
2021/4 (203)            

https://okulary.com.pl/


https://ekspert-optyk.pl/


https://ekspert-optyk.pl/


2020/4

Szanowni Państwo!
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Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Magazynu 
OKO 2021/4, które w dużej mierze poświęciliśmy zdrowiu oczu, 
poszerzając działy Nauka i Optyka oraz Medycyna i Optyka; 
przedstawiamy również najbardziej aktualne, światowe trendy   
w branży ochrony wzroku. 
Tradycyjnie, w numerze znajdą Państwo szereg interesujących 
nowości i promocji przygotowanych przez naszych partnerów  
i reklamodawców, a także dział poświęcony modzie okularowej, 
w którym eksponujemy piękno opraw okularowych w estetycz-
nej szacie graficznej, stworzonej przez profesjonalne projek-
tantki, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych. Wisienką na torcie 
dla koneserów mody jest artykuł na temat współpracy marek:  
JAI KUDO i ANIA KRUK, która zaowocowała wyjątkową kolekcją 
designerskich modeli przeciwsłonecznych i łańcuszków. 
Światowy Dzień Wzroku to niewątpliwie najważniejsze wyda-
rzenie w kalendarzu każdego specjalisty działającego w branży 
ochrony wzroku. ŚDW jest wspierany przez ponad 150 orga-
nizacji członkowskich IAPB (The International Agency for the 
Prevention of Blindness), do których należą wszystkie liczące się 
na świecie organizacje pozarządowe zajmujące się okulistyką, 
najważniejsze organizacje zawodowe zajmujące się okulistyką 
i optometrią, szpitale i korporacje, połączone we współpracy       
w celu wyeliminowania możliwej do uniknięcia ślepoty i upośle-
dzenia wzroku. IAPB wzywa swoich członków, patronów i całą 
społeczność zajmującą się zdrowiem oczu, aby przyłączyli się 
do akcji „KAŻDY SIĘ LICZY - GLOBALNE WYZWANIE”. 
W najnowszym wydaniu Magazynu OKO informujemy jak 
wesprzeć tegoroczną kampanię, włączając się do obchodów.  
Ponadto, w nowościach i stałych rubrykach poruszamy szereg 
innych interesujących tematów.
W dziale Nauka i Optyka publikujemy pierwszą część artykułu: 
„Wpływ spożycia polifenoli na subiektywne uczucie zmęcze-
nia wzroku osób pracujących przed monitorem ekranowym”, 
której autorami są: Anna Gwiazda-Wójcik, Karolina Kutynia                          
i Piotr Gębara z Katedry Fizyki Politechniki Częstochowskiej. In-
teresujący temat podjęli także Bartosz Machna i Marcin Dośpiał 
z Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej, autorzy artykułu: 
„Wyznaczanie zakresu akomodacji na podstawie punktów dali 
i bliży wzrokowej”. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi 
wynikami przeprowadzonych w ramach obu prac badań. 
W dziale Medycyna i Optyka zapraszamy do lektury pełnego 
naukowych informacji artykułu, który opracowaliśmy specjal-
nie dla naszych Czytelników pt. „Badanie siatkówki z zastoso-
waniem sztucznej inteligencji”, które może stać się m.in. klu-
czem do diagnozy chorób sercowo-naczyniowych i schorzeń 
chronicznych.  Państwa uwadze polecamy także tekst przygo-
towany przez specjalistkę, Ewelinę Rosłonek, „Terapia wyga-
szania odruchów INPP i terapia integracji sensorycznej - jako 
wsparcie w terapii ortoptycznej”.
W dziale Okiem Stylisty znajdą Państwo felieton „Styl ubrany 
w okulary”, w którym Styliści Opraw Okularowych: Monika           
Misiak-Tabaczyńska i Olaf Tabaczyński, kontynuując stylistycz-
ne podróże nie tylko po Europie, dzielą się z naszymi Czytelnika-
mi swoimi doświadczeniami i estetycznymi doznaniami.
W dziale Okiem Eksperta zamieściliśmy artykuł, który przy-
gotowali Piotr Janaś i Adam Stryj z Centrum Nauki JZO: „So-
czewki z powłokami antyrefleksyjnymi - idealne rozwiązanie”, 
zaś Adam Mamok, Prezes Grupy Essilor w Polsce, na Litwie, Ło-

twie i w Estonii prezentuje naszym Czytelnikom „Nieograniczo-
ne możliwości rozwoju biznesu optycznego”. Polecamy także 
artykuł: „Zespół suchego oka i przewlekłe alergie oczu”, przygo-
towany przez ekspertów z firmy Quantel Medical Polska. 
Nowością na polskim rynku jest platforma diagnostyczna 
S390L do badania i leczenia Zespołu Suchego Oka, dostępna   
w ofercie Optotech Medical.  
W rubryce Wieści z Branży znajdą Państwo ważne informacje 
z Cechów Optycznych oraz komunikat Krajowej Rzemieślni-
czej Izby Optycznej (KRIO) na temat jubileuszu 25-lecia Izby        
i podjętych w związku z nim działań.
Kontynuując dział Sztuka i Optyka prezentujemy zaangażo-
wane społecznie prace Mateusza Mazańskiego, absolwenta 
wzornictwa na Politechnice Łódzkiej, specjalizacji Komunikacja 
Wizualna i Techniki Druku.
Trwają przygotowania do dwóch największych wydarzeń 
branży optycznej tego roku: Targów SILMO Paris oraz Targów 
OPTYKA w Poznaniu. Dwa lata społecznego dystansu spędzo-
ne na przeglądaniu wirtualnych katalogów, spotkań jedynie 
na wizji… to stanowczo zbyt długo! Cały sektor optyczny nie 
może się doczekać spotkania w realu, aby powrócić do branżo-
wej normalności.
SILMO Paris zaprasza profesjonalistów naszej branży, m.in. do 
podróży w ich własną przyszłość, planując prezentacje tren-
dów mody okularowej, produktów eko-odpowiedzialnych                             
i inteligentnych. Będzie to także rodzaj agory, w ramach której 
odbędą się konferencje i warsztaty, w trakcie których poruszone 
zostaną najciekawsze tematy przyszłości branży z prospek-
tywnymi i interaktywnymi prezentacjami wybitnych eksper-
tów tego sektora. O tym czego jeszcze mogą spodziewać się 
Państwo na tegorocznych paryskich targach, informujemy     
w przygotowanym przez nas artykule. 
Od wielu lat największym i najważniejszym wydarzeniem dla 
polskiej branży optycznej są Targi Optyka w Poznaniu orga-
nizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz KRIO. 
Już dziś zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu 
i zapraszamy serdecznie na nasze stoisko, gdzie planujemy dla 
naszych gości szereg niespodzianek z okazji 30-lecia naszej 
działalności na polskim rynku optycznym. 
Kierując się naszym wieloletnim doświadczeniem, rzetelnością  
i interesem zarówno naszych Czytelników, jak i reklamodaw-
ców, kolportaż wersji papierowej nowego wydania Magazynu 
OKO zaplanowaliśmy na koniec sierpnia/początek września, 
aby efektywniej dotrzeć do Państwa z najnowszymi informa-
cjami ze świata optyki. 
Ogromną popularnością cieszy się elektroniczna wersja Maga-
zynu OKO dostępna poprzez specjalistyczny wortal branżowy 
www.interOPTYKA.pl oraz za pośrednictwem międzynarodo-
wej platformy wydawniczej ISSUU i mediów społecznościowych. 
Ponad 10.000 odsłon i ponad 4.000 obserwujących Magazyn 
OKO w mediach społecznościowych to wspaniały wynik uzu-
pełniający tradycyjny, papierowy nakład Magazynu. Korzystanie        
z Magazynu OKO w tej formie jest przyjazne ekologicznie i po-
zwala na dostęp do jego treści w każdej chwili i miejscu, również 
na urlopie. Pobierając wersję elektroniczną, nasi Czytelnicy mogą 
już od połowy sierpnia zapoznać się z treścią nowego numeru.
Życzymy Państwu inspirującej lektury oraz dziękujemy, że są 
Państwo z nami! 
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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

92019/2
8 2021/4

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

8 2019/2

FIRMA LOKALIZACJA STRONA

2LOOKS EYEWEAR WARSZAWA 17

ARGA POZNAŃ 69

BELUTTI WARSZAWA 13

BINOKL JABŁONOWO 21

CAMRO SOPOT 1

CLEX POLSKA SZCZECIN 39

ĆWICZĘ OKO WWW.CWICZEOKO.PL 64

EKSPERT OPTYK WWW.EKSPERT-OPTYK.PL 2,3

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 69

GRUPA ESSILOR WARSZAWA 28

HUMEL JÓZEFÓW 69

JAI KUDO POZNAŃ 9

JZO JELENIA GÓRA 11

LEICA EYECARE OLSZTYN 27

MACROOPTIC SZCZECIN 39

MAŻEX WARSZAWA 68

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 59

NETZPOLSKA.PL POZNAŃ 61

MTP POZNAŃ 5

OPTALEX WARSZAWA 35

OPTIBLOK WARSZAWA 13

OPTIMEX-VISCOM WARSZAWA 25

OPTOTECH MEDICAL NIEPOŁOMICE 37

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 68

ORATA WARSZAWA 39

POLAND OPTICAL CIESZYN 70,71

PRIME VISIO OLSZTYN 27

QUANTEL MEDICAL POLSKA WARSZAWA 31

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 15

SIZAR WARSZAWA 69

SPECTRUM WROCŁAW 68

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH POZNAŃ 35

TRESS EYEWEAR BRODNICA 72

TU OKULARNIK LESZNO 69



SZEROKIE 
SPEKTRUM 
OCHRONY

Nie przestajemy chronić przed światłem niebieskim!
Już od września nowe soczewki Bluecare w ofercie JAI KUDO.

https://jaikudo.pl/
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                                               Sabine Bebe m

od. be addict cloud

Dekoptica mod. FRAME 520

Vivienne 
Westwood

MEXX mod. 6454

Pugnale mod. Jeanne

2looks eyewear mod. Donna C 026 SUN

fro
st 

mod. EVERGREEN SUN



https://www.belutti.com/


OWP mod. 1457

2021/414

LARA D 
mod. 
Guenda Blue

Belutti mod. BAM 107 C 003

 Alexander Wintsch ICON mod. AW 662 C1

KENCHI 
mod. 
KE 2523 C3

2looks eyewear mod. Rosalia C 070



https://rakoserwis.pl/
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TARGI SILMO Paris odbędą się 
od 24 do 27 września 2021 r. 
w Centrum Ekspozycyjnym 
Paris Nord Villepinte.

2 lata rozłąki, 2 lata spędzone na kart-

kowaniu wirtualnych katalogów, 2 lata 

spotkań odbytych jedynie na wizji… 

to naprawdę długo, zbyt długo! 

Cały sektor optyczny ma już tego dosyć 

i nie może się doczekać normalnego 

spotkania w realu na SILMO w Paryżu, 

aby powrócić do branżowej normal-

ności! 

Zatem na chwilę obecną notujemy 

zgłoszenia już ponad 500 wystawców 

z 32 krajów – choć to z pewnością 

nie koniec – którzy potwierdzili swą 

obecność podczas tegorocznej edycji 

Targów. Wystawcy ci już teraz cieszą 

się na spotkanie swych klientów 

– profesjonalistów ze światowej branży 

optycznej – którzy przybędą, aby 

odkryć nowości, poznać i wypróbować 

nowe produkty... i aby znowu doświad-

czyć emocji spotkania w realu!  

Przestrzeń Targów to także – a może 

przede wszystkim – spotkanie z przy-

szłością naszej branży, z produktami 

i rozwiązaniami jutra, które stanowią 

ważny element tożsamości SILMO, 

do czego zresztą prawie wszyscy się 

przyzwyczaili.

Tak więc przywołajmy najpierw sektor 

SILMO NEXT zapraszający profesjonali-

stów naszej branży do podróży 

w ich własną przyszłość; to on właśnie 

skupia trendy mody okularowej 

w powiązaniu z pismem cyfrowym 

TRENDS by SILMO, prezentuje produk-

ty eko-odpowiedzialne i inteligentne 

oraz zaprasza do materioteki. Będzie to 

wreszcie rodzaj agory, w ramach której 

odbędą się konferencje i warsztaty, 

w trakcie których poruszone zostaną 

najciekawsze tematy przyszłości branży 

z prospektywnymi i interaktywnymi 

prezentacjami wybitnych ekspertów 

tego sektora. 

Jak każdego roku wraz z SILMO d’OR 
nagrodzone zostaną talenty i kreatyw-

ność całej branży optycznej. Zatem raz 

jeszcze poprzez to niezwykłe wyda-

rzenie odkryta zostanie i doceniona 

pomysłowość i inwencja całej branży.

Wspomnijmy wreszcie SILMO ACADE-
MY ze stypendium w wysokości 

10 000€ które otrzyma projekt z dzie-

dziny badań wzroku i optyki.

https://www.silmoparis.com/SILMO-
Signature/SILMO-Academy/Attribu-
tion-d-une-bourse/Appel-a-candi-
datures

Targi SILMO PARIS nie byłyby sobą bez 

tego wymiaru prawdziwego święta 

branży i przyjaźni; wydaje się to jeszcze 

ważniejsze i bardziej konieczne obec-

nie, gdy spotykamy się po tak długiej 

przerwie. W tym kontekście pragniemy 

zapewnić, iż dołożymy starań, aby 

zapewnić wszystkim bezpieczeństwo 

sanitarne, stosownie do obowiązu-

jących przepisów i aby każdy mógł 

swobodnie poruszać się po Targach.

Pamiętajmy więc – od 24 do 27 wrześ-

nia SILMO PARIS znowu otworzy swoje 

podwoje, inaugurując nową 

i – zważywszy na kontekst – szczególną 

edycję… mamy tyle emocji do nadro-

bienia!

SILMO PARIS 2021 
Do zobaczenia we wrześniu!

2021/4

Targi 

24 - 27 
SEPT. 2021
Paris Nord 
Villepinte LET’S ENJOY 

REAL CONTACT 
AGAIN

OPTICS &
EYEWEAR
PARTNER
SINCE 1967

Przedstawicielstwo Targów SILMO w Polsce:

MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE

tel. 22 815 64 55,  e-mail:  promopol@it.pl  

www.promosalons.pl



http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,86


Wyjątkowe okulary sygnowane logotypem ANIA KRUK x JAI KUDO to idealne dopełnienie sło- 
necznych dni.
Marka biżuteryjna połączyła siły z producentem najwyższej jakości okularów, a efektem współpracy 
są 4 modne i designerskie modele okularów oraz dopełniające je łańcuszki, które dodają całości 
niepowtarzalnego modowego sznytu. 

Znakiem rozpoznawczym naszej marki jest 
biżuteria, ale od dłuższego czasu zależało nam 
na poszerzeniu naszej oferty produktowej                                  
o designerskie akcesoria. Okulary, które za- 
projektowaliśmy w ramach współpracy z marką 
JAI KUDO, to stylowe i ponadczasowe dodatki. 
Dzięki wsparciu i ogromnemu doświadczeniu 
ekspertów z zespołu JAI KUDO  stworzyliśmy 
produkt, który zachwyca mocno osadzonym                            
w trendach designem, doskonałą jakością oraz 
precyzją wykonania. Zaprojektowaliśmy cztery 
różnorodne modele okularów, które przypadną 
do gustu zarówno minimalistkom, jak i mi- 
łośniczkom awangardowego stylu. Do współ-
pracy z JAI KUDO wtrąciliśmy nasze „Krucze 3 
grosze” – do każdych oprawek zaprojektowali-
śmy łańcuszek do okularów, który stanowi 
biżuteryjne, błyszczące zwieńczenie projektu – 
mówi Ania Kruk, CEO i Dyrektor Kreatywna 
marki ANIA KRUK.

W kolekcji ANIA KRUK x JAI KUDO znajdują się 
cztery modele okularów oraz cztery doskonale 
dopasowane do nich łańcuszki wykonane              
z pozłacanego srebra, ozdobione naturalnymi 
kamieniami. Osią całej kolekcji jest różnorod-
ność – każdy model okularów to inny styl                    
i inna kobieta. 
Inspiracjami do nazw poszczególnych modeli 
stały się ikony mody i popkultury.

                                                          2021/418

ANIA KRUK x JAI KUDO – wspólna kolekcja 
okularów przeciwsłonecznych

MODEL JACKIE to kwintesencja klasycznego stylu,                       
a grube, wyraziste, lekko prostokątne oprawy przywo-
dzą na myśl ponadczasowy styl ikon Hollywood.

 fot. Natalia Niedziela



MODEL ALEXA to szalony awangar-
dowy styl, metalowe oversizowe 
okulary wykonane ze stali szlachet-
nej w kolorze złota. .  .  .  .  .  

MODEL BIANCA to �irt klasyki 
ze stylem vintage. Inspirowane 
latami 70. okulary zachwycają 
oryginalnym kształtem.

MODEL LARA to militarny sznyt 
połączony z klasyką gatunku oraz 
szczyptą nowoczesności.

fot. Natalia Niedziela
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Współpraca z marką ANIA KRUK to idealny moment, by zmienić postrzeganie okularów wyłącznie przez 
pryzmat poprawy jakości widzenia. Okulary podobnie jak biżuteria, wyrażają osobowość, podkreślają 
indywidualizm i przyciągają uwagę. ANIA KRUK to marka z tradycją i sukcesami na rynku jubilerskim. Nasze 
wspólne dzieło łączy w sobie technologię oraz rzemiosło ręcznie wykonanych opraw z �nezją jubilerstwa. 
Jesteśmy przekonani, że kolekcja ANIA KRUK x JAI KUDO spotka się z dużym uznaniem klientów i branży 
optycznej – mówi Jacek Sas, Dyrektor Sprzedaży z marki JAI KUDO.

Wielomiesięczną współpracę obu marek obrazuje wideo oraz utrzymana w klimacie lat 70. sesja zdjęcio-
wa z udziałem Ani Kruk i modelki Sandry Formanek z agencji MODEL PLUS wykonana przez Natalię 
Niedzielę. Za makijaż odpowiadała Joanna Huczko, stylizacjami zajęła się Weronika Judkowiak, a produ-
centką sesji jest Martyna Olszak–Bachora. 

***
Okulary z kolekcji ANIA KRUK x JAI KUDO to harmonijne połączenie oprawy wykonanej z najwyższej 
jakości acetatu lub metalu oraz barwionych szkieł, które zapewniają doskonałą ochronę przed promie-
niami UV 400.

Okulary z kolekcji ANIA KRUK x JAI KUDO są dostępne od 17 czerwca we wszystkich butikach stacjonar-
nych marki ANIA KRUK, w butiku online www.aniakruk.pl oraz w wybranych salonach optycznych                     
z asortymentem marki JAI KUDO. Lista salonów dostępna na stronie: www.jaikudo-eyewear.com.

.           .       .      .   .  

Opracowanie: Interoptyka, mat. pras. JAI KUDO

 fot. Natalia Niedziela



https://www.binokl.pl/


Okiem Stylisty 
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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. 

