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Najważniejsze (najczęstsze) problemy okulistyczne  
w praktyce lekarza rodzinnego 

Most important (most common) ophthalmic disordes in family doctor practice 

Andrzej StAnkiewicz1, 2, B, D–F

1 centrum Medyczne MAVit, klinka Okulistyki w katowicach
2 Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem, AMD

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Na podstawie piśmiennictwa i własnej praktyki autor przedstawia najważniejsze i najczęstsze zaburzenia oczne 
w praktyce lekarza rodzinnego.
Słowa kluczowe: zaburzenia okulistyczne, praktyka lekarza rodzinnego.

On basis of the literature and own practice author described the most important and ophthalmic disorders in family 
doctor practice.
Key words: ophthalmic disorders, family doctor practice.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Bardzo często w swojej pracy lekarz rodzinny (POZ) 

spotyka się z pacjentami skarżącymi się na dolegliwości ze 
strony narządu wzroku. Z reguły dobry, nawet stosunkowo 
krótki wywiad połączony ze zbadaniem ostrości wzroku do 
dali oraz bliży i podstawowe badanie przedmiotowe po-
zwalają mu na postawienie rozpoznania i podjęcie decy-
zji, czy trzeba chorego skierować do okulisty, czy można 
przepisać leki i leczyć samemu. Tym bardziej, że pacjenci 
ze znacznym bólem oka i pogorszeniem widzenia z reguły 
sami zgłaszają się do okulisty. Są jednak sytuacje, szczegól-
nie w miejscowościach, gdzie nie ma oddziału okulistycz-
nego prowadzącego ostry dyżur, że trzeba porady udzie-
lić samemu. Ponadto wiele poważnych, zagrażających wi-
dzeniu chorób narządu wzroku przebiega praktycznie bez-
bólowo, z niewielkimi objawami przedmiotowymi, co po-
woduje, że są przeoczane przy pobieżnym badaniu. Tu po-
trzebna jest szczególna czujność i uwaga lekarza rodzinne-
go (POZ). Jego nawet podstawowe badanie może umożli-
wić postawienie nawet przybliżonego rozpoznania i skiero-
wać chorego w trybie pilnym do okulisty i uratować zagro-
żone widzenie.

Rola wywiadu w rozpoznaniu choroby 
oka

Często wielu doświadczonych lekarzy przeocza cho-
robę oka, gdy dotyczy ona tylko jednego oka, przy zdro-
wym, sprawnym drugim oku. Nasz mózg, odpowiadający 
za widzenie obuoczne, potrafi wyłączyć obrazy z oka cho-
rego i pacjent patrząc obuocznie nie zauważa żadnej zmia-
ny w widzeniu. Stąd pierwsze pytanie lekarza do każdego 
pacjenta to, czy jednakowo widzi każdym okiem osobno. 
Nasi podopieczni rzadko dokonują samokontroli widzenia 
przesłaniając sobie naprzemiennie oczy. Przy czym ocena 
widzenia to nie tylko ostrość wzroku sprawdzana na tabli-
cach Snellena do dali i bliży, ale też pytanie o jakość wi-
dzenia, różnice w postrzeganiu kontrastu, barw, wielko-
ści i kształtów widzianych przedmiotów, każdym okiem 

osobno. Kolejne pytanie w wywiadzie powinno dotyczyć 
widzenia w nieznanym otoczeniu – czy pacjent nie gubi 
się w nim, wpada na przeszkody, nie widzi przedmiotów 
z boków. Taki stan, przy nawet pełnym widzeniu do dali, 
może sugerować ubytki w polu widzenia i być objawem 
poważnych (np. zaawansowanej jaskry) chorób oczu. Ból 
okolicy oka w wywiadzie przy oku zaczerwienionym, za-
drażnionym z pełną ostrością widzenia z reguły świadczy 
o ostrym stanie zapalnym aparatu ochronnego. Z kolei sa-
moistny, często bardzo silny ból okolicy dobrze widzącego 
oka, przy oku spokojnym lub słabo zadrażnionym, to ob-
jaw często poważnej choroby, np. jaskry ostrej. Ból wystę-
pujący przy ruchach oka może świadczyć o pozagałkowym 
zapaleniu nerwu wzrokowego. Obustronny, nawet niewiel-
ki wytrzeszcz osiowy z dużym prawdopodobieństwem bę-
dzie sugerował oftalmopatię tarczycową. Natomiast poda-
wane przez chorego dwojenie powinno być przez nas oce-
nione jako obuoczne (występuje przy patrzeniu obojgiem 
oczu najczęstsza przyczyna – choroby neurologiczne), czy 
jednooczne – przyczyną może być zaćma biegunowa. Po-
dawane czasami przez pacjenta różne czucie każdego oka 
może świadczyć o przebytym lub toczącym się procesie wi-
rusowym w zakresie nerwu V.

