy mogą dawać przerzu-
ty, a duże guzy czasami jeszcze nie. Znamy czynniki ry-
zyka rozwoju przerzutów, ale nie znamy momentu ich 
pojawienia się, wiemy tylko, że po jakimś czasie u ponad 
50% chorych się ujawnią – kiedy ich wymiary spowodu-
ją, że będą widoczne podczas badań obrazowych. Nie 
zmienia to faktu, że powinniśmy leczyć pacjenta, ponie-

waż unieczynnienie guza pierwotnego (wewnątrzgałko-
wego) eliminuje ryzyko dalszego przerzutowania. 

W którym momencie pacjent powinien zwrócić 
uwagę, że coś się dzieje z jego wzrokiem?

Objawy okulistyczne zależą od lokalizacji zmiany w oku. 
Czy to będzie nowotwór, czy stan zapalny, czy inne 
uszkodzenie, jeśli nie będzie umiejscowione w  pobli-
żu lub w centralnej siatkówce, to nie spowoduje pogor-
szenia ostrości wzroku. Natomiast obecności zmian, 
nawet rozległych, zlokalizowanych obwodowo, pacjent 
może nie zauważyć – będzie to tylko ubytek w polu wi-
dzenia. Jeżeli są to guzy rosnące zaraz za tęczówką, czy-
li wychodzące z ciała rzęskowego, mogą być przeoczo-
ne podczas badania dna oka, zwłaszcza gdy okulista nie 
poszerzy dobrze źrenicy. Ale one z  kolei dają objawy 
w  postaci astygmatyzmu czy zaćmy sektorowej (prze-
mieszczają lub uciskają soczewkę) i na powierzchni gałki 
ocznej pojawiają się poszerzone naczynia krwionośne. 
Jeśli odpowiednio poszerzymy źrenicę, to widzimy dale-
ki obwód dna oka i możemy zobaczyć guz ciała rzęsko-
wego. Przydatne jest wykonanie gonioskopii.

Kiedyś powiedziała Pani, że oczy nie funkcjonują 
w oderwaniu od reszty ciała, są wypustką mózgu. 
Jakie zatem choroby jesteśmy w stanie wyczytać 
z oczu?

Widzimy mózgiem, nie okiem. Ono dostarcza jedynie 
bodźców. Z oczu jesteśmy w stanie wyczytać nie tylko 
choroby tego narządu. Wiele schorzeń systemowych 
powoduje pojawienie się objawów w narządzie wzroku. 
Czasami to właśnie lekarze okuliści pierwsi widzą w siat-
kówce charakterystyczne objawy, na podstawie których 
diagnozuje się np. retinopatię cukrzycową, nadciśnienie 
tętnicze, choroby stawów i wiele innych. Również cho-
roby pasożytnicze prowadzą do zmian we wnętrzu oka. 
Guzy i urazy mózgu powodują charakterystyczne ubytki 
w polu widzenia itd.
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W czerwcu obejmie Pani stanowisko 
prezesa Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego (PTO). Jakie będą 
kierunki Pani działania?

Chciałabym wrócić do kursu atestacyjne-
go dla rezydentów. Specjalizacja z  okulistyki ma ulec 
skróceniu, więc to szkolenie musi być intensywne. 
Poza tym myślę o  stworzeniu procedury konsultacji 
online, tak by powstały telemedyczne centra konsul-
tacyjne, właściwe dla określonych jednostek chorobo-
wych (przede wszystkim centrum onkologiczne), ale 
też powikłań cukrzycowych. Takie centra ułatwiałyby 
pacjentom dostęp do specjalistów i przyspieszyły dia-
gnostykę oraz leczenie. Kolejnym zagadnieniem była-
by digitalizacja zbiorów czasopism i książek okulistycz-
nych. Nasza krakowska katedra, która za 2 lata będzie 
obchodzić 175-lecie istnienia, dysponuje wieloma 

cennymi egzemplarzami książek i  czasopism okuli-
stycznych z XVII, XVIII i  XIX wieku. Chciałabym zdigita-
lizować choć część z  tych najbardziej wartościowych. 
Poza tym leży mi na sercu działalność edukacyjna. My-
ślę o  powstaniu programu telewizyjnego lub radio-
wego dotyczącego objawów okulistycznych, zwiastu-
nów choroby, podającego informację na temat chorób 
i  służącego poszerzeniu świadomości w  społeczeń-
stwie. Z tym wiąże się również intensyfikacja współpra-
cy z  organizacjami pacjenckimi. Oczywiście będę też 
kontynuowała dotychczasową działalność PTO. 

Rozmawiał: Ryszard Sterczyński

Czasami to właśnie lekarze okuliści pierwsi  
widzą w siatkówce charakterystyczne objawy,  
na podstawie których diagnozuje się np.  
retinopatię cukrzycową, nadciśnienie tętnicze,  
choroby stawów i wiele innych. 

FOT. KINGA WÓJCIK

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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OKULISTYKA: RETINOPATIA CUKRZYCOWA

Światowa Organizacja Zdrowia 
uznała retinopatię cukrzycową 
(DR – diabetic retinopathy) 
za kolejną epidemię XXI 
wieku, jedną z najczęstszych 
przyczyn ślepoty wśród osób 
aktywnych zawodowo. Brzmi to 
dramatycznie.

Statystyki istotnie są porażające. 
Obecnie ok. 415 mln ludzi na świe-
cie cierpi na to zaburzenie meta-
boliczne, co jedenasta dorosła oso-
ba. W Polsce z cukrzycą żyje ponad 
3 mln osób, a średnio u co trzeciej 
dojdzie do rozwoju retinopatii cu-
krzycowej. Częstość jej występo-
wania zwiększa się wraz z  czasem 
trwania choroby podstawowej. 
Czynnikami zwiększającymi ryzyko 
DR są brak wyrównania metabo-
licznego choroby podstawowej, nie-
prawidłowy profil lipidowy, nadci-
śnienie tętnicze. Niestety, u  części 
chorych na cukrzycę, pomimo pra-
widłowych parametrów, dojdzie do 
rozwoju mikroangiopatii. 

Cukrzyca uszkadza naczynia 
krwionośne w wielu narządach, 
także w narządzie wzroku. 
Jej destrukcyjny wpływ 
występuje już na bardzo 
wczesnych etapach, kiedy 

ROZMOWA Z PROF. DR. 
HAB. N. MED. JACKIEM 
PAWŁEM SZAFLIKIEM, 
KIEROWNIKIEM 
KATEDRY I KLINIKI 
OKULISTYKI WYDZIAŁU 
LEKARSKIEGO WUM, 
DYREKTOREM 
SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO 
KLINICZNEGO SZPITALA 
OKULISTYCZNEGO 
W WARSZAWIE.

FOT. TOMASZ ADAMASZEK
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jeszcze nie upośledza widzenia. 
Co konkretnie dzieje się 
w naczyniach narządu wzroku 
pod wpływem cukrzycy?

Śródbłonek naczyń jest od we-
wnątrz wyścielony strukturą bo-
gatą w  glikozaminoglikany, to tzw. 
glikokaliks. Ta żelowa wyściółka 
śródbłonka to jednak coś dużo wię-
cej niż tylko wyściółka śródbłonka. 
Glikokaliks może modulować funk-
cje komórek śródbłonka, przeno-
sząc do wnętrza komórek, poprzez 
cytoszkielet, informacje o  prędko-
ści przemieszczającej się krwi. Od-
grywa on ważną ochronną rolę dla 
naczyń krwionośnych, zapewnia 
prawidłową homeostazę naczynia, 
odpowiada za prawidłowy przepływ 
krwi. Jest barierą dla czynników 
szkodliwych w  przebiegu chorób 
naczyniowych, warunkuje odpor-
ność na uszkodzenia, przeciwdzia-
ła wzrostowi przepuszczalności 
ścian naczynia, ułatwia zakotwicze-
nie i przechowywanie ważnych bio-
logicznie substancji – to m.in. syn-
taza-NO, antytrombina, nieaktywne 
białka krzepnięcia. 
 Pod wpływem rozwijającej się cu-
krzycy, głównie na skutek hiper-
glikemii i  podwyższonego stęże-
nia cholesterolu LDL, dochodzi do 
uszkodzenia glikokaliksu. To z  ko-
lei powoduje utratę integralności 
śródbłonka, jego rozszczelnienie, 
wzmożoną adhezję płytek i  leuko-
cytów do ścian naczynia, czego 
konsekwencją jest inicjacja reak-
cji zapalnej. Powoduje to większą 
przepuszczalność naczynia, zmniej-

szenie biodostępności NO, przez co 
wzrasta ryzyko narażenia na działa-
nie wolnych rodników i  stres oksy-
dacyjny. Dochodzi również do akty-
wacji trombiny. 

