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refrakcyjny

Obsługuj bezpiecznie
i wygodnie sprzęt 
NIDEK przy użyciu 
kontrolera lub 
tabletu.

ZADBAJ O
BEZPIECZEŃSTWO
Twoje i Twoich Pacjentów
Wykonując bezkontaktowe badanie

zdalnie obsługiwanymi 
urządzeniami marki NIDEK

ARK-F
Autorefrakto /
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POLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK

ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31

e-mail: polandoptical@po.pl

Dowiedz się więcej na:
www.polandoptical.pl

Przedstawiciele handlowi
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Koszalin - Karol Jańczak, tel. 511 898 513
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

Znajdź nas









FIRMA LOKALIZACJA STRONA

MERTZ BOLESŁAWIEC 53

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 2,3

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 43

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 58

SERV-OPTIC KRAKÓW 65

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 68

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 57

TRZPIL RUDA TALUBSKA 66

VERMARI EYEWEAR WARSZAWA 11

PRIME VISIO POLSKA OLSZTYN 21
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 4

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 5,25

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 59

BLICK-PUNKT JELENIA GÓRA 76

CAMRO SOPOT 12

CLEX POLSKA SZCZECIN 55

DEK-OPTICA WROCŁAW 1,17

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

HAYNE POZNAŃ 10

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 66

HUMEL JÓZEFÓW 68

i-D TOKYO GDAŃSK 23

IQ PRISMA OPOLE 27

JAI KUDO POZNAŃ 15

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 70

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 66
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 61

CAMRO SOPOT 29

CLEX POLSKA SZCZECIN 49

DEK OPTICA WROCŁAW 2,3

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 61

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 57

HUMEL JÓZEFÓW 60

JAI KUDO POZNAŃ 7

LEICA EYECARE OLSZTYN 15

MAŻEX WARSZAWA 61

MEGA OPTIC PIERŚCIEC 64

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 37

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 35

OPTALEX WARSZAWA 49

OKO OPTICAL STRZELIN 11,13

OPTIBLOK WARSZAWA 17

OPTOMANIA WROCŁAW 37

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 61

OPTYKA 2020 POZNAŃ 8

POLAND OPTICAL CIESZYN 62,63

PRIME VISIO OLSZTYN 15

PROSTAF POZNAŃ 1

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 27

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 60

SPECTRUM WROCŁAW 35

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH POZNAŃ 31

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 61

TAR-POL NIEPOŁOMICE 60

TU OKULARNIK BRODNICA 61

QUANTEL MEDICAL POLSKA WARSZAWA 23
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TARGI 
WYRAŹNYCH 
KORZYŚCI

16-18
PAŹDZIERNIKA

2020
www.targioptyka.mtp.pl



E-OKULISTYKA
  27.06.2020 

www.inspirecongress.pl

SILMO PARIS
  02-05.10.2020 PARYŻ

www.silmoparis.com

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU
  08.10.2020 

www.iapb.org

EYE CARE CONFERENCE
  10-11.10.2020 GDYNIA

www.eyecareconference.com

TARGI OPTYKA
16-18.10.2020 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR
  04-06.11.2020 HONGKONG

www.hktdc.com

51. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
 05-07.11.2020 BYDGOSZCZ

www.pto.com.pl

SILMO ISTANBUL
  21-24.11.2020 STAMBUŁ

www.silmoistanbul.com

SILMO BANGKOK
  25-27.11.2020 BANGKOK

www.silmobangkok.com

OPTOMETRIA PEDIATRYCZNA
  05-06.12.2020 KATOWICE

www.optometria2020.icongress.pl

MIDO
06-08.02.2021 MEDIOLAN

www.mido.com

EXPOOPTICA
  16-28.04.2021 MADRYT

www.ifema.es

Uwaga!  

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od orga-
nizatorów i są aktualne na dzień 
oddania magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną im-
prezę wskazane jest nawiązanie 
kontaktu z organizatorami.

Całoroczne i na bieżąco aktualizo-
wane KALENDARIUM znajduje 

się na stronie:
www.interoptyka.pl
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LOOK mod. 10798 46 M3

MITA mod. MIO1016

PFB eyewear 
mod. 13

Lightbird mod. Flower LB 020

KENCHI mod. KE 2323

DekOptica mod. L019

JAI KUDO mod. JUST A CLOUD 





LARA D. mod. Cleopatra

Gentle Monster / Alexander Wang mod. M.PRI$$

MIC mod. Dirupo

Anne Marii 
mod. ams10018

MYKITA mod. Cayenne

Sea2See mod. Treviso Sun Havana blue
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Najnowsze modele hiszpańskiej kolekcji  Alexander Wintsch są inspirowane aktualnymi 
trendami, ale z utrzymaniem klasycznej nuty. 

Oprawki dla kobiet mają przeważnie kształty motyla i kociego oka. 

Nowe modele dla mężczyzn są inspirowane formą prostokąta, żeby podkreślić kształty 
ich twarzy, a co za tym idzie, ich męskość.

Nowa kolekcja to połączenie frontów z płyty i metalowych zauszników, które powodują, 
że oprawki są bardziej eleganckie i niespotykane. 
Męskie i damskie modele mają większe rozmiary, co jest trendem w 2020 roku. 

Dystrybutor w Polsce: PRIME VISIO Polska Sp. z o.o. 

Alexander Wintsch mod. AW 302 C3

 Alexander Wintsch AW 667 C2
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Marka Belutti na sezon wiosna-lato 2020 przy-
gotowała kolekcję okularów przeciwsłonecz-
nych, inspirowaną najnowszymi trendami. 
W kampanii tej marka skupia się przede wszyst-
kim na najwyższej jakości materiałach oraz per-
fekcyjnym wykonaniu. Kolekcja przepełniona jest 
klasycznymi modelami z nutą nowoczesności.
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mod.  SFJ 045

mod. SFJ 030

mod. SFJ 029

mod. SFJ 031

mod. SFJ 034

mod. SFJ 046
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Mamy przyjemność przedstawić Państwu ciekawą 
artystkę i bohaterkę kolejnej odsłony działu Sztuka 
i Optyka Magazynu OKO.

Zapraszamy do zapoznania się z serią grafik ścien-
nych, których celem jest zwrócenie uwagi odbior-
cy na pielęgnację najpiękniejszego ze zmysłów 
człowieka. Projekt ten został stworzony tak, aby 
delikatnie ocieplić wnętrza poczekalni, gabinetów 
okulistycznych oraz salonów optycznych, jak rów-
nież wnętrza domowego zacisza poprzez plaka-
ty przypominające o tym, że warto dbać o nasze 
piękne oczy.

Wybierając grafiki Gabrieli Gorączko, wspierają 
Państwo finansowo akcje charytatywne pomaga-
jące osobom z problemami ze wzrokiem.

Gabriela urodziła się w Sanoku, nieopodal Bieszczadów. Rejo-
ny te charakteryzują się bogatą historią etniczną, co zainspiro-
wało ją do rozwoju w dziedzinie sztuki. Choć jej dzieła poruszają 
wiele tematów, w każdym z nich znajdziemy delikatne nawią-
zania do naszego pięknego, polskiego dziedzictwa kulturowego. 
Jej pradziadek od strony ojca był jednym  z pierwszych optyków 
na Podkarpaciu i przekazał swój dorobek na dzieci oraz wnuki. 
Jej babcia od strony matki dzieliła się zamiłowaniem do sztu-
ki z następnymi pokoleniami. Gabriela połączyła te dwa światy       
w kolekcję ciepłego designu dla gabinetów okulistycznych, salo-
nów optycznych oraz wnętrz domów.

Gabriela Gorączko jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Jej prace znalazły się na wielu wystawach m.in 

w USA, Japonii, Chinach, Iranie, Rumunii oraz w Polsce.

Nowe spojrzenie 
na Wnętrze Okulistyki

Gabriela Gorączko

www.booku.pl 
instagram.com/gabriela_goraczko/ 

booku.pl

Gabriela urodziła się w Sanoku, nieopodal Bieszczadów. Rejo-
ny te charakteryzują się bogatą historią etniczną, co zainspiro-
wało ją do rozwoju w dziedzinie sztuki. Choć jej dzieła poruszają 
wiele tematów, w każdym z nich znajdziemy delikatne nawiąza-
nia do naszego pięknego, polskiego dziedzictwa kulturowego. Jej 
pradziadek od strony ojca był jednym z pierwszych optyków na 
Podkarpaciu i przekazał swój dorobek dzieciom oraz wnukom. 
Jej babcia od strony matki dzieliła się zamiłowaniem do sztu-
ki z następnymi pokoleniami. Gabriela połączyła te dwa światy       
w kolekcję ciepłego designu dla gabinetów okulistycznych, salo-
nów optycznych oraz wnętrz domów.

Gabriela Gorączko jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Jej prace znalazły się na wielu wystawach, m.in 

w USA, Japonii, Chinach, Iranie, Rumunii oraz w Polsce.
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Syndrom Meares - Irlen

Syndrom Meares-Irlen – historia.

  Pierwsze wzmianki o tym, że ko- 
lorowe zabarwienie tła lub szkieł    
okularowych pomaga uczniom            
w czytaniu pojawiły się w 1958 r. 
Pewne dziecko z dysleksją potra�-
ło czytać słowa tylko wtedy, gdy 
wydrukowano je na kolorowej 
karcie. 

  W 1980 r. nauczycielka z Nowej 
Zelandii, Olive Meares, opubliko-
wała dość szczegółowy artykuł opi- 
sujący wiele przypadków, w któ- 
rych charakter tekstu wydawał się 
mieć wpływ na postrzeganie tek- 

stu przez dzieci i trudności w czy- 
taniu. Napisała, że w niektórych 
przypadkach białe przerwy mię- 
dzy słowami i liniami maskują druk 
i powodują zniekształcenia wizual-
ne, takie jak rozmycie, podwojenie 
i skakanie słów. Zauważyła, że 
  pomogło zmniejszenie rozmiaru 
wydruku, użycie kolorowego pa- 
pieru, zmniejszenie kontrastu lub 
użycie białego wydruku na czar- 
nym papierze. 

  Kolejną osobą, która na szeroką 
skalę opisała zastosowanie koloro-
wych �ltrów i kolorowego tła, 
pomagających w czytaniu, była 

Helen Irlen, amerykańska psycho-
log. Opublikowała artykuły w la- 
tach 80. i 90. oraz pierwszą książkę 
w 1991 r. Irlen stwierdziła, że 12% 
populacji ogólnej i 65% osób z dys- 
leksją uzyskuje lepsze wyniki, gdy 
pracuje z innym tłem niż biały. 
Zauważyła również, że   różni lu- 
dzie potrzebują różnych kolorów         
i że kolor dla każdej osoby musi 
być dokładnie zde�niowany.

  Obydwie panie nie były świado-
me, że każda z nich odkrywa to 
samo zjawisko, dlatego syndrom 
nosi nazwę pochodzącą od ich 
nazwisk.  

Syndrom Meares-Irlen to problem z przetwarzaniem obrazu, który wydaje się być spowodowany 
przez wadę w jednym ze szlaków wzrokowych. Zaburzenie powoduje tymczasowy błąd w przetwa-
rzaniu informacji wzrokowych. Najczęściej nie może być zidenty�kowany przez standardowe testy 
psychologiczne, edukacyjne czy optometryczne. To nie jest problem okulistyczny czy optometrycz-
ny, ale może z nimi współistnieć.
Syndrom Meares-Irlen jest również nazywany:         
- syndromem / zespołem Irlen, 
- zespołem wrażliwości skotopowej (SSS), 
- w niektórych źródłach znajdziemy określenie: stres wzrokowy. 

 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła -  optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
twórca „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl oraz www.barbarapakula.pl 



Syndrom Meares-Irlen – kogo 
dotyczy?

Syndrom Meares-Irlen może do- 
tyczyć zarówno dorosłych, jak                  
i dzieci. Powoduje trudności z na- 
uką, pracą, zachowaniem, uwagą, 
niezdolność do uważnego, spo- 
kojnego skupienia i siedzenia             
(w kontekście – bez ruchu),                      
z koncentracją.  

Syndrom Meares-Irlen - objawy.

Prowadząc swoje obserwacje Irlen 
wskazała pewną grupę objawów, 
którą wykazywały osoby, którym 
pomagała zmiana koloru tła lub 
zastosowanie barwionych socze-
wek w okularach. 
Przeanalizujmy je kolejno: 

Fotofobia -  pacjenci słabo toleru-
ją jasne światło i olśnienie. Wyka-
zują trudność podczas czytania                             
czarnego tekstu na białym tle.
Zmuszeni są do noszenia okularów 
przeciwsłonecznych, nawet w po- 
chmurne dni. Światło sprawia, że 
ciężko im skupić się na słuchaniu, 
czytaniu, pracy na komputerze                        
i innych czynnościach wymagają-
cych użycia wzroku. 
Ta wrażliwość może powodować 
słabą koncentrację, niepokój, 
drażliwość, konieczność częstych 
przerw w pracy, a nawet �zyczne 

objawy, takie jak: zmęczenie, bóle 
głowy, zawroty głowy czy senność. 
Osoby takie mogą być bardzo 
osłabione. Ostatecznie, bardzo 
często nie kończą pracy w ter- 
minie, są mało produktywne, mają 
obniżoną samoocenę. 

Osobom takim kolorowe maski 
(zmieniające tło) pozwalają:
• zredukować zmęczenie, nudno-
ści i zawroty głowy,
• zredukować bóle głowy, zmiany 
nastrojów i niepokój,
• zwiększyć skupienie i poprawić 
zdolność do wykonywania zadań 
na komputerze. 

Trudności w czytaniu - czytanie 
może być wolne, wymuszone 
„słowo po słowie” i niedokładne. 
Może pojawiać się problem z utrzy- 
maniem ostrości słów nawet po 
przepisaniu okularów lub bez wa- 
dy wzroku u pacjenta. 
Pacjent może potrzebować kilku- 
krotnie przeczytać tekst żeby go 
zrozumieć.
Odczytywanie nut albo wzorów 
matematycznych też może spra- 
wiać ogromną trudność.
Nawet po krótkim czytaniu pa- 
cjenci męczą się, ich oczy łzawią, 
bolą,  „palą”  lub swędzą.

Zastosowanie kolorowych masek:
• zwiększy tempo czytania, płyn- 

ność, precyzję i zrozumienie tekstu,
• śledzenie wzrokiem tekstu staje 
się łatwiejsze,
• umożliwia czytanie w naturalnym 
świetle,
• zmniejsza wysiłek i zmęczenie,        
a co za tym idzie pojawia się możli-
wość dłuższego czytania,
• daje możliwość czytania większej 
ilości tekstu.

Zmęczenie oczu – odczuwane 
przemęczenie zmniejsza czas pro- 
duktywnej pracy lub czytania; 
powoduje mruganie, wpatrywanie  
się, wznoszenie, przewracanie ocza- 
mi i słabą koncentrację;

Zastosowanie kolorowych masek:
• zmniejsza odczuwane zmęcze-
nie, przez co pacjenci mogą dłużej 
wykonywać pracę wzrokową,
•  poprawia koncentrację.

Mała rozdzielczość wizualna 
(visual resolution) 
- trudność z utrzymaniem stałego, 
wyraźnego obrazu. 
Litery się poruszają, rozmazują, 
podwajają, ciemnieją, słowa mi- 
gają. Strona wydaje się  wirować 
lub być „wybielona” (pusta); 

Zastosowanie kolorowych masek:
•  uspokaja tekst, 
• pacjenci widzą tekst wyraźnie            
i stabilnie.

Oto przykład jak widzi osoba z syndromem Meares-Irlen.
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Mała rozpiętość percepcyjna – 
podczas pauzy �ksacyjnej (pod- 
czas czytania) oczy „skanują” tekst. 
Duża rozpiętość percepcyjna 
pozwala na rozszyfrowanie/prze-
czytanie większej ilości znaków. 
Mała rozpiętość percepcyjna zmu- 
sza oczy do wykonania większej 
ilości sakkad i obniża wydajność 
oraz szybkość czytania. 

Słabe postrzeganie głębi –  
osoby ze słabym postrzeganiem 
głębi, mogą być uważane za  oso- 
by niezdarne; uderzają w przed-
mioty i ciągle coś przewracają.
Mogą mieć trudności w uczestni-
czeniu w aktywnościach sporto-
wych i w ocenie dystansu.
Dorośli mogą potrzebować dodat-
kowej  uwagi podczas prowadze-
nia samochodu, parkowania lub 
jazdy rowerem.

Słabe pismo ręczne – osoby                           
z syndromem MIS mogą mieć 
trudności w przepisywaniu, po- 
trzebują więcej czasu w rozpozna-
niu liter i ich napisaniu. Litery 

mogą być zniekształcone, mieć 
różny rozmiar, różne odstępy, 
zarówno między sobą jak i między 
wyrazami. Linie tekstu mogą 
falować lub mieć niespójne na- 
chylenie.

Bóle głowy, migreny, zawroty 
głowy, nudności i inne �zyczne 
symptomy - mogą to być objawy 
bardziej poważnych, medycznych 
stanów, które najpierw muszą zo- 
stać wykluczone. 

Dodatkowo osoby, u których jest 
diagnozowany syndrom Irlen, 
doświadczają:
· dyskomfortu w jasnym świetle 
słonecznym, świetle �uorescencyj-
nym, 
· olśnienia z powodu światła 
odbitego od śniegu, w deszczu, 
drażnią ich re�ektory w nocy,
· stresu i wysiłku związanego               
z czytaniem, używaniem kompu-
tera albo innymi aktywnościami 
wzrokowymi,
· trudności w patrzeniu na paski, 
wzory lub różne kolory, które stają 

się jasne i uciążliwe.
Wiele osób – zarówno dorosłych 
jak i dzieci – które ciężko pracują,          
a jednak ciągle osiągają wyniki 
poniżej zakładanych, może mieć 
problem w postaci syndromu 
Irlen. Mogą źle radzić sobie 
podczas aktywności, czytać tylko 
niezbędne minimum, narzekać na 
bóle głowy, zmęczenie oczu lub 
zmęczenie podczas pracy wzroko-
wej, nawet w sytuacji gdy są bar- 
dzo zdolne. Kolorowe maski 
redukują napięcie wzrokowe i poz- 
walają osiągnąć właściwy poten-
cjał. 

Zastosowanie kolorowego papie-
ru, kolorowych masek/nakładek            
i zabarwionych soczewek może 
skutecznie pomóc osobom wyko-
nującym wyznaczone zadania            
w szkole, w pracy. Bardzo często 
kolorowe maski są ostatnią deską 
ratunku, ponieważ badania opto-
metryczne lub okulistyczne nie 
wykazują nieprawidłowości, a jed- 
nak pacjent nadal posiada wyżej 
wymienione objawy. 

Zestawy
diagnostyczne

dla
specjalistów

KOLOROWE MASKI

DOSTĘPNE NA: 
 

www.cwiczeoko.pl 

UWAGA!
Ponieważ osoby z syndromem Irlen mogą nigdy nie widzieć druku właściwie - uważają swój sposób widze-

nia za poprawny i normalny, więc nie zgłaszają problemów.
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INTERFEROMETRIAN.I.B.U.T. MENISK ŁZOWY MEIBOGRAFIA

Quantel Medical Polska
ul. Racławicka 93, 
02-634 Warszawa
Telefon: +48 22 521 01 11
Mail: info@quantel-medical.pl

Kompletny zestaw do diagnostyki i terapii 
Zespołu Suchego Oka

Analizator powierzchni oka

Leczenie dysfunkcji
gruczołu tarczkowego
(Meiboma) (MGD)

Cztery nieinwazyjne testy 
w cztery minuty

System IPL 

www.quantel-medical.pl



Od lat prowadzone są badania 
nad światłem, jego barwą i jego 
wpływem na zdrowie człowieka. 
Jak dotąd, wszyscy zgodnie twier-
dzą, że najzdrowsze i najkorzyst-
niejsze jest światło pochodzące      
od słońca. 
Światło, zarówno to słoneczne, jak 
i to sztuczne, emitowane przez 
różnego typu źródła, stymuluje 
nasz organizm do życia, zapewnia 
nam właściwe postrzeganie barw             
i odbieranie bodźców zewnętrz-

nych, a także wpływa na nasze 
samopoczucie i efektywność (po- 
przez regulację serotoniny).
Oczywiście, oprócz niewątpliwych 
zalet światła, muszą pojawić się 
też jakieś minusy. Słońce, jako 
naturalne źródło światła, emituje 
również promieniowanie z zakre-
su 100 – 380 nm, czyli promienio-
wanie UV. Większość z nas dosko-
nale zdaje sobie sprawę z tego, jak 
działa ten zakres na nasze oczy i że 
warto się przed nim zabezpieczać. 

Jednak, czy tylko promieniowanie 
UV jest szkodliwe dla naszych oczu? 
Okazuje się, że niekoniecznie. 

Światło niebieskie ogólnie de- 
�niuje się jako światło widzialne           
w zakresie od 380 do około 500 
nm. Niebieskie światło czasami 
ulega dalszemu rozbiciu na świa- 
tło niebiesko-�oletowe (około 380 
do 455 nm) tzw. HEV* i światło 
niebiesko-turkusowe (około 455 
do 500 nm).

Z roku na rok coraz więcej czasu spędzamy przy urządzeniach typu smartfon, tablet, komputer czy telewizor.
Najnowsze raporty wskazują, że:
   • Obecnie na świecie jest 5,3 mld użytkowników telefonów komórkowych, co oznacza wzrost o 100 mln                         
w stosunku do ubiegłego roku.
   • W 2019 r. liczba użytkowników Internetu wyniosła  blisko 4,5 mld, co stanowiło wzrost o około 400 mln                          
w porównaniu z 2018 r.
    • W 2019 roku było już 3,5 mld użytkowników mediów społecznościowych, a łączny światowy wzrost wyniósł 
blisko 300 mln użytkowników w stosunku do roku poprzedniego.

Co ciekawe, wskaźniki z Polski są jeszcze wyższe. W 2019 roku w Polsce mieszkało już 38,07 mln ludzi, z czego aż 
79% korzystało z internetu (na świecie jest to 57%), prawie połowa używała aktywnie „social mediów”, a 42% 
używało smartfonów do korzystania z komunikacji społecznościowej. Co więcej, na jednego mieszkańca Polski 
przypada 1,33 karty SIM! 1

   Nikogo też już nie dziwi, że nawet najmłodsze dzieci mają swoje własne tablety i to na nich oglądają bajki, 
grają w gry, rysują czy kolorują obrazki. 
Jaki ma to wpływ na nasze oczy?
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Jak światło niebieskie wpływa na wzrok?

Michał Frączek, 
Business Development Specialist JZO S.A.
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Podobnie, jak promieniowanie ultra- 
�oletowe, widzialne światło nie- 
bieskie o najkrótszej długości fali       
i najwyższej energii HEV, może 
mieć zarówno pozytywny, jak           
i negatywny wpływ na nasz or- 
ganizm. 

Głównym źródłem światła niebie-
skiego jest oczywiście słońce. 
Ale też nowe technologie, które 
pomagają nam w życiu codzien-
nym i tak mocno się w nim zado-
mowiły, że trudno wyobrazić nam 
sobie naszą egzystencję bez nich. 
Mamy tu na myśli sztuczne oświe-
tlenie �uorescencyjne, oświetlenie 
LED, tablety, ekrany smartfonów. 
O ile ludzkie oko jest bardzo 
skuteczne w blokowaniu promie-
niowania UV, to już prawie całe 
widoczne światło niebieskie prze- 
chodzi przez rogówkę i soczewkę                       
i dociera do siatkówki oka.

Badania laboratoryjne jedno-
znacznie wskazują, że zbyt duża 
ekspozycja na światło niebieskie 
może uszkodzić komórki światło-
czułe siatkówki. Powoduje to zmia- 
ny przypominające zmiany zwy- 
rodnienia plamki żółtej (AMD), 
które mogą prowadzić do trwałej 
utraty wzroku.

Niestety, na chwilę obecną nie 
wiemy, jaka ilość naturalnego                        
i sztucznego światła niebieskie-  

go jest zbyt duża dla siatkówki. 
 