Okiem Stylisty
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Stylizacja opraw okularowych: 

Monika Misiak-Tabaczyńska,

Olaf Tabaczyński

Zdjęcia: 

Monika Matlak-Mizerkiewicz

Modelka & mua: Anita Morella

Oprawy: Optyk Ciszak
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Klamrą spinającą przemiany zachodzące    
w wielu krajach jest słońce i zmieniający się 
klimat. Temperatury w ciągu dnia sięgają-
ce od 30 - 43 stopni C, wymagają ochrony 
wzroku. Zmiany te również widoczne są    
w naszym kraju, na naszym rodzimym ryn-
ku. Sama forma stylistyczna słonecznych 
okularów jest tutaj niezwykłą przestrzenią 
wyrażania stylu, prestiżu, pozycji społecz-
nej, inspirowanej wspaniałymi modelami 
największych domów mody. Styl i forma 
okularów są w wielu krajach bardziej wy-
raziste, większe, pełniejsze, odważniejsze. 
Noszenie okularów słonecznych jest mniej 
więcej tak samo potrzebne jak klimatyzacja 
w samochodzie. Jednak odczuwalny jest 
wyrafinowany smak, gdzie słoneczna pro-
tekcja okularów utożsamia się ze stylem. 
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liśmy również, że wśród okularów tak chęt-
nie noszonych są nie tylko słoneczne, ale 
również z korekcją. Okulary w większości 
są bardzo estetyczne w odbiorze, poprzez 
wysublimowane zestawienia gradalnie 
barwionych soczewek i sorbetowych od-
cieni transparentnych opraw. Przepięknym 

rozwiązaniem jest ich wzajemna relacja,        
a można by było powiedzieć, że kompozy-
cja, ponieważ soczewki i oprawy stanowią 
odcienie przenikających się tych samych 
kolorów. Często słoneczka mają też formę 
nieco bardziej dramatyczną, bardziej wy-
raźną, spektakularną, obok której ciężko 
przejść obojętnie. Mijane osoby, poprzez 
okulary właśnie tego typu, czują się zauwa-
żone, a wyraz twarzy oznajmia satysfakcję 
z noszenia tych małych dzieł desingu. Spo-
ro też widzieliśmy oprawek metalowych 
z pogranicza awiatorów, lenonków, które 
kształtem bardziej przypominają maski. 
Są większe, a oprawa metalowa rysuje ich 
kształt niczym lamówka w stroju z lat 60. 
Audrey Hepburn. Wypełniona tworzywem 
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podkreślającego proporcje większych 
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samą w sobie. Jeszcze kilka lat temu oku-
lary były traktowane jako dodatek. Tego 
lata odnajdujemy zmianę, która polega na 
tym, że to oprawy okularowe zaczynają 
dominować i określać styl. Dominują i wy-
znaczają kierunek całej stylizacji. To tak jak 
wyjść po poranną bagietkę w piżamie, ale 
w najlepszych okularach. Garderoba staje 

się nie tyle drugoplanowa, ile podporząd-
kowana stylowi w stosunku do okularów. 
W Polsce nadal na ulicach i w salonach 
klienci chętniej sugerują się rozwiązania-
mi nieco bardziej „zachowawczymi” choć 
wydaje się, że jest to tylko kwestia czasu. 
Polacy częściej będą sięgać po rozwiązania 
podkreślające ich preferencje do stylu. 
 

Styl ubrany w okulary 
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Punktem wyjścia w uświadomieniu 
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skóry - fototyp. Dlaczego odcień 
skóry jest punktem odniesienia 
do kolorów opraw okularowych? 
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Kontynuując nasze stylistyczne podróże nie tylko po Europie, ale tak-
że po świecie, trafiliśmy do Euroazji, na Zakaukazie. Tutaj doświad-
czyliśmy wielu niesamowitych estetycznych doznań, którymi prag-

niemy się podzielić na łamach najnowszego felietonu. 

Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i na-
zwy „Stylista Opraw Okularowych“. Mistrz 
Świata Makijażu Profesjonalnego i Styliza-
cji. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego                                 
w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo 
przemysłowe, architektura wnętrz, rysunek. 
Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makija-
żu Profesjonalnego, Permanentnego i Styliza-
cji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny Akademii 
Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na 
podstawie autorskiego programu nauczania 
„Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wie-
lu nagród,  z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ 
przyznanej przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com
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Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“. 
Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe, 
architektura wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu 
Profesjonalnego, Permanentnego i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny 
Akademii Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na podstawie autorskiego 
programu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wielu nagród,  
z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ przyznanej przez Polską Akademię Mody.

www.olaftabaczynski.com

Oprawy:

D&G
Cartier
Mykita

Balenciaga
Mykita

Silhouette
Portrait Eliasson

Cartier

Monika Misiak-Tabaczyńska,
Olaf Tabaczyński
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Isabel Marant mod. IM0003NS 08670
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Jimmy Choo mod. NOEMIS KONHA

Tommy Hil�ger 
mod. TH1801S SVKKU

David Beckham mod. DB1062S EX4KU

David Beckham mod. DB1061S 05NIR

CARRERA mod. HYPERFIT10S 71CCU
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Światowy Dzień Wzroku (ŚDW) jest 
międzynarodową inicjatywą poświę-
coną globalnym problemom zdrowia 
oczu. W tym roku Światowy Dzień 
Wzroku przypada 14 października,
zaś tegoroczny temat ŚDW to:
#LOVEYOUREYES (#KOCHAJ SWO-
JE OCZY). Naszym wezwaniem do 
działania jest: #EVERYONE COUNTS 
(#KAŻDY SIĘ LICZY).
Światowy Dzień Wzroku jest koor-
dynowany przez Międzynarodową 
Agencję ds. Zapobiegania Ślepocie 
(IAPB). Święto stało się oficjalną im-
prezą IAPB w 2000 roku i od tego cza-
su jest obchodzone na wiele różnych 
sposobów na całym świecie.
Światowy Dzień Wzroku jest co roku 
głównym wydarzeniem dla IAPB oraz 
jej członków i partnerów, podkreśla-
jącym fakt, że co najmniej 1 miliard 
ludzi ma zaburzenia widzenia, którym 
można było zapobiec lub którymi 
należy się zająć. ŚDW ma zachęcać 
rządy, korporacje, instytucje i osoby 
prywatne do myślenia o zdrowiu 
oczu i aktywnie wspierać powszechny 
dostęp do zdrowia oczu.
„Co najmniej 1 miliard ludzi ma 
wadę wzroku, której można było 
zapobiec lub którą należy leczyć”.
ŚDW jest wspierany przez ponad 150 
organizacji członkowskich IAPB, do 
których należą wszystkie liczące się 
na świecie organizacje pozarządowe 
zajmujące się okulistyką, najważniej-
sze organizacje zawodowe zajmujące 
się okulistyką i optometrią, szpitale         
i korporacje, połączone we współpra-
cy w celu wyeliminowania możliwej 
do uniknięcia ślepoty i upośledzenia 
wzroku.

IAPB dziękuje naszym globalnym 
partnerom Światowego Dnia Wzroku 
za wsparcie tegorocznej kampanii. 

#LOVEYOUREYES 

Prosimy członków IAPB, patronów 
i całą społeczność zajmującą się 
zdrowiem oczu, aby przyłączyli się 
do naszej akcji „KAŻDY SIĘ LICZY 
- GLOBALNE WYZWANIE”.

Prawie każdy na świecie doświadczy 
w swoim życiu problemu ze zdro-
wiem oczu, a ponad miliard ludzi na 
całym świecie nie ma dostępu do 
usług okulistycznych.
Zanim przyjrzymy się szerszemu 
obrazowi na poziomie krajowym lub 
globalnym, musimy upewnić się, że 
jesteśmy świadomi naszego włas-
nego zdrowia oczu, więc nasz temat 
na 2021 r. dotyczy #LoveYourEyes 
(#KOCHAJ SWOJE OCZY).
#LoveYourEyes polega na tym, aby 
być świadomym własnego zdrowia 
oczu i, jeśli to możliwe, poddać się 
badaniu wzroku.
Nasze oczy mogą nam wiele powie-
dzieć o naszym ogólnym zdrowiu. 
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak 
#LoveYourEyes odwiedź stronę Świa-
towego Dnia Wzroku. 

#EVERYONE COUNTS

Z okazji Światowego Dnia Wzroku 
2021 w ramach akcji #KAŻDY SIĘ 
LICZY, zapraszamy wszystkich - 
w miesiącu poprzedzającym Świato-
wy Dzień Wzroku - do zarezerwowa-
nia badania wzroku.
Chcemy, aby badaniu wzroku pod-
dało się ponad milion ludzi. Więc 
kimkolwiek jesteś, prosimy Cię o zaan-
gażowanie.
Zobowiąż się do badania własnego 
wzroku albo, jeśli jesteś okulistą, 
optometrystą lub optykiem, zobowiąż 
się do zgłoszenia wszystkich badań 
wzroku wykonanych w miesiącu 
poprzedzającym Światowy Dzień 
Wzroku. 
Zapytania prosimy kierować na adres: 
communication@iapb.org

Światowy Dzień Wzroku 2021 
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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.    

2020/222

Krajowa

Love Your Eyes campaign toolkit2

WHAT IS WORLD 
SIGHT DAY?
World Sight Day (WSD) is an 
international day of awareness, 
held annually on the second 
Thursday of October to focus 
attention on the global issue 
of eye health. This year World 
Sight Day falls on 14 October 2021.

This year’s WSD theme is:

Love Your Eyes
Our Call to Action is:

EVERYONE
COUNTS
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#LOVEYOUREYES 
LOVES SOCIAL MEDIA
Share information on social media about why it’s important to 
#LoveYourEyes and encourage your friends, family and colleagues 
to do the same! 

Please help us spread the word on social media about the 
importance of eye health and what you are doing this World Sight 
Day.

Use the hashtags #WSD2021 #WorldSightDay2021 #LoveYourEyes 

In the lead up to this year’s World Sight Day keep an eye out on 
IAPB’s social media channels on Facebook, LinkedIn, Twitter and 
Instagram and share out content. 

Social media cover and frames
Upload one of our approved WSD cover images or frames on your 
or your organisations Facebook Timeline and Twitter cover page.

Film and photo content
Share photos or video content of your event, activities, 
promotional material on social media channels, with the hashtag 
#WorldSightDay #LoveYourEyes #WSD2021.

If you are recording longer video clips (short videos on your cell 
phone or full sessions with a video camera) we encourage you to 
upload content to YouTube.

Correct it to Please also share your photo and video content with 
us at communications@iapb.org which can be included in our 
WSD2021 social media.

Use the hashtags 
#WSD2021
#WorldSightDay2021 
#LoveYourEyes Ph
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WORLD SIGHT DAY 
GLOBAL PARTNERS
IAPB would like to thank our World Sight Day 
Global Partners who have helped us develop 
this year’s World Sight Day campaign and will be 
supporting our activities this year.

Partners visit WSD page on our website.
If you would like to become a World Sight Day 
Global Partner in 2022 or join IAPB please contact –
Nick Parker - Head of Development
n.parker@iapb.org Ph

ot
o 

Su
bm

itt
ed

 b
y:

 A
nd

ra
s 

D
. H

aj
du

26 2021/3

Skuteczna optymalizacja 
kosztów salonu.

Realizację celu wzrostu warto 
rozpocząć od analizy kosztów.  
Tutaj era post pandemiczna 
stawia nas wobec nowych 
wyzwań. Okres pandemii pokazał 
nam dobitnie, jak ważne w ocenie 
ryzyka biznesowego jest wliczenie 
wszystkich kosztów, takich jak 
między innymi warunki płatności, 
warunki zwrotów, utrzymywania 
zapasów. Zgodnie z ostatnim 
badaniem "Łańcuchy dostaw 
2021", zrealizowanego przez Klub 
Dyrektorów Finansowych "Dialog" 
w lutym i marcu 2021, obecnie 
głównym czynnikiem decydują-
cym o wyborze dostawcy nie jest 
cena, ale jego niezawodność, 
serwis posprzedażowy oraz 
warunki płatności. 
Cena sama w sobie jako główny 
czynnik wyboru dostawcy była 
wskazana przez mniej niż połowę 
ankietowanych. Pozostałe 
czynniki, czyli to, jak dostawca 
obsługuje proces sprzedażowy       

i posprzedażowy, jest obecnie 
pozycjonowane jako ważniejsze 
elementy oferty. Badania prowa-
dzone są na próbce managerów 
z różnych branż, dają jednak 
szerszą perspektywę dla branży 
optycznej. Badanie konkurencyj-
ności dostawcy przestało być już 
tylko porównywaniem cen 
konkretnych kategorii produktów. 

„Prowadząc grupę zakupową 
zauważyliśmy, że często optymali-
zacja kosztów spłycana jest do 
rozumienia jej jako porównywarki 
cen w cyklach kilkumiesięcznych. 
Redukcja kosztów nie oznacza tego 
samego, co optymalizacja koszto-
wa. Nie pamięta się o innych 
kosztach, które w skali roku budują 
dodatkowe obciążenie. 
Są to między innymi koszty błędów 
dostawcy, opóźnień, warunków 
płatności czy utrzymania zapasów 
oraz tzw. koszty pośrednie. 
W skali grupowej bierzemy  je pod 
lupę i analizujemy. Siadając do 
renegocjacji umów oczywiście 
głównym celem jest uzyskanie jak 

najkorzystniejszej oferty, ale dysku- 
tujemy także o szeregu innych aspe- 
któw. Optymalizacja zakłada stałe 
działania usprawniające.” – mówi 
Damian Misiak, współzałożyciel 
grupy zakupowej Ekspert Optyk.

„Jako grupa zakupowa budujemy                
z naszymi dostawcami coś, co 
nazywamy dyscypliną kosztową. 
Szukając analogii można odnieść 
się do dbania o sprawność rucho-
wą, gdzie nawet w okresie odbicia 
koniunktury nie nastąpi efekt jojo. 
Optymalizacja kosztów pozwala 
obniżyć wydatki w bieżącym
funkcjonowaniu �rmy oraz trwale 
usprawnić jej procesy, bez tego 
efektu. Oczywiście łatwiej jest 
oszczędzać, niż optymalizować, 
tyle, że oszczędzanie czy redukcja-
może okazać się efektywna tylko 
czasowo. Wielu naszych członków 
jest z nami od początku działania 
grupy i widzi efekty członkostwa 
właśnie we właściwej optymaliza-
cji.”- dodaje Tomasz Puślecki, 
współzałożyciel grupy Ekspert 
Optyk.

artykuł 
sponsorowany 

Tomasz Puślecki i Damian Misiak 
założyciele grupy zakupowej Ekspert Optyk

EKSPERT OPTYK

Oblicza zysku salonu
w okresie post pandemii

Opracowanie: INTEROPTYKA, 
na podst. mat. pras. IAPB
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Czy wraz z nadejściem lata doświadczasz łzawienia i swędzenia oczu?

Jeśli tak, prawdopodobnie masz alergię. 
Średnio u co czwartej osoby, wraz z nadejściem wiosny pojawiają się uprzykrzające życie objawy, takie jak: zatka-
ny nos, kichanie, łzawienie oczu, świąd. Problemy te są charakterystyczne dla uczulenia na pyłki określonych 
drzew, krzewów i innych roślin, a opisany zespół objawów określa się też mianem pyłkowicy (pollinosis). 
Warto pamiętać, że największe stężenie pyłków w powietrzu występuje w ciepłe i słoneczne dni, a mniejsze                
w czasie chłodnej i deszczowej pogody. To dobry powód, by nie narzekać na złą aurę!

Jak odróżnić suchość oka od przewlekłej alergii?

Zespół suchego oka oraz przewlekłe alergie oczu mogą dawać podobne objawy.
• Suchość oczu może powodować pieczenie i odczucie „piasku pod powiekami”, zaczerwienienie, a czasem      
..łzawienie.
• Przewlekłe uczulenie także może powodować zaczerwienienie i łzawienie, ale najbardziej charakterystycz-       
..nym objawem jest swędzenie oczu.

Warto zwracać uwagę, jakie czynniki nasilają dolegliwości. Jeśli podrażnienia oczu pogarszają się przy wzroście 
stężenia pyłków roślin w powietrzu lub przy kontakcie z kotem, przyczyną kłopotów prawdopodobnie jest 
przewlekłe uczulenie.

Czy przewlekłe uczulenie może prowadzić do zespołu suchego oka?

Zwiększające się stężenie pyłków w powietrzu może powodować u osób uczulonych objawy podrażnienia oczu        
i układu oddechowego. W dalszej kolejności w niektórych przypadkach może to wywoływać reakcje zapalne błon 
śluzowych, wystąpienie atopowego zapalenia spojówek i czasem zespołu suchego oka.
Alergicy dotknięci zespołem suchego oka w okresie pylenia mogą więc doświadczać pogorszenia i zaostrzenia 
objawów.
Jak zminimalizować związane z nimi dolegliwości, pogarszane przez zespół suchego oka? Oto kilka naszych 
podpowiedzi:

• Przewietrzaj pomieszczenia wcześnie rano, przez co najmniej 15 minut, by pozbyć się zanieczyszczonego 
..powietrza z wnętrza. Następnie zamknij okna, by nie wpuszczać pyłków.
• W pokoju, w którym spędzasz najwięcej czasu, używaj nawilżacza powietrza wyłapującego alergeny.
• Nie susz upranych ubrań poza domem (na balkonie, tarasie czy w ogrodzie).
• Staraj się nie wychodzić na zewnątrz w ubraniu domowym (aby zmniejszyć ekspozycję na pyłki, które  
..osiadają na ubraniu podczas przebywania poza domem).
• Po powrocie ze spaceru dokładnie umyj włosy (które niezwykle efektywnie wyłapują pyłki), a także prze- 
..płucz twarz i oczy.
• Używaj aplikacji pokazującej aktualne stężenia pyłków w twojej okolicy.

Jeśli problemy z oczami nie ustępują, skontaktuj się ze swoim okulistą.
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#odioremedium  
 

Mateusz Mazański –  pochodzący z Sokołowa Podlaskiego 
grafik mieszkający w Łodzi. Absolwent wzornictwa na 

Politechnice Łódzkiej, specjalizacji Komunikacja Wizualna  
i Techniki Druku. Zajmuje się 

projektowaniem identyfikacji wizualnych, plakatów, 
kampanii reklamowych, materiałów promocyjnych.  

W projektach stawia zarówno na minimalizm, prosty przekaz 
jak również na dynamizm oraz powtarzający się rytm. Często 

wykorzystuje także różnego rodzaju faktury i ciekawe 
powierzchnie. Jego prace były prezentowane na kilku 

wystawach,  m.in. podczas Łódź Design Festival  
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. 

Jego pasją są podróże będące  inspiracją do tworzenia 
projektów graficznych. Poza tym jest licencjonowanym 
przewodnikiem po Łodzi, która jest bogatym źródłem,  
z którego autor czerpie pomysły na kolejne realizacje. 

Mateusz zrealizował projekt kampanii na temat nienawiści 
#odioremedium jako swoją  pracę magisterską. 

 
 
 
 

 
 

  

 
czy są leki na wszystko?  
   

 
 
 

 
Logo, Opakowanie transparentne i  kartonowe                                      

leku Odioremedium z instrukcją 
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       Motywacją do stworzenia kampanii społecznej była 
obserwacja rozpowszechniającego się problemu, jakim 
są nienawiść, hejt ukierunkowany na drugiego czło-
wieka i nietolerancja. Kampania #odioremedium ma 
uwrażliwiać, zwracać uwagę na problem hejtu, szerzyć 
tolerancję, uczyć szacunku do drugiego człowieka, bez 
względu na wyznawaną religię, kolor skóry, przekona-
nia polityczne czy orientację seksualną. Ponadto, lek 
na nienawiść - główny bohater całego projektu - ma za 
zadanie wyleczyć „chorobę” trawiącą społeczeństwo.

Jego reklamą i wsparciem są części całej kampanii, ta-
kie, jak: logo, cykl plakatów społecznych, strona na Fa-
cebooku będąca promocją w mediach społecznościo-
wych oraz opakowania na lek o nazwie Odioremedium 
(z połączenia słów z łaciny: odium – nienawiść, remedium 
– lekarstwo) wraz z instrukcją jego zastosowania. 
       Logo zawiera gwiazdkę, której zadaniem jest prze-
kierowywanie odbiorcy do rozwinięcia tego, co kryje 
się pod danym określeniem, słowem. Ma ona kolor in-
tensywnej czerwieni, symbolizującej ostrzegawczy ton 
kampanii. 
        Dwanaście plakatów graficznych jest odniesieniem 
do liczby dwunastu miesięcy w roku  kalendarzowym. 
Symbolizuje to, że problem, jakim jest nienawiść, jest 
aktualny przez cały rok.

Na wszystkich plakatach umieszczono hasztag 
#odioremedium.
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       Oddzielną część stanowią sfotografowane 
kolaże, zbudowane z blistrów po lekach. Mają one 
skłonić do refleksji: czy przy tak dużej liczbie leków 
na większość chorób znajdzie się takie, które 
wyleczy ludzi z nienawiści.  

        Przezroczysta, geometryczna bryła 
przedstawiająca opakowania na lekarstwo 
z wygrawerowanym logo kampanii, ma za zadanie 
pokazać w sposób przejrzysty produkt. 
Jednocześnie prezentuje jego innowacyjną formę, 
różniącą się znacznie od znanych lekarstw, 
dostępnych w aptekach. Transparentna forma ma 
pokazać tabletkę, znajdującą się w środku. Ostre 
krawędzie kapsułki mają symbolizować trudność 
zwalczania problemu nienawiści. Do opakowania 
załączona jest obszerna instrukcja zastosowania 
lekarstwa wraz z opisami całego zjawiska hejtu i jego 
zwalczania oraz przydatne pojęcia, które ułatwią 
zgłębienie tematu. Powyższe elementy, czyli : 
przezroczyste opakowanie i instrukcja, umieszone 
są w czarnym kartonowym pudełku. 

