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Poznaj całą gamę urządzeń 
Shin-Nippon w ofercie HAYNE.

W Japonii tworzy się w oparciu o zasadę 
sho - sho - sei, czyli: wydajne, kompaktowe 
i precyzyjne, co przekłada się na jakość oraz 
technologię. I to stanowi o sile i niezawod-
ność marki Shin-Nippon.

hayne.pl  |  tel. 61 841 02 05

Automatyczny
refrakto-keratometr
ACCUREF K-900

Siła japońskiej
precyzji
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W tym numerze rozrósł nam się dział „Optyka”. Nowym tematem u nas – niestety, nawet w branżowym czasopiśmie 
nie da się uciec od tego problemu – jest zanieczyszczenie środowiska. Dr hab. Jacek Pniewski jest – poza wszystkimi 
funkcjami związanymi z optyką i optometrią – popularyzatorem nauki w zakresie zmian klimatycznych. Stąd też temat 
jego tekstu „Zawody ochrony wzroku w czasie zmiany klimatu”. Mgr Daria Rajchel napisała natomiast artykuł na temat 
zanieczyszczenia światłem. Bardzo polecamy Państwa uwadze oba teksty, które naprawdę otwierają oczy na pewne 
kwestie związane ze środowiskiem.

Rozpoczęliśmy współpracę z Krzysztofem Gollusem, który będzie odpowiedzialny za cykl artykułów dotyczących warsz-
tatu optyka. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo, abyśmy w tym dziale poruszyli jakiś konkretny temat.

Mgr Maciej Karczewski na kwietniowej konferencji „Optometria 2019” przedstawił ciekawą prezentację dotyczącą wi-
dzenia w sporcie. Poprosiliśmy go o artykuł oparty o tę prezentację, który publikujemy w tym numerze, a utrzymany on 
został w tym samym gawędziarskim, wciągającym stylu, z którego znany jest już Pan Karczewski.

Dr n. med. Paulina Pyżalska i  mgr Luiza Krasucka kontynuują cykl psychologiczny, tym razem pisząc o  atrybucji. 
O oczopląsie w gabinecie optometrysty pisze mgr inż. Monika Gwara, zaś mgr inż. Justyna Chylewska opisuje działal-
ność i cele Laboratorium Tyfloinformatycznego na Politechnice Wrocławskiej.

Co nowego w dziale „Okulistyka”? Nasi bydgoscy autorzy rozpoczynają teraz cykl o zaćmie, zaś dr n. med. Anna Maria 
Ambroziak pisze o nowych metodach leczenia zespołu suchego oka. 

Na jednej z niedawnych konferencji spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy uczestnicy mieli możliwość przyklejenia specjal-
nej naklejki jako sygnału, że nie życzą sobie robienia zdjęć. Poprosiliśmy zatem Leszka Śmiałka, naszego specjalistę od 
RODO, o sprawdzenie, jak ta kwestia wygląda w przepisach. 

W momencie, kiedy ten numer OPTYKI jest rozsyłany do naszych prenumeratorów, z częścią z Państwa spotykamy się 
w Katowicach na konferencji „Optometria kliniczna 2019”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Opty-
ki. Relacja z tego wydarzenia ukaże się zatem w następnym numerze.

Życzymy wszystkim, którzy wybierają się na urlop w najbliższych dwóch miesiącach, udanego wypoczynku w wymarzo-
nej lokalizacji i aurze. 
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MAGICZNA WYPRAWA OPTYKÓW NIEZALEŻNYCH
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Numer ten mogliśmy wydać i przesłać Państwu bezpłatnie dzięki wsparciu finansowemu 
firm, które zamieściły reklamę, oferując naszym Czytelnikom swoje produkty i usługi:  

M2 Media s.c. jest niezależnym wydawcą branżowego dwumiesięcznika OPTYKA.
Wydanie gazety, wierszówki dla autorów oraz wysyłka prenumeraty finansowane są ze 
sprzedaży powierzchni reklamowych. 
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GIGI BARCELONA

Foto: Gigi Barcelona

HUGO EYEWEAR Najnowsza kolekcja okularów HUGO wiosna/lato 2019 jest prze-
znaczona dla tych, którzy postrzegają modę jako formę wyraża-
nia siebie. Ostre i odważne kształty podważają obecne konwe-
nanse i wprowadzają powiew nowoczesności. Wszystkie modele 
okularów są odważne i wyposażone w odwrócone logo HUGO.

W  tym sezonie okulary z  okrągłymi soczewkami przeżywa-
ją wielki powrót, a  model HUGO 1021/S oferuje wyjątkowe 
podejście do tego trendu. Futurystyczne stalowe fronty oraz 
przezroczyste zauszniki z widocznym rdzeniem wewnętrznym 
wzbogacone zostały o odwrócone logo. Okulary te są dostęp-
ne w następujących kombinacjach kolorystycznych: srebrny ze 
srebrnymi lustrzanymi soczewkami, czarny mat z lustrzanymi 
czerwonymi soczewkami i  matowe złoto z  wielowarstwowymi 
złotymi soczewkami.

W  kolekcji wyróżniają się oversizowe prostokątne okulary 
przeciwsłoneczne, które zwracają uwagę śmiało zarysowanym 
frontem, przezroczystymi zausznikami z octanu oraz odwróco-
nym logo marki na soczewkach. Model HUGO 1022/S, bo o nim 
mowa, jest dostępny w kolorze srebrnym ze srebrnymi lustrza-
nymi soczewkami, czarnym macie z  lustrzanymi czerwonymi 
soczewkami i  matowym złocie z  wielowarstwowymi złotymi 
soczewkami.

Ekstrawaganckie oprawy korekcyjne typu unisex na zdjęciu 
obok (model HUGO 123) są nienagannie wykonane i  łatwe 
w noszeniu. Geometryczny stalowy front z zaokrąglonymi za-
usznikami jest elastyczny, mocny i lekki, gwarantując maksy-
malny komfort w codziennym użytkowaniu. Projekt dostępny 
jest w  kolorze matowej czerni z  przezroczystymi czerwonymi 
zausznikami, w  matowym kolorze miedzi z  przezroczystymi 
zausznikami oraz w matowym rutenie z szarymi zausznikami – 
każda wersja z odwróconym napisem HUGO.

Kolekcja okularów HUGO jest produkowana i dystrybuowana 
przez Safilo Group (w Polsce Optimex-Viscom). 

Foto: Safilo

GIGI Barcelona to hiszpańska niezależna marka okularowa, mająca swoją siedzibę 
w Barcelonie, a umocowanie – w rodzinnej historii. Dziadek Patricii Ramo, obec-
nej właścicielki, w latach 60. założył fabrykę okularów w samym centrum Barce-
lony, w Poble Sec, a tę działalność kontynuował jego syn. Patricia przeprowa-
dziła kompletną transformację firmy, aby nadać jej autentyczność i wyrazistość. 

Celem marki jest osiągnięcie absolutnego wyrafinowania w każdej parze 
okularów. Najwyższa jakość i  inspiracje osadzone w  kreatywności, sztuce 
i kulturze wymagają perfekcyjnego wykonania – stworzenie każdego pro-
jektu Gigi Barcelona wymaga ponad 100 etapów ręcznej pracy, wspieranej 
oczywiście technologią. 

Modele Gigi Barcelona to połączenie sztuki z funkcjonalnością. Piękne kształty współ-
grają z atrakcyjną kolorystyką i intrygującymi detalami, aby osiągnąć swój cel: wyrafinowaną estetykę. 

Jedną z  ostatnich kolekcji marki jest futurystyczna linia Beyond, całkowicie umocowana w  technologii. Jej 
twórcy widzą elegancką przyszłość: w geometrycznych liniach, czystych pastelowych kolorach i w tytanie. Trzy minimalistyczne, 

przeciwsłoneczne modele składają się na tę serię: The Unknown, Deep Space i Soul Gravity. Z pewnością tej marce warto się przyglądać.
Firma Scorpion Eyewear została właśnie wyłącznym dystrybutorem kolekcji Gigi Barcelona na terenie Polski.
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Nowa jakość na polskim rynku optycznym

Wyłączny dystrybutor: GREGORIO, 3-Maja 24a, 43-450 Ustroń, tel. 509 819 596

www.fleye.pl

Foto: Jai Kudo

Foto: Marcolin

JAI KUDO x Artur Żmijewski to kolekcja pięciu wyjątkowych opraw z linii Handmade 
zaprojektowanych w Polsce we współpracy ze znanym i utalentowanym aktorem 
Arturem Żmijewskim, ambasadorem marki Jai Kudo w  drugiej edycji kampanii 
„Czas na wzrok 40+”.