Jakie są objawy retinopatii 
cukrzycowej nieproliferacyjnej, 
a więc łagodnej i średnio 
zaawansowanej?

Do typowych objawów nieprolife-
racyjnej postaci DR zalicza się mi-
krotętniaki, krwotoki śródsiatków-
kowe, wysięki twarde, wskazujące 
na wzrost przepuszczalności na-
czyń wtórnie do ich uszkodzenia. 
Ich obecność wskazuje na istnieją-
cy lub przebyty cukrzycowy obrzęk 
plamki, który jest odrębną postacią 
mikroangipopatii, występującą bądź 
w formie izolowanej, czyli bez towa-
rzyszących zmian typowych dla DR, 
bądź towarzyszy postaci nieproli-
feracyjnej/proliferacyjnej DR. Prze-
bieg cukrzycowego obrzęku plamki 
jest niezależny od stadium DR. Po-
nadto do typowych objawów nie-
proliferacyjnej postaci DR zalicza 
się „kłębki waty”, czy zastój akso-
plazmy w  warstwie komórek zwo-
jowych wtórny do niedokrwienia 
siatkówki, poszerzenie i  paciorko-
watość naczyń żylnych oraz śród-
siatkówkowe nieprawidłowości na-
czyniowe. 

W swoich wytycznych Polskie 
Towarzystwo Okulistyczne 
w terapii łagodnej oraz średnio 
zaawansowanej postaci 
retinopatii cukrzycowej 

rekomenduje sulodeksyd, 
podobne wytyczne daje Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne. 
Nie jest to lek nowy, na 
rynku istnieje od ok. 30 lat, 
pierwotnie był przeznaczony 
do leczenia innych chorób. Co 
sprawiło, że od niedawana 
do ChPL sulodeksydu zostało 
dodane nowe wskazanie, 
właśnie do leczenia retinopatii 
cukrzycowej? 

Istotnie, pierwotnie sulodek-
syd, znany od kilkudziesięciu lat 
lek z  grupy glikozaminoglikanów, 
z  uwagi na swoje przeciwzakrze-
powe właściwości był przeznaczo-
ny do terapii chorych cierpiących 
na choroby zwiększające ryzyko 
zakrzepicy np. wtórnej profilakty-
ki żylnej choroby zakrzepowo-za-
torowej kończyn dolnych, zakrzepi-
cy żył siatkówki, choroby Buergera, 
przewlekłej niewydolności żylnej, 
owrzodzeń żylnych podudzi itd. 
Liczne badania potwierdziły jego 
wielokierunkowe działanie: prze-
ciwzakrzepowe, profibrynolityczne, 
przeciwzapalne, a  także działanie 
powodujące odbudowę glikokalik-
su. Ten mechanizm doskonale wpi-
suje się w  leczenie retinopatii cu-
krzycowej. Liczne badania wykazały, 
że sulodeksyd zwiększa objętość 
glikokaliksu u pacjentów z cukrzycą. 
 Lek ten, działając protekcyjnie na 
śródbłonek naczyniowy, modyfiku-
je strukturę i właściwości glikokalik-
su, zapobiega utracie integralności 
i  przywraca integralność śródbłon-
ka naczyń, przywraca też ujemny ła-

Najnowsze podejście do leczenia 
wczesnych stadiów  

retinopatii cukrzycowej

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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Coraz więcej mówi się o pogarszającej się 
kondycji wzroku dzieci i młodzieży, obwiniając 
o to przede wszystkim obecny styl życia, stąd 
m.in. tzw. syndrom widzenia komputerowego. 
A do tego doszła jeszcze pandemia, która nasiliła 
te problemy. I chociaż dzieci wróciły do szkół, to 
pandemia zrobiła swoje…

Istotnie, kondycja wzroku dzieci i  młodzieży jest co-
raz gorsza. Szczególnie dotyczy to narastania krót-
kowzroczności tzw. refrakcyjnej. Statystyki potwier-
dzają to jednoznacznie. Jeszcze kilkanaście lat temu 
krótkowzroczność rozpoznawaliśmy u  dzieci w  wie-
ku ok. 10-12 lat, dziś ta wada zaczyna się pogłębiać 
u 7-8-latków. Tymczasem nie korygowana lub nie sko-
rygowana w  porę krótkowzroczność może stać się 
przyczyną słabej ostrości wzroku. 
 Poza tym krótkowzroczność, o czym okuliści dosko-
nale wiedzą, ale rodzice nie zdają sobie z tego sprawy, 
wiąże się z innymi chorobami narządu wzroku, takimi 
jak zaćma czy jaskra, prowadzącymi nawet do ślepo-
ty. Wciąż jeszcze wśród wielu rodziców pokutuje mit – 
nierzadko się z tym spotykam – że jeśli nie będzie się 
korygować krótkowzroczności u dziecka, to ona z wie-
kiem sama przejdzie, a  okulary mogą tylko ją pogłę-
biać. To oczywiście nieprawda. 

Statystyki potwierdzają również, że 
krótkowzroczność staje się niemalże epidemią 
XXI wieku. Tym bardziej należałoby ją leczyć 
już od momentu, kiedy zostanie u dziecka 
zdiagnozowana.

Faktycznie, krótkowidzów przybywa. W 2010 r., a więc 
nie tak dawno, krótkowzroczni stanowili ok. 48% spo-
łeczeństwa, a dziś jest już to ok. 55%. Przewiduje się, 

ROZMOWA Z PROF. DR HAB.  
N. MED. EWĄ MRUKWĄ-KOMINEK, 
KIEROWNIK KLINIKI  
OKULISTYKI ŚLĄSKIEGO  
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO.

Niepokojący  
stan wzroku  
dzieci  
i młodzieży

dunek na powierzchni komórek śródbłonka, reguluje 
interakcje śródbłonka z komórkami krwi, hamuje przy-
leganie płytek krwi oraz leukocytów do powierzchni ko-
mórek śródbłonka. Utrzymuje wiele właściwości, które 
wpływają na strukturę i funkcję śródbłonka, zapobiega-
jąc wykrzepianiu wewnątrznaczyniowemu. Inne istotne 
kliniczne cechy sulodeksydu to jego wpływ na zwiększa-
nie w trakcie leczenia stężenia cholesterolu HDL i spa-
dek stężenia triglicerydów, co jest istotne w trakcie le-
czenia pacjentów z cukrzycą. 

Patrząc na mechanizm działania sulodeksydu, 
wydaje się jak najbardziej wskazane zastosowanie 
tego leku w retinopatii cukrzycowej. A co pokazały 
badania kliniczne z jego wykorzystaniem 
w retinopatii cukrzycowej, np. badanie DRESS 
(The Diabetic Retinopathy Sulodexide Study)?

Badania pokazały, że stosowanie sulodeksydu powodo-
wało pogrubienie warstwy glikokaliksu na powierzchni 
śródbłonka naczyń siatkówki, z  jednoczesnym zmniej-
szeniem jej przepuszczalności, oraz zmniejszenie oso-
czowej aktywności hialuronidazy. Potwierdza to jego 
działanie protekcyjne w stosunku do glikokaliksu, wyni-
kające nie tylko z dostarczania substratu do odnawia-
nia tej struktury, ale także z blokowania aktywności en-
zymów ją degradujących. 
 Doustna terapia sulodeksydem w  ciągu 12 miesię-
cy zmniejszyła nasilenie twardych wysięków u pacjentów 
z postacią łagodną do umiarkowanej retinopatii cukrzyco-
wej, bez wykrywalnych znaczących efektów ubocznych. 

Jakie więc są najnowsze zalecenia kliniczne 
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 
dla stosowania sulodeksydu w retinopatii 
cukrzycowej, zbieżne z rekomendacjami Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego? 

Zespół Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Okuli-
stycznym rekomenduje stosowanie sulodeksydu jako 
terapii uzupełniającej w  leczeniu łagodnej i  średnio 
zaawansowanej retinopatii cukrzycowej. Sulodeksyd, 
z  jego unikatowym wpływem na odbudowę glikoka-
liksu, działaniem przeciwzapalnym, przeciwzakrzepo-
wym, profibrynolitycznym, antyoksydacyjnym i  reolo-
gicznym, dodany do właściwej terapii cukrzycy, może 
hamować, a często odwracać te wczesne zmiany w na-
czyniach siatkówki. I  to zostało potwierdzone w bada-
niu na modelach doświadczalnych oraz klinicznych, 
w tym w badaniu DRESS. A długa obecność leku na ryn-
ku i przeprowadzenie z jego użyciem dziesiątek badań 
klinicznych potwierdziły również bezpieczeństwo jego 
stosowania. 