 

 

 

 

 

 

 

Odioremedium to produkt, który może nie zmieni 
całego świata, ale wierzę w to, że chociaż  
w minimalnym stopniu pobudzi do refleksji. 
Sprawi, że odbiorca zatrzyma się i zastanowi, czy 
przypadkiem nie przyczynia się do powstawania 
tego problemu. Jeśli nie, to może zauważy osoby 
ze swojego najbliższego otoczenia, których ten 
problem dotyczy. Świat mógłby  być dużo lepszy, 
gdybyśmy w  swoim życiu kierowali się empatią. 
Po to właśnie powstał produkt Odioremedium, 
by zwrócić uwagę, że zjawisko nietolerancji może 
dotyczyć każdego z nas.  

Zachęcam do odwiedzenia stron  
w  mediach społecznościowych, znajduje się tam 
więcej  informacji na temat całej kampanii oraz 
jest możliwość zamówienia plakatów. 

 

Kontakt: mazakczylidesign@onet.pl 
https://www.facebook.com/mazakczyli/ 

https://www.instagram.com/mazakczyli/   
https://www.facebook.com/odioremedium– 

Mateusz Mazański  
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przejrzysty produkt. Jednocześnie prezentuje jego 
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       Odioremedium to produkt, który może nie zmie-
ni całego świata, ale wierzę w to, że chociaż w mi-
nimalnym stopniu pobudzi do refleksji. Sprawi, że 
odbiorca zatrzyma się i zastanowi, czy przypadkiem 
nie przyczynia się do powstawania tego problemu. 
Jeśli nie, to może zauważy osoby ze swojego najbliż-
szego otoczenia, których ten problem dotyczy. Świat 
mógłby  być dużo lepszy, gdybyśmy w swoim życiu 
kierowali się empatią. Po to właśnie powstał produkt 
Odioremedium, by zwrócić uwagę, że zjawisko nie-
tolerancji może dotyczyć każdego z nas. 

       Zachęcam do odwiedzenia stron w  mediach spo-
łecznościowych, znajduje się tam więcej  informacji 
na temat całej kampanii oraz jest możliwość zamó-
wienia plakatów.
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Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Optotech Medical

Platforma S390L zbudowana jest                   
w oparciu o wysokiej klasy lampę 
szczelinową w układzie Haag-Streit. 
Lampa ma pięć powiększeń oraz 
oświetlenie LED. W standardzie 
znajduje się �ltr żółty oraz dyfuzor 
(�ltr rozpraszający) służący do 
równomiernego oświetlenia całej 
powierzchni oka. 
Regulacja jasności oświetlenia znaj- 
duje się w podstawie lampy.

Lampa wyposażona jest w optykę 
jakości HD oraz specjalistyczny 
moduł aparatu cyfrowego umożli-
wiający wykonywanie dokumen-
tacji medycznej, oraz edukację 
pacjenta.

Już na pierwszy rzut oka lampa 
szczelinowa zaskakuje jakością 
wykonania i dbałością o szczegóły 
– jak choćby przemyślane popro-
wadzenie kabli, które nie przeszka-
dzają w codziennej eksploatacji 
oraz nie przecierają się.

Początkowo lampa była wyposa-

żona w moduł oświetlacza w pod- 
czerwieni umożlwiający obserwa-
cję i wykonywanie zdjęć gruczo-
łów Meiboma. W następnej kolej-
ności producent dodał moduł do 
wideokeratoskopii z podświetla- 
nymi dyskami Placido.
 
W ten sposób użytkownik uzy- 
skuje system do kompleksowej 
diagnostyki siedmiu parametrów 
związanych z Zespołem Suchego 
Oka, tj.: oceny działania gruczołów 
Meiboma, badania wysokości me- 
nisku łzowego, nieinwazyjnego 
badania czasu przerwania �lmu 
łzowego (NIBUT), oceny zaczer-
wienienia spojówek, oceny gru- 
bości warstwy lipidowej, oceny 
brzegów powiek oraz obrazowa-
nia wybarwienia rogówki �uore-
sceiną.

Dodatkowo jest to wysokiej ja- 
kości cyfrowa lampa szczelinowa.

System oferowany jest wraz ze 
stolikiem elektrycznym, dedyko-

wanym oprogramowaniem i kom- 
puterem typu All-in-One z wyso-
kiej jakości monitorem.

Oprogramowanie jest wyposażo-
ne w moduł bazy danych oraz 
może współpracować z przenośną 
funduskamerą FC161, analiza- 
torem przedniego odcinka oka 
opartym na kamerze Scheimpluga 
Scansys, oraz autorefraktometrem 
pediatrycznym V100.

Poza tym system można doposa-
żyć w drukarkę oraz dodatkowy 
większy monitor do instalacji na 
ścianie.

Platforma do badania suchego     
oka może być cennym dodatkiem 
w każdym gabinecie i stanowić 
narzędzie do edukacji pacjenta           
w zakresie ZSO oraz generowania 
dodatkowego strumienia przycho-
dów w postaci np. sprzedaży 
zatyczek do kanalików łzowych 
lub zabiegów za pomocą systemu 
IPL.



32-005 Niepołomice, ul. Wimmera 67E
tel/fax: 12 278 44 70, 12 278 26 71
www.optotech.pl
       facebook.com/optotech

zamowienia@optotech.pl

DIAGNOSTYKA I LECZENIE 
ZESPOŁU SUCHEGO OKA

Suche oko to coraz częstszy problem zarówno wśród starszych i młodszych osób, 
jest bardzo uciążliwy w codziennym funkcjonowaniu. Właściwie postawiona diagnoza 
i odpowiednie leczenie, przywraca poczucie komfortu pacjenta.

• Zaawansowana diagnostyka wykorzystuj¹ca 
  algorytmy sztucznej inteligencji
• Wysokiej jakości cyfrowa lampa szczelinowa 
  z oprogramowaniem.
• Pomiar 7 parametrów zwi¹zanych 
  z Zespo³em Suchego Oka  
1. Ocena dzia³ania gruczo³ów Meiboma
2. Badanie wysokości menisku ³zowego
3. Nieinwazyjne badanie czasu przerwania
    filmu ³zowego
4. Ocena zaczerwienienia spojówki
5. Grubośæ warstwy lipidowej
6. Ocena brzegów powiek
7. Wybarwienie rogówki fluorescein¹

• Zastosowanie specjalnie opracowanej technologii AFT 
  (Advanced Fluorscence Technology), 
  która jest bardziej zaawansowan¹ postaci¹ znanej 
  od lat technologii IPL (Intense Pulsed Light)
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• Trwa³e wyniki
• Brak materia³ów zu¿ywalnych
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  z przerwami + zabieg przypominaj¹cy
• Dzia³anie potwierdzone klinicznie

PLATFORMA DO DIAGNOSTYKI 
ZESPOŁU SUCHEGO OKA 

SL 390L DRY EYE 

IPL – SYSTEM DEDYKOWANY 
DLA LECZENIA SUCHEGO OKA 
ALMA OPTICLEAR 

http://www.optotech.pl/
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Szanowni Państwo, 
  
rok 2021 jest jubileuszem 25-lecia Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Jesteśmy wdzięczni za całą 
historię i z nadzieją patrzymy w przyszłość, stale podejmując działania dla dobra branży optycznej. 
 
Podczas XXVII Zjazdu Delegatów KRIO, który odbył się 14 czerwca 2021 roku w Warszawie, 
przedstawiliśmy zebranym przygotowane z okazji jubileuszu nowe logo i stronę internetową Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej. 
 

 
 

 
 
 
To efekt pierwszego etapu prac, których celem jest skierowanie klientów do salonów optyków 
będących Członkami Cechów zrzeszonych w KRIO. 
  
Izba stale monitoruje przepisy i występuje w imieniu branży do organów Państwowych by dbać o 
interesy optyków. Poszerzamy teraz naszą pracę o działania promujące optyków-rzemieślników, 
specjalistów dobrego widzenia. 
 
Na stronie udostępniliśmy nowy LOKALIZATOR. Dzięki niemu użytkownik może łatwo odnaleźć salon 
optyczny prowadzony przez specjalistę, jakim jest optyk-rzemieślnik. Salony te będą objęte 
przygotowywanymi kampaniami reklamowymi. 
 
Powstała również STREFA OPTYKA. Publikujemy w niej aktualne informacje dotyczące branży i działań 
Izby. To przestrzeń dedykowana tylko i wyłącznie optykom będącym Członkami zrzeszonych w KRIO 
Cechów. 
 
Zapraszamy wszystkich Członków Cechów zrzeszonych w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej do 
logowania się do Strefy Optyka i zgłaszania swych salonów do lokalizatora! 
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Seminarium „Kontrola Progresji 
Krótkowzroczności”.

Pomorski Cech Optyków w Gdańsku 
zaprasza serdecznie do udziału w semina-
rium „Kontrola Progresji Krótkowzroczno-
ści”, które poprowadzone zostanie przez 
Pana Zbigniewa Stojałowskiego - autory-
tet w dziedzinie optometrii. 
Epidemia krótkowzroczności przybiera 
wciąż na sile i wymaga odpowiedniej 
ochrony wzroku, a także wysokich umie-
jętności specjalistów w postępowaniu 
z pacjentami krótkowzrocznymi zgodnie 
z najnowszymi zaleceniami oraz bada-
niami naukowymi. Wychodząc naprzeciw 
problemowi, zapraszamy do zgłębienia 
wiedzy na temat zarówno korekcji jak 
i kontroli krótkowzroczności.
 

Program szkolenia:

• Światowa epidemia krótkowzroczności
• Możliwe przyczyny wzrostu wady
• Dlaczego emmetropizacja zawodzi?
• Metody pomiarowe progresji krótko-
wzroczności
• Metody postępowania z pacjentem 
krótkowzrocznym
•  Współczesność, a problemy z akomo-
dacją

Termin seminarium: 
18.09.2021 w godz. 14.30-20.30
19.09.2021 w godz. 9.00-15.00

Miejsce: Pomorska Izba Rzemieślnicza Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Piwna 
1/2, 80-831 Gdańsk.

Cena szkolenia: 520,00 zł dla osób zrzeszo-
nych w PCO
670,00 dla pozostałych  uczestników

Zgłoszenia na adres e-mail: pomorski.
cech@wp.pl lub zarzadpco@wp.pl

Szczegóły pod numerami telefonów: 609 
146 000 lub 602 474 607

Celem zgłoszenia udziału w szkoleniu 
prosimy o przesłanie wypełnionej karty 
zgłoszeniowej (do pobrania www.pco.net.
pl - zakładka materiały do pobrania) na 
adres pomorski.cech@wp.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia i zakwalifikowa-
niu każdy uczestnik zostanie powiadomio-
ny indywidualnie.

Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Już we WRZEŚNIU Pomorski Cech Op-
tyków w Gdańsku zaprasza do udziału 
w kolejnej edycji Warsztatów Refrakcji, 
których celem jest poszerzenie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej z zakresu 
optyki oraz refrakcji. Szkolenie prowadzą 
doświadczeni optometryści z wieloletnim 
stażem: Zbigniew Stojałowski wraz 
z zespołem optometrystów

Program szkolenia:
- Układ wzrokowy.
- Optyka.

- Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
- Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
- Ostrość wzroku i zasady jej badania.
- Presbiopia.
- Subiektywne (podmiotowe) metody 
określenia refrakcji.
- Obiektywne metody określania refrakcji
- skiaskopia
- autorefraktometr
- Efekt pryzmatyczny.
- Procedury pomiaru wady refrakcji.
- Widzenie obuoczne.
- Epidemiologia wad wzroku.

Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50 % zajęć prak-
tycznych
7 spotkań weekendowych (co dwa tygo-
dnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych).

Terminy zjazdów:
11-12.09.2021
25-26.09.2021
09-10.10.2021
23-24.10.2021
06-07.11.2021
20-21.11.2021
04-05.12.2021

UWAGA! Odpowiadając na Państwa 
potrzeby, wszystkie sobotnie zajęcia 
rozpoczynają się o godz. 14.30. Niedzielne 
zajęcia odbywają się bez zmian, od godz. 
9.00.

Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2 siedziba Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 216.

Cena: 2450,00 zł

Zgłoszenia na adres e-mail:
pomorski.cech@wp.pl
zarzadpco@wp.pl

Szczegóły pod numerem:
609 146 000 lub 602 474 607

Kontrola Progresji Krótkowzroczności
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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.    

2020/222

Krajowa
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Zaproszenie do wzięcia udziału 
w Warsztatach Refrakcji

Informacja własna: PCO

wieści z branży 

Informacja własna: PCO



Fotografia na tle siedziby firmy oraz włas-
noręcznie naszkicowane logo, 
dzięki uprzejmości żony, Pani Edyty Robak
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Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 10 lipca 
2021, przeżywszy 92 lata, po długiej chorobie zmarł  

Zdzisław Robak

nestor optyki polskiej, związany z branżą optyczną 
od ponad 70 lat.

Od zawsze członek warszawskiego Cechu Optyków.
W Warszawie znali go chyba wszyscy, którzy noszą okulary.

Miał możliwość spojrzenia prosto w oczy największym 
polskim gwiazdom i politykom.

Choroba spowodowała, że cztery lata temu 
przestał być aktywny zawodowo.

Dobrze zapisał się w ludzkiej pamięci i branży optycznej. 

Z NIM ŚWIAT WYGLĄDAŁ LEPIEJ 
- pożegnanie Zdzisława Robaka

W czerwcu oraz lipcu w Krakowie, 
odbywały się kursy refrakcji. 
Szkolenie podzielone jest na część 
teoretyczną oraz praktyczną. Podczas 
tej drugiej wszyscy mają możliwość 
ćwiczeń na sprzęcie optycznym. 
Cieszymy się, iż kursanci przyjeżdża-
ją do nas z całej Polski, a tym razem 
nawet specjalnie na kurs aż z Nowego 
Jorku. Jest to dla nas potwierdzenie, 
że szkolenia prowadzone są na najwyż-
szym światowym poziomie.
W podziękowaniu za tak profesjonal-
ne prowadzenie szkolenia dr n. med. 
Andrzej Styszyński otrzymał książki od  
Leszka Mazana ze specjalną dedykacją 
Andrzeja Mleczko. Niespodzianką było 
również wręczenie Dyplomu Uznania 
dla profesora za wspaniałą współpracę 
w dziedzinie refrakcji, za wieloletnie 
szkolenia w tym kierunku. 
Serdecznie zapraszamy do zapisów na 
kolejne etapy.

KURS REFRAKCJI

Informacja własna: MCO

Kurs przygotowu-
jący do egzaminu 
czeladniczego
Dnia 11.07.2021 r. zakończył się 
kurs przygotowujący do egzaminu 
czeladniczego w zawodzie Optyk 
Okularowy, organizowany przez 
Pomorski Cech Optyków. 
Naszym kursantom, którzy zdecy-
dowali się przystąpić do egzaminu 
życzymy powodzenia, a wszystkich 
zainteresowanych kolejną edycją 
zapraszamy do kontaktu mailowe-
go: pomorski.cech@wp.pl 
lub pod nr tel. (+48) 609 146 000.

Zakończenie kursu przygotowującego do 
egzaminu czeladniczego w zawodzie Optyk 
Okularowy Informacja własna: PCO

Żona Edyta Robak



Kolejna edycja kursu ortoptycznego za 
nami! To były dwa dni wypełnione przeka-
zywaną wiedzą teoretyczną i praktyczną!
Dziękujemy bardzo uczestnikom za udział! 
Dziękujemy Pani Joannie Zdybel za popro-
wadzenie wydarzenia!
Dla zainteresowanych tym szkoleniem 
mamy dobrą informację! To nie była jedy-
na edycja w tym roku!
Śledźcie informacje na naszym fanpage’u, 
już niedługo pojawi się możliwość zapisa-
nia na kolejną edycję kursu ortoptyczne-
go, który planujemy na 18 - 19 września 
2021 r.

 

Walne zgromadzenie
W dniu 9 czerwca 2021 roku w sali KRIO 
odbyło się Walne Zgromadzenie człon-
ków Cechu Optyków w Warszawie. Ze-
branie miało charakter sprawozdawczy. 
Starszy Cechu Małgorzata Leszczyńska 
zaprezentowała podsumowanie działal-
ności Zarządu za rok 2020. 
Przede wszystkim podziękowała wszyst-
kim członkom Cechu Warszawskiego 
za aktywność oraz podkreśliła fakt, iż 
rok 2020 obfitował w realizację wielu 
nowych pomysłów. Jako najważniejsze 
przedsięwzięcie członkowie uznali projekt 
PNO czyli nadawanie numerów optykom                          

z kwalifikacjami. Polski Numer Optyka 
jest szansą na integrację środowiska, bu-
dowanie silnej reprezentacji zawodowej          
i uregulowanie zawodu. 
Intensywne działania w mediach spo-
łecznościowych stały się istotnym źród-
łem informacji dla optyków. Dzięki roz-
powszechnieniu przez Cech informacji              
o możliwości szczepień w grupie zero 
dla osób zajmujących się zaopatrzeniem          
w wyroby medyczne, znaczna część opty-
ków skorzystała z tego przywileju. 
Podczas spotkania omawiane były kwe-
stie związane z rozwojem organizacji 
oraz oczekiwań środowiska. Poruszo-
no również zasadność przynależności 
do KRIO, która mając wpisane w swoim 
statucie jako podstawowe zadanie „za-
pewnienie   zrzeszonym w Izbie cechom 
pomocy w realizacji zadań statutowych” 
uchyla się od  tego obowiązku. Mimo 
wystosowania wielu oficjalnych pism 
oraz próśb z uzasadnieniem, zarząd 
KRIO odmówił jakiejkolwiek wsparcia,                                                                               
a nawet nie poinformował zarządu Ce-

chu w oficjalny sposób o takiej odmowie. 
Takie działania KRIO wzbudzają uzasad-
nione obiekcje i wątpliwości co do re-
alizacji zadań statutowych KRIO. Zjazd 
Delegatów Cechu Optyków w Warsza-
wie uznał, iż KRIO w ten sposób działa 
na szkodę wszystkich organizacji cecho-
wych. 
Cech Optyków w Warszawie zwiększył 
liczbę członków od 2019 roku o blisko 
30%, co jednoznacznie pokazuje, że wy-
tyczony plan działania jest właściwy. Ten 
niesamowity wynik zawdzięczamy pracy 
całej społeczności cechowej i jej sympa-
tykom zapraszając swoich znajomych do 
organizacji. 
Dziękujemy, że jesteście z Nami! 

Zjazd delegatów
Dnia 14.06.2021 r. w sali Związku Rzemio-
sła Polskiego odbył się Zjazd Delegatów 
KRIO. Cech Optyków w Warszawie repre-
zentowany był przez 13 delegatów. Pod-
czas spotkania, zgodnie z ustaleniami, 
reprezentanci zwrócili się do delegatów    

Wspierają nas Cech Optyków w Warszawie
Bieżące działania - lipiec 2021 
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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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Salony Optyczne Irena 
i Wojciech Sala

Bieżące sprawy

Najważniejsze 
wydarzenia



z prośbą o objęcie patronatem projektu 
nadawania Polskiego Numeru Optyka 
przez KRIO. Niestety, takiego wsparcia nie 
uzyskaliśmy.

Showroom PGO OPTOM 
W dniach 19-20 czerwca 2021 członkowie 
Cechu Optyków w Warszawie uczestniczy-
li w integracyjno-branżowym spotkaniu 
Partnerskiej Grupy Optycznej OPTOM.
Na specjalnie przygotowanym stoisku od-
powiadali na pytania dotyczące przynależ-
ności do organizacji branżowych i zachęcali 
do składania wniosków o Polski Numer Op-
tyka.
Dzięki licznym rozmowom i aktywnej dzia-
łalności reprezentacji otrzymaliśmy 8 dekla-
racji członkowskich i 15 wniosków o PNO!

Coraz więcej optyków z kwalifikacjami 
dostrzega potrzebę zrzeszania się w orga-
nizacjach branżowych. Potrzebują jednak 
więcej informacji o przywilejach i obo-
wiązkach
Do Cechu może dołączyć każdy, kto posia-
da kwalifikacje zawodowe i prowadzi dzia-
łalność optyczną. 
Działamy z Wami dla Was!