Niebieskie światło o małej długo-
ści fali i wysokiej energii rozprasza 
się łatwiej niż pozostała część 
światła widzialnego. Błękitne 
niebo, niebieski ocean to właśnie 
efekt większego rozpraszania fal 
krótkich -  niebieskich, niż pozo-
stałych długości. Urządzenia cyfro-
we, które emitują duże ilości 
światła niebieskiego, wpływają na 
zmniejszenie kontrastu i mogą 
przyczyniać się do cyfrowego 
zmęczenia oczu. Badania wykaza-
ły, że soczewki, które blokują 
niebieskie światło o długościach 
fal poniżej 455 nm (światło nie- 
biesko-�oletowe) znacznie zwięk-
szają kontrast, a co za tym idzie                      
i komfort pracy podczas dłuższego 
korzystania z urządzeń cyfrowych.
Należy też zwrócić uwagę, że 
cyfrowe zmęczenie oczu, wynika 
także z innego aspektu niż tylko 
wpływ światła niebieskiego.
Użytkownicy smatfonów i table-
tów wykorzystują swoje urządze-
nia m.in. do pisania (komunikato-
ry, portale społecznościowe) oraz 
przeglądania internetu. 
Co ciekawe, średni rozmiar czcion-
ki dla obu czynności jest porówny-
walny z czcionką w gazecie druko-
wanej. Jednak już średnie odle- 
głości, z których osoby korzystały 
podczas czytania i pisania na 
urządzeniach cyfrowych, były 

bliższe niż typowa odległość 
podczas przeglądania tekstu dru- 
kowanego (dla dorosłych około                
40 cm). Bliższe odległości skutkują 
zwiększonymi wymaganiami do- 
tyczącymi akomodacji i wergencji, 
a to bezpośrednio może wpły-  
wać na zwiększenie objawów 
astenopijnych.
Oczywiście zarówno okuliści i opto- 
metryści, w badaniach refrakcji, 
powinni uwzględniać mniejsze 
odległości wynikające z użytko- 
wania smartfonów2.

Z drugiej strony musimy pamiętać, 
że ekspozycja na niebieskie 
światło jest niezbędna dla dobre-
go zdrowia. Badania wykazały,                 
że światło widzialne o wysokiej 
energii zwiększa czujność, wspo-
maga pamięć i funkcje poznawcze 
oraz poprawia nastrój i dobre 
samopoczucie.
Światło niebieskie jest bardzo 
ważne w regulacji naturalnego 
rytmu dobowego - czuwania i cy- 
klu snu. Związane jest to bezpo-
średnio z melanopsyną odkrytą             
w komórkach zwojowych siatków-
ki, której maksimum absorpcji 
przypada na około 470-480 nm.
Wykazano, że światło niebieskie       
w ciągu dnia pomaga utrzymać 
zdrowy rytm dobowy, jednak jego 
zbyt duża ilość późno w nocy (na 
przykład czytanie na telefonie,
smartfonie czy komputerze) może   

UV HEV*             LEV**
WIDZIALNENIEWIDZIALNE

nm

Wyk. 1
Zakresy promieniowania widzialnego i UV.

100 380 455 780



zakłócić ten cykl, potencjalnie po- 
wodując nieprzespane noce, zmę- 
czenie w ciągu dnia, bóle głowy
i oczu, kłopoty z koncentracją. 

Z powyższych danych możemy wy- 
łuskać dwie najważniejsze infor- 
macje:
- po pierwsze, aby ochronić nasze 
oczy i poprawić komfort widzenia, 
powinniśmy się chronić przed nad- 
miarem części zakresu światła nie- 
bieskiego.
- po drugie, wiedząc, że pewien 
zakres światła niebieskiego jest 
niezbędny do prawidłowego funk- 
cjonowania naszego organizmu, 
nie możemy go całkowicie  wyeli-
minować. 
Należy zatem znaleźć złoty środek, 
który połączy powyższe dane.
Reasumując, ustalmy ile światła 
niebieskiego i z jakiego zakresu 
powinniśmy zablokować.

Analizując wykresy transmitancji 
różnych źródeł światła, możemy 
zaważyć, że urządzenia wyposażo-
ne w wyświetlacze ciekłokrysta-
liczne mają  duży pik w zakresie 
światła niebiesko�oletowego (ze 
szczytem w granicach 430-455 

nm). Wynika to bezpośrednio           
z zasady produkcji i działania te- 
go typu źródeł światła. Takiego 
piku nie znajdziemy w wykresach 
transmitancji słońca czy źródeł 
światła opartych na żarówkach 
rtęciowych. Krótko mówiąc, ma- 
my odpowiedź na nasze pytanie – 
musimy użyć takich �ltrów, które  
zmody�kują, obniżą pik w zakresie 
światła niebieskiego.

Firma NIKON opracowała dwa 
niezależne produkty, które ogra- 
niczają ilość światła z zakresu 
415-455 nm.

Pierwszym jest specjalna techno-
logia, absorbująca światło niebie-
skie bezpośrednio w materiale 
soczewki. 
Blue Secure blokuje szkodliwe 
promieniowanie niebieskie nawet 
do 22%. 
Dodatkowo, materiał ten został 
tak  zaprojektowany, aby soczew-
ka pozostała  bezbarwna. Standar-
dowe soczewki wycinające świa- 
tło niebieskie mają żółtawy kolor. 
W technologii Blue Secure do 
materiału soczewki wprowadzano 
dodatkowe molekuły, które neu- 

tralizują żółty odcień soczewki. 
Jest to szczególnie istotne dla osób, 
dla których idealne odwzorowanie 
kolorów ma największe znaczenie 
(np. gra�cy komputerowi).

Drugi to powłoka antyre�eksyjna 
See Coat Blue UV, która odbija 
część światła niebieskiego. Dodat-
kowo, powłoka ta posiada ochro-
nę przed promieniowaniem UV 
oraz wszystkie inne właściwości 
cechujące najlepsze powłoki anty- 
re�eksyjne.
Wspólnie, Blue Secure z powłoką 
See Coat Blue UV, �ltrują pro- 
mieniowanie niebieskie nawet 
do 26% maksymalnie redukując  
niekorzystny wpływ tego zakresu 
światła  na nasze oczy.

*HEV z ang. High-Energy Visible 
Light, Wysokoenergetyczne świa- 
tło widzialne.
1. https://datareportal.com/re-
ports/digital-2019.
2. Font Size and Viewing Distance 
of Handheld Smart Phones -Baba-
bekova, Yuliya; Rosen�eld, Mark; 
Hue, Jennifer E.; Huang, Rae R.
3. Izoptyka 89, Soczewki w tech- 
nologii BLUVXpert - Michał Frączek.
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www.rakoserwis.pl
fb.com/rakoserwisRako Optyk Serwis sp. z o.o. 

tel.  91 422 80 11
mail: cok@rakoserwis.pl 

Przedstawiciele handlowi:
Krzysztof Margel  tel. 505-530-997
Bartosz Komorowski tel. 507-068-652

Elżbieta Nadera tel. 662-275-383
Jarosław Margel tel. 602-597-099 
Wojciech Bochniak   tel. 503-405-503 - Lens Area Advisor

45% rabatu na:

35% rabatu na:

25% rabatu na:

15% rabatu na:

-  Organiczna 1,56  ASP HMC cyl do -2,00 
-  Organiczna 1,57 HMC Primex

-  Organiczna 1,56 HC cyl do -2,00
-  Mineralne bezbarwne i fotochromowe w indeksach  
 1,70 i 1,5 MC i UC

-  Organiczna 1,50 HMC Platinum 
 Transitions Signature VII
-  Organiczna 1,56 HMC przeciwsłoneczna 80% brązowa i szara     

-  Organiczna 1,50 HMC  Transitions Signature Gen 8
-  Organiczne progresywne bezbarwne FBS & DSS Factor  
 i Personal (Receptura)

Oferta obowiązuje od 01.06.2020r. do 31.08.2020r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Letnie cięcie cen !
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Styl życia klientów ulega dynamicznej 
transformacji. Każdy z nas to odczu-
wa. I instynktownie wiemy, że warto 
klientom dotrzymać kroku, a nawet 
wyprzedzić ich potrzeby.
W rosnącej świadomości klientów 
– kiedy rosną ich oczekiwania, salon 
optyczny staje się swoistą przestrze-
nią, gdzie stylistyczny dobór opraw 
to nowoczesny sposób na zaspoka-
janie estetycznych potrzeb klienta. 
Dotychczasowe rozwiązania ulegają 
nieustannym przemianom, sprzedaż 
czy merchandising wymagają nowego 
spojrzenia i ujęcia.
Zadowolony klient to nasz największy 
sukces. A zadowolenie wynika nie tyl-
ko z prawidłowo dobranych soczewek. 
Nasi klienci, wchodząc do salonów op-
tycznych, oczekują nie tylko dobrego 
widzenia, ale również dobrego sperso-

nalizowanego wizerunku. Abyśmy mo-
gli stać się stylistycznymi doradcami 
wizerunku naszych klientów, musimy 
dobrze poznać ich potrzeby, jak rów-
nież marzenia. W dzisiejszych czasach 
optyk musi spełnić oczekiwania klien-
tów. Dlatego obowiązkowe jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków w sa-
lonie - sprzedażowych i usługowych.
Sama obsługa klienta jest niezmier-
nie ważna. Czas obsługi i skuteczność 
to nadzwyczaj istotne czynniki, które 
decydują o efekcie końcowym, a co za 
tym idzie o opinii o salonie. Powyższe 
realia zmobilizowały mnie i Monikę do 
pracy nad nowym projektem,  przete-
stowania go i wprowadzenia w życie.
Pracowaliśmy nad nim dwa lata, na-
zwaliśmy go: Stylistyczny Visual Mer-
chandising, czyli Rewolucje Optyczne. 
Podczas pracy z klientami, dobierania 

opraw w salonach na terenie całego 
kraju, nasuwały mi się nowe pomysły 
usystematyzowania oprawek według 
indywidualnego klucza. Wkrótce naro-
dził się ten właśnie.
Głównym celem Rewolucji Optycz-
nych jest usprawnienie pracy w salo-
nie, szybsze podejmowanie decyzji, 
trafność proponowania klientowi de-
dykowanych personalnie opraw. Nie 
trzeba już biegać po całym salonie        
w poszukiwaniu różnorodnych opra-
wek. Wystarczy dobrze poznać potrze-
by naszego klienta i zaprowadzić go 
do odpowiednio scharakteryzowanej 
grupy stylistycznej, uwzględniając 
dobór kolorów. Całość daje nam  spo-
kojniejszą pracę, pewność w decyzyj-
ności, a klient odbiera nas jako profe-
sjonalistów świetnie przygotowanych 
do zawodu. 
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Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata 
medycznego dr Thomas B. Fitzpa-
trick, dermatolog z Harvard Medi-
cal School. Podjął się on klasyfikacji 
rodzajów karnacji, czyli kolorów 
ludzkiej skóry w zależności od jej 
zachowania na promieniowanie 
UV. Swoje badania oparł o obser-
wacje reakcji skórnych po pierw-
szej w roku ekspozycji na słońce. 
Wynikiem tych badań jest opis cha-
rakterystycznych cech sześciu foto-
typów, które określają temperaturę 
barwową pigmentacji, dzieląc sub-
tony skóry na chłodne i ciepłe. 

W 1975 roku dr Fitzpatrick przed-
stawił wyniki swoich doświadczeń, 
które do dzisiaj stanowią także          
o zrozumieniu doboru kolorów,       
a tym samym pomocne są w styli-
zacji opraw okularowych. 
To melanina, a właściwie jej trzy 
różne rodzaje (trzy pigmenty z gru-
py melanin) tworzą osobniczy, ge-
netycznie uwarunkowany i niepo-
wtarzalny koloryt skóry. Dlatego 
możemy obserwować obecność       
w skórze takich kolorów-barwni-
ków, jak: żółty, pomarańczowy, 
czerwony, fioletowy, niebieski czy 
zielony. 
Punktem wyjścia w uświadomieniu 
sobie, że u każdego z nas występu-
ją różne i indywidualne kolory jest 
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości    
w układzie pigmentacyjnym, dla-
tego w 99 % barw opraw okularo-
wych nie dobieramy do koloru tę-
czówki oka. 
Najważniejszą informacją przy do-
borze kolorów w stylizacji opraw 
okularowych jest pigmentacja 
skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
Odpowiedź z punktu widzenia me-
dycznego, jak i praktycznego, jest 
logiczna. To skóra posiada najwięk-
szą część barwników reprezentują-
cych nasz koloryt. W tym układzie 
rozróżniamy sześć fototypów. 
Należy więc dopasować kolor opra-
wy do odcienia skóry klienta. 
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Techniki doboru koloru opraw okularowych

2019/2

Rewolucje Salonów Optycznych 

Rewolucje Optyczne to dostosowanie konkretnych funkcji salonu do nowych i zmieniających się 
potrzeb rynku. Odpowiednio przeszkolony zespół stylistów opraw okularowych, stylistyczny visual 

merchandising, kolory wnętrz salonu, jego zapraszające oświetlenie, nowoczesne technologie, wie-
dza o produkcie – cały spójny styl salonu – stają się odpowiedzią na nadchodzące czasy. 
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Nasze pierwsze Rewolucje Optyczne na rynku polskim 
przeprowadziliśmy w Salonach Optycznych Brejnak. Pro-
jekt możliwy jest do realizacji po gruntownym przeszko-
leniu całego zespołu. To oznacza, że wszyscy zatrudnieni        
w tych konkretnych salonach pracownicy – nie są już tylko 
sprzedawcami, lecz są Stylistami Opraw Okularowych. 
Wspólnie z całym zespołem Salonów Optycznych Brejnak 
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Dobór koloru opraw okularowych 
zależny jest od subtonu pigmenta-
cji skóry klienta, czyli, krótko mó-
wiąc, od fototypu skóry człowieka. 
Czym jest fototyp skóry?
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ka stanowi zaledwie 1% wartości    
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czówki oka. 
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Okiem Stylisty
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Olaf Tabaczyński

Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista 
Opraw Okularowych“. Mistrz Świata Makijażu Profesjo-
nalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, 
architektura wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodowych Mi-
strzostw Makijażu Profesjonalnego, Permanentnego i Sty-
lizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii Maestro. 
Od 1997 roku prowadzi szkolenia na podstawie autorskiego 
programu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. Zdo-
bywca wielu nagród, z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ 
przyznanej przez Polską Akademię Mody.
www.olaftabaczynski.com
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Sztuczna inteligencja (AI), „duże 
zbiory danych”, łańcuch blokowy 
i obliczenia brzegowe to sposoby 
gromadzenia, przechowywania 
i analizowania informacji, które 
przy skutecznym wykorzystaniu 
mogą potencjalnie szybko przy-
spieszyć postęp w opiece zdro-
wotnej. Sztuczna inteligencja, 
ze zdolnością do rozpoznawa-
nia wzorców, korelacji i trendów          
w ogromnych ilościach danych, 
należy do szeregu nowych tech-
nologii, które według ekspertów 
będą miały rewolucyjny wpływ na 
wiele sektorów. Okuliści wykazali, 
że algorytmy AI mogą zapewniać 
obiektywne wskaźniki, na pod-
stawie prostych zdjęć i tomografii 
optycznej koherencji (OCT), a tak-
że ilościowo oceniać uszkodzenia 
nerwu wzrokowego w jaskrze. 
Biorąc pod uwagę szybkość z jaką 
sztuczna inteligencja jest w sta-
nie działać, wielu ekspertów prze-
widuje, że pomoże to złagodzić 
presję czasu i zasobów starzejącej 
się populacji - co jest szczególnie 
istotne, biorąc pod uwagę brak 
okulistów.

Układanie 
fundamentów

Chociaż trwają badania i integra-
cja AI w służbie zdrowia, może 
ona przekształcić wiele obszarów 

- w tym przetwarzanie i analizę 
danych biomedycznych, klinicz-
nych i danych pacjentów; obra-
zowanie medyczne i diagnostykę; 
badania biomarkerów; osobistych 
asystentów AI; i genomikę. Pro-
wadzone są również badania nad 
sztuczną inteligencją w choro-
bach siatkówki, np. współpraca 
Moorfields i Deepmind - projekt 
badający wykorzystanie AI do 
odczytywania złożonych skanów 
oka i wykrywania ponad 50 sta-
nów oka oraz identyfikowania pa-
cjentów wymagających pilnego 
leczenia.
Anthony Khawaja, konsultant 
okulista w Moorfields Eye Hospi-
tal, wyjaśnia jak powstał projekt. 
„Współpraca początkowo doty-
czyła chorób siatkówki: AI odczy-
tuje plamy OCT plamki żółtej, aby 
zdecydować, czy skierowanie po-
winno być pilne czy rutynowe. To 
była ekscytująca praca, na którą 
zwrócono dużą uwagę w prasie 
naukowej i popularnej”. Ten pro-
jekt był tak udany, że zespół roz-
szerzył jego zakres na jaskrę. 
W przeglądzie dostępnych obec-
nie technologii Public Health En-
gland stwierdził, że badanie całej 
populacji pod kątem tego stanu 
nie byłoby opłacalne, ponieważ 
żaden test nie ma wystarczająco 
dokładnej dodatniej wartości pre-
dykcyjnej. Inne kraje europejskie 
stosują podobne polityki, opar-

te na testowaniu masowych ba-
dań przesiewowych. „Gdybyśmy 
przebadali wszystkich w Wiel-
kiej Brytanii przy użyciu naszych 
obecnych metod, byłoby zbyt 
wiele niepotrzebnych skierowań 
na opiekę wtórną. Byłoby to mar-
notrawstwo zasobów”, wyjaśnia 
Khawaja. Więc jakie jest rozwią-
zanie? Czy nowoczesne techno-
logie, takie jak AI, mogą poprawić 
dodatnią wartość predykcyjną? 
„Myślę, że tak”, mówi Khawaja. 

Czy jutrzejsza sztuczna inteligencja jest odpowiedzią na badania 
przesiewowe, zarządzanie i leczenie? 
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Jaskra: budowanie nowej przyszłości 
dzięki sztucznej inteligencji
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W gabinetach optometrystów i okulistów pojawia się coraz więcej pacjentów z zaburzeniami pracy 
akomodacji. Stając na wysokości zadania powinniśmy diagnozować problemy z akomodacją  
i prowadzić terapię, która pomoże badanym uwolnić się od dolegliwości.  

Chcąc dowiedzieć się, jak pracuje 
akomodacja u konkretnej osoby, 
musimy przeprowadzić szereg  
badań i pomiarów. Na pewno 
określimy amplitudę akomoda-
cji, sprawność i stabilność 
akomodacji oraz odpowiedź 
akomodacji. Powyższe pomiary 
zawsze przeprowadza się po peł- 
nym badaniu refrakcji pacjenta. 
Musimy mieć pewność, że nie ma 
on wady wzroku lub jest ona           
w pełni skorygowana. 

Do całkowitej diagnozy potrze-
bujemy również pełnego bada-
nia widzenia obuocznego. 
Zaburzenia widzenia obuoczne-

go są związane z problemami 
akomodacji. W niektórych 
przypadkach niepoprawna praca 
akomodacji będzie pociągała za 
sobą złą pracę układu wergencyj-
nego lub odwrotnie: zaburzenia 
konwergencji czy dywergencji 
będą wpływały negatywnie na 
układ akomodacyjny.

Amplituda akomodacji

Praca akomodacji pozwala na 
wyraźne odwzorowanie obrazu, 
na który patrzymy, na siatkówce 
oka. Patrząc na dal (powyżej 4-6 
m), soczewka wewnątrzgałkowa 
ma najmniejszą moc optyczną. 

W takiej sytuacji mówimy o oku
nieakomodującym. Patrząc na 
coraz bliższe odległości, moc 
soczewki zwiększa się. Najwięk-
sza możliwa zmiana wartości 
soczewki jest określana jako 
amplituda akomodacji.

Najdalszy punkt, dla którego oko 
może utworzyć ostry obraz na 
siatkówce, nazywamy punktem 
dalekim.
W przypadku osoby bez wady 
wzroku lub z wadą poprawnie 
skorygowaną okularami lub 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 

„Jaskra jest drugą 
najczęstszą przyczyną 
ślepoty na świecie. 
Nie można jej od-
wrócić ani naprawić, 
więc sensowne jest 
rozpoznanie jaskry jak 
najwcześniej - zanim 
ludzie stracą znaczną 
część widzenia. Prob-
lem polega jednak 
na tym, że jaskra jest 
trudna do zdiagnozo-
wania we wczesnych 
stadiach, a obecnie 
nie jest zalecane 
ogólne badanie po-
pulacji.”
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Syndrom Meares - Irlen

Syndrom Meares-Irlen – historia.

  Pierwsze wzmianki o tym, że ko- 
lorowe zabarwienie tła lub szkieł    
okularowych pomaga uczniom
w czytaniu pojawiły się w 1958 r. 
Pewne dziecko z dysleksją potra�-
ło czytać słowa tylko wtedy, gdy 
wydrukowano je na kolorowej
karcie. 

  W 1980 r. nauczycielka z Nowej 
Zelandii, Olive Meares, opubliko-
wała dość szczegółowy artykuł opi-
sujący wiele przypadków, w któ- 
rych charakter tekstu wydawał się 
mieć wpływ na postrzeganie tek- 

stu przez dzieci i trudności w czy- 
taniu. Napisała, że w niektórych 
przypadkach białe przerwy mię- 
dzy słowami i liniami maskują druk 
i powodują zniekształcenia wizual-
ne, takie jak rozmycie, podwojenie 
i skakanie słów. Zauważyła, że
pomogło zmniejszenie rozmiaru 
wydruku, użycie kolorowego pa- 
pieru, zmniejszenie kontrastu lub 
użycie białego wydruku na czar- 
nym papierze. 

  Kolejną osobą, która na szeroką 
skalę opisała zastosowanie koloro-
wych �ltrów i kolorowego tła 
pomagających w czytaniu była

Helen Irlen, amerykańska psycho-
log. Opublikowała artykuły w la- 
tach 80. i 90. oraz pierwszą książkę 
w 1991 r. Irlen stwierdziła, że 12% 
populacji ogólnej i 65% osób z dys-
leksją uzyskuje lepsze wyniki, gdy 
pracuje z innym tłem niż biały. 
Zauważyła również, że   różni lu- 
dzie potrzebują różnych kolorów         
i że kolor dla każdej osoby musi 
być dokładnie zde�niowany.

  Obydwie panie nie były świado-
me, że każda z nich odkrywa to 
same zjawisko, dlatego syndrom 
nosi nazwę pochodzącą od ich 
nazwisk.  

Syndrom Meares-Irlen to problem z przetwarzaniem obrazu, który wydaje się być spowodowany 
przez wadę w jednym ze szlaków wzrokowych. Zaburzenie powoduje tymczasowy błąd w przetwa-
rzaniu informacji wzrokowych. Najczęściej nie może być zidenty�kowany przez standardowe testy 
psychologiczne, edukacyjne czy optometryczne. To nie jest problem okulistyczny czy optometrycz-
ny, ale może z nimi współistnieć.
Syndrom Meares-Irlen jest również nazywany:         
- syndromem / zespołem Irlen, 
- zespołem wrażliwości skotopowej (SSS), 
- w niektórych źródłach znajdziemy określenie: stres wzrokowy. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła -  optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
twórca  „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl oraz www.barbarapakula.pl 
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„Ale daleko nam jeszcze do tego. 
Większość wykonywanych prac 
opiera się na zdjęciu dna dysku 
optycznego. Jeśli chodzi o kontro-
lę, za każdym razem, gdy używasz 
sztucznej inteligencji, musisz ją 
szkolić. Wszystkie dotychczasowe 
szkolenia na temat algorytmów ja-
skry były zgodne z tym, co pomy-
ślałby okulista, używając tej samej 
fotografii.”