Rozmawiała: Bożena Stasiak
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że w 2030 r. dojdziemy do ponad 65%. I nie można ob-
winiać za to jedynie pandemii, choć miała w tym niema-
ły udział. U wszystkich doprowadziła do zmiany zacho-
wań, a najbardziej stało się to widoczne właśnie u dzieci 
i  młodzieży. Komputer, telewizja, smartfony zastąpiły 
spacer, a rodzicom nie starczało czasu ani ochoty, aby 
coś zmienić. Nic dziwnego, że nie zauważali, że dziec-
ko zaczyna gorzej widzieć. Coraz więcej mamy małych 
pacjentów z dużą wadą refrakcji czy z dużym skurczem 
akomodacji, z nagle ujawnionym zezem. 

Okuliści zwracają również uwagę na problem 
suchego oka, wcześniej występujący głównie u osób 
starszych.

Przed laty zespół suchego oka był u dzieci i młodzieży 
rzadkim przypadkiem, teraz obserwujemy ich coraz wię-
cej. Kiedy wpatrujemy się w ekran, nie mrugamy, wów-
czas przednia powierzchnia oka wysycha, co powoduje 
pieczenie, podrażnienie, uczucie piasku pod powiekami, 
czasami zaczerwienienie spojówek, czyli pełnoobjawowy 
zespół suchego oka. To nie jest błaha dolegliwość. Może 
doprowadzić (zwłaszcza kiedy dziecko trze oczy) do po-
ważnych powikłań, spowodowanych np. uszkodzeniem 
nabłonka rogówki, stanem zapalnym, a  nawet owrzo-
dzeniami rogówki. 

Powiedziała Pani kiedyś, że gdy mamy uczucie 
suchego oka, wystarczy ziewnąć?

To oczywiście nie jest lek na suche oko, ale czasami po-
maga. Podczas ziewania oczy naturalnie się mrużą i zo-
stają nawilżone. 
 Jest jeszcze sprawa soczewek kontaktowych, które co-
raz chętniej są noszone przez młodzież. Podczas pracy 

przy komputerze i  w  zamkniętym pomieszczeniu raczej 
należy korzystać z  okularów, a  jeśli wolimy soczewki, to 
przy ich dłuższym noszeniu należy pamiętać o odpowied-
niej higienie wzroku i stosowaniu kropli nawilżających. 

Wróćmy do czynników niekorzystnie 
wpływających na stan wzroku dzieci i młodzieży. 
Długotrwałe wpatrywanie się w ekran smartfona 
czy komputera „bez zmrużenia oka”, brak 
aktywności fizycznej to chyba nie wszystko? 

Jeśli chodzi o urządzenia cyfrowe, przed którymi godzi-
nami ślęczą dzieci, duże znaczenie ma rodzaj emitowa-
nego przez nie światła – to tzw. światło niebieskie, część 
widma światła pomiędzy promieniami UV a światłem wi-
dzialnym. Długotrwałe narażanie wzroku na ten rodzaj 
światła może prowadzić do uszkodzenia komórek siat-
kówki, zwyrodnienia plamki żółtej, zaćmy, jaskry. 

Jak można zaradzić temu narastającemu 
obniżaniu się kondycji wzroku dzieci i młodzieży? 

Należałoby zacząć od edukacji rodziców, którzy powin-
ni mieć świadomość tych wszystkich zagrożeń. Przede 
wszystkim należy stworzyć dzieciom bezpieczne i zdro-
we warunki do nauki oraz zadbać o  ich aktywność fi-
zyczną. Warto skorygować pozycję dziecka przy biurku, 
sprawdzić, czy dobrze widzi i  czy ma czytelną czcionkę 
na klawiaturze. Rodzice muszą konsekwentnie egzekwo-
wać, aby dzieci spędzały przed komputerem tylko tyle 
czasu, ile jest to konieczne. Oczywiście warto też eduko-
wać dzieci, żeby wiedziały dlaczego ważne jest robienie 
przerw podczas nauki przy komputerze. Powinna obo-
wiązywać zasada: 20/20/20, co oznacza, że po 20 minu-
tach pracy przed komputerem powinno być 20 sekund 
odpoczynku, oderwania wzroku od monitora i patrzenia 
w dal na 20 stóp (czyli min. 6 metrów).  
 Polecam wszystkim pracującym przy komputerach kil-
ka prostych ćwiczeń. 1. Wybrać sobie sześć przedmiotów, 
znajdujących się w różnych odległościach od oczu – od naj-
bliżej do najdalej położonych – i patrzeć na nie w różnych 
kolejnościach. 2. Co kilkanaście minut patrzeć w  lewo, na 
wprost, w prawo – i na odwrót. 3. Co jakiś czas wykonać 15 
energicznych mrugnięć, dla pobudzenia gruczołów łzowych 
do wydzielania łez i nawilżania gałki ocznej. 

Czy dieta ma znaczenie w profilaktyce wzroku?
Oczywiście, należy też zadbać o odpowiednią dietę, bo-
gatą w  naturalne witaminy, zwłaszcza A  i  C, antyutle-
niacze i minerały. Do jadłospisu warto włączyć również 
orzechy czy pestki słonecznika z witaminą E. 
Jeśli rodzice zauważą, że dziecko coraz bardziej przybli-
ża głowę do ekranu, mruży oczy, często je pociera, skar-
ży się na „piasek” w  oczach, to jak najszybciej należy 
umówić się do okulisty. 

Rozmawiała: Bożena Stasiak

OKULISTYKA: DZIECI I MŁODZIEŻ
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OKULISTYKA: DZIECI I MŁODZIEŻ

Na początku maja HOYA Vision Care podsumowała pionierskie sześcioletnie kontynuacyjne 
badanie kliniczne dotyczące stosowania soczewek okularowych MiYOSMART.  

Wyniki wskazują na utrzymującą się długotrwałą skuteczność soczewek  
w zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci. 

Przełomowa  
metoda postępowania  
w krótkowzroczności u dzieci

Podczas konferencji Stowarzy-
szenia na rzecz Badań nad 
Wzrokiem i  Okulistyki (Asso-

ciation for Research in Vision and 
Ophthalmology, ARVO), która odby-
ła się w maju w Denver (USA) firma 
HOYA Vision Care, lider w  zakresie 
innowacyjnych technologii optycz-
nych, opublikowała wyniki sześcio-
letniego kontynuacyjnego badania 
klinicznego dotyczącego swoich na-
gradzanych soczewek okularowych 
MiYOSMART. Jest to rewolucyjna 
soczewka okularowa wykorzystują-
ca opatentowaną Technologię Wie-
losegmentowego Rozogniskowania 
D.I.M.S (Defocus Incorporated Mul-
tiple Segments). Soczewka korygu-
je wadę wzroku na całej swojej po-
wierzchni oraz ma terapeutyczną 
strefę optyczną w kształcie pierście-
nia, w  celu spowolnienia postępu 
krótkowzroczności. Rozmieszczone 
naprzemiennie obszary zapewnia-
jące normalną percepcję wzrokową 
z  wyspami krótkowzrocznego roz- 
ogniskowania zapewniają wyraź-
ne widzenie i jednoczesną kontrolę 
krótkowzroczności. Wprowadzone 
w  2018 r. na rynek światowy so-
czewki okularowe MiYOSMART zo-
stały opracowane we współpracy 
z Politechniką w Hongkongu.
 Podczas konferencji prof. Car-
ly Lam z Centrum Badań nad Krót-

kowzrocznością (Centre for Myopia 
Research) Politechniki w Hongkon-
gu (Hong Kong Polytechnic Uni-
versity), prowadząca badanie, 
przedstawiła obiecujące wyniki sze-
ścioletniego badania klinicznego. 
W  badaniu wzięło udział 90 dzie-
ci z  Azji. Ocenie poddawano pro-
gresję krótkowzroczności u  dzie-
ci noszących soczewki okularowe  
MiYOSMART firmy HOYA Vision 
Care. Warto podkreślić, że te wyni-
ki stanowią uzupełnienie poprzed-
niego trzyletniego badania kon-