Choroby aparatu ochronnego i przydat-
ków oka w praktyce lekarza POZ

Chorzy ze stanem zapalnym aparatu ochronnego oka 
i samej gałki ocznej stanowią najliczniejszą grupę zgłasza-
jących się do lekarza rodzinnego. Wspólną cechą tych cho-
rób jest ból oka i jego okolicy, zadrażnienie powiek i/lub 
gałki ocznej w postaci przekrwienia, obrzęku, czasami nie-
wielkiego wytrzeszczu z obecnością wydzieliny w worku 
spojówkowym. Często towarzyszy temu uczucie ciała ob-
cego „w oku”, łzawienie, swędzenie. O ile ostrość wzroku 
jest dobra, reakcje źrenic prawidłowe, a rogówka przezro-
czysta, przezierna, mamy do czynienia z zapaleniem spo-
jówek i/lub powiek. Sezonowość tego stanu w wywiadzie 
sugerować może tło alergiczne i wtedy zastosowanie miej-
scowych kropli przeciwalergicznych może być wystarcza-
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jącym postępowaniem terapeutycznym. Błędem natomiast 
jest podawanie w tych stanach od razu kropli (maści) an-
tybiotykowych i steroidowych. Choć mogą one przynieść 
poprawę stanu miejscowego i ustąpienie dolegliwości bó-
lowych, wpływają niekorzystnie na stan gruczołów powie-
kowych i spojówkowych, zaburzają funkcję filmu łzowego, 
mogą mieć odległe niekorzystne skutki dla funkcji oka. Po-
nieważ jest to powszechna praktyka, to chociaż zapisując 
te leki pamiętajmy, że maksymalny czas ich stosowania bez 
dokładnego badania okulistycznego nie może przekraczać 
5–7 dni. Nie wszyscy lekarze mają świadomość, że miejsco-
wo stosowane steroidy powyżej 10–14 dni mogą u niektó-
rych osób zaindukować rozwój jaskry, a stosowane przez 
wiele miesięcy – spowodować poważne zaburzenia filmu 
łzowego (zanik i dysfunkcja gruczołów powiekowych) pro-
wadzący do zespołu suchego oka. Stąd konieczność kontro-
li chorego ze stanem zapalnym powiek i/lub spojówek po 
kilku dniach i w razie braku poprawy skierowanie do oku-
listy. Należy go przy tym poinformować, że nie powinien 
sam przedłużać leczenia kroplami, co niestety chorzy czę-
sto czynią.

Zespół suchego oka. Przyczyną zespołu suchego oka 
jest niedobór łez i/lub nieprawidłowy skład i struktura filmu 
łzowego. Powoduje to niedostateczne zwilżanie i „smaro-
wanie” powierzchni rogówki i spojówki, dając nie tylko dys-
komfort miejscowy (uczucie suchości, pieczenia itp.), ale 
i zagraża poważnymi zmianami na powierzchni oka. Cho-
rzy z tym zespołem są bardzo częstymi pacjentami lekarza 
POZ. W związku z dużą ilością czasu spędzanego przez 
młodych dorosłych w zamkniętych, klimatyzowanych, czę-
sto suchych pomieszczeniach przy komputerach dochodzi 
do szybkiego parowania powierzchni oka, którego nie kom-
pensuje wydzielanie łez. Pojawiają się dolegliwości, które 
ustępują po zastosowaniu substytutów łez, dostępnych bez 
recepty. Dość często po pewnym czasie przestają one wy-
starczać i wtedy pacjent prosi lekarza POZ o „mocniejsze, 
lepsze” krople. Nie wolno ulegać tej presji bez dokładne-
go badania okulistycznego. Jak już wspomniano, stosowa-
nie w takiej sytuacji kropli antybiotykowych i steroidowych 
jest błędem i może być niekorzystne dla oka. 

Inną grupą zgłaszających się pacjentów z zespołem su-
chego oka są panie po okresie przekwitania. Zanik pracy jaj-
ników u części z nich powoduje niedostateczne wydzielanie 
łez i uczucie suchości. Należy skierować je do okulisty, gdy 
kilkutygodniowe stosowanie substytutów łez nie pomaga.

Nadmierne, dokuczliwe łzawienie, z reguły jednostron-
ne szczególnie u pań po 55.–60. roku życia sugeruje nie-
drożność dróg łzowych. Uciśnięcie okolicy woreczka łzo-
wego palcem pozwala zauważyć zwrotny wypływ łez do 
worka spojówkowego. Podobnie zresztą postępujemy u no-
worodków z niedrożnością. Sami nie podejmujemy żadne-
go leczenia i kierujemy pacjenta do okulisty, który doko-
na sondowania dróg łzowych. Im wcześniej zostanie ono 
wykonane, tym większa szansa na udrożnienie i uniknię-
cie przez pacjenta nieprzyjemnej operacji. Pojawienie się 
w przebiegu niedrożności ostrego bólu z obrzękiem i za-
czerwienieniem w przyśrodkowej części powieki dolnej 
wskazuje na zapalenie woreczka łzowego. Chorego nale-
ży bezwzględnie w trybie pilnym skierować na ostry dyżur 
okulistyczny. Stan taki, szczególnie u małych dzieci, zagra-
ża poważnymi powikłaniami ogólnymi.

Podobnie postępujemy w przypadku jednostronnego 
wytrzeszczu z bólem, ograniczeniem ruchomości i zaczer-
wienieniem oka. Obraz taki z reguły świadczy o zapaleniu 
tkanek miękkich oczodołu. Najczęstszą przyczyną tego jest 
bezpośrednie przeniesienie zakażenia z zatok obocznych 
nosa (głównie sitowych). Towarzysząca gorączka i obniże-
nie ostrości wzroku wskazuje na stan ostry. Dołączenie się 
do narastającego wytrzeszczu unieruchomienia gałki wska-
zuje na stan zagrażający życiu, gdy przyczyną jest np. mu-
kormykoza (rodzaj grzybicy).