Układanka jaskry

W przypadku jaskry diagnoza 
jest złożona. „Jeśli miałbyś po-
kazać serię zdjęć 10 specjalistom 
od jaskry, czasami wszyscy zgo-
dzą się, że nie ma jaskry, czasem 
wszyscy zgodzą się, że jest jaskra, 
ale w większości przypadków 
brak jest zgody. Właśnie dlatego 
tak trudno jest ustalić prawdę 
podstawową”. Ale jest nadzieja.                                         
W badaniach opracowano sposo-
by oceniania, na co zgadzają się 
specjaliści, i przeszkolono algo-
rytmy komputerowe, aby przewi-
dzieć, czy ktoś jest narażony na 
rozwój jaskry, czy nie. Algorytmy 
mają bardzo dobre wyniki, prze-
wyższając okulistów, którzy nie 
są specjalistami od jaskry. „Może 
to zabrzmieć obiecująco, ale wy-
daje się, że - w najlepszym razie 
- obecne algorytmy AI są przydat-
ne tylko w odniesieniu do zaleceń. 
Nie wydają się zmniejszać fałszy-
wych wyników pozytywnych ani 
zwiększać opłacalności badań 
przesiewowych ”- mówi Khawaja. 
„Z czasem może być możliwe wy-
szkolenie algorytmów w zakresie 
skierowań, które dostarczyłyby 
nam danych pacjentów, którzy 
otrzymali zdecydowaną diagnozę 
jaskry. Może być tak, że możemy 
następnie wyćwiczyć algorytmy    
i ostatecznie nauczyć AI rozpo-

znawania nie tylko tych pacjen-
tów, którzy są podejrzani o jaskrę 
i wymagają dalszych badań, ale 
także tych pacjentów, którzy fak-
tycznie będą mieli jaskrę w przy-
szłości. I to otwiera wiele możli-
wości.”
Khawaja widział już AI zintegro-
waną z innymi polami okuli-

stycznymi, mianowicie siatków-
ką. „Uderzające w siatkówce jest 
to, że mamy już zatwierdzony 
przez FDA algorytm uczenia ma-
szynowego, który może badać re-
tinopatię cukrzycową (DR) w IDx 
Technologies, Iowa, USA, opraco-
wany przez Michaela Abramoffa. 
Według mojej wiedzy, nie ma 
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rzaniu informacji wzrokowych. Najczęściej nie może być zidenty�kowany przez standardowe testy 
psychologiczne, edukacyjne czy optometryczne. To nie jest problem okulistyczny czy optometrycz-
ny, ale może z nimi współistnieć.
Syndrom Meares-Irlen jest również nazywany:         
- syndromem / zespołem Irlen, 
- zespołem wrażliwości skotopowej (SSS), 
- w niektórych źródłach znajdziemy określenie: stres wzrokowy. 
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Barbara Pakuła -  optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
twórca  „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl oraz www.barbarapakula.pl 



jeszcze wdrożonych w pełni au-
tonomicznych systemów sztucz-
nej inteligencji dla jaskry ”, mówi. 
„Naturalna historia DR jest dobrze 
poznana. Wczesne badania, takie 
jak ETDRS, pozwoliły zidentyfi-
kować szczególne cechy zdjęcia 
dna oka, które klinicyści mogą 
wykorzystać do sklasyfikowania 
pacjentów według ryzyka utra-
ty wzroku. Na przykład łagodna, 
nieproliferacyjna retinopatia cuk-
rzycowa, ciężka nieproliferacyj-
na, proliferacyjna DR - wszystkie           
z nich stały się ugruntowanymi 
stanami chorobowymi, które 
skłaniają do pewnych metod le-
czenia lub monitorowania. Nie-
stety, właśnie tam jest jaskra. „Nie 
przeprowadzono dużych natural-
nych badań, oprócz kilku badań 
nad placebo, dotyczących stanów 
jaskry i naturalnie trudniej jest je 
zdiagnozować”, wyjaśnia Khawa-
ja. „W przeciwieństwie do DR, ja-
skry nie można zidentyfikować na 
podstawie samego zdjęcia - wy-
maga ona badania pola widzenia, 
odczytów ciśnienia wewnątrzgał-
kowego, OCT i historii pacjenta. 
W pewnym sensie oczekiwanie, 
że algorytm uczenia maszynowe-
go przejmie aspekt diagnostycz-
ny, wydaje się bardziej osiągalne. 
Zanim pojawił się algorytm DR, 
ludzie patrzyli na obrazy i cechy 
DR specyficzne dla klasy. Po ozna-
czeniu nie byłoby niewielkiej róż-
nicy zdań między specjalistami co 
do stopnia retinopatii. Niestety            
w przypadku jaskry nie ma takich 
ostrych cech, co oznacza, że   ist-
nieje wiele nieporozumień - na 
przykład pod względem wyglądu 
dysku optycznego - co uniemoż-
liwia obecnie rozpoznanie jaskry 
na podstawie samego obrazu. ”

Aby zostać przebadanym na ja-
skrę, większość ludzi w Europie 
musi odwiedzić optyka lub gabi-
net okulisty. To samo w sobie jest 
oportunistyczne, mówi Khawaja. 
„Jeśli możemy uzyskać algorytm 
sztucznej inteligencji do wykry-
wania jaskry ze zdjęcia, nie potrze-
bowalibyśmy takiej wizyty. Było-
by to znacznie łatwiej dostępne. ” 
Algorytmy przesiewowe AI mogą 
być jeszcze bardziej korzystne       
w połączeniu z innymi technolo-
giami. „Wyobraźmy sobie, że ktoś 
poszedł na badania genomowe 
i odkrył, że jest narażony na wy-
sokie ryzyko jaskry - co może 
prowadzić do natychmiastowego 
skierowania do specjalisty, który 
może następnie użyć algorytmu 

AI w celu wykrycia choroby. Połą-
czenie tych technologii może być 
kluczem do poprawy pozytywnej 
wartości predykcyjnej. ”

W zakresie konstruowania no-
wych modeli zarządzania jaskrą 
możliwości AI są ekscytujące, 
zwłaszcza zdolność do przyspie-
szenia i usprawnienia diagnozy 
oraz zmniejszenia ryzyka błędów. 
Ale czy AI może mieć podob-
ny wpływ na zarządzanie cho-
robą? Khawaja jest optymistą.                                           
„W obecnym systemie leczy się 
każdego pacjenta z jaskrą. W rze-
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W gabinetach optometrystów i okulistów pojawia się coraz więcej pacjentów z zaburzeniami pracy 
akomodacji. Stając na wysokości zadania powinniśmy diagnozować problemy z akomodacją  
i prowadzić terapię, która pomoże badanym uwolnić się od dolegliwości.  

Chcąc dowiedzieć się, jak pracuje 
akomodacja u konkretnej osoby, 
musimy przeprowadzić szereg  
badań i pomiarów. Na pewno 
określimy amplitudę akomoda-
cji, sprawność i stabilność 
akomodacji oraz odpowiedź 
akomodacji. Powyższe pomiary 
zawsze przeprowadza się po peł- 
nym badaniu refrakcji pacjenta. 
Musimy mieć pewność, że nie ma 
on wady wzroku lub jest ona           
w pełni skorygowana. 

Do całkowitej diagnozy potrze-
bujemy również pełnego bada-
nia widzenia obuocznego. 
Zaburzenia widzenia obuoczne-

go są związane z problemami 
akomodacji. W niektórych 
przypadkach niepoprawna praca 
akomodacji będzie pociągała za 
sobą złą pracę układu wergencyj-
nego lub odwrotnie: zaburzenia 
konwergencji czy dywergencji 
będą wpływały negatywnie na 
układ akomodacyjny.

Amplituda akomodacji

Praca akomodacji pozwala na 
wyraźne odwzorowanie obrazu, 
na który patrzymy, na siatkówce 
oka. Patrząc na dal (powyżej 4-6 
m), soczewka wewnątrzgałkowa 
ma najmniejszą moc optyczną. 

W takiej sytuacji mówimy o oku
nieakomodującym. Patrząc na 
coraz bliższe odległości, moc 
soczewki zwiększa się. Najwięk-
sza możliwa zmiana wartości 
soczewki jest określana jako 
amplituda akomodacji.

Najdalszy punkt, dla którego oko 
może utworzyć ostry obraz na 
siatkówce, nazywamy punktem 
dalekim.
W przypadku osoby bez wady 
wzroku lub z wadą poprawnie 
skorygowaną okularami lub 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeuta widzenia, kontaktolog.

Diagnostyka 
i terapia akomodacji 

Konstruowanie nowych 
modeli zarządzania 
jaskrą
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Syndrom Meares - Irlen

Syndrom Meares-Irlen – historia.

  Pierwsze wzmianki o tym, że ko- 
lorowe zabarwienie tła lub szkieł    
okularowych pomaga uczniom
w czytaniu pojawiły się w 1958 r. 
Pewne dziecko z dysleksją potra�-
ło czytać słowa tylko wtedy, gdy 
wydrukowano je na kolorowej
karcie. 

  W 1980 r. nauczycielka z Nowej 
Zelandii, Olive Meares, opubliko-
wała dość szczegółowy artykuł opi-
sujący wiele przypadków, w któ- 
rych charakter tekstu wydawał się 
mieć wpływ na postrzeganie tek- 

stu przez dzieci i trudności w czy- 
taniu. Napisała, że w niektórych 
przypadkach białe przerwy mię- 
dzy słowami i liniami maskują druk 
i powodują zniekształcenia wizual-
ne, takie jak rozmycie, podwojenie 
i skakanie słów. Zauważyła, że
pomogło zmniejszenie rozmiaru 
wydruku, użycie kolorowego pa- 
pieru, zmniejszenie kontrastu lub 
użycie białego wydruku na czar- 
nym papierze. 

  Kolejną osobą, która na szeroką 
skalę opisała zastosowanie koloro-
wych �ltrów i kolorowego tła 
pomagających w czytaniu była

Helen Irlen, amerykańska psycho-
log. Opublikowała artykuły w la- 
tach 80. i 90. oraz pierwszą książkę 
w 1991 r. Irlen stwierdziła, że 12% 
populacji ogólnej i 65% osób z dys-
leksją uzyskuje lepsze wyniki, gdy 
pracuje z innym tłem niż biały. 
Zauważyła również, że   różni lu- 
dzie potrzebują różnych kolorów         
i że kolor dla każdej osoby musi 
być dokładnie zde�niowany.

  Obydwie panie nie były świado-
me, że każda z nich odkrywa to 
same zjawisko, dlatego syndrom 
nosi nazwę pochodzącą od ich 
nazwisk.  

Syndrom Meares-Irlen to problem z przetwarzaniem obrazu, który wydaje się być spowodowany 
przez wadę w jednym ze szlaków wzrokowych. Zaburzenie powoduje tymczasowy błąd w przetwa-
rzaniu informacji wzrokowych. Najczęściej nie może być zidenty�kowany przez standardowe testy 
psychologiczne, edukacyjne czy optometryczne. To nie jest problem okulistyczny czy optometrycz-
ny, ale może z nimi współistnieć.
Syndrom Meares-Irlen jest również nazywany:         
- syndromem / zespołem Irlen, 
- zespołem wrażliwości skotopowej (SSS), 
- w niektórych źródłach znajdziemy określenie: stres wzrokowy. 

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła -  optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
twórca  „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl oraz www.barbarapakula.pl 
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czywistości wielu z tych pacjen-
tów wcale nie musi być leczonych, 
a niektórzy błędnie nie są leczeni, 
co prowadzi do nieodwracalnej 
utraty wzroku ”. Khawaja podaje 
przykład: badanie leczenia jaskry 
w Wielkiej Brytanii, w którym loso-
wo przydzielano osoby otrzymu-
jące latanoprost lub placebo. Trzy 
czwarte grupy placebo nie uległo 
znacznemu pogorszeniu w ciągu 
dwóch lat. I odwrotnie, u 15 pro-
cent osób, które otrzymywały la-
tanoprost, stan zdrowia pogorszył 
się, co oznacza, że   sam latanoprost 
nie był dla nich wystarczający. 
„Problem, który mamy teraz, pole-
ga na tym, że trudno jest przewi-
dzieć, u których pacjentów wzrok 
pogorszy się w przyszłości, a u któ-
rych nie. Mamy nadzieję, że jest to 
coś, w czym AI może nam pomóc”, 
mówi Khawaja. „Te „nadludzkie” 
algorytmy mogą być w stanie wy-
chwycić wzorce zbyt złożone, aby 
ludzie mogli je zidentyfikować 
i ustalić, którzy pacjenci są na-
prawdę zagrożeni. Ekscytującym 
przykładem tego jest algorytm 
opracowany przez zespół Verily 
Life Sciences, z którym Santen nie-
dawno nawiązał współpracę, który 
może przewidzieć płeć pacjenta na 
podstawie podstawowej fotogra-
fii z 97-procentową dokładnością. 
Wątpię, by istniał okulista, który 
mógłby spojrzeć na zdjęcie dna 
oka i z całą pewnością powiedzieć, 
czy pochodzi ono od mężczyzny 
czy kobiety. Fakt, że komputer 
może być tak uderzająco dokład-
ny, daje nadzieję, że mogą istnieć 
funkcje obrazowania, które pomo-
gą nam lepiej leczyć pacjentów                                     
w przyszłości. ”

„W pełni autonomiczny system 
może zmniejszyć obciążenie 
specjalistów ds. jaskry i pozwo-
lić im poświęcić czas pacjentom                  
w poważnym stanie - na przykład 
tym, którzy wymagają operacji. 
Ale nawet system wspomagania 
decyzji byłby korzystny, przede 
wszystkim do wychwytywania 
tzw. „martwych punktów”, mówi 
Khawaja. „Mimo że jesteśmy do-
brze wyszkoleni jako specjaliści od 
jaskry, wszyscy mamy swoje słabe 
punkty. Jeśli trenujesz algorytm 
sztucznej inteligencji oparty na 
doświadczeniu wielu specjalistów, 
nie będzie on miał tych martwych 
punktów”. Podaje przykład oku-
listy, który identyfikuje pacjenta 
jako niskiego ryzyka i planuje ko-
lejną wizytę za rok. Algorytm jest 
w stanie wykryć coś, co okulista 
przeoczył. Może to również dzia-
łać w drugą stronę. „Gdybym miał 
być zbyt ostrożny, system wspo-
magania decyzji mógłby powie-
dzieć, że na podstawie danych od 
setek tysięcy pacjentów mogę po-
zwolić sobie na rzadsze spotyka-
nie się z pacjentem, co pozwala mi 
skupić się na osobach o najwięk-
szym ryzyku utraty wzroku .”

Ocena ryzyka

Pasquale bada obecnie interak-
cje środowiskowe w pierwotnej 
jaskrze z otwartym kątem przesą-
czania. „Jednym z naszych zma-
gań jest znalezienie solidnych, no-
wych środowiskowych czynników 
ryzyka choroby - podejrzewam, że 
dzieje się tak, ponieważ pierwotna 
jaskra z otwartym kątem jest he-
terogenną chorobą, która ma wie-
le różnych podtypów”. Pasquale            
i jego zespół mają nadzieję odkryć 
nowe środowiskowe czynniki ry-
zyka specyficzne dla niektórych 
części nerwu wzrokowego. Ta re-
gionalna wrażliwość, w której pa-
cjenci doświadczają uszkodzenia 
określonych części pola widzenia, 
jest charakterystyczna dla jaskry     
z otwartym kątem przesączania. 

Pasquale pracuje nad rozwar-
stwieniem różnych kategorii 
wczesnych uszkodzeń przytarczy-
cowych w porównaniu z uszkodze-
niami obwodowymi za pomocą 
sztucznej inteligencji. Tobias Elze, 
asystent okulistyki na Harvard Me-
dical School, opracował algorytm 
grupowania znany jako analiza 
archetypu, który obiektywnie roz-
poznaje różne wzorce utraty pola 
widzenia i podaje współczynniki              

Te „nadludzkie” 
algorytmy mogą być 
w stanie wychwycić 
wzorce zbyt złożo-
ne, aby ludzie mogli 
je zidentyfikować          
i ustalić, którzy pa-
cjenci są naprawdę 
zagrożeni.

Algorytm jest teraz 
gotowy do zastoso-
wania; po prostu nie 
został jeszcze po-
wszechnie zaakcepto-
wany.



2020/3 37
2020/2 55

WAŻNE KONTAKTY
WARMIŃSKO-MAZURSKI

CECH OPTYKÓW
OLSZTYN

89 527 60 24
www.wmco.pl

CECH OPTYKÓW
w WARSZAWIE
22 635 78 67

www.cechoptyk.waw.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA
OPTYCZNO-MEDYCZNEGO

CZĘSTOCHOWA
34 365 07 57

www.cko-m.pl

PRYWATNA POLICEALNA
SZKOŁA OPTYCZNA 

OCULUS
CZĘSTOCHOWA

606 307895 
www.szkolaoptyczna.pl

DOLNOŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

WROCŁAW
71 321 29 55

www.cechoptykow.pl

POMORSKI CECH 
OPTYKÓW
 GDAŃSK

52 305 45 77
www.pco.net.pl

OWEXIM
GIEŁDY OPTYCZNE 

WARSZAWA
602 600 847

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

KRAJOWA RZEMIEŚLNICZA
IZBA OPTYCZNA

WARSZAWA
22 635 20 50

www.krio.org.pl

LUBELSKI CECH OPTYKÓW
LUBLIN

81 746 39 33
www.cechoptyk.lublin.pl

MAŁOPOLSKI
CECH OPTYKÓW

KRAKÓW
12 421 90 77

www.mcokrakow.pl

UNIWERSYTET  MEDYCZNY
KATERA OPTOMETRII

POZNAŃ
61 85 47 362

www.optometria.amp.edu.pl

MIĘDZYWOJEWÓDZKI 
CECH RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH

POZNAŃ
61 853 77 83
www.mcro.pl

SPOŁECZNA ZAOCZNA 
POLICEALNA SZKOŁA OPTYCZNA

ŁÓDŹ
42 678 56 75

www.szs.spoleczna.pl

POLICEALNA SZKOŁA 
ZAWODOWA
WARSZAWA
22 810 79 61

www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNI-
KÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

KROTOSZYN
62 7253275

www.policealnaszkola.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 31 
im. Jana KILIŃSKIEGO 

WARSZAWA
www.zs31.waw.pl

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH 

PROBLEMÓW TECHNIKI
71 3203774

www.optyka.if.pwr.wroc.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

TORUŃ
tel./fax 56 652-23-76

www.pssk.com.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO
OPTOMETRII I OPTYKI

POZNAŃ
61 868 78 68
www.ptoo.pl 

POLSKIE TOWARZYSTWO
ORTOPTYCZNE

KRAKÓW
668 145 966

www.pto-ipkk.pl

ŚLĄSKI
CECH OPTYKÓW

KATOWICE
32 781 06 58

www.slaskicechoptykow.pl

UNIWERSYTET
im. A. MICKIEWICZA

POZNAŃ
61 829 52 02

www.fizyka.amu.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Wydział Fizyki

22 55 32 156
www.optometria.fuw.edu.pl

ZESPÓŁ JEDNOSTEK 
EDUKACYJNYCH

WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
KRAKÓW

12 64 42 871
www.zjewm.krakow.pl



ważenia dla każdego podtypu. 
Pasquale ma nadzieję, że wyko-
rzysta ten algorytm, aby rozwi-
kłać heterogeniczną naturę pier-
wotnej jaskry z otwartym kątem 
przesączania.
Korzyści z algorytmu są dwojakie: 
„Oprócz możliwości obiektywne-
go rozwarstwienia pól na regio-
nalne wzorce strat i oszacowania 
deficytów w każdym z tych regio-
nów, uważamy, że współczynniki 
ważenia mogą być przydatne do 
wykrywania postępującej utraty 
pola widzenia ”, wyjaśnia Pasqu-
ale, który już stosuje algorytm            
u wybranych pacjentów z jaskrą. 
„Algorytm jest teraz gotowy do 
zastosowania; po prostu nie zo-
stał jeszcze powszechnie zaak-
ceptowany. Myślę, że z czasem 
ludzie zdadzą sobie sprawę z uży-
teczności tej metody. Czy masz 
utratę czynnościową z powodu 
jaskry, czy nie? Postępującą czy 
nie? Nasz algorytm identyfikuje 
obszar, w którym następuje pro-
gresja, a także szybkość tej pro-
gresji. ”
Pasquale zaczął już stosować 
analizę archetypu w innych 
dziedzinach okulistyki. „Istnie-

ją wcześniejsze zbiory danych                                 
w neuro-okulistyce, w których 
przeprowadzono randomizowa-
ne badania kliniczne dla określo-
nych nie jaskrowych neuropatii 
wzrokowych. Pola widzenia pa-
cjentów zostały zebrane i prze-
analizowane w centrum analizy, 
które jest dość drogim elemen-
tem przeprowadzania randomi-
zowanego badania klinicznego. 
Obecnie używamy analizy arche-
typu, aby poznać wzorce utraty 
pola widzenia w innych warun-
kach, takich jak idiopatyczne nad-
ciśnienie śródczaszkowe (gdzie   
w mózgu wzrasta ciśnienie po-
wodujące kompresyjną neuropa-
tię wzrokową), aby sprawdzić, czy 
dojdziemy do tych samych wnio-
sków, które wcześniej zgłoszone. 
„Pomysł polega na tym, że jeśli 
udowodnimy, że nie potrzeba 
centrum odczytu pola widzenia, 
ponieważ sztuczna inteligencja 
może wykonać tę samą pracę za 
mniej, zmniejszy to budżet przy-
szłych randomizowanych badań 
klinicznych. Ale zmiana nie nastą-
pi z dnia na dzień.

Budowa przed nami

Podobnie jak Khawaja, Pasquale 
realistycznie ocenia ramy cza-
sowe związane z integracją AI, 
przewidując, że będą one podyk-
towane przez agencje regulacyj-
ne. „W tej chwili mamy tylko za-
twierdzenie FDA do wykrywania 
DR w USA - ale nie ma zatwier-
dzonych algorytmów dla jaskry”. 
Podaje przykład internisty, który 
nie może zabrać swojego pa-
cjenta do okulistyki na badania 
przesiewowe po DR. Jeśli chodzi 
o praktyki okulistyczne, prze-
widuje, że w ciągu najbliższych 
pięciu lat zastosują zdalne moni-

torowanie powszechnych złożo-
nych chorób. „Innymi słowy, jeśli 
masz jaskrę, nie musisz przycho-
dzić co cztery miesiące, lecz tylko 
raz w roku”. Jeśli uda się opraco-
wać zatwierdzone systemy zdal-
nego monitorowania, przewiduje 
on, że wskaźniki adopcji mogą 
wzrosnąć, ponieważ wizyty oso-
biste są mniej niż zadowalające 
dla pacjentów i lekarzy. „Lekarze 
chcą zająć się pilnymi przypadka-
mi, ponieważ są w tym naprawdę 
dobrzy. W USA lekarze nie zna-
ją jeszcze kodów refundacji do 
zdalnego monitorowania chorób 
przewlekłych i nie opracowali 
żadnych zatwierdzonych syste-
mów takiego monitorowania, ale 
myślę, że przyjdą z czasem ”.
Ale aby dziedzina ta mogła się 
rozwijać, musimy zająć się pew-
nymi poważnymi lukami w ja-
skrze - mianowicie arbitralnymi 
naciskami docelowymi na ogra-
niczenie postępu choroby, mówi 
Pasquale. „Josh Stein, profesor 
okulistyki i nauk wizualnych na 
University of Michigan, korzysta  
z filtrowania Kalmana - algorytmu 
używanego przez NASA do kiero-
wania astronautów na Księżyc -   
w celu zbadania wcześniej istnie-
jących randomizowanych danych 
z badań klinicznych z dużą ilością 
wbudowanych w nie danych, aby 
przewidzieć, jakie powinno być 
docelowe ciśnienie wewnątrzgał-
kowe. ”
Pasquale mówi, że genomika bę-
dzie miała ogromny wpływ na tę 
dziedzinę. „Dowiedzieliśmy się     
o genach związanych z pierwot-
ną jaskrą z otwartym kątem, które 
wytwarzają podwyższone ciśnie-
nie śródgałkowe. Obecnie wypeł-
niamy tę architekturę genetycz-
ną, abyśmy mogli przewidzieć, 
którzy pacjenci ostatecznie będą 

„W warunkach, w któ-
rych dostęp do opieki 
okulistycznej jest ogra-
niczony, zespoły opieki 
zdrowotnej mogłyby 
potencjalnie wykorzy-
stać sztuczną inteligen-
cję i telemedycynę, aby 
służyć jako narzędzie 
przesiewowe pierw-
szego rzutu, a także 
segregować pacjentów 
według ciężkości.”
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W gabinetach optometrystów i okulistów pojawia się coraz więcej pacjentów z zaburzeniami pracy 
akomodacji. Stając na wysokości zadania powinniśmy diagnozować problemy z akomodacją  
i prowadzić terapię, która pomoże badanym uwolnić się od dolegliwości.  