tynuacyjnego1, które było z kolei 
przedłużeniem dwuletniego ran-
domizowanego badania z  grupą 
kontrolną.2 W podsumowaniu ba-
dania dwuletniego, opublikowane-
go w  czasopiśmie „British Journal 
of Ophthalmology", przedstawiono 
niezbite dowody na skuteczność 
tych soczewek w  zakresie spowal-
niania progresji krótkowzroczno-
ści u  dzieci w  wieku 8-13 lat. Co 
więcej, rezultaty uzyskane w  ra-
mach tego sześcioletniego bada-
nia kontynuacyjnego dowiodły, że 
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działanie soczewek okularowych 
MiYOSMART w  zakresie kontroli 
krótkowzroczności utrzymuje się 
w  czasie w  przypadku dzieci no-
szących te soczewki. Potwierdzo-
no również, że u pacjentów, którzy 
przestali nosić soczewki okularo-
we MiYOSMART, nie występuje tzw. 
efekt odbicia względem począt-
kowej progresji krótkowzroczności 
podczas dwuletniego randomizo-
wanego badania z  grupą kontrol-
ną ani w  porównaniu z  populacją 
ogólną.
 – To sześcioletnie badanie kli-
niczne soczewek okularowych  
MiYOSMART, będące jak do-
tąd najdłuższym przeprowadzo-
nym badaniem dotyczącym so-
czewek okularowych do kontroli 
krótkowzroczności, wykazało utrzy-
mywanie się w  czasie działania 
w  zakresie spowalniania progresji 
krótkowzroczności, a  to rewelacyj-
na wiadomość – stwierdziła Nata-
lia Vlasak, Global Head of Medical 
and Scientific Affairs w HOYA Vision 
Care. – Badanie to przyniosło rów-
nież odpowiedź na inne kluczowe 
pytanie zadawane przez okulistów, 
dotyczące efektu odbicia w  przy-
padku tych soczewek. Bardzo cie-
szy nas fakt, że badanie dowio-
dło, iż w  przypadku zaprzestania 
stosowania soczewek MiYOSMART 
efekt odbicia nie występuje. Celem 
HOYA Vision Care jest bycie liderem 
w  opracowaniu bezpiecznej i  sku-
tecznej metody postępowania z na-
rastającym problemem, jakim jest 
krótkowzroczność u  dzieci – pod-
kreśliła Natalia Vlasak. 
 Okuliści zwracają uwagę, że krót-
kowzroczność stanowi coraz więk-
szy problem zdrowotny na świecie, 
przewidują, że do 2050 r.3 będzie 
dotyczyła prawie 50% światowej 
populacji. Mówią wręcz o  epidemii 
krótkowzroczności jako chorobie 
cywilizacyjnej, ponieważ jest ona 
związana ze stylem życia. Do tego 
przyczyniła się również pandemia 
COVID-19: nauka zdalna i  spędza-

nie wolnego czasu w  zamkniętych 
pomieszczeniach. Dzieci, zamiast 
wyjść na spacer czy na rower, sie-
działy przed ekranami komputerów 
bądź telefonów. 
 Soczewki okularowe MiYOSMART 
zapewniają dzieciom ostre widze-
nie i wyglądają jak standardowe so-
czewki okularowe. Od 2018 r. z so-
czewek okularowych MiYOSMART 
skorzystało już milion pacjentów 
w ponad 30 krajach.4 
 Zastrzeżenie dotyczące produktu: 
soczewka MiYOSMART nie została do-
puszczona do stosowania w  kontro-
li krótkowzroczności we wszystkich 
krajach, w  tym w  Stanach Zjedno-
czonych, i  nie jest obecnie dostępna 
w  sprzedaży we wszystkich krajach, 
w tym w Stanach Zjednoczonych.
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Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific 
Affairs w HOYA Vision Care:  Bardzo cieszy nas fakt, 
że badanie dowiodło, iż w przypadku zaprzestania 
stosowania soczewek MiYOSMART efekt odbicia 
nie występuje. Celem HOYA Vision Care jest bycie 
liderem w opracowaniu bezpiecznej i skutecznej metody 
postępowania z narastającym problemem, jakim jest 
krótkowzroczność u dzieci.
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OKULISTYKA: ZAĆMA

Nowoczesne technologie umożliwiają  
pacjentom coraz lepszy komfort  
widzenia po usunięciu zaćmy

Operacje zaćmy to jeden z najczęściej 
wykonywanych na świecie zabiegów. W Polsce 
wykonuje się ich obecnie ok. 3 tys. na 1 mln 
mieszkańców, podczas gdy średnia dla Unii 
Europejskiej i Ameryki Północnej to 6 tys. zabiegów 
na 1 mln mieszkańców. Prawdopodobnie będzie 
ich jeszcze więcej, gdyż społeczeństwo się starzeje, 
a zaćma tzw. starcza występuje najczęściej. Od 
czasów, kiedy w ogóle zaczęto przeprowadzać 
zabiegi usuwania zaćmy, bardzo dużo się zmieniło. 
Eksperci oceniają te zmiany już nie jako ewolucję, 
ale rewolucję, prawda?

Historia tej operacji jest niezwykle długa i miały w niej miej-
sce zarówno rewolucje, jak i stopniowa ewolucja. Już po-
nad 3 tys. lat temu próbowano usuwać zaćmę, czyli zmęt-
nienie soczewki, określaną jako kataraktę, co po grecku 
znaczy „wodospad”. Zmętnienie soczewki, pokrywanie się 
jej bielmem, kojarzono wówczas z białym płynem, wycie-
kającym z mózgu. Stąd ten „wodospad”. A metody, jakimi 
usiłowano z  tym walczyć, były według dzisiejszych stan-
dardów bardzo brutalne. Zmętniałą soczewkę spychano 
jakimś ostrym narzędziem do komory ciała szklistego, co 
przynosiło chwilową poprawę. Ale konsekwencją takiego 
zabiegu mogło być zapalenie wnętrza gałki ocznej, a  je-
śli pacjent miał pecha, to mogło prowadzić do zakażenia 
ogólnoustrojowego i nawet jego śmierci. 
 Pierwsze bardziej udane według współczesnych stan-
dardów operacje usunięcia zaćmy miały miejsce w  XVIII 
wieku i były zasługą francuskiego chirurga Jacquesa Davie-
la, który w 1747 r. w Marsylii wykonywał nacięcie przedniej 
torebki soczewki i usuwał z niej jądro. Metoda ta została 
określona jako zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy. Nie 
wszystkie operacje kończyły się powodzeniem. Sam Daviel 
przyznawał, że na 200 dokonanych przez niego zabiegów 

180 było udanych. Ważnym kolejnym etapem była techni-
ka wewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy, której najsku-
teczniejszą metodę, tzw. krioekstrakcję, opracował polski 
okulista, profesor Tadeusz Krwawicz.
 Natomiast wszczepienie pierwszej sztucznej soczewki 
miało miejsce w 1949 r. Dokonał tego angielski okulista 
Harold Ridley. I, jak to najczęściej bywa, dużą rolę ode-
grał tu przypadek. Od 1940 r. jego pacjentem był Gordon 
Cleaver, pilot RAF, który został ranny w bitwie o Anglię. 
Stracił wzrok, a w jego oczach znalazły się liczne odłamki 
szkła akrylowego. Ridley ze zdziwieniem zaobserwował, 
że mimo tych pozostałości nie dochodzi do zakażenia, do 
stanów zapalnych. Uznał więc, że to może być znakomity 
materiał na sztuczną soczewkę. Z pomocą optyków taką 
stworzył, a w szpitalu św. Tomasza w Londynie w 1949 r., 
po zewnątrztorebkowym usunięciu zaćmy, wszczepił ją, 
osadzając za tęczówką, 45-letniej pielęgniarce, Elisabeth 
Atwood. Soczewka była wykonana z PMMA, czyli polime-
tymetakrylanu. 

Jednak musiało jeszcze minąć wiele, wiele lat, 
zanim usuwanie zaćmy i wszczepianie sztucznych 
soczewek stało się powszechne, a przed wszystkim 
bezpieczne.

Istotnie, te pierwsze zabiegi były obarczone sporym ry-
zykiem, ponadto środowisko naukowe początkowo nie 
było im przychylne. Widząc to, Ridley sam zaczął się 
wycofywać z  ich przeprowadzania. W  zasadzie dopie-
ro od połowy lat 70. wszczepianie sztucznych socze-
wek podczas operacji usunięcia zaćmy stawało się co-
raz powszechniejszą metodą. A  w  1967 r. amerykański 
okulista Charles Kelman zaproponował nową metodę 
zewnątrztorebkową, fakoemulsyfikację, polegającą na 
rozdrobnieniu jądra przy użyciu ultradźwięków. Od tego 

ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. N. MED. JACKIEM 
PAWŁEM SZAFLIKIEM, KIEROWNIKIEM 

KATEDRY I KLINIKI OKULISTYKI WYDZIAŁU 
LEKARSKIEGO WUM, DYREKTOREM 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO 
SZPITALA OKULISTYCZNEGO W WARSZAWIE.