Każdą z  opraw wyróżnia unikatowa kolorystyka i  ponadczasowy fason dopa-
sowany do rytmu życia współczesnego mężczyzny. Kolekcję otwiera model C01 
– klasyczne, czarne oprawy z zausznikami w kolorze grafitowym, idealne do co-
dziennych stylizacji. Model C02 to oprawy przywodzące na myśl styl lat 90., kolor 
ciepłego brązu uzupełniają zauszniki w tonacji błękitu i granatu z nutą ciemnego 
beżu. Oprawa C03 w kolorze czekoladowego brązu z efektem luminacji w czerwieni 
to propozycja dla osób podążających za najnowszymi trendami w modzie. Model 
C04, czyli must have tego sezonu, to szylkretowe oprawy z efektownymi zausznika-
mi w brązowe pasy. Kolekcję zamyka model C05 – oprawy w ponadczasowej czerni 
z efektem gradientu i  transparentnym wykończeniem.

Kolekcja opraw Jai Kudo x Artur Żmijewski została wykonana z  europejskich 
acetatów, z największą dbałością o detale. Wyróżnia je lekkość designu i niepo-
wtarzalność wzorów. Każda oprawa posiada czerwoną kostkę – znak rozpoznawczy 
marki Jai Kudo Handmade stanowiący nieodłączny element wszystkich kolekcji. 
Oprawy sygnowane nazwiskiem aktora to propozycja dla osób podążających za naj-
nowszymi trendami w świecie optyki, które doceniają ponadczasowe rozwiązania.  

W szerokim portfolio marki Tom Ford Eyewear oprawy okularowe i okulary 
przeciwsłoneczne stanowią bardzo silny filar. To właśnie w tych produk-
tach słynny projektant zauważył wielki potencjał i z nimi rozpoczął swoją 
działalność, przekazując produkcję i światową dystrybucję firmie Marcolin 
(w Polsce kolekcje Tom Ford znajdują się w portfolio United Vision).

Nowa kolekcja okularów marki Tom Ford charakteryzuje się okazały-
mi rozmiarami i wyraźnymi, oryginalnymi kształtami. Są one wyjątkowe 
i idealnie wpisują się w ducha całej marki. Wśród nowych stylów znajdzie-
my kultowe detale, takie jak metalowe logo „T” oraz kształt nieskończo-
ności, który zaprojektowany w metalowej wersji celebruje siłę i zmysło-
wość kobiecego świata. 

Twarzami najnowszej kampanii Toma Forda są Gigi Hadid i Joan Smalls, 
które pojawiają się na zdjęciach wykonanych przez Ferry’ego van der 
Nata. Model Hutton-02 (FT0644) to wspaniały przykład stylu vintage, 
zaś Emanuella-02 (FT0618) stanowi korekcyjny odpowiednik projektu 
przeciwsłonecznego.

JAI KUDO X ARTUR ŻMIJEWSKI

TOM FORD 
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TONNY EYEWEAR
Najnowsza kolekcja opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych Tonny Eyewear jest jak powrót do natury. Żywiołowej, nieprzewidywalnej, żyjącej własnym rytmem. Zmiennej 
i budzącej zachwyt.

Wiosenna odsłona marki ubrana jest w szlachetny płaszcz nasycony głębokimi odcieniami zieleni, stanowiąc idealne tło dla kontrastujących stylizacji. Linia ta obejmuje subtelne 
oprawy wykonane z metalu, TY48154C1M i TY48158C1W. 

Lato jest lśniące i pełne blasku. Zaprasza do spędzenia stylowych chwil na słońcu w przeciwsłonecznych okularach. Model TS9265C4 o kocim kształcie w sposób niezwykle bezpre-
tensjonalny i szykowny łączy koralowy odcień frontu oprawy ze złotymi elementami o matowym wykończeniu. 

Jesienne barwy to przede wszystkim kompozycja stonowanych odcieni zamkniętych w formę acetatu i metalu. Model TY46168C1W to absolutna pochwała elegancji i nienaganne-
go stylu. Połączenie czarnego frontu oprawy z ażurowym złotym zdobieniem to klasyka w czystej postaci. 

Zimowa pora wprowadza monochromatyczną biel ośnieżonych choinek i zestawia ją z ciepłym odcieniem zieleni opraw okularowych dla niego TY48141C2U.
Bohaterką najnowszej sesji zdjęciowej Tonny Eyewear jest Olga Nowotarska. Ta młoda modelka zyskała światową sławę i angaż u znanego projektanta z Nowego Jorku zaraz po 

tym, jak zachwyciła założyciela marki Tonny Eyewear na castingu oraz stała się twarzą kampanii polskiej marki Tonny Eyewear. Trzymamy kciuki i życzymy jej kolejnych sukcesów!
Foto: Scorpion

Strellson to międzynarodowa marka odzieży i akcesoriów, która powstała w 1984 roku w Szwajcarii. Produkty marki adresowane są do młodych, nowoczesnych mężczyzn. Marka kreu-
je obraz mężczyzny indywidualisty, twardo stąpającego po ziemi, który wie, czego chce i patrzy śmiało w przyszłość. Klientami są mężczyźni młodzi i w średnim wieku. To produkty dla 
nowoczesnych performerów, mężczyzn wykonujących modne zawody, podążających z duchem czasu. Strellson produkuje ubrania dla mężczyzn w linii eleganckiej Strellson Premium 
oraz sportowej Strellson Sportswear. Obie cechuje przede wszystkim wysoka jakość, profesjonalny styl, a do tego rozsądna cena. 

Propozycje okularowe Strellson (w portfolio Charmant, w Polsce – AM Optical) odzwierciedlają ponadczasową stylistykę marki. Jest wśród nich wiele okrągłych, minimalistycznych, 
metalowych opraw w uniwersalnej kolorystyce. Absolutny must have to metalowe awiatory z podwójną belką, idealnie dopasowane do urbanistycznego stylu współczesnego mężczy-
zny. Unikalne detale dodadzą okularom nieco ekskluzywności i wyjątkowości.

Produkty marki Strellson to gwarancja satysfakcji i wygody, wysokiej jakości i stylu, profesjonalnego wyglądu i codziennej funkcjonalności – i nie inaczej jest w przypadku opraw 
korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych.

STRELLSON 

moda okularowa

Opr. M.L.Foto: AM Optical
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Nakładki clip-on nadal w modzie – to lato też upłynie pod ich znakiem, po-
nieważ są obecne w licznych kolekcjach okularowych. Co ciekawe, jeśli do-
tąd dostępne były głównie dla opraw męskich, obecnie pojawiają się wersje 
także dla kobiet, czego dowody widzą Państwo poniżej. Nic dziwnego – poza 
wyglądem i komfortem noszenia, funkcjonalność i ochrona to podstawowe 
zalety okularów.

moda okularowa
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Carrera  •  mod. 4009  •  kol. CS

Maui Jim  •  mod. Adriatic 752  •  kol. 10L

Emporio Armani  •  mod. 4115  •  kol. 5759/1W

Fila  •  mod. ILA VF9919  •  kol. L71M

Gucci  •  mod. GG0128S  •  kol. 006

Tom Ford  •  mod. 5532-B  •  kol. 01V

Swarovski  •  mod. SK0276  •  kol. 54032

Converse  •  mod. VCO121  •  kol. GGE/01

www.vadimeyewear.com

E Y E W E A R
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Belutti  •  mod. BEM004  •  kol. C2

Face2Face  •  mod. FF3225  •  kol. C4

London Club  •  mod. LC93  •  kol. C1

Kenchi  •  mod. KE-C1903  •  mod. C2

Solano  •  mod. cl30010  •  kol. c

Polaroid  •  mod. PLD6080GCS  •  kol. BLK REDGD

Tonny  •  mod. CL0011  •  kol. C1

Vermari  •  mod. V125  •  kol. C2
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/
Piękne okulary przeciwsłoneczne to konieczne akcesoria na lato dla każdej 
kobiety. Przedstawiamy tu nowości oferowane przez firmy okularowe, a jak 
Państwo widzą – jest w czym wybierać! Jednocześnie nie ma żadnego wy-
razistego trendu, modne jest wszystko, zależnie od gustu, przeznaczenia 
i grubości portfela.

moda okularowa

Etnia Barcelona  •  mod. Monti 47S  •  kol. BKHV

Carolina Herrera  •  mod. SHE121  •  kol. 8M6G

Fendi  •  mod. FF0370S  •  kol. 789UR

Furla  •  mod. SFU234  •  kol. 300F

Dior  •  mod. New Motard  •  kol. 000IC

Karl Lagerfeld  •  mod. KL928S  •  kol. 528

Maje  •  mod. 7003  •  kol. 890

Roberto Cavalli  •  mod. RC1110   •  kol. 52C/01

rocco by Rodenstock  •  mod. RR332  •  kol. b

Ana Hickmann  •  mod. AH3161  •  kol. T01
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Opr. M.L.