Jednostronny, niebolesny wolno postępujący wytrzeszcz 
gałki ocznej bez ograniczenia ruchomości najczęściej spo-
wodowany jest sprawą rozrostową w oczodole (guz). Na-
gle pojawiający się wytrzeszcz z ograniczeniem ruchomo-
ści (dwojenie) może świadczyć o rzekomym zapalnym gu-
zie oczodołu, częstszym u dzieci. Rozstrzygającym bada-
niem jest w tych przypadkach tomografia komputerowa 
oczodołów.

Obustronny, narastający (z reguły powoli) niebolesny wy-
trzeszcz obu gałek ocznych, przeważnie niesymetryczny, naj-
częściej występuje w przebiegu chorób tarczycy, najczęściej 
nadczynności. O ile nie towarzyszy temu osłabienie ostrości 
wzroku, niedomykalność powiek, dwojenie, leczenie choro-
by zasadniczej z obserwacją narządu wzroku jest wystarcza-
jącą opcją. Pojawienie się ww. objawów ze strony narządu 
wzroku wymaga już skierowania do okulisty w trybie pilnym. 
Najlepszą opcją jest okresowa kontrola okulistyczna każdego 
chorego z wytrzeszczem tarczycopochodnym.

Zaczerwienienie powieki górnej w obrębie 1/3 czę-
ści zewnętrznej, czasami z bólem, łzawieniem, wydzieli-
ną z oka może świadczyć o zapaleniu gruczołu łzowego. 
Rozpoznanie ułatwia ustawienie powieki w kształcie leżą-
cej litery „S” po stronie zajętego gruczołu. Typowo choroba 
przebiega ostro i dotyczy dzieci i młodych dorosłych. Prze-
bieg przewlekły, powolny, podstępny występuje w choro-
bach rozrostowych układu limfoidalnego (np. białaczki) 
i w sarkoidozie.

Wszelkie zmiany guzkowe w obrębie powiek powinny 
być bezwzględnie od razu kierowane do okulisty. Podobnie 
postępujemy przy stwierdzeniu ubytków tkankowych, nisz 
wrzodowych w obrębie powiek. Najczęściej są to zejścia 
zapaleń gruczołów powiekowych (gradówki) czy łagodne 
zmiany nowotworowe. Jednak jak wykazują badania histo-
logiczne, te nawet niewinnie wyglądające zmiany, ponad 
20% z nich to nowotwory złośliwe (najczęściej raki), wyma-
gają często usunięcia chirurgicznego.

Choroby przedniego odcinka oka 
Chory z zapaleniem rogówki czy tęczówki z reguły sam 

zgłasza się do okulisty, ponieważ towarzyszy im najczęściej 
osłabienie widzenia i ból zaatakowanego oka. Czasami jed-
nak choroby te, szczególnie o etiologii wirusowej, przebie-
gają podstępnie, przewlekle z niewielkimi objawami oczny-
mi i dobrą ostrością wzroku. Dokładny wywiad i badanie 
przedmiotowe pomoże nam w rozpoznaniu choroby. Py-
tamy o okresowe pogorszenia widzenia, bóle oka, przeby-
te niedawno infekcje, nawet bez temperatury. W badaniu 
reakcji źrenic – nierówność, jednostronna, gorsza reakcja 
na światło może wskazywać na zrosty pozapalne tęczów-
ki, a różne zabarwienie tęczówek – na przewlekły stan za-
palny. Ważnym, łatwym testem jest porównanie czucia ro-
gówkowego obu oczu (watką dotykamy rogówki). Osłabie-
nie po którejś stronie może świadczyć o przebytym zapale-
niu wirusowym rogówki. Pamiętać tu jednak należy, że nie-
które leki stosowane w reumatologii mogą poważnie osła-
biać czucie rogówkowe. Stwierdzenie powyższych zmian 
obliguje lekarza POZ do skierowania pacjenta do okulisty.

Z punktu widzenia lekarza pierwszego kontaktu naj-
ważniejsi są pacjenci, u których najczęściej bez bólu do-
chodzi do nagłej bądź stopniowej, powolnej utraty ostro-
ści widzenia czy pola widzenia. O ile dotyczy to jednego 
oka, chory sam może tego nie zauważyć. Lekarz POZ powi-
nien bezwzględnie ocenić widzenie każdego oka oddziel-
nie u wszystkich zgłaszających się chorych, nawet jak nie 
podają dolegliwości ze strony narządu wzroku.