Chcąc dowiedzieć się, jak pracuje 
akomodacja u konkretnej osoby, 
musimy przeprowadzić szereg  
badań i pomiarów. Na pewno 
określimy amplitudę akomoda-
cji, sprawność i stabilność 
akomodacji oraz odpowiedź 
akomodacji. Powyższe pomiary 
zawsze przeprowadza się po peł- 
nym badaniu refrakcji pacjenta. 
Musimy mieć pewność, że nie ma 
on wady wzroku lub jest ona           
w pełni skorygowana. 

Do całkowitej diagnozy potrze-
bujemy również pełnego bada-
nia widzenia obuocznego. 
Zaburzenia widzenia obuoczne-

go są związane z problemami 
akomodacji. W niektórych 
przypadkach niepoprawna praca 
akomodacji będzie pociągała za 
sobą złą pracę układu wergencyj-
nego lub odwrotnie: zaburzenia 
konwergencji czy dywergencji 
będą wpływały negatywnie na 
układ akomodacyjny.

Amplituda akomodacji

Praca akomodacji pozwala na 
wyraźne odwzorowanie obrazu, 
na który patrzymy, na siatkówce 
oka. Patrząc na dal (powyżej 4-6 
m), soczewka wewnątrzgałkowa 
ma najmniejszą moc optyczną. 

W takiej sytuacji mówimy o oku
nieakomodującym. Patrząc na 
coraz bliższe odległości, moc 
soczewki zwiększa się. Najwięk-
sza możliwa zmiana wartości 
soczewki jest określana jako 
amplituda akomodacji.

Najdalszy punkt, dla którego oko 
może utworzyć ostry obraz na 
siatkówce, nazywamy punktem 
dalekim.
W przypadku osoby bez wady 
wzroku lub z wadą poprawnie 
skorygowaną okularami lub 
soczewkami kontaktowymi 
daleki powinien znajdować            
się w nieskończonej odległości. 
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potrzebować operacji. Wierzę, że 
te genetyczne biomarkery będą 
częścią przyszłych algorytmów 
AI, pomagając nam zdecydować, 
czy pacjent będzie potrzebował 
bardziej agresywnego leczenia. ”
Oprócz badań przesiewowych         
i diagnozy AI może również po-
móc w przewidywaniu wskaźnika 
progresji jaskry, co może pomóc 
w identyfikacji pacjentów z szyb-
ką progresją, którzy mogą nieod-
wracalnie utracić wzrok, jeśli nie 
będą regularnie monitorowani. 
Dzięki finansowaniu z National In-
stitutes of Health,  Duke University 
School of Medicine ocenia ogólną 
skuteczność interfejsów mózg-
komputer (BCI) w wykrywaniu 
postępu jaskry w czasie. Naukow-
cy, kierowani przez Felipe Mede-
irosa, testują określone urządze-
nie oparte na goglach (nGoggle), 
które prezentuje bodźce wzroko-
we i wykorzystuje elektroencefa-
logram do pozyskiwania sygna-
łów mózgowych w celu wykrycia 
utraty funkcji wzrokowych, a osta-
tecznie poprawy oceny jaskry. Ba-
danie jest prowadzone we współ-
pracy z nGoggle Diagnostics i ma 
na celu wykazanie, że BCI można 
wykorzystać do wcześniejszego 
wykrycia postępu choroby, pro-
wadząc do szybkiej interwencji 
i zapobiegania nieodwracalnej 
utracie czynności. Produkty takie 
jak nGoggle są zależne od wspar-
cia ze strony przemysłu, który 
chętnie wejdzie w przestrzeń ja-
skry AI.

W ostatnich latach nastąpił znacz-
ny postęp w rozwoju sztucznej 
inteligencji, równolegle z postę-
pami w dziedzinie mocy oblicze-
niowej i telekomunikacji, a także   
z rosnącą liczbą zdigitalizowanych 
dokumentacji medycznych.
Santen bada możliwości wykorzy-
stania AI w procesie opracowywa-
nia leków, a Ellie Chabi, wiceprezes 
ds. badań i rozwoju w obszarze 
terapeutycznym jaskry i neuropro-
tekcji Santen, odgrywała kluczową 
rolę w tych staraniach. W ciągu 
ostatnich kilku lat zespół zidentyfi-
kował szereg obszarów dla poten-
cjalnych zastosowań, od bardziej 
precyzyjnego wyboru tematów 
do prób opracowania zastęp-
czych biomarkerów i już rozpoczął 
projekty, które obejmują rozwój 
sztucznej inteligencji.
Poza sferą badawczą Chabi do-
strzega potencjał sztucznej inte-
ligencji do zaspokojenia szeregu 
potrzeb w opiece nad pacjentami 
z jaskrą, w tym do zapewnienia 
lepszych i bardziej wszechstron-
nych narzędzi przesiewowych do 
wykrywania wczesnych stadiów 
choroby. „W warunkach, w któ-
rych dostęp do opieki okulistycz-
nej jest ograniczony, zespoły 
opieki zdrowotnej mogłyby po-
tencjalnie wykorzystać sztuczną 
inteligencję i telemedycynę, aby 
służyć jako narzędzie do badań 
pierwszego rzutu, a także segre-
gować pacjentów według stanu 
ich zdrowia. Po zdiagnozowaniu 
takie narzędzia mogłyby również 
zostać potencjalnie wdrożone, 
aby pomóc pacjentom niemal sta-
le monitorować ich stan w domu, 
a tym samym służyć jako system 

wczesnego ostrzegania przed 
wszelkim pogorszeniem się ich 
stanu ”- wyjaśnia. 

Wyczucie czasu

Chociaż Chabi jest optymistą na 
przyszłość, podobnie jak Pasqu-
ale i Khawaja, nie ma pewności, 
ile czasu minie, zanim zauważy-
my zmianę w wynikach leczenia 
pacjentów przy zastosowaniu 
AI. Chabi wyjaśnia: „Rozwój i po-
wszechne zastosowanie sztucznej 
inteligencji w praktyce klinicznej 
zależałoby od wielu innych stru-
mieni pracy i czynników. Od, na 
przykład, legislacyjnych (jasnych   
i kompleksowych polityk ochrony 
prywatności, zarówno krajowych, 
jak i międzynarodowych), po fi-
nansowe (odszkodowania i zwroty 
w celu zrównoważenia inwestycji). 
Chabi jest optymistą, że „w cią-
gu następnej dekady pojawią się 
narzędzia sztucznej inteligencji                   
z co najmniej pewną podstawo-
wą zdolnością do predykcyjnej 
klasyfikacji pacjentów, co pozwoli 
nam na leczenie tych pacjentów                 
z większą precyzją. Pomimo wielu 
wyzwań, w perspektywie długo-
terminowej sztuczna inteligencja 
może również poprawić dostęp, 
opiekę, wydajność oraz koszty. ”

Santen Pharmaceuticals 
z Anthonym Khawaja, konsultantem okulistą 
w Moorfields Eye Hospital i UCL Institute of 
Ophthalmology, Londyn, Wielka Brytania
Louis Pasquale, Kierownik Oddziału Okulisty-
ki w Mount Sinai Hospital, Nowy Jork, USA
Ellie Chabi, wiceprezes ds. Badań i rozwoju 
w dziedzinie leczenia jaskry i neuroprotekcji, 
Santen

Opracowanie: INTEROPTYKA,
źródło: The Ophthalmologist

Projektowanie nowych 
narzędzi
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Światowy raport 
o wzroku

Rozdział 1
Widzenie, stan oczu  i zaburzenia wi-
dzenia
W globalnym społeczeństwie zbudo-
wanym na zdolności widzenia, zaburze-
nia czynności narządu wzroku mają da-
leko idące konsekwencje dla jednostek, 
ich rodzin oraz opiekunów.
Podczas gdy niektóre schorzenia oczu 
powodują upośledzenie narządu wzro-
ku, wiele z nich nie powoduje takich 
skutków, ale nadal może prowadzić 
do osobistych i finansowych trudności        
w wyniku związanych z nimi potrzeb 
terapeutycznych.
Upośledzenie wzroku ma miejsce wte-
dy, gdy stan oka wpływa na system wi-
dzenia i jedną lub więcej jego funkcji. 
Osoba, która nosi okulary lub soczewki 
kontaktowe, aby zniwelować zaburze-
nia wzroku, nadal ma problemy z wi-
dzeniem.
„Niepełnosprawność” odnosi się do 
zaburzeń, ograniczeń i restrykcji, na ja-
kie narażona jest osoba z wadą wzroku                          
w trakcie interakcji ze swoim otocze-
niem - fizycznym, społecznym lub       
w obliczu postaw innych ludzi.
Odpowiednio wczesny dostęp do wy-
sokiej jakości opieki ma istotny wpływ 
na stan oczu.

Wzrok
W globalnym społeczeństwie zbudo-
wanym na zdolności widzenia, wzrok 
odgrywa kluczową rolę w każdym 
aspekcie i na każdym etapie życia.
Wzrok jest najbardziej dominującym 
z pięciu zmysłów i odgrywa kluczową 
rolę w każdym aspekcie naszego życia. 
Jest on nieodłącznym elementem in-
terakcji międzyludzkich i społecznych        
w komunikacji twarzą w twarz, gdzie in-
formacja jest przekazywana za pomocą 
niewerbalnych wskazówek, takich jak 
gesty i mimika (1,2).
W skali globalnej, społeczeństwa są 
zbudowane na zdolności widzenia. Mia-
sta i miasteczka, gospodarka, systemy 
edukacyjne, sport, media i wiele innych 
aspektów współczesnego życia są zor-
ganizowane wokół wzroku. Zdolność 
widzenia ma wpływ na codzienną ak-
tywność i umożliwia ludziom odnosze-
nie sukcesów na każdym etapie życia.
Od momentu narodzin wzrok jest nie-
samowicie ważny dla rozwoju dziecka. 
W przypadku niemowląt wzrokowe roz-
poznawanie i reagowanie na rodziców, 
członków rodziny i opiekunów ułatwia 
rozwój poznawczy i społeczny oraz roz-
wój umiejętności motorycznych, koor-
dynacji i równowagi (3).

Od wczesnego dzieciństwa do okre-
su dorastania wzrok umożliwia łatwy 
dostęp do materiałów kształcących                  
i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięć 
edukacyjnych (4,5). Zdolność widze-
nia wspiera rozwój umiejętności spo-
łecznych sprzyjających przyjaźniom, 
wzmacnia poczucie własnej wartości 
i utrzymuje dobre samopoczucie (6). 
Jest również ważny dla uczestnictwa                
w sporcie i działalności społecznej, któ-
re są niezbędne dla rozwoju fizycznego, 
zdrowia psychicznego, tożsamości oso-
bistej i socjalizacji (7).
W dorosłym życiu wzrok ułatwia uczest-
nictwo na rynku pracy, przyczyniając się 
do czerpania korzyści ekonomicznych                    
i wzmacniania poczucia tożsamości (8, 
9). Przyczynia się również do osiągania 
zadowolenia w wielu innych obszarach 
życia, które często, z natury rzeczy, ob-
racają się wokół zdolności widzenia,                
a zalicza się do nich sport czy też dzia-
łalność kulturalną.
W późniejszym okresie życia widzenie 
pomaga w utrzymaniu kontaktów spo-
łecznych i niezależności (10-12) oraz 
ułatwia zarządzanie innymi obszarami 
zdrowia (13-15). Wzrok pomaga również 
w utrzymaniu zdrowia psychicznego        
i poziomu dobrego samopoczucia.

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy pierwszy rozdział raportu opracowanego przez Światową 
Organizacje Zdrowia, który poświęcony został widzeniu.
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Światowy raport 
o wzroku

Rozdział 1
Widzenie, stan oczu  i zaburzenia wi-
dzenia
W globalnym społeczeństwie zbudo-
wanym na zdolności widzenia, zaburze-
nia czynności narządu wzroku mają da-
leko idące konsekwencje dla jednostek, 
ich rodzin oraz opiekunów.
Podczas gdy niektóre schorzenia oczu 
powodują upośledzenie narządu wzro-
ku, wiele z nich nie powoduje takich 
skutków, ale nadal może prowadzić 
do osobistych i finansowych trudności        
w wyniku związanych z nimi potrzeb 
terapeutycznych.
Upośledzenie wzroku ma miejsce wte-
dy, gdy stan oka wpływa na system wi-
dzenia i jedną lub więcej jego funkcji. 
Osoba, która nosi okulary lub soczewki 
kontaktowe, aby zniwelować zaburze-
nia wzroku, nadal ma problemy z wi-
dzeniem.
„Niepełnosprawność” odnosi się do 
zaburzeń, ograniczeń i restrykcji, na ja-
kie narażona jest osoba z wadą wzroku                          
w trakcie interakcji ze swoim otocze-
niem - fizycznym, społecznym lub       
w obliczu postaw innych ludzi.
Odpowiednio wczesny dostęp do wy-
sokiej jakości opieki ma istotny wpływ 
na stan oczu.

Wzrok
W globalnym społeczeństwie zbudo-
wanym na zdolności widzenia, wzrok 
odgrywa kluczową rolę w każdym 
aspekcie i na każdym etapie życia.
Wzrok jest najbardziej dominującym 
z pięciu zmysłów i odgrywa kluczową 
rolę w każdym aspekcie naszego życia. 
Jest on nieodłącznym elementem in-
terakcji międzyludzkich i społecznych        
w komunikacji twarzą w twarz, gdzie in-
formacja jest przekazywana za pomocą 
niewerbalnych wskazówek, takich jak 
gesty i mimika (1,2).
W skali globalnej, społeczeństwa są 
zbudowane na zdolności widzenia. Mia-
sta i miasteczka, gospodarka, systemy 
edukacyjne, sport, media i wiele innych 
aspektów współczesnego życia są zor-
ganizowane wokół wzroku. Zdolność 
widzenia ma wpływ na codzienną ak-
tywność i umożliwia ludziom odnosze-
nie sukcesów na każdym etapie życia.
Od momentu narodzin wzrok jest nie-
samowicie ważny dla rozwoju dziecka. 
W przypadku niemowląt wzrokowe roz-
poznawanie i reagowanie na rodziców, 
członków rodziny i opiekunów ułatwia 
rozwój poznawczy i społeczny oraz roz-
wój umiejętności motorycznych, koor-
dynacji i równowagi (3).

Od wczesnego dzieciństwa do okre-
su dorastania wzrok umożliwia łatwy 
dostęp do materiałów kształcących                  
i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięć 
edukacyjnych (4,5). Zdolność widze-
nia wspiera rozwój umiejętności spo-
łecznych sprzyjających przyjaźniom, 
wzmacnia poczucie własnej wartości 
i utrzymuje dobre samopoczucie (6). 
Jest również ważny dla uczestnictwa                
w sporcie i działalności społecznej, któ-
re są niezbędne dla rozwoju fizycznego, 
zdrowia psychicznego, tożsamości oso-
bistej i socjalizacji (7).
W dorosłym życiu wzrok ułatwia uczest-
nictwo na rynku pracy, przyczyniając się 
do czerpania korzyści ekonomicznych                    
i wzmacniania poczucia tożsamości (8, 
9). Przyczynia się również do osiągania 
zadowolenia w wielu innych obszarach 
życia, które często, z natury rzeczy, ob-
racają się wokół zdolności widzenia,                
a zalicza się do nich sport czy też dzia-
łalność kulturalną.
W późniejszym okresie życia widzenie 
pomaga w utrzymaniu kontaktów spo-
łecznych i niezależności (10-12) oraz 
ułatwia zarządzanie innymi obszarami 
zdrowia (13-15). Wzrok pomaga również 
w utrzymaniu zdrowia psychicznego        
i poziomu dobrego samopoczucia.

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy pierwszy rozdział raportu opracowanego przez Światową 
Organizacje Zdrowia, który poświęcony został widzeniu.
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Schorzenia oczu
Niektóre choroby oczu powodują 
upośledzenie wzroku, ale wiele nie.
Podczas gdy niektóre choroby oczu 
powodują upośledzenie wzroku, wiele 
z nich zazwyczaj nie niesie ze sobą tak 
poważnych konsekwencji, ale może 
ciągle prowadzić do problemów osobi-
stych i finansowych.
Choroby oczu obejmują szeroki i zróż-
nicowany zakres schorzeń, które wpły-
wają na różne elementy układu wzro-
kowego i funkcji widzenia (ramka 1.1). 
Biorąc pod uwagę ich zasięg, sklasyfi-
kowanie chorób oczu jest wyzwaniem; 
jednym ze sposobów jest odróżnienie 
chorób, które zazwyczaj nie powodu-
ją upośledzenia wzroku od tych, które 
mogą wpływać na zaburzenie widzenia  
(tabele 1.1 i 1.2).
Nie należy bagatelizować znaczenia 
chorób oczu, które zazwyczaj nie powo-
dują upośledzenia wzroku. Schorzenia 
te mogą być uciążliwe i bolesne i często 
są jednym z głównych powodów wi-
zyt w gabinetach okulistycznych we 
wszystkich krajach. Przykładowo, opu-
blikowane dane z oddziałów ratownic-
twa medycznego głównych placówek 
służby zdrowia w krajach o wysokim 
dochodzie w Australii, Stanach Zjed-
noczonych Ameryki i Arabii Saudyjskiej 
ujawniają, że zapalenie spojówek, na 
ogół łagodne i samoograniczające się, 
jest najczęstszą przyczyną wizyt pa-
cjentów (19-22). Dane zebrane z placó-
wek służby zdrowia w krajach o niskich 
i średnich dochodach wykazują podob-
ne tendencje i choroby oczu, które są 
zazwyczaj niezagrażające wzrokowi, 
takie jak zapalenie spojówek, niepra-
widłowości w funkcjonowaniu powieki, 
skrzydlik i suche oko plasują się konse-
kwentnie wśród głównych przyczyn 
obecności w klinice (23-27).
Choroby oczu, które mogą powodo-
wać upośledzenie wzroku i ślepotę są, 
nie bez powodu, głównym celem stra-
tegii profilaktycznych i interwencyj-
nych. Godny uwagi jest jednak fakt, że 
u znacznej części osób ze schorzeniami 

oczu z tej kategorii, które otrzymują 
terminową diagnozę i leczenie, nie doj-
dzie do utraty wzroku lub ślepoty. Na 
przykład, spośród szacowanych 196 mi-
lionów osób na świecie chorujących na 
zwyrodnienie plamki żółtej, związane      
z wiekiem (28), 10,4 miliona (5,3%) cierpi 
na umiarkowane lub poważne zaburze-
nia widzenia na odległość lub ślepotę 
z powodu poważniejszych postaci tej 
choroby (29). Podobnie, szacuje się, że 
na całym świecie 64 mln osób cierpi na 
jaskrę (30), z czego tylko 6,9 mln (10,9%) 
choruje na umiarkowane lub ciężkie 
zaburzenia widzenia na odległość lub 
ślepotę, będącą następstwem poważ-
niejszych postaci tej choroby (29).
Warto również wspomnieć, że nie-
które schorzenia, które zazwyczaj nie 
powodują upośledzenia wzroku (jak 
opisano w tabeli 1.1), mogą mieć takie 
konsekwencje, jeśli nie są leczone. Na 
przykład, nieleczone przypadki za-
palenia spojówek, spowodowanego 
infekcją gonokokową, mogą powodo-
wać zaburzenia widzenia, gdy bakterie 
przenikają przez rogówkę powodując 
owrzodzenie rogówki i blizny (31). Stąd 
też ogromne znaczenie ma wczesna 
identyfikacja i szybkie leczenie wszyst-
kich schorzeń oczu (omówiono to                          
w rozdziale 3). 

Układ wzrokowy 
i funkcje widzenia
Układ wzrokowy
Układ wzrokowy obejmuje oczy, ner-
wy wzrokowe i drogi wzrokowe do                      
i między różnymi strukturami w mózgu. 
Struktury z przodu oka (rogówka i so-
czewka) skupiają światło wpadające do 
oka na jego siatkówce. W siatkówce oka 
światło jest zamieniane na impulsy ner-
wowe, które przechodzą przez nerwy 
wzrokowe i drogi wzrokowe do okre-
ślonej części mózgu, zwanej korą wzro-
kową. Impulsy te są następnie przeka-
zywane do wielu innych części mózgu, 
gdzie integrują się z innymi wejściami 
(np. słuchu lub pamięci), aby umożliwić 
danej osobie zrozumienie otaczającego 
ją środowiska i odpowiednią reakcję.

Funkcje widzenia
Układ wzrokowy umożliwia korzystanie 
z funkcji widzenia, które wspierają róż-
ne czynności i prace:

-
nego dostrzegania szczegółów, nieza-
leżnie od odległości od obiektu.

wykorzystywana w wielu codziennych 
sytuacjach, takich jak czytanie z tablicy, 
drogowskazów lub numerów autobu-
sów, lub podczas rozpoznawania ludzi   
w pomieszczeniu. Jest ona ważna w wie-
lu zawodach i zajęciach rekreacyjnych, 
takich jak uprawianie sportu.

siatkówka

plamka żółta
nerw wzrokowy

soczewka 
tęczówka
rogówka

kora wzrokowa
prawe oko
pole widzenia

skrzyżowanie wzr.
lewe oko

pole widzenia
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w trackie wykonywania wszystkich 
zadań z bliskiej odległości od oczu, 
takich, jak czytanie i pisanie. Jest ona 
również wykorzystywana w wielu za-
wodach i zajęciach rekreacyjnych, ta-
kich jak zbieranie herbaty, sortowanie 
ziaren oraz korzystanie z telefonów ko-
mórkowych i komputerów.

-
tyczną rolę, pozwalając na rozróżnienie 
przedmiotów o podobnej wielkości           
i kształcie, takich jak leki; jest również 

ważne w takich branżach jak elektryka, 
lotnictwo i moda.

-
ne (percepcja głębi) pozwala na oce-
nę odległości i prędkości zbliżania się 
obiektów. Jest to ważne dla wielu za-
dań wykonywanych z bliska, takich jak 
wlewanie płynów do szklanki lub na-
wlekanie igły.

umiejętności odróżniania obiektu od 
tła, co często może wymagać rozróżnie-
nia odcieni szarości. Jest ona szczegól-

nie ważna w sytuacjach słabego oświe-
tlenia, np. podczas jazdy samochodem 
w nocy.

-
zu tak dobrze jak centralnej pomaga            
w bezpiecznym poruszaniu się poprzez 
wykrywanie przeszkód i ruchu w bocz-
nym polu widzenia danej osoby. Jest 
to ważne dla bezpiecznej jazdy oraz            
w trakcie wykonywania wielu zawodów 
i sportów.

Powszechne schorzenia oczu, które zazwyczaj nie powodują 
upośledzenia wzroku (tabela 1.1)

Chroniczne zapalenie powiek i jęczmień na oku

Zapalenie powiek w okolicach podstawy rzęs charakteryzujące się 
zaczerwienieniem i podrażnieniem oka i powieki.

Przewlekłe zapalenie gruczołu tarczkowego (gradówka) 
i jęczmień (na oku)

Częsta choroba powiek wynikająca z zablokowania gruczołu lub 
miejscowej infekcji, co może powodować ból.

Zapalenie spojówki

Zapalenie spojówki (przezroczystej błony okrywającej wnętrze 
powiek i białą część oka) najczęściej spowodowane jest alergią lub 
zakażeniem.

Zespół suchego oka

Ze względu na niedostateczną produkcję łez, która może powodo-
wać podrażnienia i rozmycie wzroku.

Skrzydlik i Tłuszczyk

Nieprawidłowy rozrost na spojówce, który może powodować ból. 
W zaawansowanych przypadkach, skrzydlik może naruszyć rogów-
kę i spowodować utratę wzroku.

Wylew spojówkowy

Pęknięte naczynia krwionośne pod spojówką.
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Powszechne schorzenia oczu, które mogą powodować zaburzenia 
widzenia, włącznie ze ślepotą (tabela 1.2)

Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej
Uszkodzenie środkowej części siatkówki odpowiedzialnej za widze-
nie szczegółów prowadzi do powstania ciemnych plam, cieni lub 
zniekształcenia widzenia centralnego. Ryzyko rozwoju zwyrodnienia 
plamki wzrasta wraz z wiekiem.