Belutti  •  mod. SFJ027  •  kol. C003

Fleye Copenhagen  •  mod. Cloud  •  kol. 2004

Kenchi  •  mod. KES511  •  kol. C3

Polaroid  •  mod. PLD 6071.S.X  •  kol. S9E

Zanzara  •  mod. ZS1003  •  kol. C2

Ray-Ban  •  mod. 0RB3652  •  kol. 911671

Solano  •  mod. ss10293  •  kol. c

Tonny  •  mod. TS9372  •  kol. C3

Vermari  •  mod. V134  •  kol. C1

Vogue  •  mod. 0VO5283S  •  kol. W44 84
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w w w . b e l u t t i . c o m

LENS COLOUR: GREY
SBC 167 C01

LENS COLOUR: GREY
SBC 167 C03

LENS COLOUR: GRADIENT GREY
SBC 167 C02

MAZOWIECKIE/PODLASKIE:  

tel.: +48 517 770 468      

 ŚWIĘTOKRZYSKIE/PODKARPACKIE/ 

LUBELSKIE:  

tel.: +48 513 123 832 

DOLNOŚLĄSKIE:  

tel.: +48 513 123 830            

     ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE/OPOLSKIE: 

 tel: +48 507 926 234  

WIELKOPOLSKIE/LUBUSKIE:  

tel.: +48 513 123 836       

WARMIŃSKO-MAZURSKIE:  

tel.: +48 530 895 390   

ŁÓDZKIE:  

tel.: +48 517 770 467       

POMORSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/ 

KUJAWSKO-POMORSKIE: 

tel.: +48 517 770 470

    

KONTAKT DO NASZYCH 
PRZEDSTAWICIELI:



SUMMER
FEEL THE GLOW!

WITH OUR NEW
EYEWEAR COLLECTION!

TY
48

14
4C

1W
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Rynek okularów przeciwsłonecznych odnoto-
wuje najszybszy rozwój od lat. Dziś ramki z przy-
ciemnionymi szkłami dostać można niemal 
wszędzie – poczynając od ulicznych straganów, 
poprzez popularne sieciówki, aż po luksusowe 
marki odzieżowe, a nawet firmy obuwnicze.

Okulary przeciwsłoneczne stały się nieod-
łącznym elementem rynku modowego, a szeroki 
asortyment zaspokaja gusta nawet najbardziej 
wymagających klientów. Bo oprócz swojej oczy-
wistej roli ochronnej okulary muszą też dobrze 
wyglądać. Klienci szukają dziś inspiracji w Inter-
necie, śledząc najnowsze trendy dyktowane przez 
blogerów i  influencerów modowych, którzy wy-
mieniają okulary co sezon. Oczekiwania są coraz 
wyższe, a producenci starają się je spełniać, nie-

zależnie od tego, czy użytkownicy marzą o tym, 
by upodobnić się do Audrey Hepburn, czy chcą 
poszerzyć kolekcję o okulary w stylu Karla Lager-
felda. Jak w tej mozaice ofert i w dobie dużej kon-
kurencji odnajdują się właściciele i  pracownicy 
salonów optycznych? Czy są na straconej pozycji? 
Absolutnie nie!

Salon optyczny czy sieciówka odzieżowa?
Należy pamiętać, że salony optyczne zawsze będą 
miały pewną przewagę nad niespecjalistycznymi 
punktami oferującymi sprzedaż okularów. Chodzi 
przede wszystkim o możliwość przeprowadzenia 
profesjonalnego doboru. Niezastąpione jest tu 
doświadczenie pracowników w  zakresie rozwią-
zań technicznych, zastosowanych soczewek oku-
larowych czy po prostu procesu użyt-
kowania okularów. Wszak ogromne 
znaczenie ma to, jak oprawa przeciw-
słoneczna układa się na twarzy i  czy 
rzeczywiście stanowi pierwszą barierę 
fizyczną przed uciążliwym i nadmier-
nym promieniowaniem słonecznym.

Kolejnym atutem salonów optycz-
nych jest możliwość montażu barwio-
nych soczewek korekcyjnych i bogata 
oferta dostosowanych do tego opraw. 
Jednak tym, co najczęściej kieruje 
kroki klientów w  stronę naszego sa-
lonu, jest zróżnicowany asortyment. 
Dlatego zachęcam do szukania nowo-
ści oraz ciekawych, niestandardowych 
modeli okularów. Im większy wybór, 
tym większe prawdopodobieństwo, że 
nabywca właśnie u nas znajdzie to, czego szuka. 
Warto również zainwestować w  szeroki zakres 
rozmiarów opraw. Klient sieciówki dostaje pro-
dukt w  jednym, uniwersalnym rozmiarze, przez 

co osoby o bar-
dzo drobnej lub 
bardzo szero-
kiej twarzy czę-
sto wychodzą 
ze sklepu z pu-
stymi rękami 
i  zawiedziony-
mi nadziejami.

Sztuka słuchania
Warto mieć na uwadze, że profesjonalne doradztwo 
w wyborze okularów przeciwsłonecznych powinno 
przebiegać podobnie jak w  przypadku okularów 

Modnie czy funkcjonalnie? 
Niełatwa sztuka doboru 
okularów przeciwsłonecznych

Mgr PATRYCJA GRZYBOWSKA
Stylistka opraw okularowych
www.stylistkaoprawokularowych.pl
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Soczewki korekcyjne z nakładkami, fotochromy, a może klasyczne oprawy z barwionymi szkłami? Zakup 
okularów na sezon wiosenno-letni to nie lada wyzwanie.  Szeroki asortyment pozwala niemal bez ogra-
niczeń przebierać w stylach, wzorach i kolorach, a jednocześnie potęguje poczucie zagubienia w gąszczu 
różnorodnych modeli. Nieocenioną pomocą w tym niełatwym wyborze jest doradztwo wykwalifikowanych 
pracowników salonów optycznych. Podpowiem dziś, jak powinno ono wyglądać.

O Autorce
Patrycja Grzybowska — stylistka opraw okularowych, dyplomowana kolo-
rystka, pedagożka i autorka bloga z poradami dla osób noszących okulary. 
Współprowadzi krakowski salon optyczny Okulary na miarę. 
www.stylistkaoprawokularowych.pl

Foto: Karolina Harz

korekcyjnych. Dotyczy to zarówno dopasowania 
kształtu, koloru, jak i podstawowych parametrów 
technicznych. Aby jednak okulary przeciwsłonecz-
ne stanowiły faktyczną barierę ochronną przed 
szkodliwym promieniowaniem, powinny być więk-
sze niż klasyczna oprawa korekcyjna. 

Stosunek wymiarów oprawy do wielkości twarzy 
to zdecydowanie jeden z  ważniejszych parame-
trów, którym trzeba się kierować podczas doboru. 
Mowa tu przede wszystkim o długości, szerokości 
i proporcji w trójpodziale poziomym twarzy. Dol-
na linia oprawy nie powinna nigdy schodzić po-
niżej górnej granicy skrzydełek nosa. Nie może 
być również zbyt szeroka. Oprawa mieszcząca się 
pośrodku nosowej części twarzy to ideał, do któ-
rego powinniśmy dążyć w trakcie doradztwa. Nie 
bójmy się jednak tego, by górna linia okularów 
wykraczała ponad łuki brwiowe. Oprawy oversi-
ze są dziś coraz częstszym wyborem okularników 
i efekt przydużych okularów nikogo już właściwie 
nie dziwi. Ważne, aby twarz wyglądała naturalnie.

Kierując się powyższymi zasadami, zyskamy 
pewność, że oprawa nie zaburzy proporcji twarzy, 
a co za tym idzie – będzie się dobrze prezentować. 

Ale ścisłe wytyczne to nie wszystko; niezwykle 
ważne są też bowiem preferencje klienta – te zaś 
możemy poznać dzięki przyjaznej, wyczerpującej 
rozmowie. Dowiemy się z niej, czy oprawa ma słu-
żyć przez wiele sezonów, czy jedynie odpowiadać 
na zmienną modę. Od tego zależy 
m.in., jakie rozwiązania zostaną 
zastosowane w  oprawie. Kolekcjo-
nerzy szukają zwykle zaskakujących 
i  nieszablonowych wzorów. Osoby 
z drugiej grupy oczekują z kolei prak-
tycznych wskazówek, które pozwolą 
im zaopatrzyć się w funkcjonalny, wy-
godny i ponadczasowy model na lata.