Zapalenie nerwu wzrokowego
Najczęstszą przyczyną nagłego, bezbolesnego, jedno-

ocznego pogorszenia widzenia jest zapalenie nerwu wzro-
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kowego (ZNW). Choroba występuje w dwóch postaciach 
– rzadkiej (2–5%), wewnątrzgałkowej i częstszej – poza-
gałkowej. W pozagałkowym zapaleniu osłabienie widze-
nia może być początkowo niewielkie (V = 0,4–0,6), w po-
staci wewnątrzgałkowej zawsze bardzo znaczne, do po-
czucia światła włącznie. W ponad 50% przypadków cho-
roba dotyczy ludzi młodych (poniżej 30. r.ż.), częściej ko-
biet i bardzo często jest pierwszym objawem stwardnienia 
rozsianego (SM), rzadziej guza okolicy skrzyżowania ner-
wów wzrokowych. Jedyną dolegliwością zgłaszaną przez 
pacjenta, poza nagłym, często bardzo znacznym osłabie-
niem widzenia, jest ból w oczodole przy skrajnych ruchach 
gałki ocznej (zapalenie pozagałkowe). Dokładniejszy wy-
wiad pozwala stwierdzić objawy zwiastunowe choroby  
– nadwrażliwość na zmiany temperatury, osłabienie widze-
nia barw i kontrastu zaatakowanego oka. Zapalenie nerwu 
wzrokowego, szczególnie pozagałkowe, ma charakter na-
wrotowy, przy czym okresy remisji mogą być nawet wielo-
letnie. Chory z ZNW powinien być w trybie pilnym skiero-
wany do okulisty i/lub neurologa.

Zwyrodnienie plamki związane  
z wiekiem – AMD

Jest to choroba określana jako „epidemia ślepoty XXI 
wieku”. Obecnie jest to najczęstsza przyczyna prawnej śle-
poty u osób po 50. roku życia. O ile jednak wśród 50-lat-
ków zachorowalność na AMD nie przekracza 1%, to już 
u osób po 75. roku życia wynosi ponad 30%. Na świecie 
choruje na AMD ponad 50 mln osób, w samych USA po-
nad 15 mln. W Polsce dotyczy ponad 1,2–1,5 mln osób. 
Uważa się, że w ciągu 10–15 lat liczba chorych podwoi 
się. AMD występuje w dwóch postaciach – suchej (80–90% 
chorych), przebiegającej wolno, latami, w której utrata wi-
dzenia jest stopniowa, obuoczna, tym niemniej po latach 
bardzo znaczna i w agresywnej postaci wilgotnej (wysięko-
wej) mogącej w ciągu kilku tygodni doprowadzić do nieod-
wracalnej utraty widzenia nawet obu oczu. Oprócz czyn-
ników genetycznych (AMD w rodzinie) czynnikami ryzyka 
rozwoju AMD jest palenie tytoniu (wśród palaczy występu-
je 6-krotnie częściej), nadciśnienie tętnicze, choroby serco-
wo-naczyniowe (przebyte zawały, udary), cukrzyca, hiper-
lipidemia, płeć (kobiety zapadają na AMD 2 razy częściej), 
kolor tęczówek (niebieskie tęczówki). Objawami, które za-
uważa chory jest pojawienie się „wykrzywienia” obrazu, 
wypadanie przy czytaniu liter z tekstu, a w zaawansowanej 
postaci ciemnej plamy przed okiem. Objawy te o ile tylko 
jedno oko jest zaatakowane przez proces chorobowy mogą 
być przeoczone przez chorego. W postaci suchej, przebie-
gającej wolno zmiany te bywają lekceważone przez star-
szego pacjenta, który traktuje je jako pogarszanie widzenia 
związane z procesem starzenia się. Stąd rola lekarza POZ, 
aby w wywiadzie zapytać o te objawy, wykonać w każdym 
oku osobno test Amslera. Wczesne wykrycie choroby, przy 
dobrym widzeniu, pozwala zatrzymać chorobę lub zapo-
biec konwersji suchego AMD do postaci wysiękowej. Po-
dejrzenie AMD zobowiązuje lekarza POZ do natychmiasto-
wego skierowania chorego do okulisty. Postępowanie w su-
chym AMD na obecnym etapie wiedzy i możliwości tera-
peutycznych sprowadza się do działań profilaktycznych 
w postaci uregulowania i leczenia chorób będących czynni-
kami ryzyka, nakłonienia palaczy tytoniu do porzucenia na-
łogu, zaproponowanie odpowiedniej diety (zielone warzy-
wa, eliminacja ciężkich tłuszczów) plus dodatkowo suple-
mentacja diety. Takie postępowanie pozwala hamować roz-
wój choroby i jej ewentualną progresję do agresywnej po-
staci wysiękowej. Rozpoznanie postaci wysiękowej AMD to 
stan ostry, wymagający natychmiastowego rozpoczęcia le-
czenia iniekcjami doszlistkowymi preparatami anty-VEGF. 
Leczenie to u 90% chorych daje zatrzymanie procesu cho-
robowego, a u części (30%) nawet poprawę widzenia. Od 

2010 r. jest ono refundowane w ramach świadczeń NFZ. 
Niestety dostępność do niego z braku środków jest bardzo 
ograniczona. Nieleczone czy zbyt późno rozpoznane wy-
siękowe AMD prowadzi do nieodwracalnej ślepoty. Rolą le-
karza POZ jest przekonanie chorego z AMD (i jego najbliż-
szych) o konieczności stałej samokontroli widzenia, lecze-
nia chorób współistniejących, szczególnie sercowo-naczy-
niowych i podjęcie szybkiego leczenia w przypadku rozpo-
znania postaci wysiękowej.