Smutna wiadomość
Z głębokim żalem i smutkiem zawiada-
miamy, że 10 lipca 2021, przeżywszy 92 
lata, po długiej chorobie, opatrzony Św. 
sakramentami, zmarł Zdzisław Robak.
Związany był z branżą optyczną od ponad 
70 lat, a w Warszawie znali go chyba wszy-

scy, którzy noszą okulary. Miał możliwość 
spojrzenia prosto w oczy największym pol-
skim gwiazdom i politykom.
Choroba spowodowała, że lata temu zmu-
szony był do wycofania się z aktywnego 
życia zawodowego.
Msza Św. żałobna odprawiona została           
w dniu 16 lipca 2021 o godzinie 11:30           
w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ul. Borkowska 1 (Stara Miłosna), po czym 
nastąpiło przewiezienie Zmarłego na miej-
sce spoczynku, tj. na Cmentarz w Marysi-
nie Wawerskim.
Składamy najszczersze kondolencje dla ro-
dziny i najbliższych.
 

Eurooptyk Mariusz Jaros
 Eurooptyk to dynamicznie rozwijająca się 
sieć salonów optycznych. Zapraszamy ser-
decznie do naszych salonów w Kielcach:
•  ul. Karczówkowska 45 (przychodnia 
„ZDROWIE”)
•  ul. Świętokrzyska 20 (Galeria ECHO)
•  ul. Warszawska 26 (Galeria KORONA)
Oferujemy usługi z zakresu optyki okula-
rowej oraz diagnostyki i badania wzroku. 
Nasi dyplomowani optycy, optometryści, 
ortoptyści, jak również stale współpracu-
jący z nami lekarze okuliści, zapewniają 
kompleksową i rzetelną obsługę.
Jesteśmy jednym z najbardziej rozpozna-
walnych optyków w województwie świę-
tokrzyskim. Profesjonalne doradztwo, swo-
bodny dostęp do opraw, konkurencyjne 
ceny oraz dogodna lokalizacja w różnych 
częściach miasta to gwarancja zadowole-
nia naszych Klientów.
Jako nieliczni w Polsce, mamy możliwość 
zademonstrowania pacjentowi jak będzie 
docelowo widział w okularach progresyw-

nych (na wszystkie odległości) oraz biuro-
wych (na odległości pośrednie). 
W większości salonów są jedynie pokazy-
wane zdjęcia demonstracyjne lub filmy 
instruktażowe. W naszym salonie takie 
okulary przymierzamy dając pacjentowi 
możliwość zapoznania się  z  widzeniem 
w soczewce progresywnej lub biurowej.         
W ten sposób klient nie czuje się zaskoczo-
ny i jest doskonale uświadomiony o moż-
liwościach widzenia w różnych rodzajach 
soczewek.
Specjalizujemy się w doborze pomocy op-
tycznych dla osób słabowidzących, którym 
klasyczne okulary nie wyostrzają widzenia 
w wystarczającym stopniu. Większość  tych 
pomocy jest w 100 % refundowana przez 
NFZ.

Jako nieliczni specjalizujemy się w skutecz-
nym doborze pomocy wzrokowych dla 
DALTONISTÓW. Poprzez stosowanie socze-
wek korekcyjnych można spowodować, że 
daltonista będzie widział kolory, których 
wcześniej nie obserwował. W 80% przy-
padków daltonizmu częściowego możli-
wa jest całkowita korekcja niedowidzenia 
barw.

Mr Hilary Małgorzata Gołota 
Salon Optyczny Mr Hilary mieści się przy 
ulicy Bellottiego 1 lokal nr 3 w Warszawie.
W naszym salonie, zlokalizowanym na 
warszawskiej Woli, prowadzimy sprzedaż 
szerokiej gamy produktów renomowa-
nych firm. Posiadamy wieloletnie doświad-
czenie w sprzedaży okularów i szkieł kon-
taktowych.
Naszym Klientom oferujemy okulary zróż-
nicowane zarówno wizualnie, jak i ceno-
wo. Dzięki temu w profesjonalny sposób 
pomagamy w doborze idealnego produk-
tu do indywidualnych potrzeb Klienta. 

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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Planując zakup okularów pragniemy, aby 
były wygodne, a ich kształt i kolor paso-
wały do twarzy. Jednak odpowiednie do-
branie oprawek nie jest łatwym zadaniem. 
Dlatego też w salonie Mr Hilary podcho-
dzimy do każdego Klienta indywidualnie, 
pomagamy wybrać spośród wielu modeli 
ten, który podkreśli walory twarzy i będzie 
pasował do stylu życia. Przede wszystkim 
dbamy, by oprawy nie były zbyt ciężkie, 
czy też ciasne.
Jesteśmy profesjonalistami, dlatego też, 
dobierając oprawy wiemy, że górna część 
oprawek nie powinna zasłaniać brwi, zaś 
dolna dotykać policzków. Okulary powin-
ny być dobrane proporcjonalne do twarzy 
ich właściciela.
W naszym salonie dostępny jest szeroki 
wybór oprawek, szkieł optycznych, socze-
wek kontaktowych. Prowadzimy sprzedaż 
produktów wielu marek, jednocześnie słu-
żymy pomocą w wyborze optymalnego 
rozwiązania.
W ofercie posiadamy zarówno oprawki dla 
dzieci, jak i osób dorosłych. Ponadto ofe-
rujemy możliwość zamówienia, na życze-
nie Klienta, konkretnego produktu spoza 
oferty.

Omaz Jerzy Jarosz
Nasza rodzinna firma OMAZ działa w bran-
ży optycznej od 1995 roku. Zapraszamy do 
Salonu Optycznego OMAZ, przy ul. Kon-
dratowicza 18, w Warszawie.
 Do naszej pracy podchodzimy z zaangażo-
waniem i pasją.
Zajmujemy się doborem szkieł okularo-
wych oraz soczewek kontaktowych.
Posiadamy w pełni wyposażony gabinet 
okulistyczny. Pomagamy w doborze naj-
odpowiedniejszych opraw okularowych     
i okularów przeciwsłonecznych.

Nasze kolekcje są stale uzupełniane i uak-
tualniane zgodnie ze standardami optyki 
oraz trendami mody.
Realizujemy recepty prywatne oraz refun-
dowane przez NFZ, jak również oferujemy 
porady specjalistów, okulisty i optometry-
sty.
Wykonujemy naprawy okularów.
W naszej ofercie mamy soczewki kontak-
towe.
Można u nas także wykonać okulary z ko-
rekcją barw - dla daltonistów.

Zakład Optyczny Mariusz Koza
Właścicielem Salonu Optycznego w Ełku 
przy ul. Mickiewicza 15, jest Mariusz Koza 
- mistrz optyki okularowej - zatrudniający 
wykwalifikowaną kadrę.
Zakład Optyczny rozpoczął swoją działal-
ność w 1990 roku, obecnie firma cieszy się 
dużą popularnością i uznaniem w regio-
nie.
Fachowe doradztwo i szeroki wachlarz 
usług, jakim dysponujemy, pozwala na-
szym Klientom korzystać z najnowszych 
osiągnięć techniki w zakresie produkcji 
szkieł i opraw okularowych.
Dzięki temu mamy możliwość wykonania 
okularów spełniających wszelkie wyma-
gania użytkowników. Naszym celem jest 
troska o indywidualnego Klienta, a także 
natychmiastowa realizacja zamówień oraz 
napraw serwisowych.
Naszym przesłaniem jest umożliwienie lu-
dziom coraz lepszego widzenia dzięki no-
woczesnym technologiom opracowanym 
przez firmy specjalizujące się w optyce.
Prace okularowe wykonujemy na miejscu 
dzięki własnym urządzeniom profilującym 
soczewki okularowe. Salon gwarantuje 
precyzję pomiarów i montażu dzięki cyfro-

wemu systemowi Video-centracji.
Współpracujemy z lekarzem okulistą i op-
tometrystą pracującymi na najnowocześ-
niejszym sprzęcie do badań.
Oferujemy szeroki wybór opraw okularo-
wych, wykonanych z metalu, tworzywa,       
a także oprawy bezniklowe i antyalergicz-
ne,  oprawy z grilamidu.
Wykonujemy usługę wstawienia w okulary 
przeciwsłoneczne szkieł barwionych ko-
rekcyjnych, jak również w okulary sporto-
we szkieł korekcyjnych.
W naszym salonie służymy Państwu profe-
sjonalną pomocą. Bardzo ważne jest, aby 
osoba nosząca okulary czuła się w nich do-
brze,  by okulary były dla niej jak najmniej-
szym ciężarem. Jesteśmy profesjonalistami 
i wiemy, że ma to znaczenie. Wiemy też jak 
ważny jest dobór odpowiedniego kształtu 
oprawek, tak by podkreślać i uwypuklać 
korzystne elementy twarzy.
W naszej firmie, dzięki wyszkolonej kadrze, 
pomożemy wybrać Państwu produkt do-
stosowany pod względem estetycznym 
i praktycznym, spełniający indywidualne 
wymagania.

Nasza dewiza to „Maksymalna jakość usług 
optycznych w minimalnym czasie i dobrej 
cenie”.

Alter Optica Krzysztof Kujawa i Julita 
Bartoszuk
Na opinię renomowanego „Optyka w Bia-
łymstoku” pracujemy od 1999 roku, dzięki 
czemu zaufało nam już bardzo wielu klien-
tów. Zawsze dbaliśmy i nadal dbamy o to, 
aby nasze usługi optyczne wykonywane 
były z najwyższą starannością i profesjo-
nalizmem, a nasza oferta zawierała tylko 
te markowe produkty, które niosą ze sobą 
jakość.

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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Salony Optyczne AlterOptica tworzą lu-
dzie, którzy posiadają wykształcenie oraz 
doświadczenie w optyce okularowej, opto-
metrii i ortoptyce. Pozwala to na propono-
wanie w naszych gabinetach, najlepszych 
sposobów szeroko rozumianej korekcji 
wzroku.
Dużą wagę przykładamy do poszerzania 
naszej wiedzy i rozwijania umiejętności, co 
daje możliwość oferowania innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie optyki okularowej        
i terapii widzenia w naszym mieście.
W związku z tym uważamy, że wysoki po-
ziom wykonania usług optyczno-optome-
trycznych jest wartością, która powinna 
mieć odpowiednią cenę.
Kompleksowe badanie wzroku oferujemy 
w obu naszych salonach. Ponadto, dobie-
ramy pomoce optyczne dla słabowidzą-
cych oraz specjalizujemy się w terapii wi-
dzenia.
W salonie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
19 lok.4 prowadzimy Gabinet Ćwiczeń 
Ortoptycznych i Terapii Widzenia AlterOp-
tica Kids, stworzony z myślą o naszych naj-
młodszych pacjentach, który to stał się już 
miejscem rozpoznawalnym w wojewódz-
twie podlaskim.

Optyk Liszka 
Salon Optyczny Omega Optyk w Prudniku 
został założony w 1981 r. przez Czesławę 
Michałowską-Liszkę, a od 2010 roku pro-
wadzony jest przez syna Macieja Liszkę.
Już od niemal 40 lat troszczymy się o wzrok 

naszych Klientów, dbając o najwyższą ja-
kość usług.
Nasza świetnie wyszkolona kadra wciąż 
doskonali i rozwija swoje umiejętności, 
aby zapewnić obsługę na najwyższym 
światowym poziomie.
Nasze okulary i pomoce optyczne wyko-
nuje w tej chwili już drugie pokolenie op-
tyków.
Dysponujemy doskonałym zapleczem tech-
nologicznym i najnowocześniejszym sprzę-
tem dzięki czemu nasze okulary i pomoce 
optyczne wykonywane są niezwykle staran-
nie i dokładnie.
Dodatkowo troszczymy się, aby nasza 
oferta była niezmiennie atrakcyjna, a pro-
ponowane przez nas okulary były modne 
i nadążały za najnowszymi trendami mody 
w optyce.
Naszym najważniejszym celem jest jakość    
i estetyka wykonanych okularów. Stawia-
my na najlepsze, sprawdzone i renomo-
wane marki. Dokładamy starań, aby zaku-
pione u nas okulary spełniały najwyższe 
standardy użytkowe i estetyczne, a Klien-
tom zapewniały jak największy komfort 
widzenia.
W salonie optycznym Omega Optyk                
w Prudniku zapewniamy profesjonalne 
badanie wzroku przy użyciu najnowo-
cześniejszych rozwiązań technologicz-
nych. Wykonujemy je przy zachowaniu 
wysokiego rygoru higienicznego.
Od września 2020 roku firma rozszerzyła 
działalność otwierając nowy salon klasy 

premium we Wrocławiu, przy ul. Waloń-
skiej 19, pod nazwą –„Pracownia Optycz-
na Maciej Liszka”.

W grupie siła, a zjednoczenie optyków 
istotą przyszłości zawodu. Dla Cechu Op-
tyków w Warszawie bardzo ważne jest, 
aby nasze środowisko miało silną repre-
zentację. Tylko w ten sposób możemy 
budować organizację, która będzie nas 
reprezentować, integrować, pobudzać do 
działania, angażować członków do wspól-
nych projektów. Nie jest to tylko życze-
nie, ale konieczność bez której realizacja 
ochrony naszej profesji nie będzie możli-
wa. Przynależność do organizacji branżo-
wych to przywilej znalezienia się w gronie 
optyków profesjonalistów.
Już dziś złóż deklarację członkowską: 
http://cechoptyk.waw.pl/wstap-do-ce-
chu/

Zapraszamy do śledzenia 
naszych działań!

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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1. Wstęp.
Zmęczenie wzroku

Dzisiejsze społeczeństwo narażo-
ne jest na ciągły kontakt z ekra-  
nem cyfrowych urządzeń, takich 
jak: telewizja, komputery czy 
smartfony. Używamy ich obecnie 
nie tylko do pracy, ale również                  
w celach towarzyskich czy rozryw-
kowych. Borykamy się z tzw. cy- 
frowym zmęczeniem oczu na- 
zywanym także zespołem widze-
nia komputerowego, jest to 
szereg objawów związanych ze 
wzrokiem. 
Występujące objawy dzielimy na 

dwie główne kategorie. 
Są to objawy związane z akomo-
dacją lub obuocznym stresem 
wzroku, a także objawy związane    
z zespołem suchego oka (ZSO). 

ZSO uważany jest za istotną etiolo-
giczną przyczynę cyfrowego 
zmęczenia wzroku. Na cyfrowe 
zmęczenie naszego wzroku wpły-
wają takie czynniki jak: zmieniona 
charakterystyka mrugania, wpływ 
środowiska, a także kąt patrzenia. 
Pracując w środowisku biurowym 
jesteśmy narażeni na niską wilgot-
ność powietrza, która spowodo-
wana jest obecnością wentylato-

rów, czy klimatyzatorów, co 
wpływa na unoszenie się cząstek 
kurzu w powietrzu. Przebywanie          
w takich pomieszczeniach sprzyja 
wysychaniu rogówki [1].

Na powierzchni naszego oka znaj- 
duje się �lm łzowy, który jest ściśle 
związany z powierzchnią oka. 
Składa się z 3 warstw: 
1. mucynowej, 
2. wodnej,
3. lipidowej. 
Na rys. 1 została pokazana sche- 
matyczna budowa oka.  
Do zadań �lmu łzowego należy 
ochrona przedniej powierzchni 
oka, ale także udział w wydalaniu 
obumarłych komórek oraz ele- 
mentów przemiany materii na- 
błonka. Jest ostatnim elementem 
optycznej struktury oka, który 
zapewnia prawidłowe załamywa-
nie promieni świetlnych [2].

Mruganie jest niezbędnym pro- 
cesem w celu utrzymania �zjolo-
gicznego środowiska łez na po- 
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Rysunek 1. Budowa �lmu łzowego [6]
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Abstrakt:  Celem pracy było zbadanie wpływu spożycia polifenoli na subiektywne uczucie zmęczenia wzroku 
osób pracujących przed monitorem ekranowym. Badania prowadzone na grupie 100 osób wykazały, że spoży-
wanie takich związków jak polifenoli, Flawan – 3 – ole, �awonoidy oraz kwasów fenolowych ma istotny wpływ na 
występowanie objawów zmęczenia wzroku, zaś spożywanie takich związków jak stilbeny, czy lignany nie ma 
większego wpływu na odczucie zmęczenia wzroku.



Polifenole dietetyczne

Flawonoidy                                                   Kwasy fenolowe                                                           Stilbeny                               Lignany

Kwas kawowy      Kwas chlorogenowy      Kwas felurowy                   Resweratol Secoisolariciresinol

Flawony                                    Flawonole                        Flawanony                       Flawanole                        Izo�awony                           Antocjany

wierzchni oka.  Prawidłowe funk-
cjonowanie wymaga odpowied-
niej częstotliwości oraz prawidło-
wego (pełnego) mrugania. 
Badania przeprowadzone przez 
Nakamorii i wsp. [3] wykazały, że 
podczas pracy z wykorzystaniem 
monitorów komputerowych, 
częstość mrugnięć zmniejsza się,              
a tym samym zwiększa się czas  
pomiędzy poszczególnymi mru- 
gnięciami. 
Do tworzenia warstwy lipidowej 
�lmu łzowego przyczyniają się 
wydzieliny gruczołów Meiboma. 
Warstwa ta jest niezbędna do 
utrzymania prawidłowego na- 
wilżenia oka. 
Jeżeli występują niedobory 
warstwy lipidowej następuje 
zwiększenie parowania warstwy 

wodnej z powierzchni oka. Kolejne 
badania prowadzone przez Wu           
i wsp. [4] wykazały, że przedłużony 
czas pracy przy monitorach 
ekranowych jest dodatnio sko- 
relowany ze zmniejszonym wy- 
dzielaniem warstwy lipidowej          
z tych samych gruczołów, a także          
z ich zanikiem [5].

Związki polifenolowe

Nazywane także polifeonolami są 
dużą grupą wtórnych metaboli-
tów roślin. Różnią się one struktu-
rą, masą cząsteczkową, a także 
właściwościami �zycznymi, che-  
micznymi oraz biologicznymi. 
Do grupy tych związków można 
zaliczyć kilka tysięcy związków. 
Na rys. 2 przedstawiony został 

podział polifenoli dietetycznych. 
Największą biologiczną aktywno-
ścią charakteryzują się: lignany, 
stilbeny, izo�awony, �awonoidy      
i katechiny. Cechą wspólną po- 
wyższych związków jest łatwość 
dołączenia się do reakcji redoks. 

Dzięki możliwości przenoszenia 
elektronów i protonów same 
łatwo ulegają utlenieniu, ale 
również pośredniczą w procesie 
utleniania innych związków, które 
bezpośrednio z tlenem nie reagu-
ją [7]. 

Związki polifenolowe nie są syn-  
tezowane w organizmach zwie- 
rzęcych, a pobierane z otoczenia 
wraz z pożywieniem.

Rysunek 2. Budowa i podział związków polifenolowych [9]

Tabela 1. Związki polifenolowe w pożywieniu [10,11]

W tabeli 1. zostały przedsta-
wione źródła dietetyczne 
polifenoli.
 
Przetwory owocowe i wa- 
rzywne również są źródłem 
substancji fenolowych, nie- 
stety zawierają ich znacząco 
mniejsze ilości niż świeże 
warzywa i owoce lub świeżo 
przygotowane z nich soki[8].

Grupa polifenoli Produkty żywnościowe

Flawonole Szpinak, cebula, ciemne winogrona, jabłka, czarna porzeczka, brokuły,
truskawki, pietruszka korzeń, seler korzeń, pomidor czerwony

Flawony Seler korzeń, wiśnie, winogrona, nać pietruszki, cytryna, jabłka

Flawanony Pomarańcze, grejpfruty

Flawanole Czerwone winogrona, brzoskwinie, jabłka

Antocyjany Czarna porzeczka, malina, winogrona, jabłka

Fenylokwasy Borówki, maliny, jabłka, wiśnie, brzoskwinia, truskawka, czarna porzeczka

Stilbeny Owoce jagodowe, czerwone wino winogronowe, winogrona, orzechy
Lignany Siemię lniane
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Proces zapalny

Stres oksydacyjny jest uznawany za ważny czynnik etiologiczny w procesie starzenia się, a także w różnych 
chorobach takich jak: cukrzyca, nowotwory, czy Alzheimer. 
Występowanie wzmożonego stanu zapalnego może świadczyć o reakcji obronnej organizmu. W przypadku 
występowania przedłużającego się stanu zapalnego ma to niekorzystne działanie na nasz organizm [10]. 
Na powstawanie zmian starczych w plamce żółtej wpływ ma działanie stresu oksydacyjnego. Równowaga 
oksydacyjno – antyoksydacyjna polega na tym, że ilość i szybkość powstających reaktywnych form tlenu (RFT) 
nie przekracza wydajności mechanizmów antyoksydacyjnych. Opisany proces wpływa na prawidłowe działanie 
organizmu oraz jego homeostazę. 