Warto też mieć na uwadze, że lu-
dzie bardzo często potrzebują apro-
baty i akceptacji osoby z zewnątrz. 
Samemu ciężko jest spojrzeć na sie-
bie z dystansem. Dlatego konstruk-
tywne i  rzetelne doradztwo jest 
na wagę złota i  otwiera przed klientem wiele 
nieznanych mu dotąd możliwości. Nie zapomi-
najmy o tym, a klienci z przyjemnością powrócą 
w nasze progi.

Polaroid, mod. PLD 4065/S kol. 807WJ 

Polaroid, mod. PLD 6058/S PJP kol. c3 

Polaroid, mod. PLD 4054/s 205 kol. M9 

http://www.stylistkaoprawokularowych.pl
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POS – co to właściwie znaczy?
Nazwa POS to nic innego jak określenie nośników 
komunikacji marki w  miejscu dokonania zakupu 
(ang. Point of Sale), których głównym przezna-
czeniem jest sprzedaż. Czasami możemy spotkać 
inne nazewnictwo, jak POSM (ang. Point of Sale 
Materials) lub POP (ang. Point of Purchase), co 
daje bardziej precyzyjne określenie i  jest równie 
poprawne. 

Materiały POS możemy w prosty sposób podzie-
lić na twarde i miękkie. Do pierwszej grupy zali-
czamy stojaki, panele, display’e, kubiki, gabloty, 
kostki z logotypem, podstawki i stojaczki na jedną 
czy trzy sztuki okularów, banery tekstylne, któ-
rych wspólną cechą jest jakość, zapewniając lep-
sze efekty użytkowania w  dłuższej perspektywie 
czasu. Marki zazwyczaj określają je jako stałe lub 
instytucjonalne materiały. Miękkie POS-y są głów-
nie zrobione z papieru i tektury oraz produkowane 
masowo i przeznaczone do szybkiej zmiany. W no-
menklaturze marketingowej marek okularowych 
występują pod hasłem materiałów sezonowych, 
które głównie służą nośnikom graficznym w  po-
staci standów papierowych, banerów i  plakatów 
z  kampaniami reklamowymi. Są one zazwyczaj 
zmieniane co miesiąc, 3 lub 6 miesięcy. 

Rola i znaczenie
Dużą przewagą POS-ów są nieskończone techni-
ki produkcji i możliwości materiałów, z  jakich są 
wykonane, osiągając często wysoce estetyczny 
poziom przy optymalnym nakładzie finansowym. 
Bez względu na budżet, jaki mamy do dyspozycji, 
możemy też stworzyć własne autorskie materiały 
POS dedykowane tylko dla naszego salonu, np. 
display’e ze szkła lub plexi, podstawki z  mar-
muru lub lustra, stojaczki z  lakierowanej płyty 
MDF oznaczone naszym logo, itd. Jak pokazują 
przeprowadzone badania przez In-Store Media 
i Nielsen, około 70% decyzji zakupowych podej-
mowanych jest przez klienta w miejscu zakupu. To 
pokazuje, jak bardzo ważna i skuteczna jest komu-
nikacja oraz obecność materiałów POS w naszym 
salonie. 

Na co należy zwracać uwagę?
• Stosowanie dobrej jakości, trwałych mate-

riałów POS buduje wizerunek marki i salonu 
oraz sprawia, że spełniają one swoje zadania 
przez dłuższy czas. Używanie niskiej jakości 

Visual Merchandising

POS, czyli materiały 
wspierające sprzedaż

KATARZYNA ŁAGOWSKA-GORZKOWSKA
Specjalista ds. VM, Scorpion Eyewear
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O Autorce
Katarzyna Łagowska-Gorzkowska na co dzień pracuje z salonami 
optycznymi w firmie Scorpion Eyewear, będącej właścicielem marki 
okularowej Tonny i wyłącznym dystrybutorem marki Morel w Polsce, 
a także podwójnym zdobywcą nagród za stoiska oraz realizację strate-
gii marketingowej podczas targów Optyka 2018 w Poznaniu. 

Ryc. 1a. Dobrze – mniej znaczy więcej Ryc. 1b. Źle – mniej nie znaczy więcej. Odbiorca nie będzie mógł w pełni 
skoncentrować się na odbiorze

Ryc. 2a. Dobrze – spójność. Ekspozycja okularów przeciwsłonecznych od-
powiada prezentowanemu wizerunkowi

Ryc. 3a. Dobrze – symetria. Zachowanie linii symetrii wpływa na ład 
i porządek

Ryc. 4a. Dobrze – elementy marki pozostają niezakłócone Ryc. 4b. Źle – elementy dodatkowe (dekoracje, kwiaty, stroiki) zakłócają 
przekaz marki

Ryc. 3b. Źle – brak symetrii. Niezachowanie linii symetrii wprowadza chaos 
w odbiorze

Ryc. 2b. Źle – brak spójności. Ekspozycja okularów przeciwsłonecznych nie 
odpowiada prezentowanemu wizerunkowi

Kiedy klient wchodzi do salonu optycznego i zaczyna oglądać ekspozycję produktową, często setki opraw 
okularowych i okularów przeciwsłonecznych mogą zlewać mu się w jedną masę. Odpowiednio wyekspo-
nowany produkt ma większą siłę przebicia i szansę na to, że zostanie zauważony. A jeśli jeszcze pobudzi 
wyobraźnię i zaprosi do swojego świata, to jest duże prawdopodobieństwo, że klient go kupi. 

materiałów oraz wprowadzanie oszczędności 
na etapie produkcji POS na dłuższą metę nie 
sprawdza się. Produkt finalnie się nie sprzeda 
oraz straci w oczach klientów. Minimum środ-
ków ≠ maksimum efektów. 

• Umieszczanie w jednym miejscu materiałów 
wielu różnych marek lub w różnym stylu skut-
kuje kakofonią i  bardzo dużym bałaganem. 
Nasz klient prędzej poczuje się zmęczony 
niż zachęcony ofertą. Pamiętajmy, że mate-
riały powinny być ustawione tak, aby wzrok 
klienta z  łatwością odczytał główny benefit 
i  komunikat. Mając wiele różnych materia-
łów, warto je pogrupować i na przykład zbu-
dować ekspozycję w salonie na dwa tygodnie 

w gablocie czy na półce z marką X, a za dwa 
tygodnie zamienić ją z marką Y i dalej nimi ro-
tować na przemian. W ten sposób pozwolimy 
klientowi dostrzec nowości, a sami odświeży-
my naszą codzienność w salonie.

• Wykorzystujmy materiały, które mamy pod 
ręką, w  sposób zgodny z  ich przeznacze-
niem, tj. uważajmy, na jaki stand, display czy 
stojak kładziemy okulary. Upewnijmy się, 
że logotyp na produkcie jest taki sam jak na 
POS-ie. To niewybaczalny błąd, który popeł-
nia wiele salonów. Materiały od marki, które 
mamy do dyspozycji, wciąż należą do produ-
centa i w związku z tym musimy przestrzegać 
podstawowych zasad i  reguł, do których 

się nieformalnie zobowiązujemy przy wy-
pożyczaniu materiałów. Działy marketingu 
poszczególnych marek wkładają ogromnie 
wiele wysiłku, aby zaprojektować, prototy-
pować, wprowadzić niezbędne poprawki, 
a następnie nakłady finansowe, aby wypro-
dukować POS-y. Uszanujmy zaangażowanie 
marki i kierujmy się instrukcjami załączony-
mi do udostępnionych materiałów. 

• Stosowanie materiałów POS w salonie to ko-
munikacja w punkcie zakupu. Zanim jeszcze 
klient trafi do salonu, zapozna się z  infor-
macjami oraz ofertą na stronie interneto-
wej i  mediach społecznościowych. W  tych 
kanałach komunikacji również powinniśmy 
zadbać o prezentację marki, której POS-ami 
się posługujemy. Zapewni nam to spójność 
i  konsekwencję w  dialogu z  klientem, a  on 
sam nie poczuje się zagubiony po przekro-
czeniu progu naszego salonu. 

Skuteczność w  działaniu jest kluczowym ele-
mentem w biznesie i życiu. Wykonując swoją pracę 
zależy nam, aby przyniosła określony efekt w per-
spektywie czasu. Materiały POS dają nam potęż-
ne narzędzia wsparcia sprzedaży, a odpowiednie 
nimi zarządzanie gwarantowany sukces. 