FOT. TOMASZ ADAMASZEK
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czasu trwa era ciągłych ulepszeń, tak w zakresie technik 
usuwania zaćmy, jak i wszczepianych implantów. To czas 
stosowania coraz to bardziej innowacyjnych technik ope-
racyjnych, nowych materiałów, udoskonalania implantów 
wewnątrzsoczewkowych, opracowywania coraz lepszych 
fakoemulsyfikatorów. W  2008 r. zastosowano po raz 
pierwszy w chirurgii zaćmy laser femtosekundowy, otwie-
rając nowy rozdział w historii fakoemulsyfikacji, wprowa-
dzając sprzęt, który może, w pewnym zakresie, zastąpić 
ręce chirurga. Zastosowanie lasera femtosekundowego 
podczas operacji zaćmy pozwala także znacząco zredu-
kować ilość niekorzystnych ultradźwięków potrzebnych 
do fakoemulsyfikacji. Zautomatyzowany system wszcze-
piania soczewek pozwala dziś na płynniejsze wszczepie-
nie implantu, w bardziej kontrolowany sposób. 

Patrząc na to, jakie mamy teraz soczewki, 
dopiero widać, jak ogromny postęp tu nastąpił. 
Ich parametry, rodzaje, mechanizm działania 
– aż trudno sobie wyobrazić, jak możliwe było 
stworzenie czegoś tak doskonałego.

Obecnie mamy bardzo duży wybór nowoczesnych socze-
wek, z  tym że niestety najbardziej zaawansowane tech-
nologicznie konstrukcje pozwalające uwolnić po operacji 
pacjenta od okularów lub ograniczyć od nich zależność 
są zbyt drogie, aby wystarczała na nie kwota refunda-
cji NFZ. W  praktyce podczas operacji przeprowadzanej 
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia możliwe jest 
więc zastosowanie soczewek najbardziej popularnych, 
bo najtańszych, czyli jednoogniskowych.
 Od kilku lat w przypadku pacjentów z astygmatyzmem 
rogówkowym powyżej dwóch dioptrii możliwe jest uzy-
skanie wyższej stawki NFZ za operację zaćmy z zastoso-

waniem soczewki torycznej. Niestety, znowu wysokość 
tej dopłaty pokrywa zaledwie zwiększony koszt implan-
tu, podczas gdy dłuższy czas pracy wykwalifikowanego 
lekarza podczas kalkulacji ani dodatkowe ryzyka zwią-
zane z  wszczepieniem soczewki torycznej nie zostały 
w wycenie procedury wzięte pod uwagę. Stąd, jak przy-
puszczam, mniejszy odsetek zastosowania soczewek 
torycznych w ramach refundacji NFZ w stosunku do po-
tencjalnych potrzeb. 
 Kierując się potrzebami pacjentów, stworzono so-
czewki tzw. pseudoakomodacyjne, pozwalające widzieć 
ostro na różne odległości bez pomocy okularów.
 Były to najpierw dwu-, potem trzy-, a  nawet pięcio-
ogniskowe konstrukcje dyfrakcyjne lub refrakcyjne, po-
zwalające pacjentowi po operacji uzyskać praktyczną 
wolność od okularów, niestety najczęściej kosztem gor-
szej jakości widzenia, w tym przede wszystkim obniżenia 
czułości kontrastowej różnego stopnia oraz występowa-
nia niekorzystnych zjawisk optycznych typu halo i glare, 
czyli otoczki wokół źródeł światła i olśnień. Tego rodza-
ju zaburzenia przeszkadzają przede wszystkim w wyko-
nywaniu czynności w  warunkach słabego oświetlenia, 
zmierzchowych i często utrudniają np. prowadzenie sa-
mochodu w nocy. Ograniczało to niestety zdecydowanie 
grupę osób, które mogły z satysfakcją skorzystać z tych 
rozwiązań. 

Nauka idzie jednak wciąż do przodu i pojawiły 
się jeszcze doskonalsze soczewki, będące niejako 
pośrednim ogniwem między soczewkami 
jednoogniskowymi i wieloogniskowymi, którymi 
są zainteresowane przede wszystkim osoby 
prowadzące aktywny tryb życia.

http://swiatlekarza.pl/zaprenumeruj-swiat-lekarza-3d/
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Są to soczewki o  wydłużonej ogniskowej, rozszerzonej 
głębi ostrości, EDOF (extended depth of focus). Jak już 
zaznaczyłem, łączą one w sobie zalety soczewek jedno-
ogniskowych i wieloogniskowych. W największym skrócie 
można powiedzieć, że dają więcej niezależności od oku-
larów niż implanty jednoogniskowe, a zarazem powodu-
ją mniej niekorzystnych wzrokowych skutków ubocznych 
niż soczewki wieloogniskowe. Ich nadrzędnym celem, 
biorąc pod uwagę komfort pacjenta, jest wyeliminowa-
nie lub znaczące zmniejszenie konieczności używania 
okularów.

Dla kogo przede wszystkim są przeznaczone 
soczewki o wydłużonej ogniskowej, kto szczególnie 
odczuje korzyści z ich użytkowania?

To soczewki dla pacjentów, którzy chcą cieszyć się dobrą 
ostrością wzroku w  różnych sytuacjach i  czuć się bez-
piecznie np. podczas prowadzenia samochodu po zmro-
ku. Umożliwiają wykonywanie wielu codziennych czyn-
ności bez okularów, np. uprawianie sportu, pracę przy 
komputerze, prowadzenie samochodu, także o  zmierz-
chu oraz w  nocy, oglądanie telewizji, sprzątanie, goto-
wanie, robienie zakupów i  wiele innych czynności, wy-
konywanych w domu i poza domem. Przy dodatkowym 
zastosowaniu tzw. mikromonowizji zdecydowana więk-
szość pacjentów może także swobodnie czytać lub korzy-
stać z telefonu bez sięgania po okulary. Co bardzo waż-
ne, najnowsze konstrukcje charakteryzuje bardzo dobra 
czułość kontrastowa oraz częstość występowania zjawisk 

halo czy glare na poziomie zbliżonym do soczewek jed-
noogniskowych.
 Należy oczywiście pamiętać, że – podobnie jak w przy-
padku soczewek wieloogniskowych – właściwymi kandyda-
tami do wszczepienia soczewek o wydłużonej ogniskowej 
są pacjenci, których oczy poza zaćmą są zdrowe. Przeci-
wskazaniem są choroby plamki, nerwu wzrokowego czy 
rogówki i powierzchni oka, szczególnie jeśli są nasilone. 

Tak dobre soczewki powinny być wykonane 
wyłącznie z dobrego materiału?

Współczesne soczewki są produkowane z  materiałów 
typu akrylowego. Akryle z  grupy hydrofobowych wyda-
ją się mieć więcej zalet, między innymi ich zastosowanie 
wiąże się z niższym odsetkiem pooperacyjnego zmętnie-
nia tylnej torebki. Niestety, akryle hydrofobowe są droż-
sze niż hydrofilne.
 Omawiając cechy implantów typu premium, warto 
wspomnieć także o asferyczności, która również przyczy-
nia się do wyższej jakości obrazu oraz obecności filtrów 
nie tylko UV, ale także światła niebieskiego. 

Jaka jest szansa, aby i takie soczewki były, może 
przynajmniej częściowo, refundowane?

Chcielibyśmy móc stosować tak dogodne dla pacjentów 
rozwiązania jak najszerzej, ale pytanie o kwestie związa-
ne z refundacją w ramach publicznego systemu – to już 
nie do mnie...

Rozmawiała: Bożena Stasiak
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ROZMOWA Z PROF. JERZYM 
SZAFLIKIEM, WIELOLETNIM 

DYREKTOREM SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA 

OKULISTYCZNEGO W WARSZAWIE, 
WŁAŚCICIELEM CENTRUM 

MIKROCHIRURGII OKA LASER.

Covidowe 
OKO

Jednymi z objawów COVID-19 są te dotyczące 
narządu wzroku. Które z nich były najczęstsze i – co 
najważniejsze – czy pozostawiają one ślady? 