Zaćma
Zmętnienie w soczewce oka, prowadzące do coraz większego zamaza-
nia widzenia. Ryzyko rozwoju zaćmy wzrasta wraz z wiekiem.

Zmętnienie rogówki
Grupa stanów chorobowych powodujących blizny lub zmętnienie 
rogówki. Zmętnienie jest najczęściej spowodowane urazem, infekcją 
lub niedoborem witaminy A u dzieci.

Retinopatia cukrzycowa
Uszkodzenia naczyń krwionośnych w siatkówce, które stają się nie-
szczelne lub zablokowane. Utrata wzroku najczęściej występuje na 
skutek obrzęku centralnej części siatkówki, który może prowadzić 
do upośledzenia wzroku. Z siatkówki mogą również wyrastać niepra-
widłowe naczynia krwionośne, które mogą krwawić lub powodować 
bliznowacenie siatkówki i ślepotę.

Jaskra
Postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego. Początkowo utrata 
wzroku występuje na obrzeżach, ale może prowadzić do ciężkiego 
upośledzenia wzroku (jest to jaskra otwartego kąta, jej najczęstszy typ, 
przeważnie wspominana w niniejszym sprawozdaniu).

Ametropia
Z powodu nieprawidłowego kształtu lub długości gałki ocznej światło 
nie skupia się na siatkówce, co powoduje zamazanie widzenia. Istnieje 
kilka rodzajów ametropii. Te najczęściej wymieniane w niniejszym ra-
porcie to: krótkowzroczność - trudność w widzeniu odległych obiek-
tów; starcze przytępienie wzroku - trudność w widzeniu przedmiotów 
znajdujących się w bliskiej odległości nasilające się wraz z wiekiem 
(tj. po 40 roku życia).

Jaglica
Spowodowana przez infekcję bakteryjną. Po wielu latach powtarzają-
cych się infekcji, rzęsy mogą obracać się do wewnątrz (tzw. nieprawi-
dłowy wzrost rzęs), co może prowadzić do bliznowacenia rogówki, 
a w niektórych przypadkach do ślepoty.
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Czynniki ryzyka i przyczyny chorób 

oczu

Wśród czynników ryzyka i przyczyn 

chorób oczu można wymienić starze-

nie się, genetykę, styl życia i zachowa-

nia, infekcje i rozliczne warunki zdro-

wotne. Wiele stanów chorobowych 

oczu jest wieloczynnikowych.

Wiele czynników ryzyka zwiększa 

prawdopodobieństwo wystąpienia 

lub przyczynia się do rozwoju choro-

by oczu. Obejmują one starzenie się, 

styl życia, infekcje oraz szereg warun-

ków zdrowotnych. 

Starzenie się jest podstawowym 

czynnikiem ryzyka dla wielu cho-

rób oczu.

Częstość występowania starczego 

przytępienia wzroku, zaćmy, jaskry 

i związanego z podeszłym wiekiem 

zwyrodnienia plamki żółtej gwałtow-

nie wzrasta wraz z upływem lat (28, 

30, 32,33). Genetyka również odgry-

wa rolę w rozwoju niektórych chorób 

oczu zwyrodnieniowych, takich jak re-

tinopatia barwnikowa (34-36). Etnicz-

ność (30) jest przykładem innego nie-

modyfikowalnego czynnika ryzyka, 

który powoduje większe ryzyko roz-

woju niektórych chorób oczu.

Sposób zachowywania się lub  styl ży-

cia są również powiązane z wieloma 

stanami chorobowymi oczu. Palenie 

tytoniu jest głównym modyfikowal-

nym czynnikiem ryzyka zwyrodnienia 

plamki żółtej związanego z wiekiem 

(37) i odgrywa rolę w rozwoju zaćmy 

(38). Odżywianie może również od-

grywać ważną rolę w stanach choro-

bowych oczu. Na przykład, niedobór 

witaminy A, wynikający z przewle-

kłego niedożywienia u dzieci, może 

powodować zmętnienie rogówki (39). 

Ponadto prace zarobkowe w branżach 

takich jakich rolnictwo czy górnictwo 

i zajęcia rekreacyjne, takie jak sporty 

kontaktowe, są konsekwentnie zwią-

zane z większym ryzykiem urazów 

oczu (40).

Bakteryjne, wirusowe zakażenia oczu  

lub inne czynniki mikrobiologiczne 

mogą mieć wpływ na spojówkę, ro-

gówkę, powieki i, rzadziej, siatkówkę 

i nerw wzrokowy; zapalenie spojówek 

jest najczęstszym z nich (41). Jaglica, 

główna zakaźna przyczyna ślepoty 

na świecie, jest spowodowana przez 

bakterię chlamydia trachomatis (42). 

Czynniki ryzyka środowiskowego,          

w tym higiena, warunki sanitarne           

i dostęp do wody, są również ważne 

dla przenoszenia się zarazka jaglicy 

(43). Inne infekcje, które mogą powo-

dować zaburzenia widzenia i ślepotę, 

to odra (44), ślepota rzeczna (45) i tok-

soplazmoza oczna(46), by wymienić 

tylko kilka.

Niektóre stany chorobowe mogą pro-

wadzić do szeregu objawów ocznych; 

należą do nich między innymi cukrzy-

ca (47), reumatoidalne zapalenie sta-

wów (48), stwardnienie rozsiane (49) 

i przedwczesny poród (50). Dodatko-

wo, niektóre leki zwiększają podat-

ność na rozwój pewnych chorób oczu; 

długotrwałe stosowanie sterydów, na 

przykład, zwiększa ryzyko rozwoju za-

ćmy (51) i jaskry (52).

Przyczyny wielu chorób oczu są wie-

loczynnikowe, a szereg czynników ry-

zyka wpływa na zwiększenie zarówno 

podatności na chorobę, jak i jej pro-

gresji. Na przykład czas trwania cu-

krzycy, wysoki poziom hemoglobiny 

A1c i wysokie ciśnienie krwi są waż-

nymi czynnikami ryzyka retinopatii 

cukrzycowej (53). Innym przykładem 

jest krótkowzroczność, gdzie interak-

cja między genetycznymi i środowi-

skowymi czynnikami ryzyka, w tym 

intensywna aktywność w warunkach 

bliskiego widzenia (jako czynnik ry-

zyka) oraz dłuższy czas przebywania 

na świeżym powietrzu (jako czynnik 

ochronny), może odgrywać ważną 

rolę w wystąpieniu i postępie choroby 

(36).

Dostęp do wysokiej jakości opieki 

okulistycznej jest istotnym czynni-

kiem wpływającym na zahamowanie 

postępu chorób oczu i wyników lecze-

nia (54-57). Skuteczne interwencje są 

pomocne w zapobieganiu i leczeniu 

większości poważnych chorób oczu 

(dalsze szczegóły podano w rozdziale 

3). Warto zauważyć, że chociaż nie-

którym schorzeniom, takim jak jagli-

ca, można zapobiegać, a inne, takie 

jak jaskra lub katarakta, nie podlega-

ją profilaktyce, to mogą być leczone         

w celu zmniejszenia ryzyka upośle-

dzenia wzroku.

Upośledzenie wzroku

Upośledzenie wzroku ma miejsce 

wtedy, gdy stan oka wpływa na sys-

tem widzenia i jedną lub więcej jego 

funkcji.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfika-

cją Funkcjonowania, Niepełnospraw-

ności i Zdrowia (ICF), „Upośledzenie” 

jest ogólnym terminem używanym 

do opisania problemu w funkcji lub 

strukturze ciała osoby ze względu 

na stan zdrowia (58). Definicja ta jest 

zgodna z Międzynarodową Klasyfika-

cją Chorób, wyd. 11 (ICD 11) (59). 

W związku z tym, upośledzenie wzro-

ku skutkuje pogorszeniem się widze-

nia, gdy stan oczu wpływa na system 

widzenia i jedną lub więcej jego funk-

cji.

Zazwyczaj w badaniach populacyj-



nych mierzy się zaburzenia widze-

nia na podstawie  wyłącznie ostrości 

wzroku, z nasileniem klasyfikowanym 

jako lekkie, umiarkowane lub poważ-

ne zaburzenia widzenia z dystansu 

lub ślepota, a także zaburzenia wi-

dzenia bliskiego (ramka 1.2). Jednak                  

w warunkach klinicznych często oce-

nia się również inne funkcje wzroko-

we, takie jak pole widzenia danej oso-

by, wrażliwość na kontrast i widzenie 

kolorów.

W ramce 1.3 przedstawiono szczegó-

łowe informacje na temat ewolucji 

pojęcia i definicji upośledzenia widze-

nia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 

lat.

Należy zauważyć, że, jak to opisano 

w ramce 1.4, większość opublikowa-

nych danych dotyczących „upośle-

dzenia wzroku” opiera się na miarach 

„ostrości widzenia” i nie obejmuje 

osób, których upośledzenie wzroku 

jest kompensowane okularami lub 

soczewkami kontaktowymi. Z tego 

powodu nie ma globalnych szacun-

ków dotyczących całkowitej liczby 

osób z wadami wzroku (patrz rozdział 

2). Wcześniej właściwe było, aby pole 

widzenia opierało się na „pokazaniu 

ostrości wzroku”, ponieważ dostar-

czało ono danych do oszacowania 

niezaspokojonych potrzeb w zakresie 

ochrony wzroku. Jednakże, aby sku-

tecznie planować usługi i monitoro-

wać postęp, ważne jest posiadanie 

informacji zarówno o spełnionych, jak 

i niezaspokojonych potrzebach opie-

ki nad wzrokiem. Jest to szczególnie 

ważne, biorąc pod uwagę, że osoby      

z ametropią mają stałą potrzebę ko-

rzystania z usług okulistycznych.

Ostrość widzenia
Ostrość widzenia jest prostą, nieinwazyjną miarą zdolności układu wzrokowe-
go do rozróżnienia dwóch punktów o wysokim kontraście w przestrzeni.
Ostrość widzenia na odległość jest powszechnie oceniana za pomocą tablicy 
służącej do oceny ostrości wzroku w stałej odległości (zwykle 6 metrów (lub 20 
stóp) (55). Najmniejsza linia odczytana na wykresie jest zapisana jako ułamek, 
gdzie licznik odnosi się do odległości, na jaką oglądany jest wykres, a mianow-
nikiem jest odległość, na jaką „zdrowe” oko jest w stanie odczytać tę linię na 

w odległości 6 metrów od wykresu wzroku osoba może odczytać literę, którą 
ktoś normalnie widzący byłby w stanie odczytać na 18 metrów. Przyjmuje się, 

Ostrość widzenia bliskiego mierzona jest według najmniejszego rozmiaru 
wydruku, jaki dana osoba może rozpoznać w danej odległości testowej (60).           
W badaniach populacji, ostrość widzenia z bliska jest powszechnie klasyfikowa-
na jako ostrość widzenia mniejsza niż N6 lub m 0,8 przy 40 centymetrach (61), 
gdzie N odnosi się do wielkości druku w oparciu o system punktowy stosowany 
w branży poligraficznej, a 6 jest wielkością czcionki odpowiadającą wielkości 
druku gazety.

Ramka 1.2 Pomiar ostrości wzroku i tabela klasyfikacji 
upośledzenia wzroku

Klasyfikacja stopnia pogorszenia widzenia w oparciu o ostrość widzenia                
w lepszym oku

Kategoria Ostrość widzenia w lepszym oku

Gorsza niż: Równa lub lep-
sza niż:

Łagodne upośledze-
nie widzenia

Umiarkowane upo-
śledzenie widzenia

Zazwyczaj badania epidemiologiczne mierzą stopień upośledzenia wzroku          
i ślepoty zgodnie z powyższą tabelą klasyfikacyjną, wykorzystując ostrość wi-
dzenia (61). Ciężkie zaburzenia widzenia i ślepota są również klasyfikowane we-
dług stopnia zwężenia centralnego pola widzenia w lepszym oku, odpowied-
nio do mniej niż 20 lub 10 stopni (62, 63).

Znaczne upośledze-
nie widzenia

Ślepota

Upośledzenie 
widzenia bliskiego

UWAGA! Pełna bibliografia do artykułu dostępna jest na www.interoptyka.pl
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Czynniki ryzyka i przyczyny chorób 

oczu

Wśród czynników ryzyka i przyczyn 

chorób oczu można wymienić starze-

nie się, genetykę, styl życia i zachowa-

nia, infekcje i rozliczne warunki zdro-

wotne. Wiele stanów chorobowych 

oczu jest wieloczynnikowych.

Wiele czynników ryzyka zwiększa 

prawdopodobieństwo wystąpienia 

lub przyczynia się do rozwoju choro-

by oczu. Obejmują one starzenie się, 

styl życia, infekcje oraz szereg warun-

ków zdrowotnych. 

Starzenie się jest podstawowym 

czynnikiem ryzyka dla wielu cho-

rób oczu.

Częstość występowania starczego 

przytępienia wzroku, zaćmy, jaskry 

i związanego z podeszłym wiekiem 

zwyrodnienia plamki żółtej gwałtow-

nie wzrasta wraz z upływem lat (28, 

30, 32,33). Genetyka również odgry-

wa rolę w rozwoju niektórych chorób 

oczu zwyrodnieniowych, takich jak re-

tinopatia barwnikowa (34-36). Etnicz-

ność (30) jest przykładem innego nie-

modyfikowalnego czynnika ryzyka, 

który jest powoduje większe ryzyko 

rozwoju niektórych chorób oczu.

Sposób zachowywania się lub  styl ży-

cia są również powiązane z wieloma 

stanami chorobowymi oczu. Palenie 

tytoniu jest głównym modyfikowal-

nym czynnikiem ryzyka zwyrodnienia 

plamki żółtej związanego z wiekiem 

(37) i odgrywa rolę w rozwoju zaćmy 

(38). Odżywianie może również od-

grywać ważną rolę w stanach choro-

bowych oczu. Na przykład, niedobór 

witaminy A, wynikający z przewle-

kłego niedożywienia u dzieci, może 

powodować zmętnienie rogówki (39). 

Ponadto prace zarobkowe w branżach 

takich jakich rolnictwo czy górnictwo 

i zajęcia rekreacyjne, takie jak sporty 

kontaktowe, są konsekwentnie zwią-

zane z większym ryzykiem urazów 

oczu (40).

Bakteryjne, wirusowe zakażenia oczu  

lub inne czynniki mikrobiologiczne 

mogą mieć wpływ na spojówkę, ro-

gówkę, powieki i, rzadziej, siatkówkę 

i nerw wzrokowy; zapalenie spojówek 

jest najczęstszym z nich (41). Jaglica, 

główna zakaźna przyczyna ślepoty 

na świecie, jest spowodowana przez 

bakterię chlamydia trachomatis (42). 

Czynniki ryzyka środowiskowego,          

w tym higiena, warunki sanitarne           

i dostęp do wody, są również ważne 

dla przenoszenia się zarazka jaglicy 

(43). Inne infekcje, które mogą powo-

dować zaburzenia widzenia i ślepotę, 

to odra (44), ślepota rzeczna (45) i tok-

soplazmoza oczna(46), by wymienić 

tylko kilka.

Niektóre stany chorobowe mogą pro-

wadzić do szeregu objawów ocznych; 

należą do nich między innymi cukrzy-

ca (47), reumatoidalne zapalenie sta-

wów (48), stwardnienie rozsiane (49) 

i przedwczesny poród (50). Dodatko-

wo, niektóre leki zwiększają podat-

ność na rozwój pewnych chorób oczu; 

długotrwałe stosowanie sterydów, na 

przykład, zwiększa ryzyko rozwoju za-

ćmy (51) i jaskry (52).

Przyczyny wielu chorób oczu są wie-

loczynnikowe, a szereg czynników ry-

zyka wpływa na zwiększenie zarówno 

podatności na chorobę, jak i jej pro-

gresji. Na przykład czas trwania cu-

krzycy, wysoki poziom hemoglobiny 

A1c i wysokie ciśnienie krwi są waż-

nymi czynnikami ryzyka retinopatii 

cukrzycowej (53). Innym przykładem 

jest krótkowzroczność, gdzie interak-

cja między genetycznymi i środowi-

skowymi czynnikami ryzyka, w tym 

intensywna aktywność w warunkach 

bliskiego widzenia (jako czynnik ry-

zyka) oraz dłuższy czas przebywania 

na świeżym powietrzu (jako czynnik 

ochronny), może odgrywać ważną 

rolę w wystąpieniu i postępie choroby 

(36).

Dostęp do wysokiej jakości opieki 

okulistycznej jest istotnym czynni-

kiem wpływającym na zahamowanie 

postępu chorób oczu i wyników lecze-

nia (54-57). Skuteczne interwencje są 

pomocne w zapobieganiu i leczeniu 

większości poważnych chorób oczu 

(dalsze szczegóły podano w rozdziale 

3). Warto zauważyć, że chociaż nie-

którym schorzeniom, takim jak jagli-

ca, można zapobiegać, a inne, takie 

jak jaskra lub katarakta, nie podlega-

ją profilaktyce, to mogą być leczone         

w celu zmniejszenia ryzyka upośle-

dzenia wzroku.

Upośledzenie wzroku

Upośledzenie wzroku ma miejsce 

wtedy, gdy stan oka wpływa na sys-

tem widzenia i jedną lub więcej jego 

funkcji.

Zgodnie z Międzynarodową Klasyfika-

cją Funkcjonowania, Niepełnospraw-

ności i Zdrowia (ICF), „Upośledzenie” 

jest ogólnym terminem używanym 

do opisania problemu w funkcji lub 

strukturze ciała osoby ze względu 

na stan zdrowia (58). Definicja ta jest 

zgodna z Międzynarodową Klasyfika-

cją Chorób, wyd. 11 (ICD 11) (59). 

W związku z tym, upośledzenie wzro-

ku skutkuje pogorszeniem się widze-

nia, gdy stan oczu wpływa na system 

widzenia i jedną lub więcej jego funk-

cji.

Zazwyczaj w badaniach populacyj-
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Ramka 1.3. Ewolucja klasyfikacji zaburzeń widzenia
Klasyfikacja upośledzenia wzroku za pomocą ostrości wzroku zmieniała się w przeciągu lat:
- W 1972 r. grupa badawcza Światowej Organizacji Zdrowia ustaliła kategorie upośledzenia wzroku i ślepoty w celu 
ułatwienia zbierania danych populacyjnych w jednolitym formacie. W tym czasie częstość występowania zaburzeń 
widzenia obliczano na podstawie najlepiej skorygowanych (tzn. sprawdzonych za pomocą okularów, jeśli są one 
zazwyczaj noszone, lub otworka) w lepszym oku. Limitem dla klasyfikacji wad wzroku była najlepiej skorygowana 

-  W 2010 r. zaktualizowano klasyfikację osób z upośledzeniem wzroku w oparciu o założenie, że (I) stosowanie „naj-
lepiej skorygowanej” ostrości wzroku pomija dużą część osób z upośledzeniem wzroku z powodu nie skorygowanej 
ametropii; oraz (II) nie ma rozróżnienia pomiędzy osobami, które mają różny poziom ślepoty (np. nie widzą światła 

ostrość wzroku została zastąpiona „prezentowaną” ostrością wzroku (tj. ostrością wzroku osoby, która stawia się na 
badaniu); ślepota została dalej podzielona według  trzech różnych poziomów nasilenia.
- Niedawno niektórzy badacze przyjęli bardziej rygorystyczny limit dla klasyfikacji zaburzeń widzenia (tj. ostrość 

widzenia ma wpływ na codzienne funkcjonowanie osób.

Ramka 1.4 Zmiana sposobu raportowania o upośledzeniu widzenia
Miara upośledzenia wzroku zwykle zgłaszana w badaniach populacyjnych opiera się na ostrości wzroku w lepszym 
oku osoby przedstawionej w badaniu. W przypadku noszenia okularów lub soczewek kontaktowych - na przykład 
w celu zrekompensowania utraty wzroku spowodowanej ametropią - ostrość wzroku jest mierzona u osoby, która 
je nosi; w ten sposób zostaną one zakwalifikowane jako niemające wad wzroku.
Pomiar „prezentowanej ostrości wzroku” jest przydatny do oszacowania liczby osób, które potrzebują opieki oku-
listycznej, w tym korekcji ametropii, operacji zaćmy lub rehabilitacji. Nie jest on jednak odpowiedni do obliczenia 
całkowitej liczby osób z wadą wzroku. Z tego powodu termin „zaburzenia widzenia na odległość” jest używany         
w niniejszym raporcie, ale tylko przy opisywaniu wcześniej opublikowanej literatury, która definiuje zaburzenia 
widzenia w oparciu o miarę „prezentowania ostrości wzroku”.
Aby obliczyć całkowitą liczbę osób z upośledzeniem widzenia, należy zmierzyć i zaraportować ostrość widzenia bez 

okularów lub soczewek kontaktowych.

Znaczna część opublikowanej litera-
tury nie wspomina o jednostronnych 
zaburzeniach widzenia, większość 
z nich koncentruje się wyłącznie na 
obustronnych zaburzeniach. Jednakże 
(mniejszy) zbiór literatury (64) wskazu-
je, że jednostronne zaburzenia widze-
nia mają wpływ na funkcje wzrokowe, 
w tym na widzenie stereoskopowe 
(percepcja głębi) (64). Podobnie jak 
w przypadku zaburzeń widzenia obu-
stronnego, osoby z jednostronnymi 
zaburzeniami widzenia są również 
bardziej narażone na problemy zwią-
zane z bezpieczeństwem (np. upadki) 
i utrzymaniem samodzielnego życia 
(65). Dalsze badania wskazują, że pa-
cjenci, którzy przechodzą operację 
zaćmy w obu oczach, mają większą 
poprawę funkcjonowania niż pacjen-

ci, którzy  przechodzą  operację  tylko  
w  jednym oku (66).
Upośledzenie wzroku może się pogar-
szać wraz z postępującą chorobą oczu. 
Niemniej jednak skuteczne interwen-
cje są dostępne dla większości chorób 
oczu, które prowadzą do utraty wzro-
ku. Należą do nich:
Ametropia, najczęstsza przyczyna upo-
śledzenia wzroku, może być w pełni 
skorygowana za pomocą okularów lub 
soczewek kontaktowych, lub za pomo-
cą operacji laserowej.
Upośledzenie wzroku spowodowane 
przez niektóre schorzenia związane       
z wiekiem, takie jak jaskra, nie jest wy-
leczalne i nie może być skorygowane. 
Dostępne są jednak skuteczne zabiegi 
i interwencje chirurgiczne, które mogą 
opóźniać lub zapobiegać postępowi.

Upośledzenie wzroku spowodowa-
ne innymi warunkami związanymi                  
z wiekiem, takimi jak zaćma, może być 
skorygowane poprzez zabiegi chirur-
giczne. Biorąc pod uwagę, że z czasem 
zaćma ulega pogorszeniu, osoby niele-
czone doświadczają coraz poważniej-
szych zaburzeń widzenia, które mogą 
prowadzić do ślepoty i znacznych 
ograniczeń w ich ogólnym funkcjono-
waniu.
W przypadkach, w których nie można 
zapobiec pogorszeniu się wzroku lub 
ślepocie - takich, jak związane z za-
awansowanym wiekiem zwyrodnienie 
plamki żółtej (szczególnie „sucha” for-
ma choroby) - dla optymalizacji funk-
cjonowania w życiu codziennym nie-
zbędne są usługi rehabilitacyjne.
Opisane powyżej przykłady podkre-
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leczalne i nie może być skorygowane. 
Dostępne są jednak skuteczne zabiegi 
i interwencje chirurgiczne, które mogą 
opóźniać lub zapobiegać postępowi.