Visual Merchandising2 

Foto: wizualizacje marki Tonny
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Dlaczego klient ma u Ciebie kupić? Podróż w praktykę sprzedaży 
z Tomaszem Krawczykiem

marketing

Dzięki wsparciu firmy Johnson & Johnson Vision, kontynuujemy cykl artykułów „Podróż w praktykę sprzedaży z Tomaszem Krawczykiem”. W tym roku Autor zajmie 
się przede wszystkim tym, jak uruchomić aktywność personelu w salonie optycznym oraz jak troszczyć się o dobre widzenie klienta w każdej sytuacji. Zapraszamy do 
lektury!

w określeniu niezbędnego mu sposobu korekcji? Tak, ponieważ konsumen-
ci w  branży optycznej w  większości wiedzą wyłącznie, że potrzebne są im 
‘okulary’. Większość nie myśli o powłokach, barwieniu czy posiadaniu kilku 
par okularów. Duża część z nich nie myśli o soczewkach kontaktowych, nie 
pyta o nie w salonie, mimo że podczas biegania czy tańca zdejmuje okulary 
i funkcjonuje bez ostrego widzenia. Wręcz „obciachem” jest, że doradca, fa-
chowiec o tym nie wie i pozwala swojemu klientowi na funkcjonowanie bez 
dobrego widzenia. Wielu klientów nie wie również, jakie są rodzaje soczewek 
kontaktowych i który tryb wymiany – miesięczny czy dwutygodniowy – jest 
zdrowszy dla oczu. Duża część klientów nie wie, że para z okularów może 
szybko schodzić, że soczewki w okularach mogą łatwiej się czyścić, że można 
uniknąć zmęczenia wzroku podczas pracy z komputerem – nie wiedzą, jakie 
są możliwe powłoki w soczewkach okularowych i czym różnią się między sobą 
powłoki różnej jakości. 

Czy wystarczy klientowi o tym powiedzieć?
Samo poinformowanie klienta o istnieniu określonych możliwości nie prze-
kona go do ich wyboru. Decyzja o wyborze wynika ze zrozumienia przez klien-
ta, że dane rozwiązanie jest mu potrzebne oraz warunki zakupu są dla niego 
atrakcyjne. Generalnie proste.

Na zrozumienie przez konsumenta własnej potrzeby słabo wpływa samo 
prezentowanie oferty (czyli „gadanie” sprzedawcy o produktach). Najsilniej 
na osobę kupującą wpływa rozmowa o  niej samej. O  jej doświadczeniach,  
trudnościach, na jakie natrafia, by następnie określić niezbędne lub choć-
by pomocne dla niej rozwiązania. Dlatego w metodyce rozmowy handlowej 
istnieje etap analizy potrzeb. Obejmuje on nie tylko pytania w stylu „Jakich 
okularów Pan szuka?” i „Na czym Panu zależy?”, ale i pytania precyzyjne: o sy-
tuacje i doświadczenia kluczowe dla doboru produktów optycznych. Fachow-
ca poznaje się po tym, że wie, o co zapytać.

O jakie doświadczenia pytać?
Wyższy poziom powłoki antyrefleksyjnej zapewnia zmniejszenie odblasków. 
Chcąc wzbudzić nią zainteresowanie, można zapytać klienta: „Czy zdarza się 
Panu odczuwać w obecnych okularach zmęczenie oczu?”. Wyższy poziom po-
włoki antyrefleksyjnej zapewnia również łatwiejszą pielęgnację. Chcąc wzbu-
dzić tym zainteresowanie, można zapytać klienta: „Jak czyszczą się Pana 
soczewki w obecnych okularach?”, „Czyli dobrze by było, gdyby czyszczenie 
nowych okularów było jeszcze łatwiejsze?”.

Chcąc wzbudzić zainteresowanie powłoką zmniejszającą ilość nie-
bieskiego światła dopływającego do oka, można zapytać klienta: „Czy 
korzysta Pan z komputera lub tabletu? Ile godzin dziennie pracuje Pan 
z takimi urządzeniami? Czy zdarza się odczuwać wtedy zmęczenie oczu, 
a nawet mieć zaczerwienie oczu?”, „Jeżeli tak, to nowe okulary powinny 
pozwolić unikać takiego zmęczenia?”.

Chcąc wzbudzić zainteresowanie soczewkami progresywnymi, można 
klienta zapytać: „Czy w obecnych okularach widzi Pan dobrze na każdą od-
ległość? Czy może Pan w nich wygodnie czytać książkę? Czy ostro widzi Pan 
w nich np. paragon w sklepie?”, „Czyli nowe okulary powinny zapewnić ostre 
widzenie na każdą odległość?”.

Chcąc wzbudzić zainteresowanie soczewkami barwionymi lub okularami 
przeciwsłonecznymi, można zapytać klienta: „Jak chroni Pan wzrok przed 

słońcem? Czy w słoneczne dni słońce bywa męczące?”, „Skoro tak, to przy-
dałaby się ochrona przed oślepiającym światłem słonecznym?”. Wtedy można 
zaprezentować dostępne możliwości (soczewki okularowe barwione, foto-
chromowe oraz okulary przeciwsłoneczne z soczewkami kontaktowymi).

Chcąc wzbudzić zainteresowanie soczewkami kontaktowymi, można 
zapytać klienta: „Czy są sytuacje, kiedy musi Pan zdjąć okulary i jedno-
cześnie prawidłowo funkcjonować? Np. taniec, sport.”, „Obecnie może-
my zapewnić Panu dobre, ostre widzenie podczas biegania. Czy byłoby 
to dla Pana interesujące?”.

Dzięki powyższym pytaniom zostają poruszone z klientem najistotniejsze 
tematy, pozwalające zapewnić mu prawidłowe funkcjonowanie w sytuacjach, 
w których bywa.

Jak wdrożyć u siebie „standard” działania?
Pierwszym krokiem jest określenie wiedzy o kliencie, jaką musimy posiadać, 
by zapewnić mu prawidłowe funkcjonowanie z korekcją wzroku. Oznacza to 
określenie tematów, jakie należy z każdym klientem poruszyć. Drugim kro-
kiem jest sformułowanie pytań, którymi dane tematy poruszymy (powyżej 
moja propozycja). Trzecim etapem jest zadawanie w rozmowach z klientami 
ustalonych pytań i przypilnowanie:

• Konsekwencji w działaniu: by w rozmowie z każdym klientem dane 
pytania zadawać (na początku sprzedawcy zapominają o porusza-
niu wszystkich tematów, ponieważ rozmowa z klientem odciąga ich 
uwagę od zaplanowanych działań). W  każdej kolejnej rozmowie 
należy starać się pamiętać i  kontrolować, czy wszystko, co sobie 
założyłem, już zrealizowałem.

• Płynności rozmowy: by fakt pamiętania o zadaniu ustalonych pytań nie 
zakłócał logicznego przebiegu spotkania (na początku wdrażania stan-
dardów zdarza się sprzedawcom tak duże skupienie na ich realizacji, że 
tracą z uwagi klienta i prowadzoną z nim rozmowę).

• Poprawności sformułowania: czy moje pytania pozwalają uzyskać od 
klienta oczekiwane informacje. Jeżeli nie, jeżeli klienci nie rozumieją 
pytania tak, jak powinno być zrozumiane, to należy je przeredagować.

• Skuteczności: czy z uzyskanych od klienta informacji wyciągam wnioski 
dotyczące pomocnych mu rozwiązań optycznych. Czy w efekcie nazywam 
(formułuję podczas rozmowy) potrzeby klienta.

Standardy Sprzedaży określają to, co powinno wydarzyć się w rozmowie 
z klientem, by istnienie sprzedawcy w salonie optycznym miało sens. Sensem 
jest pomoc w zdefiniowaniu tego, które i jakie rozwiązania są klientowi nie-
zbędne lub byłyby pomocne. Miarą kompetencji sprzedawcy jest prawidłowe 
funkcjonowanie klienta z  korekcją wzroku we wszystkich sytuacjach, w  ja-
kich bywa. Z tego wynika zakres tematów do poruszenia z każdym klientem 
i w efekcie zakres sprzedawanych przez salon produktów.

Sens w sprzedaży 
produktów optycznych
Klient korzystający z usług salonu optycznego, dobierający sobie okulary 
lub soczewki kontaktowe, oczekuje zapewnienia mu trzech podstawowych 
funkcji: dobrego widzenia w każdej sytuacji, zdrowia oczu i ładnego wła-
snego wyglądu. Jesteśmy przekonani, że w  naszym salonie ma on gwa-
rancję spełnienia tych oczekiwań. Lecz jeżeli sam z siebie nie mówi nam 
tego, co jest istotne dla prawidłowego doboru produktu, czy pewne jest, że 
w naszym salonie informacje te zostaną od niego uzyskane? Co sprzedaw-
ca powinien realizować standardowo, by być tego pewnym? A jeżeli klient 
nie zna możliwości branży optycznej, nie pyta o rozwiązania dla niego naj-
lepsze i nie wykazuje nimi zainteresowania, czy pewne jest, że w naszym 
salonie zostanie nimi zainteresowany i zostaną mu one zaprezentowane? 
Co sprzedawca powinien realizować standardowo, by wzbudzać zainte-
resowanie klientów rozwiązaniami lepszymi? A  jeżeli do tego klient jest 
małomówny? Co może dać pewność, że w naszym salonie zapewnimy mu 
zdrowie, wygodę i dobre widzenie we wszystkich sytuacjach, w jakich bywa? 
Audyty typu Tajemniczy Klient ukazują, że bez określenia standardu posta-
wy sprzedawcy nie ma gwarancji zrealizowania podstawowej funkcji salonu 
optycznego.