Retinopatia cukrzycowa (DR)  
i cukrzycowy obrzęk plamki (DME)

Na świecie na cukrzycę choruje ponad 285 mln ludzi, 
w tym w Polsce ponad 2,5 mln. Według WHO liczba ta 
wzrośnie o 50% w ciągu 10–15 lat. Retinopatia cukrzyco-
wa pojawia się po 10–15 latach choroby i występuje wtedy 
u 15–20% pacjentów. Po 35–40 latach dotyczy już 90–95% 
chorych na cukrzycę zarówno typu 1, jak i 2, praktycznie 
niezależnie od procesu leczenia. Dość często jeszcze okuli-
sta jest pierwszym lekarzem, który rozpoznaje cukrzycę na 
podstawie zmian o charakterze retinopatii na dnie oka. Cza-
sami, szczególnie w cukrzycy typu 1, u młodych pacjentów, 
którzy zaniedbują leczenie, rygory dietetyczne, w przebie-
gu DR może dojść do nagłego zaniewidzenia spowodowa-
nego wylewem krwi do ciała szklistego lub/i siatkówki. Wy-
lewy takie, po zdyscyplinowaniu chorego w dużym procen-
cie, wchłaniają się samoistnie, jednak zawsze zapoczątko-
wują proces zaburzeń funkcjonalnych i anatomicznych złą-
cza szklistkowo-siatkówkowo-naczyniówkowego, induku-
jąc rozwój retinopatii proliferacyjnej. Inną przyczyną na-
głego, nawet znacznego pogorszenia widzenia u młodych 
chorych z cukrzycą jest cukrzycowy obrzęk plamki – DME. 
Może wystąpić w postaci łagodnej (umiarkowanej) ze sto-
sunkowo małym spadkiem ostrości wzroku i w postaci cięż-
kiej (rozlanej) – z dużym spadkiem widzenia. Dotyczy on 
1–3% chorych (w tym 30% poniżej 45. r.ż.), z najczęściej 
źle uregulowaną cukrzycą (HbA1c powyżej 10%). Stwier-
dzenie czy podejrzenie DME przez lekarza POZ wymaga 
pilnego skierowania do okulisty (młody, pracujący chory 
chce dobrze widzieć!). Leczenie laserowe – do niedawna 
złoty standard w DME  – zatrzymuje postęp choroby, rzadko 
jednak poprawia ostrość wzroku. Stąd od niedawna zaleca 
się w DME terapię doszklistkową w postaci iniekcji anty- 
-VEGF, dającą szybką i często bardzo znaczną poprawę wi-
dzenia. Problem jest niebagatelny, dotyczy kilkudziesięciu 
tysięcy chorych, w 1/3 młodych, chcących dobrze widzieć, 
pracować, normalnie żyć. Terapia anty-VEGF, choć dopusz-
czona do stosowania, nie jest refundowana przez NFZ. 

Podobnie ma się rzecz z retinopatią cukrzycową, któ-
ra zbyt późno rozpoznana i źle leczona, prowadzi do prak-
tycznej ślepoty. Każde leczenie jest wtedy właściwie nie-
skuteczne. O ile organizacja i wyposażenie gabinetów dia-
betologicznych i okulistycznych pozwala na dobrą diagno-
stykę i leczenie chorych z retinopatią przedproliferacyjną, 
to już wystąpienie retinopatii proliferacyjnej stwarza proble-
my choremu w dostępie do innowacyjnej terapii. Rola le-
karza POZ w zachęcaniu swoich podopiecznych z cukrzy-
cą do przestrzegania diety, unikania używek, leczenia cho-
roby zasadniczej i chorób współistniejących jest decydują-
ca dla postępu RD i nie dopuszczenia do przejścia w fazę 
proliferacyjną. A problem dotyczy wielu tysięcy chorych, 
którzy nieleczeni właściwie są skazani na nieodwracal-
ną ślepotę, najczęściej obuoczną. Chorzy ci stanowią naj-
większą grupę wśród członków Polskiego Związku Niewi-
domych (PZN). Dostępność bowiem do wczesnej witrekto-
mii, często w połączeniu z iniekcjami anty-VEGF, koniecz-
nej u chorych z retinopatią proliferacyjną, jest bardzo ogra-
niczona z powodu niedostatecznej liczby wysokospecjali-
stycznych ośrodków i niskich nakładów finansowych, mimo 
że procedura ta znajduje się w katalogu świadczeń refundo-
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długotrwale steroidy (np. po przeszczepach, w chorobach 
układowych), z dodatnim wywiadem rodzinnym, narażo-
nych na promieniowanie radioaktywne, silną podczerwień 
(hutnicy). Zaćma występuje wtedy praktycznie obustronnie 
i wymaga szybkiej operacji. Operacje zaćmy to najczęst-
sze zabiegi chirurgiczne. W USA wykonuję się ponad 2,5 
mln operacji zaćmy rocznie. Obecnie operacja zaćmy nie-
powikłanej z wszczepieniem sztucznej soczewki zwijalnej 
to zabieg kilkunastominutowy, wykonywany w znieczule-
niu miejscowym, często w trybie ambulatoryjnym. Waż-
ne, aby operacja była wykonana w stadium niezaawanso-
wanym choroby, co daje bardzo dobre rokowanie powro-
tu pełnego widzenia. W Polsce operuje się rocznie w przy-
bliżeniu tylko 150 tys. zaćm – stanowi to około 50% potrze-
bujących. Stąd w wielu oddziałach okulistycznych odnoto-
wuje się kilkuletnie oczekiwanie na operację zaćmy w ra-
mach refundacji z NFZ. Koszt operacji w prywatnym ośrod-
ku wynosi średnio 3,5 tys. zł. Należy też pamiętać, że jest 
to najczęściej choroba obu oczu i drugie oko z zaćmą po-
winno być operowane nie później niż 6 miesięcy po pierw-
szym, co gwarantuje prawidłową neuroadaptację (przysto-
sowanie się kory wzrokowej do nowych obrazów) i dobre 
widzenie obuoczne.