Oko ludzkie narażone jest na niekorzystny wpływ wolnych rodników ze względu na dużą ekspozycję na światło. 
Na skutek reakcji fotochemicznych zachodzących w warstwie fotoreceptorów powstają nadreaktywne formy 
tlenu [11]. Na rys. 3 przedstawiono podsumowanie stresu oksydacyjnego w chorobach oczu. Ze względu na 
nierównowagę pomiędzy produkcją, a neutralizacją RFT powoduje utlenianie składników komórkowych,                  
a w efekcie nieprawidłowe funkcjonowanie i degenerację siatkówki [12]. 

Wpływ związków polifenolowych na wzrok

Wielogodzinna praca przy komputerze czy ekranach może powodować przemęczenie oczu, zaburzenia 
mikrokrążenia siatkówkowego i naczyniowego, skutkować pogorszeniem widzenia. Hofecker założył, że u osób 
starszych (po 70 r.ż.) efektywności działania organizmu spada nawet o połowę. Przyczyną obniżenia wytrzyma-
łości organizmu mogą być niedobory żywieniowe. W takim wypadku niezbędne jest uzupełnianie powstałych 
braków substancji odżywczych [13].
 
Polifenole to m.in. antocyjany, pochodne kwasów hydroksycynamonowego, benzoesowego i glikozydy 
�awonowe. Zmiany aktywności enzymatycznych parametrów takich jak np. laktany prowadzą do uszkodzenia 
siatkówki. 
Prowadzone badania wykazały, że antocyjany wpływają dobroczynnie na owe enzymy, a także wykazują 
ochronne działanie trójtorowe w relacji mikrokrążenie - tkanka.
Poprawiają krążenie wydolności żylnej, wspomagają problemy wynikające z retinopatii cukrzycowej (osłabiona 
fotowrażliwość) oraz niwelują dolegliwości wzrokowe wynikające z pochodzenia funkcjonalnego. 
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Rysunek 3. Podsumowanie stresu oksydacyjnego w chorobach oczu [12]
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Istnieją przypuszczenia, iż działa-
nie dobroczynne antocyjanów 
na oczy jest skutkiem ich wpływu 
na kolagen w oku oraz zwiększa 
przepuszczalność naczyń kapi- 
larnych komponentu. Jest on 
spowodowany spoczynkowym 
sygnałem docierającym z pnia 
mózgu. Wynosi on w przybliżeniu 
od 1 (u osób młodych) do 2 dioptrii 
(u dzieci) [6]. 
Badania prowadzone na pacjen-
tach z barwnikowym zwyrodnie-
niem siatkówki pokazały, że po 
zastosowaniu antocyjanów po- 
prawie uległ zakres widzenia                    
i krzywa adaptacji [14]. Polifenole 
mogą hamować fotooksydację 
A2E w komórkach macierzystych 
nabłonka barwnikowego siatków-
ki (RPE), która jest źródłem stresu 
oksydacyjnego. Działanie prze- 
ciwzapalne polifenoli w komór-
kach RPE jest związane z regulacją 
różnych interleukin i szlaków 
sygnałowych [13].

Kwasy fenolowe

Borówka czernica - jest to dosko-
nałe źródło antocyjnaów. Używa-
na w medycynie ludowej przy 
niedoborach witaminy C. Niedo-
bór ten powodował takie choroby 
jak szkorbut, cukrzyca czy infekcje 
układu moczowego. W XX wieku 
zauważono, że rośliny te oddziału-
ją na naczynia krwionośne oraz 
mają znaczenie w oftalmologii. 
Piloci �rmy Royal Air Force, którzy 
spożywali dżem z borówki czerni-
cy, zauważyli poprawę widzenia   
o zmroku. Analizy jakie przepro-
wadzono na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat wykazały, że 
obecność antocyjanów może 
pozytywnie wpływać na naczynia 
krwionośne, choroby pochodze-

nia naczyniowego, a także mieć 
wpływ w oftalmologii. 
Z liści oraz owoców borówek 
bogatych w przeciwutleniacze 
uzyskuje się wyciągi poprawiające 
niektóre dolegliwości wzroku, a tak- 
że niweluje kruchość naczyń. 
W owocach tych występują �awo-
noidy, witaminy, kwasy organicz-
ne, czy też terpeny [15]. 

Flawan 3 – ole

Badania wykazały, że sok żurawi-
nowy o zwery�kowanej zawarto-
ści fenolu, ochronnie działa na 
linie komórkowe nabłonka barw-
nikowego siatkówki (APRE – 19) 
pod wpływem stresu oksydacyj-
nego, który wywołany jest ekspo-
zycją na światło niebieskie. Wang                                                   
i wsp. [16] badali wpływ antocyja-
nów z różnymi aglikonami wyizo-
lowanymi z owoców takich jak: 
borówki, truskawki i jeżyny na 
produkcję reaktywnych form 
tlenu (RFT) w komórkach ARPE -19 
wystawionych na działanie światła 
widzialnego. Spośród wszystkich 
testowanych związków C3g 
(3-O-β-D glukozyd cyjanidyny) 
okazał się najskuteczniejszym 
neutralizatorem RFT, a także 
regulował w dół czynnik wzrostu 
śródbłonka naczyniowego (VEGF) 
oraz hamował starzenie wywoła-
ne ekspozycją na światło. Wyniki 
te pokazują, że obecność grupy 
ortyhydroksylowej w strukturze 
związku C3g może być decydują-
cym czynnikiem o jego wysokiej 
aktywności biologicznej – przeci-
wangiogennej, przeciwutleniają-
cej oraz przeciwstarzeniowej [13].

Stilbeny

Istnieje coraz więcej dowodów, że 

�tochemikalia, przez swoje właś- 
ciwości przeciwzapalne, mogą 
potencjalnie wpływać na zapobie-
ganie oraz leczenie chorób oczu 
związane z wiekiem. Reswertrol 
jest stilbenoidem, pochodzenia 
naturalnego. Związek ten znaj- 
duje się w winogronach oraz                                                        
w czerwonym winie. Zaintereso-
wanie tym związkiem zaczęło się, 
gdy mówiono o zdrowotnych 
korzyściach płynących ze spoży-
wania czerwonego wina. Od tego 
momentu wiele badań skupiło się 
na biologicznym działaniu reswer-
tratolu. Badania pokazują, że ma 
silne działanie przeciwutleniające 
oraz przeciwzapalne. Stany zapal-
ne oraz stres oksydacyjny odgry-
wają ważną rolę w inicjacji, a także 
progresji chorób oczu związanych 
z wiekiem. Reswertratol wykazuje 
działanie na apoptozę, angioge-
nezę, czy też dysfunkcję mito-
chondriów, które związane są                                                                          
z chorobami oczu [17].

Lignany

Siemię lniane jest bogatym 
źródłem liganów. Ekstrakty po- 
chodzące z siemienia lnianego 
wykazują aktywność ochronną 
przed stresem oksydacyjnym oraz 
przeciwutleniającą. 
ZSO (Zespół suchego oka) jest 
bardzo rozpowszechnioną, a także 
wieloczynnikową chorobą, która 
charakteryzuje się utratą homeo- 
stazy �lmu łzowego. Jednym                        
z podstawowych mechanizmów 
ZSO jest niestabilność �lmu 
łzowego. 
Do objawów ZSO należą: niewy-
raźne widzenie oraz odczuwalne 
zmęczenie oczu, które mogą 
negatywnie wpływać na nasz 
wzrok.



Downey i in. w 2020 roku opubli-
kowali badania, w których stwier-
dzono, że osobom z ZSO podawa-
no krople wzbogacone w olej                                                   
z siemienia lnianego, co wykazało 
że krople te niwelowały objawy 
wzrokowe [18]. W 2015 roku 
opublikowano badania, które 
polegały na przeprowadzeniu 
ankietyzacji internetowej wśród 
specjalistów, a także badaczy ZSO. 
Ankietę wypełniło 115 respon-
dentów. Z tego badania wynika, 
że aż 1/3 badanych polecała 
swoim pacjentom spożywanie 
siemienia lnianego, które miało 
wspomagać leczenie ZSO [19].

Wpływ światła niebie-
skiego na oko

Rogówka i soczewka oka prze-
puszczają promieniowanie światła 
niebieskiego (zakres 380 – 520 
nm, w którego skład wchodzi 
część promieniowania nad�oleto-
wego), które dociera do dna oka. 
Tam światło to zostaje pochłonię-
te przez cząsteczki pigmentu 
melaniny w siatkówce, melanocy-
ty w naczyniówce oraz hemoglo-
binę w naczyniach krwionośnych. 
Podczas dużej ekspozycji na świa- 
tło, oko ludzkie narażone jest na 
reakcje fotochemiczne, które 
przyspieszają starzenie się siat- 
kówki [20]. 

Oko ludzkie rozpoznaje fale o dłu- 
gości od 400 do 700 nm. Diody 
elektroluminescencyjne (LED) to 
złożone półprzewodniki, które 
zmieniają prąd elektryczny w świa- 
tło spójne o wąskim spektrum, 
dostępne w zakresie długości fal 
od pasma widzialnego, do bliskiej 
podczerwieni. Światło niebieskie 
zawarte jest w białym świetle            

z diod LED. Mimo iż ilość światła                    
w ciągu dnia nie jest intensywna, 
to długotrwałe narażanie na 
światło może mieć szkodliwy 
wpływ na wzrok [21]. 
Światło LED obecnie stosuję się 
nie tylko do oświetlenia, ale także 
używane jest w urządzeniach 
mobilnych, takich jak smartfony, 
oraz wykorzystywane w laptopach, 
tabletach czy telewizorach. 

W obecnych czasach zmienił się 
także sposób czytania. Wcześniej 
światło używane było do odbicia 
od kartek papieru, teraz używane 
jest bezpośrednio do oświetlania 
smartfonów, czy tabletów [22]. 
Komórki nabłonka rogówki reagu-
ją na promieniowanie UV. 
Uszkodzenia rogówki, które wy- 
wołane są tym promieniowaniem, 
mogą być skutkiem stresu oksyda-
cyjnego w wyniku miejscowego 
wytworzenia RFT, w tym związ-
ków takich jak nadtlenek wodoru, 
anionów podtlenkowych oraz 
rodników hydroksylowych. 

Stres oksydacyjny prowadzi do 
uszkodzenia DNA, lipidów, a tak- 
że do zahamowania i dezaktywa-
cji białek, co w konsekwencji 
prowadzi do zakłócenia ogólnej 
funkcji biologicznej. Badania 
wykazują, że stres oksydacyjny, 
który wywołany jest przez 
działanie światła UV – B zwiększa 
ekspresję cytokin prozapalnych, 
czynników wzrostu oraz enzy-
mów pośredniczących w biosyn-
tezie prostaglandyn oraz leuko-
trienów, a także enzymów prze- 
ciwutleniających w komórkach 
nabłonka rogówki, co sugeruje, 
że światło UV – B może uszka-
dzać tkanki nabłonka na 
powierzchni oka oraz wywoły-

wać stan zapalny [21]. 
Badania Jaadane i wsp. przepro-
wadzone zostały na szczurach. 
Oczy ich były naświetlane 4 różny-
mi rodzajami niebieskich diod            
LED (449, 467, 473 oraz 507 nm). 

Wyniki wykazały uszkodzenie 
komórek wywołanych przez diody 
LED, badając stres oksydacyjny, 
ścieżki odpowiedzi na stres i iden- 
ty�kacje szlaków śmierci komó-
rek. Światło LED spowodowało 
uszkodzenie oksydacyjne siat- 
kówki. Zaobserwowano również 
utratę fotoreceptorów, a także 
aktywację apoptozy, nekropo- 
ptozy oraz martwicy. Zauważono 
również zależność efektów szko- 
dliwych od długości fali [23].

Światło widzialne, a zwłaszcza 
niebieskie, może mieć szkodliwy 
wpływ na powierzchnię oka.

! Powierzchnia ludzkiego oka 
składa się z: 
• �lmu łzowego, • spojówki oraz           
• rogówki, które wraz z • cieczą 
wodnistą tworzą pierwszą �zycz-
ną, ale także biochemiczną barierę 
oka i odgrywają kluczową rolę                       
w zwalczaniu wolnych rodników. 

Główną patologią powierzchni 
oka, która związana jest z niepo- 
wodzeniem obrony antyoksydacyj- 
nej łez jest ZSO, gdzie znaczącą 
rolę odgrywa stres oksydacyjny. 

Wykazano, że związki polifenoli 
zawarte w zielonej herbacie oraz 
niezbędne kwasy tłuszczowe      
omega - 3 zmniejszają stan zapal-
ny w komórkach nabłonka rogów-
ki oraz poprawiają �lm łzowy                          
w doświadczalnym lub klinicznym 
suchym oku [21].  
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Istnieją przypuszczenia, iż działa-
nie dobroczynne antocyjanów 
na oczy jest skutkiem ich wpływu 
na kolagen w oku oraz zwiększa 
przepuszczalność naczyń ka- 
pilarnych komponentu. Jest on 
spowodowany spoczynkowym 
sygnałem docierającym z pnia 
mózgu. Wynosi on w przybliżeniu 
od 1 (u osób młodych) do 2 dioptrii 
(u dzieci) [6]. 
Badania prowadzone na pacjen-
tach z barwnikowym zwyrodnie-
niem siatkówki pokazały, że po 
zastosowaniu antocyjanów po- 
prawie uległ zakres widzenia                    
i krzywa adaptacji [14]. Polifenole 
mogą hamować fotooksydację 
A2E w komórkach macierzystych 
nabłonka barwnikowego siatków-
ki (RPE), która jest źródłem stresu 
oksydacyjnego. Działanie prze- 
ciwzapalne polifenoli w komór-
kach RPE jest związane z regula- 
cją różnych interleukin i szlaków 
sygnałowych [13].

Kwasy fenolowe

Borówka czernica - jest to dosko-
nałe źródło antocyjnaów. Używa-
na w medycynie ludowej przy 
niedoborach witaminy C. Niedo-
bór ten powodował takie choroby 
jak szkorbut, cukrzyca czy infekcje 
układu moczowego. W XX wieku 
zauważono, że rośliny te oddziału-
ją na naczynia krwionośne oraz 
mają znaczenie w oftalmologii. 
Piloci �rmy Royal Air Force, którzy 
spożywali dżem z borówki czerni-
cy, zauważyli poprawę widzenia                       
o zmroku. Analizy jakie przepro-
wadzono na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat wykazały, że 
obecność antocyjanów może 
pozytywnie wpływać na naczynia 
krwionośne, choroby pochodze-

nia naczyniowego, a także mieć 
wpływ w oftalmologii. 
Z liści oraz owoców borówek 
bogatych w przeciwutleniacze 
uzyskuje się wyciągi poprawiające 
niektóre dolegliwości wzroku, a tak- 
że niweluje kruchość naczyń. 
W owocach tych występują �awo-
noidy, witaminy, kwasy organicz-
ne, czy też terpeny [15]. 

Flawan 3 – ole

Badania wykazały, że sok żurawi-
nowy o zwery�kowanej zawarto-
ści fenolu, ochronnie działa na 
linie komórkowe nabłonka barw-
nikowego siatkówki (APRE – 19) 
pod wpływem stresu oksydacyj-
nego, który wywołany jest ekspo-
zycją na światło niebieskie. Wang                                                   
i wsp. [16] badali wpływ antocyja-
nów z różnymi aglikonami wyizo-
lowanymi z owoców takich jak: 
borówki, truskawki i jeżyny na 
produkcję reaktywnych form 
tlenu (RFT) w komórkach ARPE -19 
wystawionych na działanie światła 
widzialnego. Spośród wszystkich 
testowanych związków C3g 
(3-O-β-D glukozyd cyjnidyny) 
okazał się najskuteczniejszym 
neutralizatorem RFT, a także 
regulował w dół czynnik wzrostu 
śródbłonka naczyniowego (VEGF) 
oraz hamował starzenie wywoła-
ne ekspozycją na światło. Wyniki 
te pokazują, że obecność grupy 
ortyhydroksylowej w strukturze 
związku C3g może być decydują-
cym czynnikiem o jego wysokiej 
aktywności biologicznej – przeci-
wangiogennej, przeciwutleniają-
cej oraz przeciwstarzeniowej [13].

Stilbeny

Istnieje coraz więcej dowodów, że 

�tochemikalia, przez swoje właś- 
ciwości przeciwzapalne, mogą 
potencjalnie wpływać na zapobie-
ganie oraz leczenie chorób oczu 
związane z wiekiem. Reswertrol 
jest stilbenoidem, pochodzenia 
naturalnego. Związek ten znaj- 
duje się w winogronach oraz                                                        
w czerwonym winie. Zaintereso-
wanie tym związkiem zaczęło się, 
gdy mówiono o zdrowotnych 
korzyściach płynących ze spoży-
wania czerwonego wina. Od tego 
momentu wiele badań skupiło się 
na biologicznym działaniu reswer-
tratolu. Badania pokazują, że ma 
silne działanie przeciwutleniające 
oraz przeciwzapalne. Stany zapal-
ne oraz stres oksydacyjny odgry-
wają ważną rolę w inicjacji, a także 
progresji chorób oczu związanych 
z wiekiem. Reswertratol wykazuje 
działanie na apoptozę, angioge-
nezę, czy też dysfunkcję mito-
chondriów, które związane są                                                                          
z chorobami oczu [17].

Lignany

Siemię lniane jest bogatym 
źródłem liganów. Ekstrakty po- 
chodzące z siemienia lnianego 
wykazują aktywność ochronną 
przed stresem oksydacyjnym oraz 
przeciwutleniającą. 
ZSO (Zespół suchego oka) jest 
bardzo rozpowszechnioną, a także 
wieloczynnikową chorobą, która 
charakteryzuje się utratą homeo- 
stazy �lmu łzowego. Jednym                        
z podstawowych mechanizmów 
ZSO jest niestabilność �lmu 
łzowego. 
Do objawów ZSO należą: niewy-
raźne widzenie oraz odczuwalne 
zmęczenie oczu, które mogą 
negatywnie wpływać na nasz 
wzrok.
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26.05.2021, z rocznym opóźnieniem spo-
wodowanym pandemią Covid-19 weszło 
w życie rozporządzenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady UE 2017/745 w spra-
wie wyrobów medycznych z dnia 5 maja 
2017 (MDR). Rozporządzenie, które będzie 
stosowane bezpośrednio we wszystkich 
państwach członkowskich UE wprowadza 
wspólne regulacje dla rynku wyrobów 
medycznych, szczególnie w zakresie wpro-
wadzania wyrobów medycznych do ob-
rotu i użytkowania oraz bezpieczeństwa 
ich stosowania. Implementacja zapisów 
rozporządzenia wymaga od państw człon-
kowskich uchwalenia nowych, krajowych 
ustaw o wyrobach medycznych. Pierwszy 

projekt nowej polskiej ustawy o wyrobach 
medycznych został opublikowany w paź-
dzierniku 2019, a kolejny w lipcu 2020. 
Zapisy MDR oraz projektu polskiej ustawy 
o wyrobach medycznych zmieniają niektó-
re z dotychczasowych definicji, nakładają 
znaczne ograniczenia i nowe obowiązki 
np. w zakresie reklamy wyrobów medycz-
nych (określone szczegółowo w projekcie 
rozporządzenia ministra zdrowia w spra-
wie reklamy wyrobów medycznych, bę-
dącego załącznikiem do projektu ustawy).                     
W trakcie konsultacji KRIO składało uwagi 
dotyczące m.in. zasad reklamy okularów 
korekcyjnych, soczewek i opraw okularo-
wych zarówno w odniesieniu do pierw-
szego jak i drugiego projektu ustawy. 
Niestety, uwagi te nie zostały dotychczas 
uwzględnione przez projektodawcę. Do 
chwili oddania do druku niniejszej infor-
macji projekt nowej  ustawy o wyrobach 
medycznych nie trafił jeszcze pod obra-
dy Sejmu, stąd nie jest znany ostateczny 
kształt jej zapisów. O wszelkich zmianach 
przepisów związanych z branżą, KRIO na 
bieżąco informuje Członków zrzeszonych 
Cechów.                   