Sprzedaż bywa czasami
Sprzedaż w salonach optycznych bywa czasami biernym oczekiwaniem, aż 
klient kupi. Klient wchodzi, ogląda oprawy, a sprzedawca czeka. Czasem 
podchodzi do klienta, podaje oprawy do przymierzenia, ocenia jego wygląd 
i nie porusza już żadnych innych tematów. To bardzo częsta postawa per-
sonelu salonów optycznych. Czy według nich sprzedaż opiera się wyłącznie 
na podawaniu produktów, biernym oczekiwaniu, że któryś „wpadnie w oko” 
i klient dokona zakupu? Od sprzedawcy oczekuje się poznania rozmówcy, 
zaproponowania niezbędnych lub pomocnych mu rozwiązań optycznych, 
dostarczenia wiedzy, wytłumaczenia różnic między wyrobami, a nawet za-
prezentowania filozofii producenta i jego podejścia do wytworzenia wyro-
bu. Jeżeli sprzedawca jest bierny, czy poczuwa się do odpowiedzialności 

za poprawność wyboru dokonanego przez klienta? Przecież taką zawodową 
odpowiedzialność powinien czuć.

Sprzedaż bywa czasami nachalna, gdy jest działaniem skupionym na 
„wciskaniu” klientom produktów. Sprzedawcy nie interesuje wtedy, czy 
dany produkt jest dla klienta najlepszym rozwiązaniem, a  interesuje je-
dynie, by klient go kupił. Jednak nie o taką postawę w sprzedaży chodzi. 
Zadaniem sprzedawcy nie jest doprowadzenie klienta do zakupu jakiego-
kolwiek produktu, a  doprowadzenie do wyboru produktu dla niego nie-
zbędnego, pomocnego, bezpiecznego, wygodnego i odpowiadającego jego 
stylowi. Handlowiec powinien być skupiony na dbałości o wzrost wartości 
sprzedaży, jednak poza realizowanym obrotem, miarą jego skuteczności 
jest również zadowolenie klientów. Powracalność klientów do naszego sa-
lonu, polecanie nas innym osobom oraz zainteresowanie lepszymi rozwią-
zaniami optycznymi gwarantują salonowi wzrost sprzedaży.

Czym jest „sprzedaż”?
Sprzedawanie to pomaganie. Obrót realizowany jest „przy okazji”. Skup się 
na pomocy klientowi, a nie na sprzedaży. Handlowiec powinien być skoncen-
trowany na pomocy klientowi w zakupie najlepszej dla niego opcji. Lecz któ-
ra opcja będzie dla niego najlepsza? Właśnie określenie tego jest zadaniem 
sprzedawcy. Klienci nieznający się na rozwiązaniach optycznych i sposobach 
korekcji wzroku wymagają wsparcia, by dobrać sobie okulary i soczewki kon-
taktowe pozwalające na wygodne funkcjonowanie we wszystkich sytuacjach, 
w których bywają. Wsparcie to nie tylko eksponowanie oferty. To nie tylko 
umożliwianie obejrzenia, dotknięcia i przymierzenia. Wsparcie to m.in. po-
moc w zdefiniowaniu sytuacji, w których klient bywa, istotnych dla doboru 
produktów optycznych. Czy klientowi trzeba pomóc te sytuacje rozpoznać? 
Tak, ponieważ osoba niebędąca specjalistą w  doborze produktów optycz-
nych nie wie, które sytuacje trzeba uwzględnić podczas doboru właściwych 
parametrów. Wsparcie to m.in. pomoc w  zdefiniowaniu, które rozwiązania 
optyczne są mu niezbędne lub będą pomocne. Czy klient wymaga pomocy 

marketing2 

O Autorze
Tomasz Krawczyk jest metodykiem komunikacji interperso-
nalnej, coachem, trenerem biznesu, konsultantem. Zawo-
dowo zajmuje się m.in. opracowywaniem standardów sprze-
daży i obsługi klienta, które są wdrażane w wielu polskich 
i zagranicznych przedsiębiorstwach. Tomasz Krawczyk jest również Au-
dytorem Wiodącym Systemów Zarządzania Jakością, zarejestrowanym  
w jednostce TÜV Saarland, specjalizującym się w certyfikacji firm 
handlowych. Firma Stainer Consulting to merytoryczny lider rynku 
szkoleń biznesowych, wprowadza na rynek nowe standardy rozwoju 
biznesu.
www.NoweStandardy.pl; facebook.com/NoweStandardyFo
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W  poprzednim artykule – pierwszym z  na-
szego cyklu – mowa była o  schematach po-
znawczych, które ułatwiają nam poruszanie 
się w świecie i  szybsze podejmowanie decyzji 
kosztem zupełnie drobnych lub bardziej po-
ważnych błędów. Okazuje się, że w kontaktach 
społecznych, w  których uczestniczymy na co 
dzień (także wykonując naszą pracę), czuje-
my się pewniej, jeśli stworzymy sobie pewien 
„profil psychologiczny” osób, z którymi mamy 
do czynienia. Jednak jego tworzenie przypo-
mina tworzenie schematów poznawczych – 
dostępne dane uzupełniamy w oparciu o nasze 
poprzednie doświadczenia. Błędy są tu więc 
możliwe do popełnienia na kilku etapach: naj-
pierw przy zbieraniu danych, które będziemy 
uzupełniać, a  w  końcu nawet o  tych cechach 
ludzi, które uznajemy za ich własne, wniosku-
jemy z  zachowań, zaś konkretne zachowania 
mogą przez nas zostać uznane za wynikają-
ce z  innej cechy niż przez kogoś innego. Co 
więcej – ta sama cecha może być dla jednej 
osoby nacechowana pozytywnie, a  dla innej 
negatywnie, co spowoduje „dopisanie” do 
niej cech z zupełnie innej grupy. Na przykład 
słowo „beztroski” oznacza według słownika 
języka polskiego „nie mający trosk, kłopotów, 
radosny, wesoły”, a często używane jest w kon-
tekście: „nieodpowiedzialny, lekkomyślny, 
nieprzezorny”, a więc słowo nacechowane cał-
kowicie odmiennie. No i w końcu uzupełnianie 
to będzie oparte na naszych wcześniejszych 
obserwacjach odnośnie współwystępowania 
cech. Ktoś może więc uważać, że to, co piękne, 

jest też dobre i pięknym osobom przypisywać 
będzie inne pozytywne cechy, jak inteligencję, 
pracowitość czy serdeczność. Natomiast ktoś 
inny może sądzić, że piękne osoby są zimne, 
egoistyczne i  skoncentrowane wyłącznie na 
sobie. A  żeby było ciekawiej, podobnie jak 
w  przypadku każdego innego schematu, in-
formacja z  nim zgodna jest zapamiętywana 
łatwiej niż niezgodna, więc tylko utwierdza-
my się w  naszych błędnych przekonaniach. 
Podobnie sprawy mają się z  przekonaniami 
odnośnie wieku: wielu pacjentów przypisuje 
młodym osobom brak doświadczenia i w  jego 
konsekwencji także brak kompetencji. Niektó-
rym wydaje się, że osoby starsze tylko i  wy-
łącznie z  racji wieku będą bardziej fachowe. 
Oczywiście w  rzeczywistości możemy spotkać 
zarówno niekompetentne osoby starsze, jak 
i  młode z  ogromną wiedzą i  kompetencjami. 
Sam czas nie zmieni niczego, jeśli specjali-
sta postępuje bezrefleksyjnie, nie uczy się na 
własnych błędach, nie poszerza wiedzy i  nie 
przyjmuje uwag krytycznych. Z  kolei myśle-
nie, zaangażowanie i poszukiwanie informacji 
i  rozwiązań zaistniałych problemów prowadzi 
do szybkiego rozwoju. Tak więc to nie wiek, 
ale zupełnie inne cechy powinny być powiąza-
ne z  fachowością, jednak nasze ukryte teorie 
osobowości maję tendencję do nadmiernego 
upraszczania rzeczywistości. 