W przypadkach zaćmy powikłanej (po zapaleniach bło-
ny naczyniowej, urazach itp.) operację powinno się wyko-
nać jak najszybciej od jej powstania, aby zapobiec utracie 
widzenia obuocznego (szczególnie u dzieci i młodzieży). 
Operacje te są często bardzo skomplikowane, połączone 
z plastyką przedniego odcinka oka i powinny być wykony-
wane w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Od kilku lat w ofercie chirurgów okulistów jest możli-
wość wszczepiania w czasie operacji zaćmy soczewek wie-
loogniskowych, umożliwiających po operacji pracę zarów-
no z bliska i daleka bez okularów. Operacje te nie są jednak 
refundowane przez NFZ, podobnie jak soczewki torycz-
ne, wszczepiane u chorych z astygmatyzmem. Zarówno so-
czewki wieloogniskowe, jak i toryczne są godne polece-
nia u młodszych pacjentów pracujących zawodowo, unie-
zależniają bowiem pacjenta od korzystania z okularów ko-
rekcyjnych po operacji. Minusem jest ich stosunkowo wy-
soki koszt i rzadko pojawiające się po operacji zaburzenia 
neuroadaptacji. Rolą lekarza POZ jest przekonanie chorego 
z zaćmą, aby zbyt długo nie zwlekał z operacją (zaćmy za-
awansowane, przejrzałe gorzej się operuje), która jest bez-
pieczna i praktycznie zawsze skuteczna.

Jaskra (glaukoma)
Jaskra jest jedną z najczęstszych przyczyn obuocznej, 

postępującej, nieodwracalnej ślepoty wśród populacji po-
wyżej 60. roku życia. Na świecie choruje na jaskrę ponad 
70 mln ludzi, w Polsce około 1,0–1,5 mln, wzrok utraci-
ło ponad 20 mln, głównie w krajach nieuprzemysłowio-
nych. Istotą jaskry jest postępująca neuropatia nerwu wzro-
kowego, która nieleczona prowadzi do jego zaniku. Jednym 
z głównych czynników sprawczych progresji zaniku ner-
wu jest podwyższone ciśnienie śródoczne, choć około 30% 
przypadków stanowi jaskra normalnego (prawidłowego) ci-
śnienia. Przyczyną neuropatii nerwu II jest wtedy zbyt niskie 
ciśnienie perfuzji nerwu, jako pochodna zbyt niskiego ci-
śnienia ogólnego krwi, szczególnie rozkurczowego (poniżej 
60 mm Hg). Stąd uwaga lekarza POZ powinna być szcze-
gólnie zwrócona na pacjentów z samoistną hipotonią ogól-
ną, którzy są zagrożeni tą postacią jaskry (zespoły zimnych 
dłoni, nóg, zaburzenia wazospastyczne). Jeszcze więcej 
uwagi należy poświęcić chorym z nadciśnieniem tętniczym, 
u których zbyt agresywne leczenie hipotensyjne może do-
prowadzić do dużych spadków ciśnienia rozkurczowego 
(szczególnie w nocy) i spowodować rozwój jaskry.

Chorzy z jaskrą (poza przypadkami jaskry ostrej czy po-
wikłanej) nie podają żadnych objawów bólowych i zabu-

wanych przez NFZ. Stąd większość chorych skazana jest na 
niewystarczającą i w wielu przypadkach nieskuteczną tera-
pię laserową, też niestety limitowaną przez kontrakty NFZ.

Zakrzep naczyń żylnych siatkówki (RVO)
Występuje w dwóch postaciach: zakrzep żyły środko-

wej i zakrzep gałęzi (dopływowy). Choroba dotyczy prak-
tycznie starszych osób (po 60. r.ż.), z miażdżycą, chorobą 
nadciśnieniową, często z cukrzycą. Bardzo rzadko wystę-
puje u młodych kobiet stosujących doustną antykoncepcję 
hormonalną. Przy zamknięciu światła żyły środkowej siat-
kówki spadek ostrości wzroku może być bardzo znaczny 
i nagły, przy zakrzepach dopływowych – mały lub umiar-
kowany, często niezauważony przez chorego. Zakrzep pra-
wie zawsze jest jednostronny, stąd łatwy do przeoczenia 
przez pacjenta. Postać łagodna, bez niedokrwienia, nie wy-
maga w zasadzie żadnego leczenia, postaci z niedokrwie-
niem ciężkie leczy się koagulacją laserową i iniekcjami do-
szklistkowymi steroidów lub preparatów anty-VEGF. Rozpo-
znanie RVO obliguje lekarza POZ do poszukiwania przy-
czyn i leczenia choroby podstawowej, indukującej powsta-
nie zakrzepu.