LEICA Eyecare wprowadza do swojej ofer-
ty soczewki magazynowe  w indeksie 1.60 
z materiału ESM (Eye Safety Material) od-
cinającego niechciane światło niebieskie 
w materiale soczewki, a nie za pomocą 
powłoki typu blue. Przez to soczewki za-
chowują naturalny wygląd i nie przekła-
mują kolorów. 
Soczewki LEICA 1.60 ESM stock standardo-
wo pokryte są najbardziej zaawansowaną 
powłoką Aquadura VISION® niwelującą 
niechciane refleksy, super oleofobową         
i niezwykle odporną na zarysowania.
Na powłokę Aqudura VISION ® udzielana 
jest 3 letnia gwarancja. 
Szczegóły PRIME VISIO Polska Sp. z o.o. 
Dział Leica Eyecare Poland.

Soczewki LEICA 
1.60 ESM stock
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Wyznaczanie zakresu akomodacji 
na podstawie punktów
dali i bliży wzrokowej

Celem pracy było zbadanie widzenia (VISUS) przy zastosowaniu różnych barw oświetlenia. Badania zostały 
przeprowadzone w gabinecie okulistycznym o długości roboczej 6 metrów, przy użyciu następującego oświetle-
nia: naturalnego, czerwonego, zielonego oraz niebieskiego. Każda z użytych świetlówek ledowych posiadała moc 
3W, marki Lexman. Przeprowadzone badania na grupie 10 osób pokazały, że najlepsze widzenie zostało osiągnię-
te przy użyciu oświetlenia zielonego.

Theodore Grosvenor w książce „Optometria” de�niuje akomodację jako [1]: „…proces za pomocą którego 
soczewka różnicuje długość swojej ogniskowej w odpowiedzi na zmiany w zbieżności podającego światła”.
Z kolei Andrzej Styszyński w książce „Korekcja wad wzroku” opisuje akomodację jako: zdolność soczewki ocznej 
do zmiany jej mocy [2]. Oznacza to, że soczewka, w procesie akomodacji zmienia swój kształt, aby móc ognisko-
wać promienie świetlne, padające z różnych odległości, na siatkówce. Punkt dali jest to najdalszy punkt, jakiego 
obraz oko jest w stanie utworzyć na siatkówce. W oku emmetropowym punkt dali znajduje się w nieskończoności 
[3]. Punkt bliży to najbliższy punkt, jakiego obraz może zostać utworzony na siatkówce przy użyciu akomodacji 
[3]. Zakres akomodacji jest to odległość pomiędzy punktem dali i bliży wzrokowej, wyrażonym w jednostkach 
odległości, najczęściej w metrach [1]. Amplituda akomodacji ściśle wiąże się z zakresem akomodacji, również 
de�niuje odległość między punktem dali i bliży, jednakże jej wartość wyrażona jest w dioptriach [1]. 
Sprawność akomodacji jest to umiejętność poprawnej i szybkiej zmiany akomodacji oka podczas zmiany 
odległości obserwowanego obiektu [6]. Głębia ostrości jest to zakres odległości, w którym, mimo że obraz nie jest 
ogniskowany na siatkówce, bez aktywowania akomodacji widzimy wyraźnie [1].
Głębia pola, podobnie jak głębia ostrości, odpowiada zakresowi odległości, w jakiej oko widzi wyraźny obraz, bez 
akomodacji, ale tym razem tyczy się odległości o jaką można przesunąć obserwowany obraz [1].

Autorzy:  
Bartosz Machna, Marcin Dośpiał

Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, 
Politechnika Częstochowska

 

Ryc. 1 
Zobrazowanie głębi pola (z lewej) 
oraz głębi ostrości (z prawej) oka [1]. 
Zakres akomodacji, (lub obszar) 
powiększony o głębię akomodacji 
daje największą możliwą rozpiętość 
ostrego widzenia, zwaną: obszarem 
ostrego widzenia. 
Zmody�kowane na podstawie [2].



Warto również wspomnieć o formule z 1950 roku, której twórcą jest Hofstetter. Przedstawia ona amplitudę 
akomodacji w zależności od wieku osoby badanej. W jej skład wchodzą wzory, którymi można obliczyć przeciętną 
wartość akomodacji, jej maksimum oraz minimum.

- wzór na wartość średnią: 
  18,5 – (0,30 * wiek pacjenta w latach);
- wartość maksymalną: 
  25 – (0,40 * wiek w latach);
- wartość minimalną: 
  15 – (0,25 * wiek w latach).

Struktury odpowiedzialne za akomodację

Procesowi akomodacji w głównej mierze towarzyszą (nie licząc soczewki) dwie struktury gałki ocznej: mięsień 
rzęskowy oraz włókna obwódki rzęskowej.
Mięsień rzęskowy składa się z trzech rodzajów włókien: południkowych - włókna długie, biegnące od ostrogi 
twardówki za połączeniem twardówkowo-rogówkowym aż do błony sprężystej warstwy nadnaczyniówkowej; 
promienistych - są to włókna krótkie, biegnące od ostrogi twardówki ku tyłowi; okrężnych - zewnętrzna grupa 
włókien pełniąca funkcję zwieracza [1].

Włókna obwódki rzęskowej jest to grupa włókien połączona              
z torebką soczewki. Składa się z trzech pęczków: przedniego – 
są to najgrubsze i najmocniejsze włókna wchodzące do przed-
niej komory soczewki (jej torebki). Pełnią najistotniejszą funkcję 
utrzymania soczewki w stanie nieakomodującym; włókien 
równikowych – niewielka ilość; włókien tylnych – duża ilość,              
są to włókna cienkie [1].

Ryc. 2 
Przedstawienie wyżej wymienionych 
odległości: obszar ostrego widzenia 
– O.O.W. (dla oka krótkowzrocznego); 
PD – punkt daleki; PB – punkt bliski; 
O.A. – obszar akomodacji;
G.O. – głębia akomodacji, ostrości; 
PWB - punkt wzrokowy bliski; 
PWD – punkt wzrokowy daleki. 
Zmody�kowane na podstawie [2][14].
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Ryc. 3 
Diagram pokazujący zależności pomiędzy wiekiem (oś odciętych) a amplitu-
dą akomodacji w dioptriach (oś rzędnych). Każda kropka reprezentuje 
maksymalną amplitudę akomodacji dla pojedynczego oka w danej grupie 
wiekowej, a linia ciągła jest to przewidywana wartość ze wzoru Hofstettera. 
Zmody�kowane na podstawie [5].

Ryc. 4 
Struktury odpowiedzialne za akomodację. (Ciliary muscle – mięsień rzęskowy, 
ciliary process – wyrostek rzęskowy, cornea – rogówka, lens – soczewka, 
zonular �bers – włókienka (obwódka) rzęskowe, circular portion – włókna 
okrężne, meridional portion – włókna południkowe). Zmody�kowane na 
podstawie [5].  



Mechanizm akomodacji

Soczewka nieakomodująca ma kształt zbliżony do sfery. W tym stanie włókna obwódki rzęskowej są naciągnięte, 
co powoduje utrzymanie soczewki w jej możliwe płaskiej postaci. Kiedy mięsień rzęskowy zaczyna się kurczyć, 
zmniejsza on napięcie włókien obwódki rzęskowej, co pozwala na zmianę krzywizny torebki (i co za tym idzie 
soczewki). Soczewka staje się grubsza, bardziej sferyczna, ma zwiększoną krzywiznę. Dzieje się tak dzięki temu, 
że soczewka zostaje niejako uformowana przez otaczającą ją torebkę. 
Temu zjawisku pomaga fakt, że grubość torebki jest większa w części przedniej (niż w tylnej) oraz równikowej (na 
zewnątrz – bliżej obwódki rzęskowej). W efekcie na skutek akomodacji przednia powierzchnia soczewki staje się 
bardziej sferyczna, niż wynikałoby to z faktu samej zmiany jej kształtu przez torebkę [1].

Komponenty akomodacji

W akomodacji możliwe jest wyodrębnienie czterech różnych komponentów tworzących relację między bodź-
cem do akomodacji a wpływem tego bodźca na zmiany motoryczne [6]. Wspomniane cztery komponenty to: 
odruchowy, wergencyjny, toniczny oraz proksymalny (psychologiczny) [8]. 
· Akomodacja odruchowa polega na automatycznym ustawieniu właściwej mocy refrakcyjnej oka tak, aby 
widziany obraz został zogniskowany na siatkówce. Komponent ten aktywuje się jako odpowiedź organizmu na 
postrzeganie niewyraźnego obrazu. Tej akomodacji towarzyszą bardzo małe, skokowe ruchy gałki ocznej [9] 
pozwalające na lepszą interpretację zamazanego obrazu [12]. Akomodacja odruchowa jest to najmocniejszy 
komponent akomodacji zarówno w widzeniu jednoocznym jak i obuocznym [6]. 
· Akomodacja wergencyjna jest drugim pod względem ważności komponentem akomodacji [6]. Powodowana 
jest poprzez fuzyjną dysparację wergencyjną [6,13] powstającą w momencie obuocznego obserwowania zbliża-
jącego się obiektu. 
· Akomodacja proksymalna aktywowana jest podczas obserwacji obiektów będących trzy metry bądź bliżej od 
obserwatora. Jest ściśle związana z odczuwaniem bliskości obserwowanych obiektów. Komponent ten stanowi 
od 4 do 10 % akomodacji [6]. 
· Akomodacja toniczna występuje podczas obserwacji obrazu wyraźnego i ostrego, występowania czynników 
proksymalnych (bezpośrednich) lub dysparacji wergencji. Nie istnieje czynnik powodujący aktywację tego 
komponentu. Jest on spowodowany spoczynkowym sygnałem docierającym z pnia mózgu. Wynosi on                     
w przybliżeniu od 1 (u osób młodych) do 2 dioptrii (u dzieci) [6].
    

Procesowi akomodacji towarzyszą zmiany zachodzące              
w strukturach oka, które Herman von Helmholtz sklasy�ko-
wał oraz opisał w poniższy sposób [1]: następuje zwężenie 
źrenicy oka akomodującego; powierzchnia przednia 
soczewki oraz brzeg tęczówki znajdujący się przy źrenicy 
przesuwają się w przód; powierzchnia przednia soczewki 
zwiększa swoją moc refrakcji poprzez zmianę swojego 
kształtu na bardziej kulisty (wypukły); tylna powierzchnia 
soczewki również nieznacznie zmienia swoją krzywiznę 
uwypuklając się [1]. Do tej listy można jeszcze dodać, że 
naczyniówka przesuwa się ku przodowi gałki ocznej oraz, 
że soczewka opada nieznacznie w dół (pod wpływem 
grawitacji) [1].
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Ryc.5 
Po lewej oko nieakomodujące, po prawej oko akomo- 
dujące. Zmody�kowane na podstawie [7]. 



Metody pomiaru zakresu akomodacji

Istnieje kilka metod pomiaru zakresu akomodacji. Można wyróżnić metody takie jak: 
metoda zbliżania Dondersa (push-up), push-down, metoda soczewki ujemnej, i zmody�kowana metoda zbliża-
nia Dondersa (modi�ed push-up) [10].

W metodzie soczewki ujemnej zredukowana tablica 
Snellena zostaje ustawiona w odległości 40 cm od 
pacjenta. Badany został poproszony o skupienie 
wzroku na najmniejszym rzędzie tablicy (20/20). 
Następnie pacjentowi zostaje założona soczewka 
minusowa (co -0,25D) do poprzedniej, wcześniej 
ustalonej wady wzroku. Dokładanie soczewek minu-
sowych postępuje do momentu, gdy ostatni rząd 
przestaje (i pozostaje) być wyraźny. 
Podstawowa amplituda akomodacji wynosi 2,5 D, 
wynika to z ustawienia obiektu obserwowanego              
w odległości 40 cm od badanego.  Następnie do tych 
2,5 D zostaje dodana wartość, jaka została uzyskana 
ze zsumowania wartości bezwzględnej dodanych 
soczewek ujemnych [10].
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Tabela 1. 
Spodziewane wartości amplitudy akomodacji w stosun- 
ku do wieku ustalone według formuły Hofstettera [6].

Tabela 2. 
Uzyskane wartości zakresu akomodacji (D) u przebadanych pacjentów. Pogrubione liczby reprezentują oko dominujące [11].

Celem pracy było wyznaczenie zakresu akomodacji u grupy badanych osób metodą soczewki ujemnej. Zbadano 
wpływ wieku pacjenta na zakres akomodacji, oraz jak obecność wady refrakcji wpływa na amplitudę akomoda-
cji. Przeprowadzone badania wykazały zgodność spadku zakresu akomodacji z konfrontowanymi formułami.

Powyższa tabela prezentuje uzyskane wartości amplitudy (zakresu) akomodacji u przebadanych osób, osobno 
dla oka prawego i lewego. Zawiera również dodatkowe informacje, takie jak: wiek badanego, oko dominujące, 
noszoną korekcję do dali oraz rząd na tablicy Snellena, który był obserwowany przez poszczególne osoby.

Wyniki badań

LP. Wiek (l.)
Korekcja do dali (D) Rząd ostrości

P L P L
1. 19 -10,50 -10,25 13,00 12,75 0,00 0,00 0,80 1,00
2. 24 -7,00 -7,25 9,50 9,75 0,00 0,00 1,00 0,80
3. 28 -9,25 -7,25 11,75 9,75 0,00 0,00 0,60 0,60
4. 32 -5,25 -5,00 7,75 7,50 -1,25 -1,00 0,70 0,80
5. 36 -3,25 -4,25 5,75 6,75 -2,50 -2,50 0,50 0,50
6. 39 -3,00 -3,50 5,50 6,00 0,00 0,00 0,80 0,80
7. 43 -1,50 -0,50 4,00 3,00 0,00 0,00 1,00 0,80
8. 47 -2,25 -2,00 4,75 4,50 0,00 0,00 0,60 0,80
9. 52 -0,25 -0,25 2,75 2,75 0,75 0,50 0,12 0,15
10. 56 -0,25 -0,25 2,75 2,75 -3,00 -2,75 0,20 0,12
11. 60 -0,25 0 2,75 2,5 -2,00 -2,00 0,60 0,50

Oko prawe 
(D) wartość 
zmierzona

Oko lewe 
(D) wartość 
zmierzona

Oko prawe (D) 
(wartość bezwzgl. 

+ odl.)

Oko lewe (D) 
(wartość bezwzgl. 

 + odl.)

AMPLITUDA AKOMODACJI (dptr)
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Na wykresie 1. Zostało zaprezentowane zestawienie wcześniej zobrazowanych amplitud akomodacji pacjentów 
z wartościami wyliczonymi ze wzorów Hofstettera. Z tego wykresu można zaobserwować, że dziesięć z jedena-
stu wyników mieści się w pomiędzy wartościami minimalnymi a maksymalnymi, z czego osiem na dwadzieścia 
dwie wartości znajduje się powyżej średniej, a reszta poniżej. 
Większa liczba pomiarów poniżej średniej jest spowodowana mechanizmem samego badania, gdzie badanemu 
przedstawia się coraz to mocniejsze soczewki ujemne, które powodują pomniejszanie się obserwowanego 
obrazu. Dlatego z natury badania metodą soczewki ujemnej wyniki amplitudy akomodacji zawsze będą niższe, 
niż w innych metodach pomiaru amplitudy akomodacji.

Wykres 2. prezentuje wpływ obecności oka niemiarowego na amplitudę akomodacji w porównani do wartości 
średniej ze wzoru Hofstettera. Wynika z niego, że oko niemiarowe, ale w pełni skorygowane do dali, wykazuje 
taką samą amplitudę akomodacji jak oko emmetropowe. 
Powyżej średniej znalazły się cztery wyniki bez korekcji do dali oraz cztery wyniki pacjentów korzystających                
z korekcji do dali. 

Wykres 1. 
Zmierzone wartości 
akomodacji wraz
z minimum, średnią
i maksimum wyliczoną 
ze wzorów Hofstettera 
z zaznaczonymi 
liniami trendu.

Wykres 2. 
Amplituda akomodacji 
z podziałem na pacjen- 
tów z korekcją do dali       
i badanych bez korekcji 
w porównaniu do wartoś-
ci średnich Hofstettera. 
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Z kolei poniżej średniej znalazło się sześć wyników z korekcją oraz osiem bez korekcji, co daje 40% korekcji 
powyżej oraz 60% poniżej średniej i 33% powyżej średniej bez korekcji oraz 67% poniżej średniej. 
Mimo, że korekcja była stosowana częściej u starszych pacjentów, z niższą amplituda akomodacji, w dalszym 
ciągu ich wyniki nie odbiegają w znacznym stopniu od wyników oczu emmetropowych, nawet u osób młodszych.

Podsumowując, z powyższych wyników, oraz ich analizy wynika, że u przebadanych pacjentów został zano-
towany przewidywany spadek zakresu akomodacji. Mieścił się on w większości we wcześniej ustalonych 
normach, był bardzo podobny do wyliczonego ze wzorów Hofstettera.
Nie zauważa się wpływu obecności oka niemiarowego na zakres akomodacji. Występujące właściwe skory-
gowanie oka niemiarowego do dali daje takie same wyniki amplitudy akomodacji jak zaobserwowane                       
u pacjentów nie korzystających z korekcji, tj. posiadających w domyśle oko miarowe.

szczegółowe informacje na: www.iapb.org/world-sight-day

DLA KAŻDEGO

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
z okazji ŚWIATOWEGO DNIA WZROKU

https://www.iapb.org/world-sight-day/2021-photo-competition/


Według WHO choroby sercowo-na-
czyniowe (CVD) są najczęstszą przy-
czyną zgonów na świecie. Co roku na 
choroby te umiera około 17,9 miliona 
osób. CVD to grupa zaburzeń serca 
i naczyń krwionośnych, obejmująca 
chorobę wieńcową, chorobę naczyń 
mózgowych, chorobę reumatyczną 
serca i inne schorzenia. Cztery na 5 
zgonów CVD są spowodowane zawa-
łami serca i udarami, a jedna trzecia 
tych zgonów występuje przedwcześ-
nie u osób poniżej 70 roku życia.
Osoby zagrożone CVD mogą wyka-
zywać podwyższone ciśnienie krwi, 
stężenie glukozy i lipidów, a także 
nadwagę i otyłość. Identyfikacja osób 
o najwyższym ryzyku CVD i zapewnie-
nie im odpowiedniego leczenia może 
zapobiec przedwczesnym zgonom.
Koreańscy naukowcy opracowali sy-
stem diagnozy tych schorzeń poprzez 
badanie siatkówki z zastosowaniem 
sztucznej inteligencji.

Siatkówka jest jedynym narządem, 
który umożliwia bezpośrednią, 
nieinwazyjną wizualizację in-vivo 
mikrounaczynienia i tkanki nerwo-
wej. Daje zatem unikalną możliwość 
nieinwazyjnego wykrywania ogólno-

ustrojowych chorób naczyniowych      
i neurologicznych. W ostatnich dzie-
sięcioleciach nasze zrozumienie zależ-
ności siatkówki i chorób układowych 
opierało się na klasycznych badaniach 
epidemiologicznych opartych na ob-
serwowalnych, zdefiniowanych przez 
człowieka cechach siatkówki (np. reti-
nopatia lub kaliber naczyń siatkówki). 
Potencjalne odkrycie nieobserwo-
walnych cech siatkówki związanych 
z chorobami ogólnoustrojowymi 
zostało wzmocnione przez postępy 
w technologii sztucznej inteligencji, 
w szczególności głębokiego uczenia 
się. Głębokie uczenie można wy-
korzystać do przewidywania wielu 
ogólnoustrojowych biomarkerów za 
pomocą zdjęć siatkówki, eliminując 
potrzebę obserwowalnych, wstępnie 
scharakteryzowanych cech siatkówki. 
Wykorzystując dane z brytyjskiego 
Biobanku, Poplin i współpracowni-
cy wykazali, że modele głębokiego 
uczenia mogą przewidywać sześć 
czynników ryzyka sercowo-naczynio-
wego, wykorzystując jedynie zdjęcia 
siatkówki z rozsądną dokładnością. 
Korzystając z tych fotografii, głębokie 
uczenie może dokładnie przewidzieć 
cechy, takie jak wiek i płeć, których                                       
w innym przypadku nie da się podob-
nie zidentyfikować jedynie poprzez 
badanie oczu. Ponadto głębokie 

uczenie umożliwia przewidywanie 
stężenia hemoglobiny w surowicy 
na podstawie zdjęć siatkówki, 
co sugeruje potencjalny nowy model 
automatycznego badania przesiewo-
wego anemii. Niedawno opublikowa-
no kilka badań dotyczących stanów 
ogólnoustrojowych przewidywanych 
przez głębokie uczenie na podstawie 
zdjęć siatkówki.