Śledziłem tę kwestię w  piśmiennictwie naukowym, a  także 
obserwowałem u  moich pacjentów. Są wczesne objawy in-
fekcji COVID-19 dotykające spojówek: we wczesnym okresie, 
najczęściej gdy jeszcze pacjent nie ma rozpoznanej infekcji 
koronawirusem, pojawiają się zaburzenia polegające na pie-
czeniu, swędzeniu, uczuciu suchości lub nadmiernym łzawie-
niu oczu. Według różnych statystyk dotyczy to nawet do 30% 
pacjentów z wczesnymi objawami COVID-19. W późniejszym 
okresie przebiegu COVID-19 przybywa pacjentów mających 
również objawy oczne, jednak nadal mają one charakter na 
tyle powierzchowny, że biorąc pod uwagę ciężkość choroby 
i ryzyko zgonu, pacjent na nich się nie koncentruje. Odczuwa 
pieczenie oczu, łzawienie, gorsze widzenie, ponieważ jednak 
ma poczucie zagrożenia życia, szczególnie w  przypadkach 
ciężkich, wymagających hospitalizacji, to nie koncentruje się 
na swędzeniu czy innych dolegliwościach oczu. 
 W lutym 2021 r. w „British Journal of Ophthalmology” opu-
blikowano wyniki badań, które pokazały, że przyczyną pro-
blemów są dyskretne zmiany w  rogówce, polegające na 
zmniejszeniu liczby najdrobniejszych nerwów unerwiających 
nabłonek rogówki. Dochodzi do erozji nabłonka, co powodu-
je te wszystkie objawy. Nie do końca jednak wiemy, czy pier-
wotne są zmiany w unerwieniu, czy raczej są one skutkiem 
niewydolności gruczołu łzowego. Badania zostały wykona-
ne u pacjentów wymagających hospitalizacji, mających ciężki 
przebieg COVID-19. Nie u wszystkich stwierdzono takie zmia-
ny, jednak u osób, u których one wystąpiły, obserwowano je 
również w okresie późniejszym. U tych osób zazwyczaj nawet 
do sześciu miesięcy później występowały objawy uszkodzeń 
neurologicznych i  mięśniowo-szkieletowych. Były one póź-

FOT. TOMASZ ADAMASZEK
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nym powikłaniem po COVID-19. Okazuje się, że gdy pa-
cjent ma zaburzenia węchu i smaku, to mogą też u nie-
go występować objawy dotyczące słuchu i wzroku. Jest to 
o tyle zaskakujące, że choroby wirusowe najczęściej nie 
mają wpływu na narząd wzroku i na słuch. W przypadku 
COVID-19 czasem pojawia się jednak uszkodzenie nerwu 
słuchowego. 

Czy może też dojść do uszkodzenia nerwu 
wzrokowego? 

Nie mamy badań, które jednoznacznie określiłyby, że 
dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Są zabu-
rzenia narządu wzroku, jednak w ostrej fazie COVID-19 
nie mają one dramatycznego przebiegu, dlatego pacjent 
często nie zwraca na nie uwagi. Nie traci wzroku, może 
gorzej widzieć; jednak, jak wspomniałem wcześniej, gdy 
ma gorączkę, duszności, nie koncentruje się na proble-
mach z widzeniem. 
 Objawy okulistyczne występują również w  tzw. oku 
covidowym. Problem pojawia się rzadko, a zmiany mają 
miejsce kilka tygodni po COVID-19. Występuje obrzęk 
tkanek miękkich oczodołu, wytrzeszcz związany z obrzę-
kiem, zaburzenia ruchomości oka (zez lub podwójne wi-
dzenie). Obrzęk jest czasem tak duży, że powieka opada, 
niekiedy wręcz nie da się jej otworzyć, trzeba ją rozcią-
gnąć palcami. Charakterystyczne jest to, że w płynie łzo-
wym da się wyizolować wirusy, natomiast pacjenci nie 
mają już objawów choroby, testy wykrywające zakażenie 
SARS-CoV-2 są ujemne. 

Po zakażeniu nie ma już śladu, to późne objawy 
choroby? 

Tak, zwykle minęło już kilka tygodni od zachorowania 
i  nagle pojawiają się ból oka, zaczerwienienie, opuchli-
zna, podwójne widzenie, obrzęk powieki, nie można 
otworzyć oka. To ciężkie powikłanie, na szczęście zda-
rza się bardzo rzadko. Opisywane były takie przypad-
ki u dzieci i młodzieży w wieku 10, 12, 15 lat. Natknąłem 
się na opis 10-letniego dziecka, u którego miały miejsce 
ból oka, podwójne widzenie, następnie obrzęk, tak duży, 
że powieka się nie odchylała, chłopiec miał problem z wi-
dzeniem, miał ograniczoną ruchomość gałki ocznej, czy-
li tzw. oko covidowe. Wdrożone leczenie spowodowało 
jednak, że wrócił do zdrowia. 

Jak to schorzenie można wyleczyć? 
Pacjenci wymagają pilnego włączenia leczenia steroido-
wego, często stosuje się zarówno glikokortykosteroidy 
ogólne, jak i miejscowe. Zazwyczaj jednak pacjenci wy-
chodzą z tego stanu. Tak więc w przebiegu COVID-19 wy-
stępują zmiany oczne, na ogół jednak są one przemijają-
ce. Wymaga to dalszych obserwacji. Najczęściej te późne 
objawy są związane z gorszym przebiegiem COVID-19. 

Czy potwierdzają się pierwsze doniesienia o tym, 
że wirusem SARS-CoV-2 można zakazić się 
też poprzez oko? Czy w ten sposób wirus może 
wniknąć do organizmu? 

Tak, już pierwsze prace naukowe dotyczące narządu 
wzroku w COVID-19 udowadniały, że wirusa SARS-CoV-2 
można znaleźć w łzach. Zakażenie przez narząd wzroku 
występuje dosyć rzadko, jednak taka możliwość istnieje. 

Czy okuliści powinni w jakiś specjalny sposób 
chronić się przez zakażeniem? Gogle są konieczne? 

Wydaje mi się, że najważniejsze są zasady ogólne ochro-
ny przed zakażeniem, czyli szczepienia ochronne, maska. 
Gogle stosowaliśmy w pierwszym okresie pandemii, dziś 
nie wydaje się to jednak konieczne. Teoretycznie zaka-
żenie drogą oczną jest możliwe, jednak miano wirusów 
musiałoby być bardzo duże, żeby w  ten sposób mogło 
dojść do zakażenia. 

Nie ma przypadku utraty wzroku w wyniku infekcji 
COVID-19? 

Bezpośrednio nie, jednak COVID-19 powoduje pogor-
szenie widzenia i zaostrzenie choroby u pacjentów ma-
jących stany zapalne gałki ocznej, zapalenie błony na-
czyniowej, zapalenie przedniego odcinka oka, zapalenie 
tęczówki. Gdy dochodzi do zakażenia SARS-CoV-2 i roz-
wija się COVID-19, to takie objawy mogą istotnie naro-
snąć, choroba pogłębia się. Podobnie jak w  przypad-
ku innych chorób przewlekłych: gdy pacjent ma ciężkie 
schorzenie ogólne i dodatkowo zachoruje na COVID-19, 
jest w  większym stopniu obciążony ryzykiem ciężkiego 
przebiegu COVID-19 i zgonu z powodu powikłań związa-
nych z COVID-19 narządów, które są mało wydolne, ta-
kich jak serce, wątroba, nerki. Podobnie jest z narządem 
wzroku – dochodzi do zaostrzenia schorzeń zapalnych 
gałki ocznej. 

A czy COVID-19 może spowodować zaostrzenie 
jaskry lub zaćmy? 

Nie spotkałem się z  takimi doniesieniami naukowymi, 
choć w przypadku jaskry może to zależeć od jej typu. Je-
śli jest to jaskra pozapalna, to tak może się zdarzyć. Nie 
spotkałem się jednak z badaniami naukowymi, które po-
kazywałyby, że COVID-19 może zaostrzyć zmętnienie 
w zaćmie. 
 Wielu moich pacjentów przyznaje, że chorowało na 
COVID-19, jednak w  większości przypadków ich narząd 
wzroku na tym nie ucierpiał. Problemem oczywiście mógł 
być fakt, że w okresie fal epidemii nie chodzili do okulisty, 
jednak to było spowodowane ogólną sytuacją. Również 
gdy chorowali na COVID-19 i walczyli o życie, nie myśleli 
o problemach z widzeniem. 

Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz
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XIX gala wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS” odbyła się w zabytkowych wnętrzach 
Pałacu Staszica w Warszawie. W tym roku prestiżowe nagrody otrzymało aż 21 osób. Obok 
statuetek za dorobek życia, za osiągnięcia w ubiegłym roku oraz debiuty naukowe, wręczono 
też nagrody Semper Idem. Przyznano także pierwsze stypendium Kapituły Nagrody 
Zaufania Złoty OTIS. Gali towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Byliśmy – Jesteśmy: 
Nagroda Zaufania Złoty OTIS w Ukrainie 2012 r. , 2013 r.”.

Statuetki Złoty OTIS 2022  
dla wybitnych i niezwykłych

Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Na-
grody Zaufania „Złoty OTIS”, witając go-
ści podziękował firmom i ludziom, którzy 

są z  Nagrodą zawsze – wbrew pandemii, woj-
nie i  dekoniunkturze. Zachęcił do obejrzenia 
wystawy fotograficznej przypominającej pra-
ce środowiska Nagrody Zaufania Złoty OTIS na 
Ukrainie w  latach 2012-2013. Sala była wypeł-
niona osobistościami ze świata medycyny, far-
macji, jak i polityki. Oprócz Laureatów nagrody 
gościliśmy m.in. Macieja Miłkowskiego, wicemi-
nistra zdrowia, senator Beatę Małecką-Liberę, 
posłanki: Barbarę Dziuk, Violettę Porowską, Ka-
tarzynę Sójkę, prof. Waldemara Wierzbę, dyr. 
CSK MSWiA, członków kapituły: prof. Renatę 
Górską, prof. Irinę Kowalską, dr Elżbietę Puacz, 
prof. Marcina Czecha, prof. Tomasza Drewę, 
prof. Piotra Hoffman, prof. Piotra Jankowskie-
go,  prof. Jerzego Konstantynowicza, prof. Alek-
sandera Sieroń, prof. Tomasza Stompóra i prof. 

Piotra Trzonkowskiego. Towarzyszyli nam lide-
rzy korporacji zawodowych: prezes  Irena Rej 
z Izby Gospodarczej Farmacja Polska, Alina Nie-
wiadomska prezes Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych, Prezes Naczelnej Rady Apte-
karskiej - Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Ewa 
Jankowska z PASMI, prezes Arkadiusz Grądkow-
ski z  Izby Gospodarczej POLMED. Po dwulet-
niej pandemii goście cieszyli się ze spotkania na 
żywo i możliwości rozmów w kuluarach.
 Wśród tegorocznych laureatów Nagrody Za-
ufania „Złoty OTIS 2022” znajduje się wiele zna-
komitych osobistości ze świata medycyny i far-
macji. W kategorii Dorobek życia w medycynie 
tegoroczną Nagrodę Zaufania Złoty OTIS otrzy-
mali prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, była prezes 
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętnicze-
go i prof. Janusz Limon, kierownik Katedry i Za-
kładu Biologii i Genetyki GUM. Nagrodę Zaufa-
nia Złoty OTIS za dorobek życia w stomatologii 

Wyjątkowe statuetki zostały 
zaprojektowane przez artystę 
Włodzimierza Pytkowskiego.
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*ChPL VESSEL DUE F; 1. https://www.pto.com.pl/aktualnosci/stanowisko-grupy-eksperckiej-sulodeksyd-jako-terapia-wspomagajaca-w-retinopatii-cukrzycowej z dnia 28.05.2021; 2. Diabetologia Praktyczna 2021, tom 
7, nr 1; 
VESSEL DUE F® 250 LSU, kapsułki miękkie SKŁAD: 1 kapsułka zawiera: 250 LSU sulodeksydu (Sulodexidum), 0,26 mg etylu parahydroksybenzoesan sodowy, 0,13 mg propylu parahydroksybenzoesan sodowy, sodu 
laurylosarkozynian, krzemionka koloidalna uwodniona, triacetyna, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Ceglastoczerwone, owalne kapsułki 
miękkie. WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Prod. lecz. jest wskazany do stosowania u dorosłych. Leczenie objawowe pierwotnej i wtórnej przewlekłej niewydolności żylnej. Leczenie owrzodzeń żylnych podudzi jako 
uzupełnienie terapii miejscowej. Leczenie objawowe przewlekłej obturacyjnej choroby tętnic kończyn dolnych o umiarkowanym nasileniu (II stopień klasyfikacji Fontaine`a). Przedłużona wtórna profilaktyka żylnej choro-
by zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli standardowe leczenie przeciwzakrzepowe (3 do 12 miesięcy) z powodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej. Leczenie twardych wysięków u pacjen-
tów z nieproliferacyjną łagodną do umiarkowanej retinopatią cukrzycową. DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA: Leczenie objawowe pierwotnej i wtórnej przewlekłej niewydolności żylnej: 2 kaps. (500 LSU) 2 razy 
na dobę między posiłkami. Leczenie owrzodzeń żylnych podudzi jako uzupełnienie terapii miejscowej: 1 amp. (600 LSU) raz na dobę domięśniowo przez 20 dni, następnie 2 kaps. (500 LSU) dwa razy na dobę między 
posiłkami przez 30-70 dni. Leczenie objawowe przewlekłej obturacyjnej choroby tętnic kończyn dolnych o umiarkowanym nasileniu (II stopień klasyfikacji Fontaine`a): 1 amp. (600 LSU) raz na dobę domięśniowo prze 
20 dni, następnie 2 kaps. (500 LSU) dwa razy na dobę między posiłkami przez 6 miesięcy. Przedłużona wtórna profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów, którzy zakończyli standardowe leczenie 
przeciwzakrzepowe (3 do 12 miesięcy) z powodu zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej: 2 kaps. (500 LSU) 2 razy na dobę między posiłkami. Leczenie twardych wysięków u pacjentów z nieproliferacyjną ła-
godną do umiarkowanej retinopatią cukrzycową: 1 kaps. (250 LSU) 2 razy na dobę między posiłkami. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności prod. lecz. Vessel Due F u dzieci i młodzie-
ży. Nie ma dostępnych danych. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, heparynę lub leki heparynopodobne. Jednoczesne stosowanie heparyny lub 
doustnych antykoagulantów. Skaza krwotoczna i choroby przebiegające z krwawieniami. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: W związku z niewielką toksycznością 
prod. lecz. nie zaleca się szczególnych środków ostrożności w czasie jego stosowania. Podczas jednoczesnego podawania innych leków przeciwzakrzepowych niezbędna jest jednak regularna kontrola parametrów 
krzepnięcia krwi. Prod. lecz. zawiera etylu parahydroksybenzoesan sodowy oraz propylu parahydroksybenzoesan sodowy i dlatego może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Prod. lecz. 
zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w kaps., to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE: Częstość występowania działań niepożądanych szacowano następująco: często (≥1/100 
<1/10); niezbyt często (≥1/1 000 <1/100); rzadko (≥1/10 000 <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): Działania niepożądane, które wystąpiły 
w trakcie badań klinicznych (uczestniczyło w nich w sumie 3258 pacjentów). Bardzo rzadko: krwawienie w obrębie żołądka, obrzęki obwodowe, utrata przytomności. Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w obrębie 
jamy brzusznej, dyspepsja, wzdęcia, wymioty, ból w miejscu podania (w przypadku r-ru do wstrzyk.), krwiak w miejscu podania (w przypadku r-ru do wstrzyk.), ból głowy, wyprysk, rumień, pokrzywka. Często: zawroty 
głowy, ból w nadbrzuszu, biegunka, ból żołądka, nudności, wysypka; Działania niepożądane, które obserwowano po wprowadzeniu leku na rynek: Bardzo rzadko: po zastosowaniu leku w postaci kaps. – niedokrwistość, 
ból brzucha, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, smołowate stolce, zaburzenia metabolizmu białek osocza krwi, obrzęk i rumień w obrębie genitaliów, zbyt częste miesiączkowanie, obrzęk naczynioruchowy, wybroczyny. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: ALFASIGMA S.p.A., Via Ragazzi del ’99, n. 5 40133 Bologna (BO) Włochy. POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU (wydane przez MZ): R/0396. Kategoria dostępności: Rp.

zarejestrowany w leczeniu twardych wysięków u pacjentów 
z nieproliferacyjną łagodną do umiarkowanej retinopatią cukrzycową*