W  jaki więc sposób ludzie wyjaśniają zacho-
wania innych i swoje własne i dlaczego każde 
z  nich nieco inaczej? Wnioskują. Atrybucja to 
właśnie wnioskowanie o  przyczynach zacho-

psychologia

Psychologia w gabinecie 
– komunikacja z pacjentem
Cz. II – czym jest atrybucja

wań [1]. Czynimy atrybucje dwojakiego rodza-
ju: wewnętrzne, a więc odwołujące się do cech 
danej osoby i zewnętrzne – odwołujące się do 
sytuacji, w której się ona znajduje. Dobrze więc 
wiedzieć, że tu również często popełniamy 
błąd, nazywany przez psychologów podstawo-
wym błędem atrybucji. Polega on na tym, że 
przyczyny zachowań skłonni jesteśmy przypi-
sywać raczej cechom osobowości danej osoby 
niż sytuacji, w której się ona znalazła i że sytu-
acja zewnętrzna jest postrzegana jako mająca 
jedynie nikły wpływ na zachowanie. Wyjaśnień 
mechanizmu powstawania tego błędu jest 
kilka. Ciekawe z  punktu widzenia optometrii 
wydaje się nam wyjaśnienie oparte na wyrazi-
stości spostrzeżeniowej. Co ona oznacza? Naj-
lepiej zobrazuje to eksperyment (obrazujący 
go schemat znajduje się na sąsiedniej stronie), 
w  którym sześciu uczestników obserwowało 
dyskusję dwóch osób z sześciu różnych pozycji 
względem dyskutujących [2]. Osoby te były roz-
mieszczone w ten sposób, że widziały najlepiej 
osobę A, osobę B, albo jedną i drugą tak samo 
dobrze. Po dyskusji zadaniem badanych było 
ocenić, która z  osób decydowała o  przebiegu 
rozmowy. Okazało się, że osoby (słuchające do-
kładnie tej samej dyskusji!) siedzące naprzeciw 
osoby A  uważały, że to ona miała decydujący 
wpływ na rozmowę, a  te, które obserwowały 
osobę B, uważały, że to ona w niej dominowa-
ła. Co z osobami, które widziały obie osoby tak 
samo dobrze? Otóż uważały one, że rola obu 
rozmówców w dialogu była podobna! Zwróćmy 
więc uwagę, że nasz punkt widzenia wpływa na 

Dr n. med. PAULINA PYŻALSKA1, mgr LUIZA KRASUCKA2

1 Optometrystka (NO111100), mgr psychologii
Wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2 Optometrystka (NO11104)
Doktorantka Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Fo
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nasze wnioskowanie społeczne. Jak sytuacja ta 
będzie się przekładać na sytuację w gabinecie? 
Bardzo istotne jest to, w jakiej pozycji znajdu-
jemy się względem naszego pacjenta. Podczas 
wywiadu np. możemy być postrzegani jako ma-
jący większy wpływ na sytuację i bardziej zaan-
gażowani, kiedy siedzimy naprzeciw pacjenta 
niż wtedy, kiedy siedzimy do niego bokiem lub 
nawet tyłem, ponieważ ustawienie gabinetu 
wymusza taką pozycję (np. przy komputerze, 
w  którym prowadzimy ewidencję pacjentów). 
Warto więc, jeśli mamy możliwość stworzenia 
gabinetu od podstaw czy nawet wprowadzenia 
pewnych zmian w  jego ustawieniu, wziąć to 
pod uwagę.

No dobrze, ale czy na pewno uważamy, że 
posiadamy pewną cechę charakteru tylko dla-
tego, że zachowaliśmy się w  pewien sposób? 
Inaczej mówiąc: jak wygląda kwestia wyjaśnia-
nia naszych własnych zachowań? Okazuje się, 
że w tym przypadku jesteśmy raczej skłonni 
uznać, że zachowania nasze wynikają z  sytu-
acji, a  nie stałych cech. Z  czego to wynika? 
I  tu znów to, co widzimy, okazuje się kluczo-
we. Kiedy przestajemy być obserwatorami 
zachowań innych osób przyciągających naszą 
uwagę, a zaczynamy być aktorami i uczestni-
czyć w  sytuacji, musimy się skupiać bardziej 
na otoczeniu – w  końcu samych siebie nie 
widzimy. Teraz to otoczenie staje się bardziej 
wyraziste spostrzeżeniowo, na nim skupiamy 
naszą uwagę i  ono staje się dla nas bardziej 
dostępne jako przyczyna zachowania. Drugim 
wyjaśnieniem różnic w  atrybucji innych i  nas 
samych jest fakt, że mamy większy dostęp do 
informacji na temat nas samych właśnie niż na 
temat innych osób. Dzięki temu zjawisku pa-
cjent, który obserwuje, że jesteśmy rozprosze-
ni, mylimy się, nie funkcjonujemy płynnie, bę-

dzie bardziej skłonny uznać te zachowania za 
naszą stałą cechę i nie poleci nas swoim zna-
jomym, podczas gdy my będziemy wiedzieć, że 
w  rzeczywistości jesteśmy bardzo opanowani 
i skrupulatni, natomiast akurat dziś w drodze 
do pracy mieliśmy stłuczkę i  nasze zachowa-
nie wynika tylko i  wyłącznie ze zdenerwowa-
nia. W jaki sposób znajomość funkcjonowania 
podstawowego błędu atrybucji może nam po-
móc w relacji z pacjentem? Przede wszystkim 
w  momencie, kiedy zaczynamy się do niego 
źle nastawiać, oceniając, jakim jest człowie-
kiem, powinniśmy spróbować pomyśleć, czy 
jego zachowanie nie wynika z sytuacji, w jakiej 
się właśnie znalazł. I  pamiętać, że gabinet, 
poddawanie się ocenie, wykonywanie naszych 
poleceń nie jest dla niego sytuacją codzienną 
i komfortową. Naszą więc rolą jest tak zaaran-
żować badanie, żeby przebiegło w atmosferze 
możliwie neutralnej lub nawet przyjaznej. 

Atrybucja powiązana jest z  jeszcze jednym 
mechanizmem – przypisywaniem sukcesów 
sobie, a  porażek innym osobom. Wkraczamy 
tu w obszar atrybucji, które mają chronić na-
sze „ja”. Gdy nasza ulubiona drużyna wygry-
wa, mówimy: „Wygraliśmy wczoraj 2:0”, jeśli 
przegrywa: „Przegrali 0:2”. Za wszelką cenę 
pragniemy podtrzymywać swoją dobrą samo-
ocenę. Ponownie mamy też większy dostęp do 
informacji o  nas samych niż o  innych. Dlate-
go jeśli ktoś popełni błąd, łatwiej nam uznać, 
że to jego wina, podczas gdy błąd popełniony 
przez nas samych przypiszemy czynnikom ze-
wnętrznym. Wyobraźmy sobie taką sytuację 
(nie będzie to chyba trudne), że pacjent nie 
jest zadowolony z  przepisanej korekcji. I  że 
korekcja ta została przepisana przez kogoś in-
nego. Panie, kto to panu przepisał – prawda? 
Ech, ci specjaliści... Pewnie nie zrobił dobrego 

wywiadu ( ja to bym zrobił), źle zbadał ( ja to 
bym dopiero zbadał) i jeszcze kilka podobnych 
wyjaśnień. A  jeśli pacjent nie jest zadowolo-
ny z  naszej korekcji? Hmm... może jakiś błąd 
w produkcji szkieł, może ktoś źle zamontował, 
może pacjent zataił coś przed nami w wywia-
dzie, który przecież był doskonały, może źle 
mnie zrozumiał (no bo przecież nie ja jego), 
itd. Brzmi trochę znajomo?

Pozostaje pytanie, co zatem sprawia, że po-
trafimy przez bardzo długi czas utrzymywać 
się w  przekonaniu o  prawdziwości naszych 
wnioskowań? Rozpatrzmy podstawowy błąd 
atrybucji – przypisywanie zachowań cechom 
charakteru, a  nie sytuacji. Załóżmy, że mamy 
pacjenta, który był już u nas na kilku wizytach 
i  na podstawie naszych z  nim doświadczeń 
uważamy go za wycofanego, małomówne-
go i  spokojnego. Podstawowy błąd atrybucji 
polega na tym, że przypisujemy jego zacho-
wanie cechom charakteru, a utrzymuje się on 
dlatego, że zawsze spotykamy go w tej samej 
sytuacji, która nie daje mu się zachować w inny 
sposób. Pacjent ten może być całkiem otwar-
ty, hałaśliwy i  energiczny, po prostu uważa, 
że takie zachowanie nie powinno mieć miejsca 
w  gabinecie. Każda wizyta upewni nas więc 
w przekonaniu, że mamy rację nie dlatego, że 
cechy te są rzeczywistymi cechami pacjenta, 
ale dlatego, że sytuacja będzie wciąż ta sama, 
a my nie będziemy nigdy mieli okazji spotkać 
go w  innych okolicznościach. Nie zapominaj-
my o mechanizmie samospełniającego się pro-
roctwa, który znamy z poprzedniego artykułu, 
a  który także może utrzymywać nas w  prze-
konaniu o  słuszności pierwotnych sądów ze 
względu na modyfikację zachowań drugiej 
osoby w odpowiedzi na nasze zachowanie wy-
nikające z opinii o niej. 