Koreańscy naukowcy opracowali 
algorytmy głębokiego uczenia się, 
aby przewidzieć 47 ogólnoustrojo-
wych biomarkerów na podstawie 
zdjęć siatkówki przy użyciu siedmiu 
różnych grup pacjentów azjatyckich 
i europejskich. Wykorzystano ponad                
230 000 zdjęć siatkówki wykonanych 
przy użyciu różnych typów aparatów 
od około 72 000 uczestników w sied-
miu różnych grupach pacjentów azja-
tyckich i europejskich. Oprócz wcześ-
niej zgłoszonych ogólnoustrojowych 
biomarkerów, wykazaliśmy ilościowe 
pomiary stanu ciała (masa mięśnio-
wa, wzrost i masa ciała) oraz stężenie 
kreatyniny w surowicy na podstawie 
zdjęć siatkówki. Nasze badanie dodat-
kowo dostarczyło informacji na temat 
ogólnoustrojowych biomarkerów, 

Badanie siatkówki z zastosowaniem 
sztucznej inteligencji 
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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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Krajowa

58

Siatkówka oknem 
na organizm

Badanie siatkówki z zastosowaniem sztucznej inteligencji, kluczem do diagno-
zy chorób układu sercowo-naczyniowego i schorzeń chronicznych.
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Korowe 
zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia 
widzenia – objawy:
- widzenie zmienne,
- unikanie kontaktu wzrokowego,
- słabe reakcje wzrokowe,
- zaburzenie orientacji prze- 
strzennej,
- występowanie ubytków w polu 
widzenia,

- korzystanie z widzenia peryferyj-
nego niż z centralnego,
- brak lub krótki czas spontanicz-
nego patrzenia, 
- trudności w utrzymaniu spojrze-
nia,
- trudności w patrzeniu na nowy 
bodziec wzrokowy,
- opóźniona reakcja na bodziec 
wzrokowy,

- preferencja kolorów,
- zainteresowanie bodźcami wzro- 
kowymi będącymi w ruchu,
- zaburzenie poczucia głębi,
- trudności w integracji zmysłowej 
(jednoczesne patrzenie, słuchanie 
i  wykonywanie czynności moto-
rycznej),
- niezdolność do rozpoznawania 
obiektów, symboli, słów, twarzy.

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie są często spotykane w gabinecie. W porównaniu z krótko-
wzrocznością są wręcz rzadkie. Co nie zmienia faktu, że jako optometrysta powinnam mieć odpo-
wiedź na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne. 

Korowe zaburzenia widzenia to problem na poziomie ostatniej części drogi wzrokowej lub samej 
kory wzrokowej. Nie musi być zaburzone funkcjonowanie ani budowa gałki ocznej. Dziecko może, 
ale nie musi mieć wadę wzroku, oczopląs czy niepełnosprawność sprzężoną. 
CVI potra� zaskoczyć. Nie  jest zaburzeniem, w  którym  występują wszystkie książkowe objawy. 
Niekiedy „coś” nie gra i to coś nie daje spokoju Rodzicom. Co to może być?

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła
optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 

twórca „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl i www.barbarapakula.pl 

Sztuczna inteligencja 
i badania siatkówki
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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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których nie można było przewidzieć 
na podstawie zdjęć siatkówki, w tym 
związanych z nadczynnością tarczycy, 
pomiarami biochemicznymi, para-
metrami hematologicznymi innymi 
niż hematokryt i hemoglobina oraz 
białkiem C-reaktywnym.
Jednym z kluczowych odkryć było 
ilościowe określenie zbioru miar 
składu ciała (masa mięśniowa, wzrost 
i masa ciała) oraz kreatyniny na 
podstawie zdjęć siatkówki. Wyniki 
potwierdziły również poprzednie 
badania, w których wykorzystano 
głębokie uczenie do przewidywania 
wieku, płci, skurczowego ciśnienia 
krwi, rozkurczowego ciśnienia krwi, 
BMI, hematokrytu, hemoglobiny                    

w surowicy i liczby czerwonych krwi-
nek.

Miary składu ciała, takie jak masa 
mięśniowa, zwróciły ostatnio uwagę 
jako bardziej wiarygodne biomarkery 
niż BMI dla stanu odżywienia, a także 
dla ryzyka kardiometabolicznego. 
Sarkopenia jest definiowana jako 
związany z wiekiem proces utraty 
mięśni szkieletowych, który można 
ocenić na podstawie zmian masy 
mięśniowej. Międzynarodowe wy-
tyczne dotyczące praktyki klinicznej 
zalecają, aby dorośli w wieku 65 lat 

lub starsi byli corocznie badani pod 
kątem sarkopenii.
Chociaż sarkopenia jest poważnym 
problemem w starzejących się popu-
lacjach, brak odpowiednich narzędzi 
ogranicza populacyjne badania 
przesiewowe na dużą skalę. W tym 
badaniu zastosowaliśmy analizę 
impedancji bioelektrycznej jako 
standard odniesienia, a nasz algorytm 
głębokiego uczenia się mógł określić 
ilościowo masę mięśniową ciała na 
podstawie zdjęć siatkówki ze śred-
nim błędem bezwzględnym 6,09 kg 
(R2 = 0,33) w zestawie zewnętrznym 
1. Analiza podgrupy osób starszych 
(w wieku ≥65 lat) wykazała zadowa-
lające wyniki, ze średnim błędem 

48 2021/2
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zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia 
widzenia – objawy:
- widzenie zmienne,
- unikanie kontaktu wzrokowego,
- słabe reakcje wzrokowe,
- zaburzenie orientacji prze- 
strzennej,
- występowanie ubytków w polu 
widzenia,

- korzystanie z widzenia peryferyj-
nego niż z centralnego,
- brak lub krótki czas spontanicz-
nego patrzenia, 
- trudności w utrzymaniu spojrze-
nia,
- trudności w patrzeniu na nowy 
bodziec wzrokowy,
- opóźniona reakcja na bodziec 
wzrokowy,

- preferencja kolorów,
- zainteresowanie bodźcami wzro- 
kowymi będącymi w ruchu,
- zaburzenie poczucia głębi,
- trudności w integracji zmysłowej 
(jednoczesne patrzenie, słuchanie 
i  wykonywanie czynności moto-
rycznej),
- niezdolność do rozpoznawania 
obiektów, symboli, słów, twarzy.

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie są często spotykane w gabinecie. W porównaniu z krótko-
wzrocznością są wręcz rzadkie. Co nie zmienia faktu, że jako optometrysta powinnam mieć odpo-
wiedź na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne. 

Korowe zaburzenia widzenia to problem na poziomie ostatniej części drogi wzrokowej lub samej 
kory wzrokowej. Nie musi być zaburzone funkcjonowanie ani budowa gałki ocznej. Dziecko może, 
ale nie musi mieć wadę wzroku, oczopląs czy niepełnosprawność sprzężoną. 
CVI potra� zaskoczyć. Nie  jest zaburzeniem, w  którym  występują wszystkie książkowe objawy. 
Niekiedy „coś” nie gra i to coś nie daje spokoju Rodzicom. Co to może być?

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła
optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 

twórca „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl i www.barbarapakula.pl 
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bezwzględnym wynoszącym 5,90 kg 
(R2=0,22) w zewnętrznym zestawie 
testowym 1.

Przewlekła choroba nerek zosta-
ła nazwana cichym zabójcą przez 
Amerykańskie Towarzystwo Ne-
frologiczne, które zaleca rutynowe 
badania czynności nerek dla populacji 
ogólnej. W badaniu z wykorzystaniem 
zdjęć siatkówki algorytm głębokie-
go uczenia był w stanie przewidzieć 
przewlekłą chorobę nerek (AUC 0,73) 
z niewielką możliwością uogólnienia. 
Przewlekłą chorobę nerek zdefiniowa-
no jako wynik binarny na podstawie 
szacowanego współczynnika filtracji 
kłębuszkowej (eGFR) poniżej 60 jed-
nostek. eGFR oszacowano za pomocą 
równania współpracy przewlekłej 
epidemiologii chorób nerek (Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Colla-
boration), wykorzystując informacje 
o poziomie kreatyniny, wieku, płci 
i masie ciała. Algorytmy głębokiego 
uczenia mogą z dużą dokładnością 
przewidywać wiek i płeć, co może 
wyjaśniać, dlaczego głębokie uczenie 
oparte na eGFR może przewidywać 
przewlekłą chorobę nerek z lepszą 
wydajnością w porównaniu z głębo-
kim uczeniem opartym na stężeniu 
kreatyniny w surowicy.
Badanie potwierdziło wcześniejsze 
odkrycia Poplina i współpracow-
ników, którzy wykorzystali zdję-
cia siatkówki z zestawów danych                                       
z brytyjskiego Biobanku i EyePACs 
oraz opracowali algorytmy głębo-
kiego uczenia się do przewidywania 
wieku, płci, HbA1c, skurczowego ciś-
nienia krwi, rozkurczowego ciśnienia 
krwi i BMI, a także Mitani i współpra-
cowników, którzy zgłosili algorytmy 

do przewidywania stężenia hemoglo-
biny w surowicy, hematokrytu i liczby 
czerwonych krwinek przy użyciu 
zdjęć siatkówki z brytyjskiego Bioban-
ku. W porównaniu z tymi badaniami 
nasze algorytmy generalnie dawały 
wyższe wartości R2 w przewidywaniu 
wieku, HbA1c, rozkurczowego ciśnie-
nia krwi, BMI, hemoglobiny, hema-
tokrytu i liczby czerwonych krwinek 
(załącznik p 14). Na mapach istotności 
przedstawionych przez Poplina 
i współpracowników, naczynia krwio-
nośne i tarcza nerwu wzrokowego 
zostały wyróżnione w przewidywaniu 
wieku, płci i skurczowego ciśnienia 
krwi. Podobnie, mapy istotności 
sporządzone przez koreańskich na-
ukowców (wewnętrzne i zewnętrzne 
zestawy testowe) wyróżniły naczynia 
siatkówki i tarczę nerwu wzrokowego 
jako główne cechy. Obserwacje te 
są biologicznie wiarygodne, biorąc 
pod uwagę, że poprzednie badania 
wykazały, że wiek, płeć i ciśnienie krwi 
są ważnymi wyznacznikami kalibru 
naczyń siatkówki.

Poprzednie badania dostarczają 
niewiele informacji na temat działania 
algorytmów głębokiego uczenia w wie-
lu placówkach opieki zdrowotnej. 
W niniejszym badaniu, wykorzystują-
cym wiele zestawów danych zebra-
nych z różnych miejsc i ustawień, 
tylko trzy z 47 wytrenowanych algo-
rytmów głębokiego uczenia (te doty-
czące wieku, płci oraz rozkurczowego 
i skurczowego ciśnienia krwi) wykaza-
ły niezmiennie dobrą wydajność we 
wszystkich zestawach zewnętrznych, 
co wskazuje, że to uogólnienie miało 

zastosowanie tylko do selektywnych 
biomarkerów. Nasze badanie dostar-
cza również informacji o klastrach 
ogólnoustrojowych biomarkerów, 
których nie można było przewidzieć 
na podstawie zdjęć siatkówki, w tym 
związanych z czynnością tarczycy, 
większością pomiarów biochemicz-
nych, parametrami hematologicznymi 
innymi niż hematokryt i hemoglobina 
oraz białkiem C-reaktywnym. Nie-
prawidłowości mikrokrążenia siat-
kówki odzwierciedlają skumulowane 
uszkodzenia mikrokrążenia spowodo-
wane nadciśnieniem, starzeniem się 
i innymi procesami. Dlatego zmiany 
siatkówki mogą być bardziej przydat-
ne w przewidywaniu biomarkerów 
związanych z chorobami serco-
wo-naczyniowymi i przewlekłymi,                    
w porównaniu z innymi biomarkerami 
wrażliwymi na czas.
Analiza podgrup wykazała, że sku-
teczność predykcyjna dla biomarke-
rów ogólnoustrojowych różniła się 
w zależności od pochodzenia etnicz-
nego. Chociaż przyczyna tej różnicy 
etnicznej jest niejasna, możliwym 
wyjaśnieniem są różne podstawowe 
profile biomarkerów w różnych gru-
pach etnicznych. Biorąc pod uwagę, 
że algorytmy koreańskich badań były 
wytrenowane na danych azjatyckich, 
gorsze wyniki pomiarów składu ciała 
obserwowane w zestawie danych 
brytyjskiego Biobanku mogą być 
spowodowane tym, że profil popula-
cji azjatyckiej jest ogólnie odmienny 
od profilu populacji europejskiej. 
BMI różni się również między trze-
ma azjatyckimi grupami etnicznymi                  
w badaniu SEED, co częściowo wyjaś-
nia niższe wyniki przewidywania BMI 
w populacjach malajskich i indyjskich. 
Biorąc pod uwagę widoczny wpływ 
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Korowe zaburzenia 
widzenia – objawy:
- widzenie zmienne,
- unikanie kontaktu wzrokowego,
- słabe reakcje wzrokowe,
- zaburzenie orientacji prze- 
strzennej,
- występowanie ubytków w polu 
widzenia,

- korzystanie z widzenia peryferyj-
nego niż z centralnego,
- brak lub krótki czas spontanicz-
nego patrzenia, 
- trudności w utrzymaniu spojrze-
nia,
- trudności w patrzeniu na nowy 
bodziec wzrokowy,
- opóźniona reakcja na bodziec 
wzrokowy,

- preferencja kolorów,
- zainteresowanie bodźcami wzro- 
kowymi będącymi w ruchu,
- zaburzenie poczucia głębi,
- trudności w integracji zmysłowej 
(jednoczesne patrzenie, słuchanie 
i  wykonywanie czynności moto-
rycznej),
- niezdolność do rozpoznawania 
obiektów, symboli, słów, twarzy.

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie są często spotykane w gabinecie. W porównaniu z krótko-
wzrocznością są wręcz rzadkie. Co nie zmienia faktu, że jako optometrysta powinnam mieć odpo-
wiedź na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne. 

Korowe zaburzenia widzenia to problem na poziomie ostatniej części drogi wzrokowej lub samej 
kory wzrokowej. Nie musi być zaburzone funkcjonowanie ani budowa gałki ocznej. Dziecko może, 
ale nie musi mieć wadę wzroku, oczopląs czy niepełnosprawność sprzężoną. 
CVI potra� zaskoczyć. Nie  jest zaburzeniem, w  którym  występują wszystkie książkowe objawy. 
Niekiedy „coś” nie gra i to coś nie daje spokoju Rodzicom. Co to może być?

medycyna 
i optyka

Barbara Pakuła
optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
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Cichy zabójca

Algorytmy, które 
przewidują choroby
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pochodzenia etnicznego na działa-
nie algorytmów głębokiego uczenia 
się opartych na zdjęciach siatkówki, 
naukowcy zalecają, aby podobne 
badania w przyszłości przedstawiały 
również wyniki z podziałem na po-
chodzenie etniczne.

Fotografia siatkówki jest nieinwazyjna 
i coraz częściej dostępna w placów-
kach podstawowej opieki zdrowotnej 
i programach badań przesiewowych 
(np. badania przesiewowe retinopatii 
cukrzycowej). Algorytmy opracowane 
przez koreańskich naukowców mogą 
być potencjalnie wykorzystane jako 
testy dodatkowe do identyfikacji 
osób, które wymagają skierowania na 

badania potwierdzające (np. absorp-
cjometria rentgenowska o podwój-
nej energii w przypadku sarkopenii, 
nakłucie krwi żylnej w przypadku 
stężenia kreatyniny w surowicy lub 
hemoglobiny). Ponieważ skuteczność 
przewidywania wieku i płci jest szcze-
gólnie dobra, kombinacja tych algo-
rytmów głębokiego uczenia może 
zostać wykorzystana do przewidywa-
nia ryzyka sercowo-naczyniowego.
Zbiór danych testowych został 
uzyskany z brytyjskiego Biobanku 
(numer aplikacji 45925), a pełna lista 
numerów identyfikacyjnych fotografii 
podlegających stopniowaniu i kod 
jest dostępna online: https://github.
com/medi-whale/UKBIOBANK_FUN-
DUS_Classifier. 

Dane nie mogą być udostępniane 
publicznie z powodu prywatności 
pacjentów i kwestii świadomej zgody 
na udostępnianie danych. Dane są 
dostępne dla badaczy, którzy speł-
niają kryteria dostępu do danych 
poufnych. 
Więcej informacji: 
Redakcja Magazynu OKO.

Opracowanie INTEROPTYKA na podst. 
„Prediction of systemic biomarkers from 
retinal photographs: development and 
validation of deep-learning algorithms”
Tyler Hyungtaek Rim, MD*, Geunyoung 
Lee, BS*, Youngnam Kim, MSc*, Yih-Chung 
Tham, PhD*, Chan Joo Lee, MD*, Su Jung 
Baik, MD*, The Lancet Digital Health.
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Korowe 
zaburzenia widzenia

Korowe zaburzenia 
widzenia – objawy:
- widzenie zmienne,
- unikanie kontaktu wzrokowego,
- słabe reakcje wzrokowe,
- zaburzenie orientacji prze- 
strzennej,
- występowanie ubytków w polu 
widzenia,

- korzystanie z widzenia peryferyj-
nego niż z centralnego,
- brak lub krótki czas spontanicz-
nego patrzenia, 
- trudności w utrzymaniu spojrze-
nia,
- trudności w patrzeniu na nowy 
bodziec wzrokowy,
- opóźniona reakcja na bodziec 
wzrokowy,

- preferencja kolorów,
- zainteresowanie bodźcami wzro- 
kowymi będącymi w ruchu,
- zaburzenie poczucia głębi,
- trudności w integracji zmysłowej 
(jednoczesne patrzenie, słuchanie 
i  wykonywanie czynności moto-
rycznej),
- niezdolność do rozpoznawania 
obiektów, symboli, słów, twarzy.

Korowe zaburzenia widzenia (CVI) nie są często spotykane w gabinecie. W porównaniu z krótko-
wzrocznością są wręcz rzadkie. Co nie zmienia faktu, że jako optometrysta powinnam mieć odpo-
wiedź na pytania rodziców oraz propozycje terapeutyczne. 

Korowe zaburzenia widzenia to problem na poziomie ostatniej części drogi wzrokowej lub samej 
kory wzrokowej. Nie musi być zaburzone funkcjonowanie ani budowa gałki ocznej. Dziecko może, 
ale nie musi mieć wadę wzroku, oczopląs czy niepełnosprawność sprzężoną. 
CVI potra� zaskoczyć. Nie  jest zaburzeniem, w  którym  występują wszystkie książkowe objawy. 
Niekiedy „coś” nie gra i to coś nie daje spokoju Rodzicom. Co to może być?
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i optyka

Barbara Pakuła
optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia, 
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Terapia
wygaszania odruchów INPP

i terapia integracji sensorycznej 
-  jako wsparcie w terapii ortoptycznej

W swojej pracy, w zależności od 
wieku dziecka i jego możliwości, 
wykorzystuję wtedy metodę 
integracji sensorycznej lub 
wygaszania odruchów według 
INPP. To metody pracujące na 
przyczynach, a nie na objawach 
zaistniałego problemu. 

Najpierw wykonuje się pełną 
diagnozę, na którą składają się: 
wywiad z rodzicem (kluczowe 
pytania dotyczące ciąży, porodu 
i pierwszego roku życia dziecka), 

obserwacja kliniczna (podczas 
której, sprawdza się także motory-
kę oka) oraz testy południowo-ka-
lifornijskie w przypadku terapii 
integracji sensorycznej bądź obser- 
wacja w kierunku występowania 
w pełni niezintegrowanych odru- 
chów pierwotnych i w pełni niewy- 
kształconych odruchów postural-
nych w przypadku terapii wyga-
szania odruchów według INPP.

Częstą przyczyną trudności 
rozwojowych są zaburzenia 

przetwarzania procesów senso-
motorycznych układu przedsion-
kowego, proprioceptywnego, 
dotykowego i wzrokowego. 