Odwarstwienie siatkówki (RD)
Pojawia się samoistnie, bezboleśnie, jednostronnie, pod 

postacią nagłego lub szybko (w ciągu kilku dni) postępują-
cego osłabienia widzenia. Dotyczy w większości osób star-
szych (po 60. r.ż.), często z wysoką krótkowzrocznością 
(czynnik ryzyka RD). W młodym wieku ma z reguły związek 
z urazem oka, głowy. Wczesne objawy podawane przez 
chorego to pojawienie się „zasłony” z boku lub dołu pola 
widzenia, czasami licznych „czarnych kropek’, przesuwa-
jących się w polu widzenia. Dopóki RD nie obejmie plam-
ki widzenie centralne może być dobre. Podejrzenie lub roz-
poznanie odwarstwienia siatkówki to stan ostry wymagają-
cy natychmiastowej operacji (ostry dyżur), bowiem każdy 
dzień zwłoki może doprowadzić do odwarstwienia plamki 
i powrót widzenia do normy może stać się niemożliwy. Rolą 
lekarza POZ jest w przypadku rozpoznania RD natychmia-
stowe skierowanie chorego na oddział okulistyczny. Wtór-
ne odwarstwienia siatkówki (np. w retinopatii cukrzycowej) 
czy stare, nieoperowane o czasie rokują źle co do powrotu 
dobrego widzenia.

Zaćma (cataracta)
Zaćmę obecnie określa się jako „odwracalną ślepotę”. 

Chorzy z zaćmą stanowią przypuszczalnie największą gru-
pę zgłaszających się z pogorszeniem widzenia do lekarza 
POZ. W olbrzymiej większości są to pacjenci po 65. roku 
życia, choć należy pamiętać, że niektóre choroby ogólne, 
jak cukrzyca, przyspieszają pojawienie się zaćmy średnio 
o 8–10 lat. W najczęstszej postaci choroby – zaćmie nie-
powikłanej – mętnienie soczewki rzadko przebiega obu-
stronnie jednocześnie. Z reguły proces chorobowy najpierw 
atakuje jedno oko i toczy się latami, stopniowo osłabia-
jąc widzenie. Objawy podawane przez pacjenta to widze-
nie „przez mgłę’, utrudnione widzenie szczegółów (kłopoty 
z czytaniem drobnego druku). W zaawansowanych posta-
ciach zaćmy widzenie może spaść bardzo znacznie, nawet 
do ruchów ręki przed okiem. Rozpoznanie początkowej za-
ćmy jest dla lekarza POZ trudne, bowiem odblask z dna 
oka jest prawidłowy. W zaćmie zaawansowanej pojawia 
się szary odblask w świetle źrenicy, co przy słabym widze-
niu daje praktycznie, w połączeniu z długoletnim wywia-
dem, pewne rozpoznanie. Czasem jednak zaćma, szczegól-
nie w młodszym wieku, może rozwijać się szybko, w ciągu 
miesięcy. Dotyczy to szczególnie chorych otrzymujących 
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Chory tracący widzenie  
– rola lekarza POZ

Chorzy z nagłą czy postępującą utratą widzenia bardzo 
często wpadają w depresję, wymagają pomocy psychologa, 
wsparcia rodziny i lekarza POZ. Nie każda z opisywanych 
wyżej chorób prowadzi do poważnego osłabienia widzenia 
czy praktycznej ślepoty. Pacjentów tych, nawet w przypad-
ku niepowodzenia leczenia, należy mobilizować do rehabi-
litacji wzrokowej, przekonywać, że warto walczyć o utrzy-
manie resztek widzenia. Szczególnie dotyczy to AMD, za-
awansowanej jaskry i retinopatii cukrzycowej, dziedzicz-
nych dystrofii dna oka. Są to choroby występujące obuocz-
nie i degradują psychikę większości chorych. Lekarz POZ 
i lekarz okulista powinni współpracować z rodziną i bliski-
mi chorego, aby nie dopuścić do załamania psychicznego, 
czy ciężkiej depresji. Jest to szczególnie istotne u chorych, 
którzy mimo wczesnego, właściwego rozpoznania i prawi-
dłowego leczenia, utracili w znacznym stopniu wzrok. Stąd 
tak ważna jest rola lekarza POZ, gdy zostanie postawione 
rozpoznanie poważnej, zagrażającej utratą widzenia cho-
roby oczu, aby rzetelnie, uczciwie poinformować chorego 
i jego rodzinę nie tylko o opcjach terapeutycznych, ale i za-
grożeniu widzenia gdy one zawiodą. Chory tracący wzrok 
nie może zostać sam ze swoją tragedią. W rehabilitacji resz-
tek widzenia, nauce zachowań osoby niewidomej lub sła-
bo widzącej pomaga Polski Związek Niewidomych i sze-
reg Stowarzyszeń, m.in Stowarzyszenie AMD. Taki chory 
powinien zostać poinformowany o pomocach optycznych 
(refundowanych przez NFZ), możliwościach rehabilitacji 
i nauki, swoich prawach i przywilejach. Pamiętajmy, cho-
ry tracący wzrok to w dalszym ciągu nasz pacjent, który nie 
powinien czuć się pozostawiony samemu sobie w walce 
z chorobą i jej następstwami. 