Upośledzenie wzroku spowodowa-
ne innymi warunkami związanymi                  
z wiekiem, takimi jak zaćma, może być 
skorygowane poprzez zabiegi chirur-
giczne. Biorąc pod uwagę, że z czasem 
zaćma ulega pogorszeniu, osoby niele-
czone doświadczają coraz poważniej-
szych zaburzeń widzenia, które mogą 
prowadzić do ślepoty i znacznych 
ograniczeń w ich ogólnym funkcjono-
waniu.
W przypadkach, w których nie można 
zapobiec pogorszeniu się wzroku lub 
ślepocie - takich, jak związane z za-
awansowanym wiekiem zwyrodnienie 
plamki żółtej (szczególnie „sucha” for-
ma choroby) - dla optymalizacji funk-
cjonowania w życiu codziennym nie-
zbędne są usługi rehabilitacyjne.
Opisane powyżej przykłady podkre-

ślają dwie istotne kwestie: po pierw-
sze, skuteczne interwencje istnieją                          
w przypadku zdecydowanej więk-
szości schorzeń oczu, które mogą 
powodować zaburzenia widzenia; po 
drugie, dostęp do interwencji okuli-
stycznych może znacznie zmniejszyć 
lub wyeliminować zaburzenia widze-
nia lub związane z nimi ograniczenia 
w funkcjonowaniu. Zakres dostęp-
nych interwencji został opisany bar-
dziej szczegółowo w rozdziale 3.

Upośledzenie wzroku i niepełno-
sprawność
Niepełnosprawność odnosi się do 
upośledzeń, ograniczeń i restrykcji, 
na jakie narażona jest osoba z wadą 
wzroku w trakcie interakcji ze swoim 
otoczeniem - fizycznym, społecznym 
lub w związku z postawami innych lu-
dzi.
W ICF niepełnosprawność obejmuje 
upośledzenia, trudności, jakie dana 
osoba może mieć w wykonywaniu 
czynności, takich jak samoopieka, 
oraz problemy, jakich doświadcza       
w codziennych sytuacjach życiowych, 
takich jak chodzenie do szkoły czy 
pracy (67)*. Według ICF o doświad-
czanej niepełnosprawności decyduje 
nie tylko stan oczu, ale także fizyczne, 
społeczne środowisko, w którym żyje 
dana osoba, postawy innych osób 
oraz możliwość dostępu do wysokiej 
jakości opieki nad wzrokiem, produk-
tów pomocniczych (takich jak okula-
ry) i usług rehabilitacyjnych.
Osoba z wadą wzroku lub ślepotą 
i stojąca w obliczu barier środowi-
skowych, takich jak brak dostępu do 
usług okulistycznych i produktów 
pomocniczych, prawdopodobnie do-
świadczy znacznie większych ograni-
czeń w codziennym funkcjonowaniu, 
a tym samym wyższego stopnia nie-
pełnosprawności.
Uwzględnienie potrzeb osób z wada-
mi wzroku lub ślepotą, w tym reha-
bilitacji, ma ogromne znaczenie dla 
zapewnienia optymalnego funkcjo-
nowania w życiu codziennym. Ponad-
to, istnieje pilna potrzeba podjęcia 
szeroko zakrojonych działań społecz-
nych w celu egzekwowania praw osób 
z długotrwałym upośledzeniem wzro-
ku  (zgodnie z wymogami  Konwencji  
o  Prawach Osób Niepełnosprawnych 

(KPON)), tak aby osoby z poważnymi 
zaburzeniami widzenia lub ślepotą 
uczestniczyły w życiu społecznym na 
równych zasadach z innymi.

Konsekwencje dla jednostek
Upośledzenie wzroku ma poważne 
konsekwencje w ciągu całego życia,             
a wiele z nich można złagodzić po-
przez odpowiednio szybki dostęp do 
wysokiej jakości opieki medycznej         
i rehabilitacji.
Brak zaspokojenia potrzeb lub egze-
kwowania praw osób z upośledze-
niem wzroku, w tym ślepoty, ma da-
leko idące konsekwencje. Istniejąca 
literatura wskazuje, że niewystarcza-
jący dostęp do opieki okulistycznej              
i rehabilitacji oraz innych usług wspar-
cia może znacznie zwiększyć obcią-
żenie osób z upośledzeniem wzroku         
i stopień niepełnosprawności na każ-
dym etapie życia (68, 69).
Małe dzieci z wcześnie zaczynającym 
się poważnym upośledzeniem mogą 
doświadczać opóźnionego rozwoju 
motorycznego, językowego, emocjo-
nalnego, społecznego i poznawczego 
(70), co ma konsekwencje w trakcie 
całego życia. Dzieci w wieku szkol-
nym z wadami wzroku mogą również 
prezentować niższy poziom osiągnięć 
edukacyjnych (71, 72) i mieć niższe 
poczucie własnej wartości niż ich nor-
malnie widzący rówieśnicy (73).

*Jest to zgodne z rozumieniem nie-
pełnosprawności zawartym w Kon-
wencji ONZ o prawach osób niepeł-
nosprawnych.

W badaniach konsekwentnie stwier-
dza się, że upośledzenie wzroku ma 
poważny wpływ na jakość życia (QoL) 
dorosłych (10, 65, 74-76), a duża część 
populacji zalicza ślepotę do dolegli-
wości budzącej największe obawy, 
często większe niż choroby takie, jak 
rak (77, 78). Dorośli z upośledzeniem 
wzroku często mają niższe wskaźniki 
uczestnictwa w rynku pracy i pro-
duktywności (79, 80) oraz wyższe 
wskaźniki depresji i lęku (16-18) niż 
populacja ogólna. W przypadku osób 
starszych upośledzenie wzroku może 
przyczyniać się do izolacji społecznej 
(81-83), trudności z chodzeniem (84), 
większego ryzyka upadków i złamań, 

szczególnie bioder (85-91) oraz więk-
szego prawdopodobieństwa wczesne-
go wejścia do domów opieki (92-94). 
Może to również spotęgować inne 
utrudnienia, takie jak ograniczona mo-
bilność lub upośledzenie funkcji po-
znawczych (95, 96).
Ogólnie rzecz biorąc, osoby z ciężkim 
upośledzeniem wzroku doświadcza-
ją wyższych wskaźników przemocy 
i znęcania się, w tym znęcania się                         
i przemocy seksualnej (97-100); są 
bardziej narażone na udział w wypad-
ku samochodowym (101 102); i mogą 
mieć większe trudności z radzeniem 
sobie z innymi schorzeniami, na przy-
kład z odczytywaniem etykiet na le-
kach (13-15).
Podczas gdy liczba osób z poważnymi 
zaburzeniami widzenia jest znaczna, 
przytłaczająca większość ma lekkie 
lub umiarkowane zaburzenia widze-
nia (61). Jednak bardzo niewiele wia-
domo na temat wpływu lekkiego              
i umiarkowanego upośledzenia wzro-
ku na np. rozwój niemowląt i dzieci, 
osiągnięcia edukacyjne, aktywność 
zawodową i wydajność pracy. Nie-
mniej jednak oczywiste jest, że bez 
dostępu do wysokiej jakości środków 
ochrony wzroku i zapewnienia od-
powiednich okularów lub soczewek 
kontaktowych, lekkie lub umiarkowa-
ne upośledzenie wzroku może mieć 
istotny wpływ na samopoczucie po-
znawcze, społeczne i ekonomiczne 
jednostki (103).

Wpływ na członków rodziny i opie-
kunów
Wsparcie ze strony członków rodzi-
ny, przyjaciół i innych opiekunów jest 
często kluczowe, ale może mieć nega-
tywny wpływ na opiekuna.
Członkowie rodziny, przyjaciele i inni 
opiekunowie są często odpowiedzial-
ni za zapewnienie fizycznego, emo-
cjonalnego i społecznego wsparcia 
osobom z ciężkimi zaburzeniami 
widzenia (104). Przykładami takie-
go wsparcia są: towarzyszenie dzie-
ciom w szkole; pomoc w codzien-
nych czynnościach życiowych (np. 
zakupy, gotowanie, sprzątanie); po-
moc finansowa w zakupie urządzeń 
wspomagających, aby poprawić ich 
funkcjonowanie w domu, zwiększyć 
ich uczestnictwo w usługach medycz-
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opiekunów zewnętrznych; oraz wspar-
cie emocjonalne w trudnych czasach 
(104 105).
Dowody wskazują, że wsparcie ze 
strony członków rodziny ma pozytyw-
ny wpływ na osoby z upośledzeniem 
wzroku i może prowadzić do lepszej 
adaptacji do zaburzeń wzroku, więk-
szej satysfakcji z życia (106 107), mniej-
szej liczby objawów depresji (106) oraz 
lepszego korzystania z usług rehabili-
tacyjnych i produktów pomocniczych 
(108). Udzielanie takiego wsparcia 
może jednak mieć szkodliwe skutki dla 
opiekuna i prowadzić do zwiększone-
go ryzyka pogorszenia stanu zdrowia 
fizycznego i psychicznego (109), i cho-
rób takich jak lęk (110) i depresja (111). 
Jest to bardziej prawdopodobne, gdy 
opiekun ma trudności z pogodzeniem 
własnych potrzeb z potrzebami człon-
ka rodziny lub gdy brakuje mu pienię-
dzy (104).
Oprócz wsparcia ze strony rodziny, 
przyjaciół i innych opiekunów, nie-
zbędna jest reakcja społeczna. Pań-
stwa członkowskie muszą uznać swo-
je obowiązki w zakresie spełniania 
wszystkich wymogów zawartych w 31 
artykułach KPK.

Wpływ na społeczeństwo
Upośledzenie wzroku stanowi ogrom-
ne globalne obciążenie finansowe           
z powodu utraty produktywności.
W badaniu Global Burden of Disease 
(GBD) z 2017 r. upośledzenie wzroku,   
w tym ślepotę, sklasyfikowano jako 
trzecią przyczynę wszystkich upo-
śledzeń wśród osób od lat żyjących              
z niepełnosprawnością (112). Ponadto, 
obciążenie społeczne związane z upo-
śledzeniem wzroku i ślepotą jest znacz-
ne, biorąc pod uwagę jego wpływ na 
zatrudnienie, jakość życia i związane      
z tym wymogi dotyczące opieki.
Upośledzenie wzroku  stanowi również 
ogromne globalne obciążenie finan-
sowe, o czym świadczą wcześniejsze 
badania, w których oszacowano kosz-
ty utraty wydajności (79, 80, 113, 114). 
Na przykład, w niedawnym badaniu 
przeprowadzonym wśród dziewięciu 
krajów oszacowano, że roczne koszty 
utraty zdolności do widzenia w stopniu 
umiarkowanym i ciężkim wahają się 

od 0,1 mld USD w Hondurasie do 16,5 
mld USD w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki (113), podczas gdy roczne glo-
balne koszty utraty zdolności do pra-
cy związane z upośledzeniem wzroku                                                                                   
w rezultacie krótkowzroczności i star-
czego przytępienia wzroku oszacowa-
no odpowiednio na 244 mld USD i 25,4 
mld USD (79, 80). Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że obciążenia ekono-
miczne związane z nieskorygowaną 
krótkowzrocznością w regionach Azji 
Wschodniej, Południowej i Południo-
wo-Wschodniej są ponad dwukrotnie 
większe niż w innych regionach i odpo-
wiadają ponad 1% produktu krajowego 
brutto (80).
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Wywiad z właścicielem Partnerskiej Grupy Optycznej OPTOM Małgorzatą Leszczyńską, jej menadże-
rem Tomaszem Wojdyłą i grupowym specjalistą techniki optycznej Tomaszem Leszczyńskim.

OKO: Pani Małgorzato, na początek 
bardzo proszę o krótkie przedsta-
wienie się naszym Czytelnikom.
ML: Pozwoli Pani, że zrobię to trochę 
nietypowo, czyli „od dzisiaj do prze-
szłości”. Nie mogę też obiecać, że 
będzie bardzo krótko. Ale do rzeczy. 
Jestem właścicielem trzech zakładów 
optycznych na Dolnym Śląsku. We 
wszystkich placówkach realizuję za-
łożoną misję, wdrożyłam standardy 
obsługi klienta, a w Bolesławcu stwo-
rzyłam wzorcowy salon optyczny. 
Jestem również właścicielem Partner-
skiej Grupy Optycznej OPTOM, dzięki 
której zaprosiła mnie Pani do tej roz-
mowy. Spełniam się też w dziedzinie 
szkoleniowej, gdyż jestem certyfiko-
wanym trenerem biznesu. Oczywi-
ście poza sferą zawodową działam 
na rzecz środowiska optycznego                                
w Polsce. Jestem Starszym Cechu Op-
tyków w Warszawie. Korzystając z tej 
okazji, zapraszam wszystkich właści-
cieli salonów optycznych do przystę-
powania do najliczniejszej optycznej 
organizacji cechowej. Nie trzeba być 
mieszkańcem Warszawy i okolic, aby 
przystąpić do Cechu Optyków w War-
szawie. Mamy członków z całej Polski 
i dzięki temu możemy lepiej zrozu-
mieć sytuację na rynku optycznym 

w naszym kraju. Pracuję też na rzecz 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycz-
nej, pełniąc funkcję członka zarządu 
tej organizacji. 
A teraz przejdźmy do przeszłości. 
Moje życie zawodowe było zde-
terminowane już w dniu narodzin 
(śmiech). Rodzice byli optykami             
i jednymi z pierwszych prywatnych 
przedsiębiorców w tej branży. Całe 
dnie spędzali w zakładzie optycz-
nym, a ja razem z nimi. Sprawiało mi 
to ogromną przyjemność, zwłaszcza 
kiedy siedziałam sama w gabinecie, 
przekładając szkiełka w oprawce 
próbnej i przyciskając przyciski na 
pulpicie podświetlając tablice Snel-
lena. Nie miałam innego wyjścia, 
jak tylko kontynuować naukę w tym 
kierunku. Skończyłam studia na Poli-
technice Wrocławskiej jako inżynier 
specjalista-optyk. Moim marzeniem 
jednak był wydział lekarski na Aka-
demii Medycznej w Poznaniu. Stąd 
determinacja ukończenia studiów 
podyplomowych na tej uczelni. Tak 
zostałam dyplomowanym optome-
trystą. Wydawałoby się, że osiągnę-
łam pułap swoich możliwości. Drobne 
zdarzenie sprawiło, iż zobaczyłam ko-
lejny cel do realizacji. W trakcie spot-
kania towarzyskiego jeden z moich 

przyjaciół zadał mi banalne pytanie 
– „To ile ty właściwie zarabiasz?”. Nie 
potrafiłam na tak proste pytanie od-
powiedzieć, wiedziałam, że zarabiam 
dobrze, ale ile ? Okazało się, że nie tyl-
ko nie wiem ile zarabiam, ale nawet 
nie umiem i też nie mam możliwości 
tego policzyć! Jeszcze tego samego 
dnia podjęliśmy z mężem decyzję - 
chcemy prowadzić firmę świadomie, 
profesjonalnie, nowocześnie i z właś-
ciwą wizją. Pozwolę sobie na odro-
binę „prywaty” jeżeli Pani pozwoli 
(śmiech). 
OKO: Bardzo proszę.
ML: Dziękuję Tomaszowi Krawczyko-
wi i Szymonowi Grygierczykowi. Je-
steście wielcy!
ML: I wracamy do tematu. Konse-
kwencją tej decyzji były szkolenia, 
kursy etc. realizowane przez wiele 
lat. To drobne zdarzenie na imprezie 
uświadomiło mi jak mało wiedziałam 
o prowadzonym przez siebie biznesie, 
a podjęta wówczas decyzja spowo-
dowała, że jestem teraz w tym miej-
scu gdzie jestem, świadomie prowa-
dzę swój biznes i rozmawiam z Panią           
o grupie zakupowej (śmiech). 
OKO: A właśnie, proszę przedstawić 
czytelnikom kulisy powstania Part-
nerskiej Grupy Optycznej OPTOM.
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ML: W pewnym sensie to przypadek, 
ale już w pełni świadomy. Wdrażając 
w mojej firmie optymalizację kosztów, 
zrezygnowałam z utrzymywania ma-
gazynu soczewek. W trakcie rozmów 
z kolegami optykami okazało się, że 
każdy z nas ma inne rabaty na różne 
soczewki danego producenta. Posta-
nowiliśmy połączyć nasze siły i spró-
bować wynegocjować lepsze upusty 
dla wszystkich. Udało się! Stwierdzi-
liśmy, że możemy tak działać w sto-
sunku do innych firm optycznych. Do 
prowadzenia kolejnych negocjacji         
z producentami desygnowany został 
mój mąż, Tomasz Leszczyński. I tak 
powstał zalążek grupy OPTOM. Taką 
też nazwę noszą moje salony.
OKO: Zatem początek to tylko kilku 
właścicieli salonów optycznych, więc 
jak to się stało, że Partnerska Grupa 
Optyczna OPTOM na początku roku 
2020 liczyła ponad 70 salonów?
ML: Wraz z moim mężem Tomaszem, 
który także jest dyplomowanym op-
tykiem-optometrystą, pracujemy     
w naszych salonach. Kiedy przyjął 
na siebie obowiązek rozwijania na-
szej mini grupy, poświęcał na tę pra-
cę bardzo dużo czasu i energii. Oka-
zało się, że bieżąca praca w salonach 
i rozszerzanie grupy negatywnie 
odbijało się na obu działalnościach. 
Postanowiliśmy skoncentrować się 
na rozwoju salonów, a grupa rozwi-
jała się w sposób „naturalno-szepta-
ny” (śmiech). Tak oto, w ciągu kilku 
lat, grupa rozwinęła się do 29 salo-
nów na terenie całej Polski.
OKO: Czyli na koniec 2018 roku gru-
pa OPTOM liczyła 29 salonów. W ta-
kim razie co przyczyniło się do tak 
dynamicznego rozwoju tej grupy       
w latach 2019 - 2020?
ML: Będzie Pani zaskoczona – zno-
wu w pewnym sensie przypadek. 
Spotkałam na swojej drodze życio-
wej kolejnego Tomasza. Tym razem 
był to mój nauczyciel ze szkoły pod-
stawowej, a znajomy mojej mamy. 
Jak się okazało, spędził on wiele lat                      
w międzynarodowych korporacjach, 
pracując w działach sprzedażowo-
marketingowych oraz budował 

ich oddziały w krajach bałtyckich.                  
W pewnym momencie podjął decy-
zję o porzuceniu takiego stylu życia                                                                              
i osiedleniu się na Krecie. Tam też 
nasze drogi się skrzyżowały – ja z ro-
dziną na urlopie, a Tomasz w swoim 
domu w odległości 500 m od mojego 
hotelu. Spędziliśmy dużo czasu, roz-
trząsając tematy związane z branżą 
optyczną. Rozmawialiśmy też o mo-
ich salonach: wdrażaniu standardów, 
realizacji misji, edukacji personelu, 
zarządzaniu ludźmi, tworzeniu doku-
mentacji i statystyk, merchandisingu, 
szkoleniach etc. Tomasz zgodził się 
przyjechać na trzy miesiące, aby na-
pisać nam plan rozwoju firmy i wspo-
magać nas w procesie standaryzacji 
salonów optycznych OPTOM. Pozna-
łam jego sposoby planowania pracy, 
umiejętności rozwiązywania zadań 
biznesowych, zdolności szkolenio-
we, zarządzanie kalendarzem i cza-
sem pracy etc. Kiedy wrócił na swoją 
Kretę wiedziałam, że muszę znaleźć 
sposób na pozyskanie go do współ-
pracy. Udało się! Od 01 stycznia 2019 
r. Tomasz pracuje z nami i jest odpo-
wiedzialny za prowadzenie grupy 
zakupowej. Oczywiście korzystamy 
z jego wiedzy i kompetencji w spra-
wach innych niż grupa, ale to nie jest 
tematem tego wywiadu.
OKO: Zwracam się do menadżera. 
Panie Tomaszu, spokojne życie na 
Krecie i powrót do polskiej bizneso-
wej rzeczywistości – skąd taka decy-
zja?
TW: Każdy kto wiele lat mieszka za 
granicą, doświadcza pewnego uczu-
cia: tu jeszcze nie jesteś u siebie mimo 
tylu spędzonych lat, a tam - czyli                                                   
w Polsce - już nie jesteś u siebie. Kie-
dy pierwszy raz po wielu latach spot-
kałem Małgorzatę, a ona złożyła mi 
propozycję „przyjrzenia” się jej firmie, 
potraktowałem to jako wyzwanie-za-
bawę i możliwość sprawdzenia, czy 
moja wiedza i umiejętności są jeszcze 
komukolwiek potrzebne. Niestety, 
okazało się, że nic nie straciły na war-
tości. Mówię „niestety” ponieważ po 
powrocie na Kretę wdarł się do mojej 
głowy bakcyl, który ciągle powtarzał 

„wróć do Polski i zajmij się tym, co ro-
bisz dobrze”. Pisząc program rozwojo-
wy dla firmy OPTOM, byłem przeko-
nany, że ten dokument wyląduje na 
dnie szuflady. Jakież było moje zdzi-
wienie, gdy spotkałem Małgorzatę po 
raz kolejny, a ona punkt po punkcie 
przedstawiała mi co z uzgodnionego 
programu jest już zrealizowane. Wy-
nikiem tego spotkania była propo-
zycja prowadzenia grupy zakupowej 
OPTOM. Małgorzata długo na odpo-
wiedź nie musiała czekać – bakcyl       
w głowie zadziałał, a zew menadżera 
odezwał się natychmiast. Kontrakt 
podpisaliśmy z dniem 01.01.2019 r.
OKO: Teraz na rynku oficjalnie już 
funkcjonuje Partnerska Grupa Op-
tyczna OPTOM. Proszę opowiedzieć 
na czym polega działanie grupy             
i czy w obecnej sytuacji gospodar-
czej funkcjonowanie takich organi-
zacji ma sens?
TW: Zanim przejdę do opowiadania 
o grupie i jej zasadach działania, od-
powiem na pytanie o sens istnienia 
takich organizacji z punktu widzenia 
optyka. Każdy pracownik salonu op-
tycznego ma przydzielone stosowne 
zadania. Idealny pracownik skupia 
się na tym, aby wszystkie czynności 
wykonać rzetelnie i zgodnie z wyma-
ganiami pracodawcy. Właściciel-pra-
codawca „spina” wszystkie działania 
pracowników tak, aby salon działał 
prawidłowo zarówno dla klienta jak 
i dla pracowników. W tym obszarze 
grupa zakupowa, która nie narzuca 
swoich standardów ma małe możli-
wości działania. Jednakże PGO OP-
TOM pomaga i w tym zakresie. Rea-
lizujemy to poprzez zasoby własne 
(wiedza i umiejętności szkoleniowo 
- merchandisingowe), jak również 
przez podmioty współpracujące            
z nami w tej sferze. Najważniejszym 
jednak obszarem, na który ma wpływ 
współpraca z grupą zakupową, to op-
tymalizacja wydatków na soczewki        
i oprawy okularowe. Żaden indywidu-
alny optyk nie jest w stanie wynego-
cjować poziomu rabatów, który jest 
możliwy do osiągnięcia przez grupę 
zakupową. A przecież „lwią” część 
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kosztów w salonie optycznym stano-
wi zakup właśnie tego asortymentu. 
Wymieniłem tu najważniejszy powód 
przystąpienia do grupy, czyli pienią-
dze, ale jest ich znacznie więcej, choć-
by ludzka potrzeba przynależności. 
OKO: Proszę przedstawić Partnerską 
Grupę Optyczną OPTOM jako orga-
nizację. 
TW: Ramy tego wywiadu nie wytrzy-
małby ilości słów, które musiałbym 
wypowiedzieć, aby opisać wszystkie 
zasady, funkcje i korzyści płynące           
z przystąpienia do Partnerskiej Gru-
py Optycznej OPTOM. Postaram się 
skupić na najważniejszych. Zacznijmy 
od nazwy. Nie bez kozery jej pierwszy 
człon brzmi – partnerska. Jesteśmy 
przekonani, że każdy zakład optyczny, 
funkcjonujący na danym rynku, wie 
jakiego ma klienta i pod tego klien-
ta przygotowuje swoją działalność 
gospodarczą. Oczywiście spotykamy 
się, proponujemy zmiany, sugeruje-
my potrzebne rozwiązania, ale nigdy 
nie narzucamy swojej woli. Jesteśmy 
partnerem dla salonu, przekonując do 
ewentualnych zmian poprzez argu-
menty merytoryczne, opisujemy też 
fakty zaistniałe w innych salonach po 
zastosowaniu uzgodnionych wspól-
nie zmian. Takie działanie buduje za-
ufanie pomiędzy zarządem, a człon-
kami grupy. Druga ważna zasada to 
zapewnienie terytorium działania 
- miasta do 50 tysięcy ludności – 1 sa-
lon partnerski, do 70 tysięcy ludności 
– 2 salony, do 100 tysięcy ludności – 3 
salony, powyżej 100 tysięcy ludności 
liczą się odległości pomiędzy salona-
mi. Kiedy przystępujemy do rozmów 
z właścicielem salonu w miejscowości 
w której mamy już partnera, informu-
jemy go o sytuacji i wsłuchujemy się 
w jego opinię. W pewnym sensie po-
dejmujemy wspólną decyzję o przyję-
ciu kolejnego członka. Bardzo często 
zdarza się, iż to nasz partner poleca 
nam kolejnego optyka, którego war-
to byłoby pozyskać dla naszej grupy. 
Trzecim ważnym atrybutem jest brak 
narzuconych targetów sprzedażo-
wych dla członków. Oczywiście tar-