Procesy te wpływają na mechani-
zmy posturalne, których najinten-
sywniejszy okres rozwoju przypa-
da na pierwsze miesiące życia 
dziecka. 
Mechanizmy posturalne/kontrola 
ruchu to fundament naszego 
rozwoju motorycznego i poznaw-
czego.

Zaburzenia koncentracji uwagi, trudności z nauką (wolne tempo czytania, pisania, gubienie się                                 
w tekście, omijanie linijek, trudności z przepisywaniem i odwzorowywaniem), zaburzenia równowagi, 
koordynacji ruchowej, koordynacji oko-ręka, trudności z wyczuciem przestrzeni to częste powody, dla 
których dzieci tra�ają do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i do placówek diagnozujących zabu-
rzenia rozwoju. 
Co jednak zrobić, jakie oddziaływania zastosować w  sytuacji, w  której nie stwierdza się problemów 
okulistycznych, laryngologicznych i audiometrycznych, w której neurolog także nie zauważa trudności, 
w której od strony medycznej wszystko jest w porządku, a jednak dziecko boryka się z wymienionymi 
wyżej problemami?

 

medycyna 
i optyka

Autorka: Ewelina Rosłonek
Jestem pedagogiem specjalnym oraz terapeutą: integracji sensorycznej, wygaszania odruchów INPP, integracji bilateralnej, 
terapii ręki i funkcji wzrokowych. Ukończyłam także kurs z zakresu syndromu KISS (odblokowanie kręgów szyjnych) i dwa 
stopnie kursu terapii czaszkowo-krzyżowej. Wciąż poszukuję odpowiedzi na nurtujące mnie pytania o przyczyny zaburzeń 
rozwojowych u dzieci i staram się odnajdywać sposoby na poprawę funkcjonowania swoich najmłodszych pacjentów. 
Na co dzień pracuję w Łodzi w Ewelina Rosłonek & Partnerzy, gdzie stawiam diagnozy i  prowadzę terapie. Współpracuję                  
z �zjoterapeutami, trenerami emocji, zachowań i komunikacji. Organizuję i prowadzę szkolenia własnego autorstwa, a także 
zapraszam do współpracy innych wykładowców z innych dziedzin w ramach www.proprio.pl.



Zaburzenia koncentracji uwagi, trudności z nauką (wolne tempo czytania, pisania, gubienie się                                 
w tekście, omijanie linijek, trudności z przepisywaniem i odwzorowywaniem), zaburzenia równowagi, 
koordynacji ruchowej, koordynacji oko-ręka, trudności z wyczuciem przestrzeni to częste powody, dla 
których dzieci tra�ają do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i do placówek diagnozujących zabu-
rzenia rozwoju. 
Co jednak zrobić, jakie oddziaływania zastosować w  sytuacji, w  której nie stwierdza się problemów 
okulistycznych, laryngologicznych i audiometrycznych, w której neurolog także nie zauważa trudności, 
w której od strony medycznej wszystko jest w porządku, a jednak dziecko boryka się z wymienionymi 
wyżej problemami?

Aby nastąpił rozwój kontroli ruchu, 
powinny kolejno po sobie wystą-
pić poszczególne jego etapy:  

 • ruchomość,
 • stabilność,
 • kontrolowana ruchomość,
 • umiejętność ruchowa.

Stabilność pojawia się w wyniku 
prawidłowego napięcia mięśni 
szyi, grzbietu, brzucha oraz 
współkurczu tych mięśni. Należy 
także wspomnieć, że prawidłowy 
rozwój kontroli ruchu i postawy 
nie mógłby pojawić się bez 
prawidłowo zachodzących reakcji 
posturalnych.

Natomiast na rozwój reakcji 
posturalnych mają także wpływ 
odruchy toniczne: toniczny odruch 
błędnikowy (TOB), asymetryczny 
toniczny odruch szyjny (ATOS) oraz 
symetryczny toniczny odruch 
szyjny (STOS).

Odruchy pierwotne (prymitywne) 
TOB i ATOS zaczynają się pojawiać 
w okresie życia prenatalnego. 
Powinny rozwinąć się u dziecka, 
które jest gotowe do porodu. 
Odruchy te wspierają dziecko 
w procesie narodzin oraz w pierw- 
szych miesiącach życia i stanowią 
pewnego rodzaju trening wspiera-
jący rozwój ruchów dowolnych
i bardziej złożonych umiejętności.
 
Odruchy pierwotne to odpowiedź 
na bodźce sensoryczne: dotykowe, 
przedsionkowe, wzrokowe i słucho- 
we. Integrują się przez wyższe  ośrod- 
ki rozwijającego się mózgu w pier- 
wszych sześciu miesiącach życia. 

W wyniku rozwijającego się móz- 
gu i integracji sensorycznej na- 
stępuje integracja (wyhamowanie) 
odruchów pierwotnych, które 
pozwalają na prawidłowy przebieg 
reakcji posturalnych i rozwój moto- 

ryczny, sensoryczny oraz percep-
cyjno-poznawczy człowieka.

W efekcie braku doświadczeń 
sensorycznych, przedwczesnego 
porodu, uszkodzeń układu 
nerwowego, zaburzeń integracji 
sensorycznej odruchy mogą nie 
zostać w pełni zintegrowane, 
wyhamowane, co w konsekwencji 
wpłynie na zaburzenia rozwojowe.

TOB 
(toniczny odruch błędnikowy)

Pojawia się w okresie życia płodo- 
wego, w pełni obecny podczas 
porodu, jego integracja następuje 
w czwartym miesiącu życia, kiedy 
dziecko osiąga stabilizację ciała         
i kontrolę głowy. 
Odruch TOB wpływa na prawidło-
we napięcie posturalne i przeciw-
stawianie się sile grawitacji. 
Wspomaga rozwój równowagi, 
napięcia mięśniowego i proprio-
cepcję.

Przedłużające się działanie TOB 
wpłynie m.in. na:
 
- zaburzenie rozwoju reakcji 
nastawczych głowy (ustawienie 
głowy i oczu kontrolowane jest 
przez łuk odruchu przedsionko-
wo-ocznego);
 
- zaburzenie równowagi, które 
powstanie w wyniku niewłaści-
wych informacji wzrokowych 
oraz nieprawidłowego napięcia 
mięśniowego;
 
- zaburzenie układu wzrokowego
i stabilizację oczu;
 
- zaburzenie konwergencji;
 
- pojawianie się choroby lokomo-
cyjnej;

- chodzenie na palcach;

- zablokowanie wykształcenia się 
odruchu STOS;
 
- zaburzenie mechanizmów 
postawy, przyczyniając się do 
kompensacji ustawienia głowy 
względem tułowia;
 
- osłabienie wytrzymałości 
mięśniowej;

- zaburzenia okoruchowe 
(percepcji wzrokowej) – postrze-
ganie głębi, odróżnianie �gury od 
tła, problemy z orientacją 
przestrzenną;
 
- pojawienie się niepewności 
grawitacyjnej – przejaw nadwraż-
liwości przedsionkowej, polegają-
cy na nieprawidłowej modulacji 
informacji przedsionkowych 
pochodzących z receptorów 
ruchu liniowego. 

ATOS 
(asymetryczny toniczny 
odruch szyjny)

Pojawia się w osiemnastym 
tygodniu życia płodowego, 
obecny podczas porodu, jego 
integracja następuje w szóstym 
miesiącu życia. Podczas życia 
płodowego ułatwia poruszanie 
się, wpływając na rozwój napięcia 
mięśniowego, a także stymuluje 
układ przedsionkowy. 
ATOS aktywuje się w wyniku ruchu 
głowy na boki, powodując wypro- 
stowanie kończyny po stronie 
twarzowej i zgięcie kończyny po 
stronie potylicznej.

Niewyhamowany odruch ATOS 
przyczyniać się będzie m.in. do:
 
- zaburzenia równowagi w wy- 
niku ruchu głowy;
 
- zaburzenia koordynacji oko-rę-
ka (szczególnie podczas pisania);
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- zaburzenia ruchów wodzących 
w poziomie;
 
- zaburzenia ruchów naprzemien-
nych;
 
- zaburzenia percepcji wzrokowej 
przy odtwarzaniu kształtów 
symetrycznych.

STOS (symetryczny toniczny 
odruch szyjny)

Pojawia się między szóstym a dzie- 
wiątym miesiącem życia, a jego 
integracja następuje około trzech 
miesięcy później. Pomaga dziecku 
w przezwyciężaniu siły grawitacji 
w pozycji klęku podpartego z le- 
żenia na brzuchu. Pomaga w wy- 
hamowaniu TOB-u i przyczynia się 
do umiejętności poruszania się
na czworakach. 
Ruch głowy w pionie (góra-dół) 
aktywizuje górną i dolną część 
ciała. Ruch głowy do tyłu przyczy-
nia się do ugięcia nóg i wyprosto-
wania rąk, zaś zgięcie głowy w dół 
powoduje zgięcie rąk i wyprost 
nóg. 

Niewyhamowany STOS może 
powodować m.in.:
 
- brak czworakowania i występo-
wanie nieprawidłowych wzorców 
ruchu – zamiast czworakowania 
naprzemiennego dziecko przesu-
wa się na pupie, przyciąga się na 
rękach (ręce do przodu, a nogi się 
dosuwają; ręce do przodu, jedna 
noga się ugina, a druga jest 
dosuwana);

- zaburzenia akomodacji;
 
zaburzenia koordynacji górnej 
i dolnej części ciała;
 
- zaburzenia koordynacji oko-ręka;
 
- osłabione wodzenie w pionie; 
 
- wolne tempo podczas przepisy-
wania.

Dla rozwoju procesów sensorycz-
nych oraz funkcji wzrokowych 
duże znaczenie ma również 
odruch MORO, który jest odru-
chem pierwotnym, ale nie należy 
do odruchów posturalnych. 

MORO

Pojawia się w dziewiątym tygo- 
dniu po zapłodnieniu, jest aktywny 
podczas porodu, jego wygaszanie 
następuje między drugim a czwar- 
tym miesiącem życia. Czynniki, 
które mogą wywołać reakcję 
odruchową, to m.in. nagłe i nie- 
spodziewane wydarzenie, stymula-
cja błędnika, dźwięki, nagły ruch 
lub zmiana światła w polu widze-
nia, ból, zmiana temperatury, 
nagły dotyk.

Niewyhamowany odruch MORO 
może powodować:
 
- trudności związane z funkcjono-
waniem układu przedsionkowe-
go (choroba lokomocyjna, zabu- 
rzona równowaga i koordynacja);
 
- trudności związane z motoryką 

oka i percepcją wzrokową, na 
przykład brak selekcji bodźców;
 
- osłabioną reakcję źrenic na świa- 
tło, przyczyniając się tym samym 
do nadwrażliwości wzrokowej na 
bodźce świetlne; podobne obja- 
wy mogą występować przy zabu- 
rzonej pracy akomodacji – jeśli 
pracujemy nad akomodacją i po- 
prawa jest krótkotrwała lub jej 
nie ma, może to być efekt niezin- 
tegrowanego odruchu MORO;
 
- dezorientację słuchową, 
nadwrażliwość słuchową, alergie, 
obniżoną odporność – związane 
są one z podwyższonym stęże-
niem hormonów stresu: kortyzo-
lem i adrenaliną, co może zabu-
rzać także funkcje wzrokowe, 
w tym akomodację.

Terapia INPP wygaszania odru-
chów to praca związana z określo-
nymi ćwiczeniami �zycznymi uło- 
żonymi w odpowiednim indywidu-
alnym programie integrującym 
odruchy, które zaleca się po przepro- 
wadzeniu pełnej diagnozy. 
Podczas tego programu bazujemy 
na układzie proprioceptywnym, 
przedsionkowym i dotykowym. 

Terapia przeprowadzana jest w do- 
mu. Zestaw ćwiczeń przekazywany 
jest do realizacji na około sześć 
tygodni. 

Po tym czasie przeprowadzana jest 
konsultacja w kierunku wery�kacji 
postępów i ewentualnej zmiany 
zestawu ćwiczeń integrujących.

Z N A C Z E N I E     B A D A N I A       Ć W I C Z E N I A

https://cwiczeoko.pl/


CHŁOPIEC, LAT 5,5.
Powód diagnozy:  
trudności w zakresie skupienia 
uwagi, niechęć do malowania 

koordynacja ruchowa.

Wyniki diagnozy: 
w pełni niezintegrowany toniczny 
odruch błędnikowy (brak umiejęt-
ności przyjęcia pozycji zgięciowej, 

wyprostnej), zaburzenia motoryki. 

oka, trudności w izolacji ruchów 
oczu od ruchów głowy, trudności 

praca motoryki małej.

Na pięć tygodni chłopiec otrzymał 
następujące zalecenia:

• masaż całego ciała w celu     
pobudzenia receptorów czucia,

• ćwiczenie stymulujące układ 
przedsionkowy w pozycji stojącej, 
wzmacniające obręcz barkową,

• ćwiczenie integrujące toniczny 
odruch błędnikowy.

Po pięciu tygodniach nastąpiła 
wizyta kontrolna, podczas której 
rodzice przyznali, że nie udało im 
się wykonywać ćwiczeń codziennie.

Efekt: 
lepsza kontrola postawy, wzmoc-

wen
wzrokową.

Rodzice sami zauważyli, że syn lepiej rysuje i mogą odczytać, co narysował.

Powyższa prezentacja wskazuje, że u części dzieci mających zaburzania funkcji wzrokowych powinno wyjść się od 

niezintegrowanych odruchach. 
Uważam, że nasze specjalizacje bardzo dobrze się uzupełniają. 
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 Figury A. E. Tanslaya

Na spotkaniu diagnostycznym i konsultacyjnym chło- 
piec miał do przerysowania 

PRÓBA PO PIĘCIU TYGODNIACHPRÓBA NA SPOTKANIU DIAGNOSTYCZNYM

Poniżej przedstawiam 
studium przypadku 
prowadzonego metodą INPP
(pięć tygodni pracy)

Ćwiczenia są celową i ukierunkowaną aktywnością ruchową, która ma doprowadzić do integracji odruchów,            

poprawę mechanizmów posturalnych 
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Magazyn Dbaj o wzrok to pierwszy tego 
typu, ogólnodostępny magazyn o wzro-
ku w Polsce. Cel, jaki sobie postawiliśmy, 
to kompleksowa, rzetelna i niezależna 
dawka edukacyjnych informacji, dotyczą-
cych komfortowego i zdrowego widzenia. 
Chcemy pokazać, jak wiele aspektów ży-
cia codziennego ma związek ze wzrokiem 
oraz podpowiedzieć, jak o niego zadbać. 
Magazyn Dbaj o wzrok to holistyczne po-
dejście do wzroku, przez który dociera do 
nas ponad 80% informacji o otaczającym 
nas świecie.

Po prostu – o wzroku – z możliwie każdej 
strony i biorąc pod uwagę każdą dziedzinę 
życia i nauki. Nie skupiamy się wyłącznie 
na rozwiązaniach optycznych. Wychodzi-
my poza ramy, przełamujemy stereotypy, 
publikujemy informacje o wszystkim tym, 

co ma choćby niewielki wpływ na zdrowie 
i komfort widzenia oraz bezpieczeństwo 
naszych oczu.

Dla każdego! Każdy z nas, kto widzi, 
chciałby zachować zdrowe i komfortowe 
widzenie jak najdłużej. W końcu wzrok to 
nasz najważniejszy zmysł. Dlatego treści 
publikowane w Magazynie Dbaj o wzrok 
są skierowane do absolutnie każdej oso-
by, która chciałaby wiedzieć, jak w sposób 
prosty i prawidłowy zadbać o bezpieczeń-
stwo oczu w codziennym życiu.

Z nikim nie konkurujemy, tworzymy ma-
gazyn dla pacjentów, dla klientów salo-
nów optycznych, dla naszych znajomych, 
dla naszych rodzin. Wzrok to nasza pasja    
i tą pasją chcemy się dzielić. 
Udostępniamy przestrzeń do wypowiedzi 

nie tylko dla specjalistów z wieloletnim 
doświadczeniem, ale również młodych 
absolwentów kierunków związanych           
z optometrią i medycyną. Nasze strony nie 
kipią od reklam, stawiamy głównie na me-
rytorykę. Jesteśmy jednocześnie otwarci 
na współpracę przy tworzeniu kolejnych 
numerów.

Magazyn Dbaj o wzrok powstaje, aby pro-
mować optometrię w Polsce, aby rozpo-
wszechniać wiedzę na temat zdrowego 
widzenia.
W imieniu całej redakcji, zapraszam do 
lektury letniego numeru, który jest do-
stępny w salonach sieci Empik oraz na 
empik.com 

Magazyn Dbaj o wzrok

2020/450

Justyna Nater

O czym piszemy?

Dla kogo?
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669 905 905 

Mariusz J

biuro@optysport.pl

WWW.OPTYSPORT.PL
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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. 

KOMUNIKAT VISION FASHION

Stratus OCT firmy Zeiss rok 
produkcji 2012.

Używany przez 1 osobę, 
bezawaryjny

Tel. 608 714 544

2020/164

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

TU OKULARNIK 
FUNDUS KAMERY

LASERY OKULISTYCZNE
KERATOGRAFY

WYPOSAŻENIE GABINETÓW 
OKULISTYCZNYCH

tel. 503 028 652
       503 028 641

mikolajza@gmail.com

 
UWAGA!

Więcej informacji znajdą 
Państwo na naszym 

specjalistycznym wortalu 
informacyjnym: 

www.interoptyka.pl 
oraz

facebook.com/MagazynOko

www.interoptyka.pl  

facebook.com/MagazynOko

nowości

promocje

ogłoszenia

reportaże

trendy

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓWMAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW

facebook.com/MagazynOko

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW
facebook.com/MagazynOko

promocje

www.interoptyka.pl  

facebook.com/MagazynOko

nowości

promocje

ogłoszenia

reportaże

trendy

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓWMAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW

facebook.com/MagazynOko

MAGA Z YN DLA PROFESJONALISTÓW
facebook.com/MagazynOko

promocje

S I Z A R
 

Zaprasza do współpracy optyków z terenu 
całej Polski, oferujemy naprawy opraw 
metalowych, z płyty oraz drewnianych.

Spawanie tytanu, lutowanie srebrem, na-
prawa flexów, spawanie w osłonie Argonu 

(bez uszkodzenia powłoki), wymiana 
wtopek, dorabianie elementów metalo-

wych, klejenie tworzywa. Naszym atutem 
jest jakość oraz szybki czas realizacji zleceń.

Serdecznie pozdrawiamy naszych stałych 
klientów, a nowych zapraszamy do zapo-

znania się z naszą ofertą.

Kontakt tel. +48 604 601 251 
e-mail: sizar.luty@ gmail.com

NAPRAWY

OFERTA OKAZYJNA
- OCT - tomograf okulistyczny 

-iVue- made in USA
- Urządzenia diagnostyczne do gabinetu 

okulistycznego
- Polomierze - perymetry okulistyczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
Naprawy

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

http://www.elefantoptyka.pl/
http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,46
http://interoptyka.pl/magazyn_oko/baza_firm,info,82
http://interoptyka.pl/


Interfejs 
przyjazny dla 
początkujących
i ekspertów

Lexce Trend
Automat bezszablonowy

Stwórz doskonale funkcjonujący i nowoczesny gabinet, wybierając 
spośród szerokiej gamy urządzeń optycznych, okulistycznych.

Funkcja High Curve 
- możliwość obróbki 
soczewek o wysokiej 
krzywiźnie

Design, który 
wzbogaci
wnętrze salonu

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
* ilość urządzeń i czas trwania 
promocji ograniczone

Wiertarka, 
szlifierka, 
centroskop 
i skaner opraw 
w jednym-20%

RABAT
JUBILEUSZOWY

NA WYBRANE
MODELE*

https://www.polandoptical.pl/


EKSPERT 
BIZNES
KAMPUS

EKSPERT OPTYK

lub wejdź na www.polandoptical.pl
SKONTAKTUJ SIĘ BEZPOŚREDNIO
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

RT-3100

Foropter 
automatyczny

Znajdź nas

Indywidualne 
ustawianie PD 
dla prawego i 
lewego oka (R/L)

Optyka z powłoką 
antyrefleksyjną 
(wersja na unit)

Otwarta 
refrakcja 
obuoczna

Szerokie pole 
widzenia (40°)

Płynna, szybka 
i cicha zmiana 
soczewek

Wyraźne
i bezpieczne 
oświetlenie 
(biała dioda LED)

Przyjazny 
interface

https://www.polandoptical.pl/


http://tresseyewear.eu/
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