Rekomendowany przez 
Polskie Towarzystwo Okulistyczne1

 i Polskie Towarzystwo Diabetologiczne2
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przyznano prof. Jadwidze Banach, która jest zwolenniczką 
holistycznej stomatologii. Mgr farm. Bożenę Szymańską 
uhonorowano statuetką w kategorii Dorobek życia w far-
macji. Po raz pierwszy w historii Nagrody zostały przyzna-
ne statuetki w  kategoriach: Dorobek życia w  organizacji 
szpitali dla Krystyny Zaleskiej, byłej dyrektor Specjalistycz-
nego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu, oraz 
Dorobek życia w diagnostyce laboratoryjnej dla dr Jolanty 
Szych, byłej kierownik Laboratorium zakładu Bakteriologii 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.   
 Kapituła postanowiła przyznać statuetki za dorobek ży-
cia w dziennikarstwie medycznym. Otrzymali je red. Ewa 
Dux-Prabucka, która stworzyła Gazetę Farmaceutyczną 
i red. Janusz Michalak, współzałożyciel i prezes Wydawnic-
twa Termedia. 
 Od dwóch lat przyznawane są nagrody w kategorii „De-
biut naukowy” dla młodych i ambitnych medyków, pełnych 
zapału, poświęcających się pracy naukowej. Doceniono 
dorobek dr n. med. Karoliny Łuczkowskiej z  Zakład Pa-
tologii Ogólnej, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 
dr Aleksandry Opinc z Kliniki Reumatologii z Pododdzia-
łem Chorób Wewnętrznych UM w Łodzi, dr. Karola Paw-
ła Steckiewicza z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W  tym roku 
Kapituła postanowiła przyznawać Stypendium,  jednemu 
z  Laureatów debiutów naukowych. Stypendium Kapituły 
Nagrody Zaufania. Zespół Stypendialny Kapituły Nagrody 
Zaufania tworzą: prof. Piotr Hoffman – przewodniczący, 
prof. Romuald Olszański – pomysłodawca ufundowania 
stypendium, oraz prof. Marcin Czech, prof. Tomasz Stom-
pór i  prof. Piotr Trzonkowski. Stypendium otrzymała dr 
n. med. Karolina Łuczkowska z  Pomorskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Szczecinie. Prof. Hoffman w uzasad-
nieniu podkreślił, że dr Łuczkowska „ma dorobek „profe-
sorski” i bardzo błyskotliwe połączenie publikacji na styku 

nauk podstawowych i klinicznych”. Wysokość stypendium 
w  tym roku wynosi 20.000 złotych brutto. Zebrano je 
sprzedając symboliczne cegiełki, które ufundowali: prof. 
Irina Kowalska, pani Joanna Sierpińska-Kruś, prof. Boże-
na Werner, dr Elżbieta Puacz, prof. Edward Franek, prof. 
Piotr Jankowski, prof. Piotr Hoffman, prof. Romuald Ol-
szański, prof. Marcin Czech, prof. Jerzy Konstantynowicz, 
prof. Wojciech Lubiński,  prof. Marek Rudnicki, prof. To-
masz Stompór, prof. Marek Wojtukiewicz oraz współtwór-
cy tegorocznej Gali: NovoNordisk, Servier, Abbott, Ada-
med, BerlinChemie/Menarini, Boehringer Ingelheim i Izba 
Gospodarcza POLMED. Specjalne podziękowania otrzy-
mał Szymon Chrostowski z Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”, 
który pomógł w organizacji stypendium.
 Minister Maciej Miłkowski został uhonorowany Nagro-
dą Specjalną za łączenie interesów pacjentów, systemu 
i producentów oraz konsekwentne budowanie nowocze-
snej ochrony zdrowia w  Polsce. Laudacje wygłosili: pre-
zes Irena Rej i past Minister Zdrowia  prof. Marcin Czech. 
Kapituła zaś przypomniała, że Minister Maciej Miłkowski 
wsparł Nagrodę Złoty OTIS już w 2009 roku, kiedy społecz-
nie zorganizował staż dla kardiochirurgów z Mińska, któ-
rzy w Aninie, u prof. Jacka Różańskiego, przez dwa tygo-
dnie uczyli się jak wykonać pierwszy przeszczep serca na 
Białorusi. Ponadto Nagrody Specjalne wręczono dr. hab. 
Mariuszowi Wyleżołowi za popularyzację wiedzy o otyłości 
jako chorobie, którą można i trzeba leczyć, prof. Andrze-
jowi Falowi za popularyzację problematyki zdrowia pu-
blicznego i  akcję edukacyjną „Nauka przeciw Pandemii”,  
dr. hab. Andrzejowi Ossowskiemu za osiągnięcia w medy-
cynie w roku 2021, oraz dr n. farm. Lucynie Samborskiej 
za działalność społeczną.
 Kapituła postanowiła uhonorować osoby, które swoją 
postawą podczas pandemii oraz wojny w Ukrainie wzbu-
dzają podziw i szacunek, i przyznać im statuetki „Semper 

ZŁOTY OTIS 2022

1     (od lewej):  wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, 
posłanka Barbara Dziuk, prof. Piotr Kuna (laureat 
Nagrody Semper Idem), prof. Renata Górska (Kapituła 
Nagrody Zaufania Złoty OTIS), prof. Waldemar Wierzba 
(dyr. CSK MSWiA i red. nacz. Świata Lekarza), dr Artur 
Zaczyński (laureat Nagrody Semper Idem),  
dr Paweł Kukiz-Szczuciński (laureat Nagrody Semper  

Idem), Marta Daszuta (laureatka Nagrody Semper Idem), 
senator Beata Małecka-Libera

2     Prof. Marcin Czech wygłosił laudację na cześć 
wiceministra Macieja Miłkowskiego, laureata Specjalnej 
Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2022
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Idem”: Za niezłomność w sytuacjach 
nadzwyczajnych. Nagrody otrzyma-
li: prof. Piotr Kuna – za wierność wie-
dzy medycznej i  propagowanie wie-
dzy medycznej podczas pandemii, 
dr hab. Artur Zaczyński – za organi-
zację Szpitala Narodowego w czasie 
pandemii, prof. Wojciech Młynarski 
– za organizację pomocy dla dzieci 
chorych onkologicznie z  Ukrainy, dr 
Paweł Kukiz-Szczuciński – za pomoc 
w  ewakuacji dzieci chorych onkolo-
giczne z Ukrainy, Marta Daszuta – za 
pomoc dzieciom z Ukrainy.
 Podczas uroczystości miał miej-
sce ciekawy panel dyskusyjny pt. „In-
nowacyjne rozwiązania w  leczeniu 
cukrzycy”, który prowadziła red. Ka-
tarzyna Pinkosz. Do dyskusji o nowo-
czesnych terapiach cukrzycy dzieci 
i dorosłych zostali zaproszeni wybit-
ni eksperci: prof. Irina Kowalska, prof. 

Małgorzata Myśliwiec, prof. Mieczy-
sław Walczak. Komentował wice-
minister zdrowia Maciej Miłkowski, 
przekazując, że kolejne nowoczesne 
rozwiązania dla chorych na cukrzycę 
są już blisko.
 O  muzyczną oprawę gali zadbał 
zespół wokalny Ensemble Quattro 
Voce w  składzie: Inga Poškuté-Kró-
lak – sopran, Aleksandra Pawluczuk 
– alt, Przemysław Kummer – bas i Pa-
weł Pecuszok – tenor.
 Specjalne podziękowania w  for-
mie dyplomów otrzymali przedsta-
wiciele firm, zaangażowanych w  po-
moc przy organizacji tegorocznych 
uroczystości: Novo Nordisk, Servier, 
Abbott,  Adamed, Berlin Chemie/Me-
narini, Boehringer Ingelheim, Izba 
Gospodarcza POLMED, LEK-AM.  
 Gratulujemy Laureatom i  dzięku-
jemy wszystkim za obecność. 

ZŁOTY OTIS 2022

1      Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS,  
w rozmowie z senator Beatą Małecką-Liberą, w tle wystawa fotograficzna 
„Byliśmy – Jesteśmy: Nagroda Zaufania Złoty OTIS w Ukrainie 2012 r., 2013 r.

2       (od lewej) prof. Piotr Hoffman (członek Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS 
i przewodniczący Zespołu Stypendialnego Kapituły Nagrody Zaufania Złoty 
OTIS), wiceminister Maciej Miłkowski, dr n. med. Karolina Łuczkowska 
(laureatka w kategorii Debiut naukowy i stypendystka), posłanka Violetta 
Porowska, prof. Piotr Trzonkowski (członek Kapituły Nagrody Zaufania Złoty 
OTIS i Zespołu Stypendialnego Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS)

3       Prof. Piotr Kuna – laureat Nagrody Semper Idem

4       Prof. Janusz Limon (laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2022), prof. Kalina 
Kawecka-Jaszcz (laureatka Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2022), za nimi:  
dr Piotr Banach, syn prof. Jadwigi Banach (laureatki Nagrody Zaufania Złoty 
OTIS 2022)
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