gety takie istnieją, jednakże odpo-
wiedzialność i konsekwencje za ich 
prawidłowe wynegocjowanie i reali-
zowanie biorę na siebie, co powodu-
je, że nasi członkowie nie są obciążeni 
stałym kontrolowaniem zamówień 
od danego producenta. Soczewki                               
i oprawki okularowe to nie wszyst-
ko. Wspomagamy naszych członków 
w zakupie akcesoriów optycznych, 
sprzętu optycznego, a ostatnio pro-
duktów anty COVID-19. W planach na 
rok 2020 mamy podjęcie współpracy 
z firmami w zakresie ubezpieczenia 
okularów, sprzedaży ratalnej, jak rów-
nież obsługi terminalowej kart płatni-
czych tak, aby koszt tej usługi dla sa-
lonu partnerskiego był jak najniższy. 
Zatem współpraca z Partnerską Gru-
pą Optyczną OPTOM wydaje się być 
racjonalną decyzją biznesową bez 
utraty własnej  tożsamości.
OKO: Panie Tomaszu, w ubiegłym 
roku - w Łodzi - zorganizowaliście 
event pod nazwą OPTOM SHOWRO-
OM. Impreza ta odbiła się szerokim 
echem w środowisku optycznym,          
o czym na łamach naszej gazety in-
formowaliśmy Czytelników. Czy za-
mierzacie kontynuować tę ideę?
TW: Oczywiście. Było to spotkanie 
biznesowo–integracyjne. Gościliśmy 
na naszej imprezie topowe firmy op-
tyczne. Po podsumowaniu eventu 
każda ze stron wyraziła zadowolenie 
z osiągniętych wyników, podkreślano 
również świetną atmosferę i organiza-
cję spotkania. Biorąc pod uwagę owe 
rekomendacje, decyzja nie mogła być 
inna, jak kontynuacja takiej formy 
współpracy łączącej grupę, członków 
i naszych partnerów biznesowych. 
Niestety COVID-19 pokrzyżował nam 
plany i w ostatniej chwili musieliśmy 
odwołać wiosenną edycję. Mamy na-
dzieję, iż we wrześniu 2020 impreza 
dojdzie do skutku i po raz kolejny od-
niesie sukces.
OKO: Przy takich sukcesach Państwa 
istnienie w przestrzeni internetowej 
jest raczej mało zauważalne.
TW. To prawda. Priorytetem jest dla 
mnie rozbudowanie organizacji do 

zaplanowanej wielkości. Silny funda-
ment warunkuje bezpieczny dalszy 
rozwój Partnerskiej Grupy Optycznej 
OPTOM. Dopiero po osiągnięciu tego 
celu mieliśmy w planie wejście w sfe-
rę komunikacji internetowej. Takie 
działanie miało też znaczenie strate-
giczne. Łatwiej rozwijać się w cieniu 
i ciszy, niż w świetle facebookowych 
reflektorów. Jednakże nasz event 
OPTOM SHOWROOM przyniósł na 
tyle dużo szumu medialnego, że po-
stanowiłem bezpośrednio po naszej 
imprezie uruchomić podstawowe na-
rzędzia, czyli FB grupowy, zamkniętą 
grupę na FB przeznaczoną tylko dla 
jej członków oraz podobną grupę na 
komunikatorze Messenger. Komuni-
kator okazał się „strzałem w dziesiąt-
kę”. W tym środowisku spotykamy się 
niemal codziennie, wymieniamy po-
glądy, udzielamy sobie rad, wspiera-
my się, pomagając sobie wzajemnie   
w rozmaitych sytuacjach kryzyso-
wych. Członkowie z niewielkim sta-
żem podkreślają, że na naszym forum 
uzyskują rzetelne odpowiedzi i nie 
obawiają się wpisów typu „jesteś op-
tometrystą i tego nie wiesz!!! – oddaj 
dyplom”, co zdarzało się im na innych 
forach optycznych. Pozostałe działa-
nia internetowe są już przygotowane 
i tylko czekają na przyciśnięcie „enter” 
na klawiaturze komputerowej. 
OKO: Chciałabym zapytać o Pana 
doświadczenia w branży optycznej.       
Z tego co wiem, dziedzina ta była 
Panu całkowicie obca.
TW. Zgadza się. Poza tym, że około 40 
lat noszę okulary, z branżą optyczną 
nie miałem nic wspólnego. Oczywi-
ście biorę udział w wielu szkoleniach, 
seminariach, dzięki którym posiadam 
już wiedzę w zakresie potrzebnym do 
swobodnego poruszania się po świe-
cie optycznym. Jednakże moje za-
danie nie dotyczy stricte branży op-
tycznej, a li tylko zbudowania dużego 
zespołu handlowego wzajemnie się 
wspierającego. Do wykonania tego 
zadania potrzebuję wiedzy i umiejęt-
ności menedżerskich, szkoleniowych 
i marketingowych. Sprawami czysto 
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optycznymi i technicznymi zajmuje 
się „alfa i omega” optyki, Tomasz Lesz-
czyński.
OKO: Panie Tomaszu, zwracam się 
do Tomasza Leszczyńskiego, proszę        
o krótką notkę biograficzną. 
TL: OK. Ja w przeciwieństwie do mo-
jej żony odpowiem bardzo krótko. 
Jestem dyplomowanym optykiem-
optometrystą i oczywiście pracu-
ję w Salonach Optycznych Optom 
Leszczyńscy. Przysłowiowy „dział 
techniczny”, czyli szlifowanie szkieł, 
„trudne okulary”, naprawy opraw, 
wyposażenie gabinetu, naprawy 
sprzętu itp. to moja dziedzina i zada-
nia w naszych salonach. Pracuję tak-
że na rzecz środowiska optycznego, 
pełniąc funkcję eksperta z ramienia 
Krajowej Rzemieślniczej Izby Op-
tycznej. Z racji tej funkcji biorę udział 
w kampanii społecznej „O dobrym 
widzeniu”.
OKO: Czym się Pan zajmuje w Part-
nerskiej Grupie Optycznej OPTOM?
TL: Jak było powiedziane wcześniej, 
to ja prowadziłem wszystkie sprawy 
dotyczące grupy. Przekazanie obo-
wiązków administracyjnych odbyło 
się bardzo sprawnie. Jednakże sporo 
czasu zajęło Tomaszowi (menadżero-
wi – dopisek redakcji) przygotowanie 
ogólnej strategii dla grupy, opisanie 
jej, stworzenie nazwy, znaku graficz-
nego i przekonanie nas, że jest właś-
ciwą. Nie ukrywam, że miałem trochę 
inną wizję w jakim kierunku powin-
niśmy zmierzać. Dodatkowo, w po-
czątkowym okresie Tomasz jeździł 
na wszelkie szkolenia optyczne, aby 
zdobyć niezbędną branżową wiedzę. 
W tym czasie moim zadaniem było 
przeanalizowanie, albo - jak to się 
teraz mówi – research, rynku optycz-
nego pod względem opraw okularo-
wych. Z racji bogatego doświadcze-
nia, jakiś czas temu zajmowałem się 
importem i dystrybucją tego asorty-
mentu, wiedziałem dokładnie czego 
szukam. Wyselekcjonowałem około 
15 firm „oprawkowych”. Sprawdziłem 
wszystkie pod wieloma względa-
mi: jakość wykonania, dostępność 

części zamiennych, reakcje na rekla-
macje, stosunek ceny do jakości etc. 
Często zamawialiśmy takie oprawki 
testując je w naszych salonach. Efek-
tem tego działania było wybranie 
4 firm, z którymi chcieliśmy podjąć 
rozmowy handlowe, a ostatecznie       
z dwoma podpisaliśmy porozumie-
nie o współpracy. Trochę szerzej opi-
sałem ten mechanizm, ponieważ, jak 
się później okazało, wykorzystujemy 
go na bieżąco do dziś. Ja odpowia-
dam za selekcję opraw, soczewek, 
urządzeń, akcesoriów, a Tomasz za 
rozmowy handlowe i negocjacje. 
Następnie zestawiamy wyniki i po-
dejmujemy decyzję z kim i w jakim 
zakresie rozpoczynamy współpracę. 
Ten układ sprawdza się doskona-
le. Dodatkowym elementem, który 
wpływa na nasze wybory jest nasz 
kanał komunikacji na Messengerze. 
Nasi członkowie sugerują, propo-
nują z kim ewentualnie chcieliby 
współpracować. Kolejnym ogniwem 
są oferty docierające do nas kana-
łem mailowym. W swojej pracy dla 
grupy koncentruję się na aspektach 
przydatności i komplementarności 
otrzymanej oferty. Dotyczy to nie 
tylko opraw, ale również soczewek 
okularowych, soczewek kontakto-
wych, wyposażenia gabinetu op-

tycznego, wyposażenie warsztatu. 
Jeżeli uznam, iż współpraca może być 
korzystna dla grupy przekazuję dal-
sze działania Tomaszowi, by w imie-
niu grupy przeprowadził rozmowy        
i ewentualne negocjacje. Staramy się 
bardzo solidnie wybierać dostawców, 
a argument wielkości rabatu nie jest 
decydującym. 
OKO: Jaką konkluzję chcieliby Pań-
stwo przekazać naszym Czytelni-
kom?
TW: Podsumowując: na sukces Part-
nerskiej Grupy Optycznej OPTOM 
składają się cztery elementy – zaanga-
żowani właściciele partnerskich salo-
nów optycznych, świadomy wyzwań 
właściciel grupy, dobry menadżer                                                                               
i wysokiej klasy specjalista optyczny. 
Czy można chcieć czegoś więcej…?
TL: Dokładamy wszelkich starań, aby 
optycy współpracujący z nami stano-
wili grupę, w której szacunek, współ-
praca i wzajemna pomoc są wartoś-
ciami nadrzędnymi.
ML: Zapraszamy do podjęcia rozmów 
z Partnerską Grupą Optyczną OPTOM. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
OKO:  Dziękujemy za rozmowę i ży-
czymy dalszych sukcesów!
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Wystawa, której nie widać. Ale nie dlatego, że jej nie ma, tylko z tego powodu, iż wszystko co na niej jest, 
ukryte jest w ciemnościach. Taka właśnie jest Niewidzialna Wystawa, którą oglądać można w Warszawie. I cho-
ciaż wydawałoby się, że może bezpieczniej byłoby napisać, że można jej doświadczać, bo przecież jak oglądać 
coś, czego zobaczyć nie sposób, to jednak Małgorzata Szumowska – dyrektor generalna tego przedsięwzięcia 

- mówi, że jak najbardziej nie należy obawiać się takich określeń, których używalibyśmy przy każdej innej 
wystawie. Tę także można obejrzeć, zobaczyć. Więcej szczegółów na temat wystawy Małgorzata Szumowska 

zdradziła w wywiadzie.

Co to jest za koncept, jaka to idea ? Bo kojarzymy wysta-
wy, na których wszystko widać i wszystko można obej-
rzeć. A tutaj, przewrotnie, chodzi właśnie o to, żeby nic 
nie było widać?

Tak, taki jest koncept projektu, który 
nazywamy Niewidzialną Wystawą. 
Od 8 lat ukrywamy się w całkowitych 
ciemnościach. I tam przyjmujemy na-
szych gości. Ale sprawa jest bardziej 
złożona. Mamy za zadanie pokazać 

– i to jest ważne, żeby to podkreślić – naszym widzącym 
gościom to, w jaki sposób na co dzień funkcjonują osoby 
niewidome lub słabowidzące w znacznym stopniu. 
Wnętrza, które zaprojektowaliśmy – jest ich 6 –  to są cał-
kowicie wyciemnione pomieszczenia, które wiernie od-
wzorowują to, co znamy z codziennego życia. I te wnętrza 
determinują pewnego rodzaju scenariusz. Chcemy prze-
prowadzać naszych gości przez taką ciemność dla celów 
edukacyjnych oczywiście, ale w sposób przygodowy.

I w sposób bezpieczny? Bo przemieszczanie się  w cał-
kowitych ciemnościach to wyzwanie dla tych, którzy na 
co dzień widzą i w rozpoznaniu przestrzeni posługują się 
głównie wzrokiem.
Pomieszczenia zaprojektowane są tak, żeby nie było żad-
nych przykrych niespodzianek. I żeby było całkiem bez-
piecznie należy dostosowywać się do wskazówek prze-
wodnika. Bo chociaż przestrzeń zaplanowana jest bardzo 
bezpiecznie, to jednak w taki sposób, żebyśmy odczuli 
dynamikę życia. I nie należy jej mylić z chociażby restaura-

cją w ciemności. Tam siadamy przy stole i mamy poczucie 
stateczności. A tutaj przez prawie godzinę po ciemku prze-
mierzamy świat. I nie trzymamy się za ręce, tylko mamy 
swobodę działań. Każdy może eksplorować tę przestrzeń, 
ale poruszamy się po omacku. Zaś przewodnik zapewnia 
bezpieczeństwo, ale jest też animatorem, wodzirejem, 
edukatorem. 

Rola przewodnika to także bardzo istotna część całego 
przedsięwzięcia, gdyż przewodnicy na Niewidzialnej 
Wystawie to osoby niewidzące czy słabowidzące, które 
w prezentowanej przez Was rzeczywistości się odnajdu-
ją, bo to jest ich codzienność.
Dokładnie tak. Ale nie wystarczy być osobą niewidomą, 
żeby znaleźć u nas pracę. Trzeb być bardzo dobrze zreha-
bilitowanym zarówno psychologicznie jak i społecznie czy 
zawodowo. Lubić ludzi. Pogodzić się ze swoją niepełno-
sprawnością, bowiem to jest klucz do tego, żeby rozma-
wiać o niej bardzo szczerze. A czasem pojawiają się pytania 
bardzo kontrowersyjne,  na które też trzeba odpowiedzieć. 
Bo gdzie ludzie mają szukać na nie odpowiedzi jak nie                      
w bezpośrednim kontakcie z osobą niewidomą i w trakcie 
doświadczania tego, jak ona radzi sobie na co dzień?
W czasie oglądania wystawy jest też możliwość porozma-
wiania z przewodnikiem, wymiany poglądów, zadawania 
pytań, żeby „odczarować” te wszystkie stereotypy dotyczą-
ce osób niewidzących. I nasi przewodnicy w tym pomaga-
ją. Ponieważ to są ludzie, którzy żyją pełnią życia. Żyją nor-
malnie. I my to chcemy pokazywać, że niepełnosprawność 
nie musi wykluczać. Że w pewnym sensie wszyscy jeste-
śmy tacy sami.
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Proszę opowiedzieć o wartości edukacyjnej wystawy,         
w jaki sposób ona przez doświadczenie edukuje?
Samo przebywanie w ciemności to jest bardzo ciekawa 
sytuacja, w której całkowicie tracimy orientację prze-
strzenną. W pierwszym odruchu to jest trochę panika, ja-
kaś próba odnalezienia się w tej niewygodnej przestrzeni. 
Rolą przewodnika jest uspokoić te emocje, wprowadzić 
w ciemność i pokazać gościom, że mają do czynienia                         
z czymś codziennym, tylko ich perspektywa się zmienia. 
Gdyż nie istnieje coś, co można nazwać światem osób nie-
widomych. Świat jest wspólny i tylko różne są perspekty-
wy jego doświadczania. Zanurzając się w ciemnościach 
możemy się też czegoś nauczyć, nie tylko o ludziach nie-
widomych, ale też o sobie. Zaczynają nam pracować inne 
zmysły. To nie jest tak, że osoby niewidome lepiej słyszą, 
bardziej czują. Po prostu bardziej używają tych zmysłów, 
skupiają się na możliwościach, które z tego wynikają. I to 
jest odpowiedź na pytanie „Czy godzina bycia osobą nie-
widomą może otworzyć oczy?” Oczywiście, tak.  To, czego 
dotykamy w ciemności ma niespodziewaną dla nas fak-
turę. Kiedy widzimy cytrynę, myślimy: jest żółta.  Kiedy 
jej nie widzimy tylko dotykamy, zaczynamy dostrzegać 
strukturę jej skórki, jej kształt. Zdajemy sobie sprawę, że 
opuszki naszych palców mogą nieść ze sobą wiele infor-
macji, nad którymi do tej pory się nie zastanawialiśmy.

Dla kogo przeznaczona jest wystawa – oprócz tego, że 
dla osób widzących, żeby doświadczyły funkcjonowania           
w ciemności. Czy istnieją ograniczenia wiekowe, lub ja-
kieś inne?
Rekomendujemy tę wystawę dla dzieci od 9 roku życia, 
chociaż zdarzają się przypadki dzieci młodszych, bo-
wiem chodzi o to, żeby ją zrozumieć. Żeby nie traktować 
jej jako przebieżki przez ciemność i tylko żeby przetrwać. 
Mamy krótki regulamin i przewodnicy opowiadają o tym, 
co należy robić a czego nie należy. Robimy też test w tak 
zwanej strefie zero, która pomaga zaaklimatyzować się na-
szym gościom. Jeżeli dziecko okazuje się komunikatywne               
w tamtej strefie, otwarte i przygotowane do tej wędrówki, 
to jak najbardziej może uczestniczyć w całej wystawie. 
Natomiast górną granicę określa sprawność ruchowa i ko-
munikacyjna. Chociaż wśród zwiedzających zdarzały się 
osoby na wózkach inwalidzkich. Wówczas grupę przepro-
wadza dwóch przewodników, jeden zajmuje się wyłącznie 
osobą na wózku, żeby mogła wszystkiego dotknąć, wszyst-
ko sprawdzić. Ale, niestety, nie mamy możliwości przepro-
wadzenia przez wystawę osoby niesłyszącej, bo wtedy nie 
istnieje żadna płaszczyzna kontaktu, ani wzrokowa, ani 
słuchowa. Chodzi jednak przede wszystkim o to, żeby po-
kazać osobom pełnosprawnym zmysłowo jak wygląda co-
dzienne funkcjonowanie w ciemności, bez posługiwania 
się wzrokiem. To jest dla nich taka lekcja życia. 

A jak wygląda sytuacja Niewidzialnej Wystawy w ostat-
nim czasie? Bo pandemia i obostrzenia wiele wystaw wy-
łączyły zupełnie z obiegu. Domyślam się, że u Was było 
podobnie.
1 czerwca otworzyliśmy Niewidzialną Wystawę dla gości. 
Tak formalnie mogliśmy uczynić to wcześniej - na początku 
maja. Wtedy zezwolono na otwarcie muzeów. My jednak, 
z racji specyfiki projektu - pewnego rodzaju kameralność 
oraz bazowanie na zmysłach - przede wszystkim mam tu 
na myśli dotyk, chcieliśmy przygotować się do tego na-
prawdę solidnie, co jak sądzę udało nam się. To, że ruszyli-
byśmy 3 tygodnie wcześniej nie zmieniłoby nic.
Zaufanie społeczne wciąż jest wątłe, choć obserwuję swo-
isty dysonans - z jednej strony puste obiekty kultury, tak 
jak Niewidzialna Wystawa, z drugiej - pełne salony urody, 
gwarne place zabaw. To z jednej strony smuci, z drugiej 
- daje nadzieję. Smuci, ponieważ boleśnie uświadamiam 
sobie, iż kultura stoi naprawdę nisko w piramidzie codzien-
nych potrzeb, daje nadzieję, ponieważ ludzie otwierają się 
na świat wokół. Wierzę więc, że pokora i cierpliwość za-
owocuje i ponownie będziemy cieszyć się z pełnego ob-
łożenia.
Na ten moment mamy ograniczenia - zamiast 8 osób + 
przewodnik w grupie mamy 3 osoby z przewodnikiem, 
w wyjątkowych okolicznościach, gdy goście prowadzą 
wspólne gospodarstwo domowe, możemy wpuścić 5 ta-
kich osób + przewodnik.
Oczywiście w standardzie klasyka - dezynfekcja i rękawicz-
ki, goście zaś zobligowani są do przynoszenia maseczek 
osobistych. W ten sposób eliminujemy zagrożenie. Prze-
strzeń jest dezynfekowana i czyszczona wg obowiązują-
cych standardów. Ostatnio, z racji prawie zerowego obło-
żenia chyba zwariowaliśmy na tym punkcie i doczyszczamy 
każdy milimetr ekspozycji - można jeść z podłogi! 