Podsumowanie
Rola lekarza rodzinnego (POZ) w rozpoznaniu, postę-

powaniu i leczeniu chorego z chorobami narządu wzroku 
jest ważna i nie do przecenienia. Do niego jako pierwsze-
go udaje się pacjent z banalnym zapaleniem spojówek, ale 
również z poważną chorobą oczu, o istnieniu której jesz-
cze nie zdaje sobie sprawy. Dokładne, rzetelnie przepro-
wadzone badanie przez lekarza POZ pozwala wykryć cho-
robę oczu, która nierozpoznana wcześnie może doprowa-
dzić do nieodwracalnego, poważnego osłabienia widzenia, 
a nawet ślepoty. Najgroźniejsze choroby oczu przebiegają 
skrycie, bezboleśnie i są łatwe do przeoczenia, gdy atakują 
tylko jedno oko. Wymienić tu należy przede wszystkim ja-
skrę i AMD. Lekarz POZ powinien współpracować z okuli-
stą również po zdiagnozowaniu choroby, mobilizując pa-
cjenta do systematycznego leczenia i kontroli stanu oczu. 
Ta współpraca dotyczy również chorych, którzy w wyniku 
późnego rozpoznania czy niepowodzenia leczenia utracili 
wzrok. Wymagają oni szczególnego wsparcia psychicznego 
w swojej walce o zachowanie resztek widzenia.

rzeń widzenia. Ta podstępna choroba rozwija się obuocz-
nie latami i nieleczona niszczy nieodwracalnie nerwy wzro-
kowe obu oczu. W przeciwieństwie do AMD widzenie cen-
tralne (plamkowe) w jaskrze jest zachowane bardzo długo 
i nierzadkie są jeszcze przypadki chorych zgłaszających się 
do lekarza z tzw. lunetowym widzeniem (pole widzenia za-
chowane tylko w zakresie 5–10-stopni wokół punktu fiksa-
cji) przy pełnej ostrości wzroku. Wszelka pomoc medycz-
na jest wtedy spóźniona, zanik nerwu II praktycznie doko-
nany. Stąd tak ważne jest badanie przez lekarza POZ orien-
tacyjnie pola widzenia u chorych po 50.–60. roku życia, 
szczególnie wtedy, gdy w wywiadzie rodzinnym chory po-
daje jaskrę. Ponadto gdy rodzina podaje problemy chorego 
w poruszaniu się w nieznanym otoczeniu, rozpoznanie ja-
skry staje się wysoce prawdopodobne.

Wczesne wykrycie jaskry z rozpoczęciem celowane-
go leczenia daje choremu szansę na wieloletnie utrzyma-
nie dobrego widzenia. Jaskra jest chorobą nieuleczalną, 
tym niemniej obecne możliwości terapeutyczne pozwala-
ją zatrzymać postęp choroby w ponad 90% przypadków. 
W pierwotnym leczeniu rozpoczynamy od miejscowego 
podawania kropli – obecnie są to prostaglandyny, zwykle 
stosowane 1 raz dziennie. U większości chorych takie le-
czenie normalizuje ciśnienie śródoczne w przypadku ja-
skry z podwyższonym ciśnieniem i obniża je w jaskrze nor-
malnego ciśnienia, co poprawia perfuzję nerwu wzrokowe-
go. Pacjent z jaskrą musi przyjmować leki regularnie, bez 
przerw, stąd lekarz POZ winien mu je zapisać, gdy się skoń-
czą, a wizyta u okulisty jest odległa w czasie. Każdy chory 
z jaskrą powinien posiadać książeczkę jaskrową, gdzie za-
znaczone jest, jakie leki otrzymuje. Pacjent jaskrowy powi-
nien też być mobilizowany przez lekarza rodzinnego do re-
gularnych kontroli okulistycznych i badań pola widzenia. 
Kontrola ciśnienia śródocznego to za mało, bowiem sama 
normalizacja ciśnienia nie zawsze zatrzymuje progresję 
neuropatii. Należy wtedy włączyć inne metody terapeutycz-
ne, z operacją włącznie. Chory powinien być o tym poinfor-
mowany, z zaznaczeniem, że zaniechanie leczenia prowa-
dzi do nieuchronnej, nieodwracalnej utraty widzenia.

Dziedziczne dystrofie dna oka
Choroby te dotyczą z reguły młodych ludzi w wieku od 

kilkunastu lat wzwyż z dodatnim wywiadem rodzinnym. 
Pacjent z chorobą z tej grupy to chory skarżący się w wy-
wiadzie na z reguły powolne, bezbolesne pogarszanie wi-
dzenia obu oczu. Pytanie o problemy z widzeniem w rodzi-
nie pozwala szybko postawić rozpoznanie i skierować cho-
rego do okulisty. Tym niemniej jest to chory, który po roz-
poznaniu okulistycznym często wraca do lekarza POZ, po-
nieważ na obecnym etapie możliwości okulistyki praktycz-
nie nie ma szans na utrzymanie widzenia u większości tych 
chorych. Ważną sprawą u młodych chorych z dziedziczną 
dystrofią jest wyjaśnienie zagrożenia pojawienia się choro-
by u dzieci. Rolą lekarza POZ jest w takiej sytuacji rzetelne 
przedstawienie stopnia tego zagrożenia i skierowanie cho-
rego do poradni genetycznej.
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