Z uwagi na fakt, że pomimo wartości społecznych je-
steście jednak przedsięwzięciem komercyjnym, jak to 
wygląda od strony finansowej? Czy dla dalszego funk-
cjonowania wystawy – tak w trakcie obostrzeń jak i po 
ich zniesieniu – potrzebujecie jakiegoś wsparcia także 
finansowego? Podjęliście jakieś kroki w tym kierunku?
To jest bardzo dobre i bardzo ważne pytanie. Jestem 
wdzięczna, że wybrzmiało! To, że jesteśmy tworem komer-
cyjnym zawsze było dla mnie powodem do dumy. Jeste-
śmy, a może raczej byliśmy niezależni. To dawało ogromną 
satysfakcję. Nie sięgaliśmy po publiczne pieniądze, projek-
ty, granty.
Zawsze wydawało nam się, że skoro dajemy radę, to wspa-
niale - niech inni korzystają. Wyjątkiem jest dofinansowa-
nie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością 
- od ponad 8 lat otrzymujemy je z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i jest 
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to wspaniała pomoc, z której może 
skorzystać każda firma, jeśli zatrudnia 
stosowny odsetek osób z niepełno-
sprawnościami.
Taka ciekawostka - dosłownie ty-
dzień przed ministerialnym zamknię-
ciem muzeów, które miało miejsce 
12 marca, odbierałam w Oranżerii 
Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego                            
w Wilanowie nagrodę dla najlepszego 
stołecznego Muzeum w plebiscycie 
warszawiaki.com.pl. Po raz szósty! 
I pamiętam, jak podczas przemó-
wienia powiedziałam, że mamy taką 
piękną konkurencję, na tle której je-
steśmy maleńcy, ale mamy wielkiego 
ducha, zapał i dajemy radę.   
I tak sobie myślę o tych słowach. Wy-
starczył tydzień, może trochę dłu-
żej, aby dojść do wniosku, że jasne -             
w oczach sympatyków, którzy od 6 lat 
oddają na nas swoje głosy tak właś-
nie jest. Ale te olbrzymie instytucje 
nawet w ogromnym kryzysie raczej 
nie zmierzą się z naszymi problema-
mi. One przetrwają. U nas wcale nie 
było to pewne... Gdy drzwi wystawy 
zamknęły się, miałam milion myśli. Co 
teraz? Czy podczas tego sztormu nasz 
maleńki okręcik da radę? Czy dopły-
niemy do portu zwanego „ponowne 
otwarcie” i czy cała załoga zostanie 
na pokładzie? Proszę mi wierzyć, te 
niespełna 3 miesiące były dla mnie 
z jednej strony horrorem - ogromna 
odpowiedzialność, niepewność, trud-
ności w porozumieniu z mocodaw-
cami, którzy - choć chcą dobrze, nie 
zawsze rozumieją pewnego rodzaju 
różnice między nami, a wystawą na 
Węgrzech, czy w Czechach. Na szczęś-
cie mają do mnie wielkie zaufanie, 
ale właśnie taka wolna ręka to prze-
rzucenie ciężaru odpowiedzialności 
na mnie. To mój zespół wsparł mnie 
na początku najbardziej. Bez żadnej 
tarczy antykryzysowej wiedzieliśmy, 
co trzeba zrobić, jak zminimalizować 
koszty.
Potem długie rozmowy, moc serdecz-

ności. To dało mi energię. Nie cierpię 
pracy zdalnej, a tu nagle wszystko 
trzeba było robić online... Akurat 
istoty Niewidzialnej Wystawy nie ma 
szans przemycić przez ekran, więc 
stawialiśmy na szczerą i otwartą ko-
munikację z sympatykami. Pierwszy 
trafiony pomysł to sprzedaż tzw. vo-
ucherów #niewidzialnyporatunek -   
w specjalnej cenie, ważnych pół roku. 
Sprzedaliśmy ich ponad 500. Druga 
i najważniejsza okazała się zbiórka 
publiczna pomagam.pl/niewidzial-
naw - cel 100000. Z jednej strony 
dużo, z drugiej wcale nie. Ale my nie 
ratujemy życia człowieka, więc takiej 
zbiórce towarzyszą zupełnie inne 
emocje, inne tempo. Warto wspo-
mnieć, iż założył ją dla mnie wielo-
letni przyjaciel wystawy, dr Michał 
Zdziarski. To jedna z takich osób, 
które wierzą we mnie i w naszą eki-
pę, naszą misję naprawdę mocno. To 
dało mi ogromnego kopa. 
Początkowo wspierali zbiórkę bli-
scy. Rodzina, przyjaciele, znajomi. 
W pewnym momencie ten format 
się wyczerpał. Kolejny pomysł, bli-
ski zbiórce - grupa na facebooku fa-
cebook.pl/napomocniewidzialnej 
- licytacje charytatywne. Prawdziwie 
pozytywne targowisko różności! 
A każdy grosz, każda złotówka wrzu-
cana jest na konto zbiórki. Tym spo-
sobem mamy już około połowy celu! 
Duża w tym rola nie tylko faceboo-
ka, ale także licytacji na instagramie, 

które przeprowadziła nasza kolejna 
przyjaciółka, Róża Hajkuś (lekarka                        
w trakcie specjalizacji pediatrycznej, 
autorka bloga lekarzdladzieci.pl), 
jej mąż i nasza wspólna przyjaciółka. 
Ta instagramowa ekipa w mniej niż 
dwa tygodnie uzbierała dla nas około 
11000 zł!
Ludzie lubią nas, zapracowaliśmy nie 
tylko na solidną markę, ale i sympatię, 
serdeczność i chęć pomocy. Dzięki tej 
akcji, mam wrażenie, zdobyłam wie-
lu dobrych duchów, którzy tak wiele 
wnoszą, tak bardzo szczerze kibicują! 
To jest wartość dodana, pozamate-
rialna. I bardzo ważna. Bo czuję, że nie 
jesteśmy sami! Zbiórka trwa i trwać 
musi. Ostatnie dni pokazują dość bo-
leśnie, choć nie jest to dużą niespo-
dzianką, że dopiero teraz czeka nas 
mierzenie się z wyzwaniem. Otwarte 
drzwi to nie zawsze otwarte chęci do 
korzystania i póki co, powtórzę, mu-
simy czekać. To czekanie jest żmudne      
i niesie ze sobą dużo emocji, takich jak 
lęk, obawa, zwątpienie. Ale trzeba być 
teraz wyjątkowo zmobilizowanym. 
Kiedy otwieraliśmy w 2011 roku też 
było ciężko, ale nie mieliśmy dwóch 
ważnych atutów: marki, która jest 
znana i kojarzona z edukacją, jakością, 
świetnymi ludźmi i pasją oraz pięknej 
armii sympatyków, którzy dzielą się    
z nami czym mogą! I Ci ludzie wiedzą 
doskonale, że musimy dozbierać bra-
kujące 50000 zł., aby przeczekać tę 
niepewność. I mam nadzieję, finalnie 
wyjść z tego silniejszymi niż kiedykol-
wiek! Tego życzę nam - sobie i całemu 
zespołowi Niewidzialnej Wystawy.

Dziękujemy za rozmowę i również 
życzymy, aby wszystkie plany się 
powiodły! A naszych Czytelników 
zachęcamy do wspierania tej szla-
chetnej inicjatywy. 
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Ostatni czas spowodował wiele zmian, 
przyczynił się do przekształcenia reguł 
funkcjonowania gospodarki, w tym rów-
nież rynku optycznego. Przed branżą nie 
lada wyzwanie: sprostanie nowym potrze-
bom konsumentów. To właśnie nowoczes-
ne technologie staną się w tym pomocne.
2 czerwca br. Grupa Essilor zorganizowała 
cyfrowe wydarzenie: „NOWOCZESNE KA-
NAŁY KOMUNIKACJI Z KLIENTEM SALONU 
OPTYCZNEGO”. Więcej informacji już w ko-
lejnym wydaniu  magazynu OKO.

www.ekonferencja.czasnawzrok.pl
  

 Wieczorne Spot-
kania Branży Op-
tycznej w nowej 
odsłonie.

Rozwój osobisty w naszej profesji jest nie-
zwykle ważnym aspektem prowadzonych 
przez nas praktyk i biznesów. Zaistniała 
sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na 
nasze standardowe Wieczorne Spotkania 

Branży Optycznej.  We współpracy z firmą 
HOYA Lens Poland zrealizowaliśmy wyda-
rzenie w zupełnie innej formie. Korzysta-
jąc z centrum szkoleniowo-edukacyjnego 
HOYA Faculty PL za pośrednictwem plat-
formy Microsoft Teams odbyło się, specjal-
nie dla członków Cechu, wyjątkowe szko-
lenie. 

Podczas webinarium, w dniu 13 maja,           
o godzinie 19:30 gościliśmy p. Macieja 
Ciebierę, który z zawodu jest optometry-
są, z potrzeby podróżnikiem, a z pasji fo-
tografem. Pracuje na stanowisku Produkt 
Menagera, rozwijając centrum szkolenio-
we Hoya Faculty. Prowadzący przedsta-
wił nam w bardzo przyjazny i zrozumiały 
sposób temat Norm ISO w salonie op-
tycznym. Odpowiedział na pytania: czy 
produkt jest zgodny z normami, czy też 
nie? Jakie są odchylenia i dlaczego warto 
mieć wiedzę na temat norm ISO. Kiedy 
okulary wykonane są poprawnie, a kiedy 
finalne parametry montażu są niezgod-
ne z zaleceniami. 

E-konferencja 
„CZAS NA WZROK”

Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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SINCE 1978

FPH  Małgorzata  Hadaś-Marciniak
ul. Anielewicza 30/27  •  01-052 Warszawa

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199

e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
• antyalergiczne

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów

Sprzedam lokal użytkowy
OPTYK-OKULISTA

Sprzedam własnoś-
ciowy lokal użytko-
wy (grunt spółdziel-
czy) o powierzchni 47 
m2, w którym mieścił 
się optyk-okulista 
w Gnieźnie. Lokal 
posiada ogrzewanie 
gazowe, kanalizację 
i instalację elektrycz-
ną. Usytuowany jest 
w dobrym punkcie 
handlowym (patrz 
zdjęcia). Ogłoszenie 
skierowane jest do okulistów i optyków, pierwszeń-
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W leczeniu choroby wywoływanej przez 
koronawirusa SARSCoV2 stosuje się 
znane od dawna leki przeciwmalaryczne: 
hydroksychlorochinę oraz chlorochi-
nę. Związki te to pochodne chinoliny, 
wykazują one działanie pierwotniako-
bójcze oraz przeciwzapalne. Dzięki temu 
są stosowane w profilaktyce i leczeniu 
malarii- pasożytniczej choroby zakaźnej 
wywoływanej przez pierwotniaki z ro-
dzaju Plasmodium. Dzięki właściwościom 
przeciwzapalnym stosowane są także                   
w leczeniu chorób autoimmunologicz-
nych, takich jak reumatoidalne zapale-
nie stawów czy toczeń rumieniowaty 
układowy. Wykazano, że leki te posiadają 
również nieswoiste działanie przeciw-
wirusowe, na przykład przeciw flawiwi-
rusom, retrowirusom i koronawirusom. 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków 
(FDA- Food and Drug Administration) 
zatwierdziła stosowanie chlorochiny oraz 
hydroksychlorochiny w leczeniu wspo-
magającym choroby wywoływanej przez 
koronawirusa SARSCoV2 – COVID-19.
Hydroksychlorochina i chlorochina wyka-
zują działanie modelujące układ immu-
nologiczny człowieka. Może to odpowia-
dać za ich pozytywny efekt w leczeniu 
COVID-19. Mechanizm działania leków 
prawdopodobnie polega na kontrolowa-
niu nadprodukcji przez układ immuno-
logiczny cytokin – białek wyzwalających 
reakcję zapalną. Ograniczenie tej „burzy 
cytokin”, czyli nadmiernej reakcji ukła-
du odpornościowego, która występuje                                                      
w późnej fazie u krytycznie chorych 
pacjentów zakażonych SARSCoV2, odgry-
wa ważną rolę wspomagającą leczenie 
choroby. U niektórych pacjentów z cięż-

kim przebiegiem COVID-19 dochodzi do 
niewydolności organów i w następstwie 
do śmierci, spowodowanej nadmierną 
odpowiedzią immunologiczną organizmu 
i atakowaniem własnych organów, nawet 
po ograniczeniu wiremii. Hydroksychlo-
rochina zmniejsza odpowiedź układu 
immunologicznego, dlatego wykazuje 
taki dobry efekt w leczeniu chorób 
autoimmunologicznych. Nie ma jednak 
obecnie dostępnych wyników badań, 
zgodnych z wymogami medycyny opartej 
na faktach (evidence - based medicine 
– EBM), które jednoznacznie potwierdza-
łyby mechanizm działania leków przeciw-
malarycznych w leczeniu COVID-19 oraz 
ich skuteczności w leczeniu tej choroby. 
Wiele badań klinicznych z udziałem osób 
chorych na COVID-19 jest obecnie prowa-
dzonych przez naukowców.
Chlorochina (np. Arechin) i hydroksychlo-
rochina (np. Plaquenil) są już od dekad 
stosowane w leczeniu malarii i chorób 
autoimmunologicznych, dlatego są 
dobrze przebadane, znany jest ich profil 
bezpieczeństwa. Leki te uważane są za 
bezpieczne, jednak czasami ich stoso-
wanie może wiązać się z wystąpieniem 
działań niepożądanych, takich jak bóle 
brzucha, nudności, wymioty, bóle głowy, 
czasami świąd skóry. U niektórych osób, 
przy przewlekłym stosowaniu wyso-
kich dawek tych leków, może dojść do 
uszkodzenia siatkówki. Natomiast u osób 
z arytmią serca, niewydolnością nerek, 
niewydolnością wątroby chlorochina           
i hydroksychlorochina mogą powodować 
wystąpienie istotnych powikłań. Dlatego 
nie należy przyjmować tych leków bez 
wskazań lekarskich.

Uszkodzenie siatkówki po chlorochinie       
i hydroksychlorochinie, przyjmowanych     
z powodu chorób autoimmunologicz-
nych, występuje u około 1% pacjentów 
po 5 latach leczenia i u około 2% po 10 
latach. Dochodzi do uszkodzenia central-
nego obszaru siatkówki – plamki żółtej, 
do depigmentacji siatkówki w plamce,                
a następnie zaniku komórek nabłonka 
barwnikowego siatkówki centralnej, co 
daje charakterystyczny objaw „bawolego 
oka”. Zmiany te, jeśli zostaną rozpoznane 
w zbyt późnym stadium, po uszkodze-
niu komórek nabłonka barwnikowego 
siatkówki, są nieodwracalne. Retinopatia 
ta objawia się mroczkiem w centrum pola 
widzenia, problemami z czytaniem, wi-
dzeniem zamazanego/zniekształconego 
obrazu, zaburzeniami w widzeniu barw. 
Podwyższone ryzyko powstania uszko-
dzenia siatkówki spowodowane przyjmo-
waniem chlorochiny lub hydroksychlo-
rochiny wiąże się z długim czasem ich 
przyjmowania, z wysokimi dawkami tych 
leków, z jednoczesnym przyjmowaniem 
tamoksyfenu oraz ze współistniejącymi 
chorobami nerek i innymi chorobami 
plamki żółtej.
Chlorochina i hydroksychlorochina wyda-
ją się mieć korzystny wpływ na przebieg 
ciężkich postaci choroby COVID-19, 
jednak nie należy nigdy stosować ich bez 
wskazań i nadzoru lekarza.
*Opracowano na podstawie „Treating 
coronavirus with Plaquenil and Aralen”, 
R. Mukamal, American Academy of 
Ophthalmology, Apr. 03, 2020.
Opracowała dr Agata Kurzawa.

Leki przeciwmalaryczne w leczeniu COVID-19 
i ich wpływ na siatkówkę oka 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

        Ze względu na rozszerzającą 
się epidemię koronawirusa COVID 
19 i zalecenia Rządu RP oraz służb 
sanitarnych wielu z nas staje 
przed dylematem jak wobec 
braku jednoznacznych wytycz-
nych dotyczących naszej branży 
postępować w najbliższych 
dniach.

       Czy dbając o zdrowie i życie 
personelu oraz klientów zakła-
dów i ich bliskich, i chcąc zapo-
biec rozprzestrzenianiu się 
epidemii należy bezwzględnie 
zamknąć nasze zakłady optyczne?   

Czy też biorąc pod uwagę, że przy-
najmniej dla części naszych klien-
tów, oferowane przez nas produk-
ty i usługi mogą okazać się produ-
ktami i usługami pierwszej 
potrzeby, umożliwiającymi im 
normalną pracę i funkcjonowanie 
również w czasie epidemii, należy 
zapewnić do nich dostęp osobom 
faktycznie potrzebującym?

       Nie ma jednoznacznej odpo- 
wiedzi na to pytanie i każdy z nas 
musi udzielić jej sobie sam, pa- 
miętając o ciążącej na nim odpo-
wiedzialności. Przynajmniej do 
czasu wydania jednoznacznego 
nakazu przez Rząd lub służby                

sanitarne. Uważamy, iż ani Zarząd 
Cechu, ani Zarząd KRIO nie po- 
siadają kompetencji do wydania 
w tym względzie jednoznacznych 
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini- 
sterstwa Rozwoju dla placówek 
handlowych są bardzo ogólne.

 Jeżeli kierując się troską 
o zdrowie i życie personelu na-
szych zakładów oraz klientów 
podejmą Państwo decyzje o cza-
sowym zamknięciu zakładów 
optycznych, jest to w obecnych 
okolicznościach uzasadniona, 
racjonalna decyzja.    
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Sposób na sprawniejsze testowanie związków chemicznych do 
walki z SARS-CoV-2, badanie dot. tego, jak koronawirus wpły-
nie na polskie prawo i tego, jakie są czynniki chroniące stan 
psychiczny osób w zagrożeniu COVID-19 - to tematy związane 
z pandemią, które realizować będą naukowcy z UMK.
Ze środków, jakie uczelnia otrzymała w ramach programu 
Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, zdecydowano 
się wygospodarować pieniądze na konkursy dla naukowców 
i wykładowców z UMK związane z tematyką epidemii (CRUSH 
i „COVID-19 - realizacja badań w dziedzinach nauk technicz-
nych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu”). Dzięki temu Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika sfinansuje 14 projektów badawczych po-
święconych COVID-19.
Wśród badań, które zrealizują naukowcy z UMK, są m.in. prace 
dotyczące tego, jak epidemia COVID-19 wpłynie na polski sy-
stem prawny. Prof. Zbigniew Witkowski, który poprowadzi te 
badania, zwraca uwagę, że wymaga to połączenia perspekty-
wy różnych działów prawa. A są to m.in. prawo konstytucyjne, 
prawo administracyjne, prawo cywilne czy karne, ale i prawo 
pracy, prawo gospodarcze, prawo ubezpieczeń społecznych 
oraz prawo medyczne.
Zespół dr Bibianny Bałaj z kolei zbada czynniki ryzyka i czyn-
niki chroniące stan psychiczny osób w zagrożeniu COVID-19. 
Badacze zwracają uwagę, że zachowanie dystansu społecz-
nego podczas pandemii może prowadzić do poważnych 
konsekwencji dla funkcjonowania poznawczego oraz emo-

cjonalnego w krótkiej i długiej perspektywie czasowej. „Na-
sze badania mają na celu poznanie mechanizmów działania 
izolacji. Powyższe cele będą realizowane w badaniu on-line. 
Efektem będzie propozycja postępowania, opracowanie ade-
kwatnych metod pomocowych: broszury psychoedukacyjnej 
oraz harmonogramu konsultacji psychologicznych” - opisuje 
kierownik projektu.
Prof. Wiesław Nowak z zespołem chce z kolei wzbogacić arse-
nał metod obliczeniowych do testowania potencjalnych środ-
ków zwalczających wirusy.
Dr Katarzyna Pepłowska i Marcin Smoczyński zbadają z kolei 
biurowość w czasach pandemii i przyspieszony rozwój infor-
matyzacji działalności podmiotów administracji publicznej.
Innymi realizowanymi na UMK tematami badań będzie np. to, 
jak w czasie pandemii radzą sobie osoby z kondycjami wcho-
dzącymi w skład spektrum autyzmu czy jak przebiegają pro-
cesy polityczne w warunkach epidemii - pozbawione kontaktu 
osobistego (Direct contact-free democracy).
Celem konkursu było wsparcie finansowe zespołów nauko-
wych zgłaszających oryginalne pomysły badawcze w zakre-
sie badań podstawowych lub aplikacyjnych z dziedziny nauk 
technicznych i ścisłych oraz nauk o życiu z potencjałem wdro-
żeniowym nad COVID-19.

UWAGA! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za-
prasza do składania wniosków w programie Szybka 
Ścieżka „Koronawirusy”. W ramach programu można 
otrzymać wsparcie na prace B+R z Funduszy Europej-
skich. Wnioski należy składać do 31 grudnia br. 

Na stronie Agencji Badań Medycz-
nych udostępniono najnowsze wy-
tyczne WHO dotyczące zarządzania 
klinicznego COVID-19.
W treści dokumentu znajdują się in-
formacje dotyczące m.in.: spowolnie-
nia i zatrzymania transmisji wirusa; 
zapewnienia zoptymalizowanej opie-
ki dla wszystkich pacjentów; zmini-
malizowania wpływu epidemii na sy-
stemy opieki zdrowotnej, działalność 
socjalną i gospodarczą.
Pełna treść dokumentu dostępna jest 
na stronie https://abm.gov.pl oraz 
na www.interoptyka.pl

Źródło Agencja Badań Medycznych

Odmrażanie okuli-
styki w dobie ko-
ronawirusa

Są szczegółowe rekomendacje.
Polski model opieki okulistycznej - 
wprowadzony jeszcze na długo przed 
pandemią - został zorganizowany na 
tyle nowocześnie, że teraz tzw. od-
mrażanie przyjęć planowych w tej 
dziedzinie nie przysparza większych 
problemów - mówi Rynkowi Zdrowia 
prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki 
Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie, przewodniczący 
Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów 
Polskich.
Profesor Robert Rejdak wchodzi                   
w skład międzynarodowego zespo-
łu ekspertów European COVID-19 
Cataract Group (EUROCOVCAT). Gre-
mium to tworzy kilkunastu chirurgów 
okulistów z 10 krajów: Włoch, Francji, 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, Turcji, Rosji, 
Portugalii, Polski, Hiszpanii i Finlandii. 
EUROCOVCAT wydał zalecenia doty-
czące możliwości wznawiania planowej 
opieki okulistycznej nad pacjentami       
w dobie pandemii COVID-19.
Grupa zorganizowała też telekonferen-
cje dla specjalistów, a także opracowała 
konsensus opinii ekspertów w zakresie 
„odmrażania” pracy oddziałów okuli-
stycznych, w tym procedur i operacji 
planowych.
Niedawno powstały rekomendacje 
Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 
Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS) 
dla krajów Unii Europejskiej dotyczące 
powrotu do zdrowia po operacji zaćmy. 
Jakie są główne założenia tych reko-
mendacji można dowiedzieć się z wy-
wiadu, który udzielił Prof. Robert Rejdak 
portalowi Rynek Zdrowia. 

Źródło: Rynek Zdrowia

Wytyczne WHO 
dotyczące zarzą-
dzania klinicznego 
COVID-19

14 projektów badawczych dot. 
COVID-19 sfinansuje UMK

Źródło: PAP - Nauka w Polsce,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

tel. 603 939 930
 a.nowojski@gmail.com

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

2019/1

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE

Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544

tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066
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Nasze Produkty:
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Pupilometry mechaniczne, 
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Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl
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SINCE 1978

FPH  Małgorzata  Hadaś-Marciniak
ul. Anielewicza 30/27  •  01-052 Warszawa

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199

e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna 
• antyalergiczne

rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów
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ELEFANT - OPTYKA
automaty szlifierskie z gwarancją 
12 miesięcy: Essilor Kappa/Gam-
ma, Nidek, sprawny serwis, części 
zamienne nowe i regenerowane, 

tarcze szlifierskie

 tel. 664760066 
e-mail: miki@elefantoptyka.pl 

www.elefantoptyka.pl  
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SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

5365

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

tel. 603 939 930
 a.nowojski@gmail.com

SPRZEDAM
używane wyposażenie 
zakładu optycznego,

w tym: autorefraktometr 
z keratometrem 

automat ESSILOR KAPPA, 
foropter TOPCON 

oraz lampę szczelinową

tel. 785734797
 jerzy862@gmail.com

SPRZEDAM OKAZYJNIE

2019/1

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE

Vision Fashion sp. z o.o. pragnie sprostować błędne informacje: firma nasza jest nowym podmiotem go-
spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych 
i dystrybuowanych przez Vision & Fashion: Gentleman, Angelo Futuro, Hera & Luna, a także wprowadzili-
śmy nowe marki: Oscar Ventura oraz Vintage. 

Wbrew rozpowszechnionym, mylnym informacjom serwis reklamacyjny działa bez zarzutu zgodnie z nor-
mami EU w godzinach od 8.00 do 15.30, codziennie pod tel. 508 067 027.
W okresie wakacyjnym – lipiec 2018 nastąpiła 2 tygodniowa przerwa w pracy, następnie telefon stacjonar-
ny nie funkcjonował z powodu awarii około 3 miesiące. Serwis dla klientów działał cały czas bez zarzutu 
poprzez kontakt mailowy i telefon komórkowy 508 067027.  Jeśli wystąpiły jakieś utrudnienia w okresie 
awarii telefonu stacjonarnego lub przerwy urlopowej, w związku z nieodnalezieniem kontaktu do firmy        
i zaistniały nie załatwione sprawy z okresu awarii, uprzejmie prosimy o kontakt z biurem e-mail: maga-
zyn@visionfashion.pl oraz pod tel. 757 345 005 w godzinach 9-13, lub z działem reklamacji  i dostaw pod 
numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.

Przepraszamy za brak informacji w minionej przerwie urlopowej, zapewniamy że firma 
działa bez zarzutu, wprowadzamy coraz więcej nowości w konkurencyjnych cenach 

i zapraszamy do współpracy. 
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SPRZEDAM 
używany autorefraktometr 

z keratometrią MODOP RK-80 
w bardzo dobrym stanie, 

zadbany, używany przez ok 3 l. 
faktura 8% VAT, dodatkowe 

informacje 
alicja@studiomagicart.pl 

tel. 793 217 890

TU OKULARNIK 
FUNDUS KAMERY

LASERY OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
OKULISTYCZNYCH

tel. 503 028 652
       503 028 641
mikolajza@gmail.com



TS-610
System
refrakcyjny

Obsługuj bezpiecznie
i wygodnie sprzęt 
NIDEK przy użyciu 
kontrolera lub 
tabletu.

ZADBAJ O
BEZPIECZEŃSTWO
Twoje i Twoich Pacjentów
Wykonując bezkontaktowe badanie

zdalnie obsługiwanymi 
urządzeniami marki NIDEK

ARK-F
Autorefrakto /

keratometr

POLAND OPTICAL
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY NIDEK

ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31

e-mail: polandoptical@po.pl

Dowiedz się więcej na:
www.polandoptical.pl

Przedstawiciele handlowi
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Koszalin - Karol Jańczak, tel. 511 898 513
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

Znajdź nas
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