Podsumowując – aby funkcjonować sprawnie 
w otaczającym nas świecie, którego dużą czę-
ścią są nasze relacje społeczne, korzystamy 
ze schematów, które przyspieszają i ułatwiają 
szybkie podejmowanie decyzji, mimo że by-
wają obarczone błędem. Świadomość popeł-
nianych błędów ma nam pozwolić nie tyle za-
wsze ich unikać, ale przypomnieć sobie o nich 
w  chwilach, gdy nie możemy pewnej sytuacji 
zrozumieć lub z niej wybrnąć. Zachęcamy więc 
do zastanowienia się nad nimi w  gabinecie, 
zarówno w kontakcie z pacjentem, jak i współ-
pracownikami. Niech to będzie nasz wkład we 
własny rozwój, aby nie tylko to, że jesteśmy 
coraz starsi, ale także nasz profesjonalizm 
były podstawą do ocen wydawanych o  nas 
przez naszych pacjentów. 

Piśmiennictwo
1. E. Aronson, T.D. Wilson, R. Akert. Psychologia społeczna. Serce i umysł. 
Wyd. Zysk i S-ka 1997:170–213
2. S.E. Taylor, S.T. Fiske. Point of view and perceptions of casuality. Journal 
of Personality and Social Psychology 1975, 32;439–445
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Współczesne oprawy do okularów są do-
stępne w ogromnym wyborze zarówno stylów, 
rozmiarów, jak i materiałów. Na polskim rynku 
optycznym są obecne wszystkie znaczące mar-
ki modowe. Mamy więc wiele stylów, rozwiązań 
i inspiracji projektantów.

Oprawy okularowe mogą być zrobione z mate-
riałów, które są prawie niezniszczalne i można je 
formować na różne sposoby, czyniąc z  nich sty-
listyczne majstersztyki. Nowe materiały i  tech-
nologie sprawiły, że ramki okularowe są lekkie 
i wygodne, a okulary nie są już dziś postrzegane 
tylko jako proteza do korekcji wzroku. Stały się 
ważnym elementem naszego wizerunku, atrybu-
tem mody, wręcz oczywistością stylistyczną. Czy 
jednak postęp technologiczny nie spowodował, że 
dzisiejsze oprawy są bardziej wymagające w mon-
tażu niż kiedyś? Jak radzić sobie ze współczesnymi 
technologiami i  materiałami? Czy dzisiaj łatwiej 

warsztat optyka 

Nowoczesne oprawy 
– wygodne i komfortowe dla klienta, 
kłopotliwe dla optyka

jest montować soczewki do opraw? Zapraszam na 
krótką podróż po oprawach okularowych.

Oprawa okularowa ma do spełnienia dwojaką 
rolę. Z jednej służy jako obsada soczewki okularo-
wej, z drugiej zaś – powinna umożliwiać wygodne 
noszenie okularów zgodne z warunkami użytko-
wania oraz spełniać wymagania estetyki [1].

Stosując największe możliwe uproszczenie – 
oprawy można podzielić na te wykonane z meta-
lu lub z  tworzyw sztucznych. Pomijając aspekty 
mody i  trendów, w ostatnich miesiącach oprawy 
metalowe mają tendencje wzrostowe, jeśli cho-
dzi o sprzedaż – jeszcze ponad rok temu sprzedaż 
w salonach optycznych wyglądała zdecydowanie 
korzystniej dla opraw plastikowych. Być może wy-
nika to z faktu, że te drugie mają kilka istotnych 
wad. Do najważniejszych można zaliczyć: trwałe 
zmiany kształtu w wysokich temperaturach, małą 
odporność na substancje organiczne, np. te za-
warte w pocie i tłuszczu, a także małą odporność 
na związki chemiczne. Tutaj pułapką mogą nawet 
okazać się środki do czyszczenia soczewek okula-
rowych, które mogą spowodować ich spękanie, jak 
również to, że po pewnym czasie można zobaczyć 
na zausznikach i  nanośnikach żółtobiałe plamy, 
będące odpowiedzią na niską odporność na pot 
i tłuszcz.

Tworzywa
Większość tzw. plastikowych opraw okularowych 
(często mylnie nazywanych plastikiem) wykonana 
jest z acetylocelulozy oraz zylonitu, rzadziej z pro-
pionianu. Inne materiały stosowane w  plastiko-
wych oprawach to poliamid, nylon, poliwęglan, 
materiały z włókien węglowych oraz optyl.

Oprawki okularowe wykonane z  propionianu, 
poliamidu, nylonu oraz z optylu uznawane są za 
antyalergiczne. Oczywiście w naszych optycznych 
praktykach spotykamy klientów uczulonych także 
na te materiały, ale są to marginalne przypadki. 
Warto jednak o tym wiedzieć.

Najpowszechniej stosowane dzisiaj tworzywo do 
opraw to octan celulozy (zylonit). Jest to stosun-
kowo niedrogi i łatwy w obróbce materiał. Wystę-
puje w szerokiej gamie kolorów, tekstur i wzorów. 
Oprawki te dają się łatwo regulować, ale z czasem 
mają tendencję do kruchości. Plusem jest, że ten 
materiał posiada więcej połysku i przezroczysto-
ści niż tradycyjny plastik. Minusem – materiał ten 
dość mocno reaguje z ludzkim potem, co może być 
szczególnie istotne w przypadku ciemnych opraw. 
Po pewnym czasie może być na nich widoczny bia-
ły nalot w miejscach kontaktu ze skórą. 

Kolejnym, często używanym materiałem do pro-
dukcji opraw jest nylon. Za tą nazwą kryje się cała 
grupa tworzyw o bardzo szerokim spektrum wła-
ściwości. Materiały te są bardzo lekkie, elastyczne 
i  praktycznie nietłukące. Producenci często wy-
bierają ten materiał do produkcji okularów spor-
towych i BHP. Przykładowo TR90, ostatnio bardzo 
popularny materiał, jest rodzajem nylonu – może 
występować w postaci gumowatego tworzywa lub 
twardego tworzywa plastikowego. Jest to też ma-
teriał zapamiętujący kształty, co może przyspa-
rzać problemów podczas doginania. Już dzisiaj 
pewnie każdy optyk nauczył się robić tego typu 
okulary, ale pamiętam sytuacje z naszej praktyki 
optycznej, kiedy z niewiadomego powodu oprawki 
pękały. Potem okazało się, że czyściliśmy soczewki 
płynem z alkoholem, który w dużym stężeniu po-
woduje pękanie opraw.

KRZYSZTOF GOLLUS, optyk
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Trzeba też uważać podczas podgrzewania 
opraw do wstawiania soczewek. Materiały z ulte-
mu i TR90 nie powinny być podgrzewane. Soczew-
ki trzeba wstawiać na zimno. Ewentualnie w przy-
padku ultemu, który jest trochę mniej podatny 
na temperaturę, można lekko podgrzać oprawę 
i wtedy wstawić soczewkę. 

Kolejną pułapką może być zamontowanie tro-
chę za ciasnej soczewki do tego typu oprawki. 
Słowo ‘trochę’ jest obarczone pewnym subiek-
tywizmem, ale po prostu trzeba uważać, aby nie 
powodować naprężeń w tego typu oprawach. Po-
woduje to często pękanie tarczy oprawki albo jej 
deformację.

Kolejny materiał – propionian celulozy – cechu-
je z kolei dość duża odporność na działanie potu. 
Oprawki są bardzo lekkie oraz mają niską tenden-
cję do wywoływania alergii.

Metale
Po drugiej stronie materiałów, z których wykona-
ne są oprawki okularowe, znajdują się tzw. oprawy 
metalowe, które można podzielić na te zrobione 
z  metali nieżelaznych i  metali szlachetnych. 
Oczywiście większość opraw wykonywana jest 
z tych pierwszych materiałów ze względu na cenę. 
Prześledźmy więc je.

Istnieje wiele rodzajów metali, z  których 
każdy ma własne charakterystyczne właściwo-
ści. W hierarchii wytrzymałości dominuje tytan 
– jest mocny, trwały, odporny na korozję, a co 
najważniejsze, jest o 40% lżejszy niż inne me-
tale. Jest także hipoalergiczny, dzięki czemu 
możemy o nim mówić jako o idealnym materia-
le na oprawy okularowe. Materiał jest dostępny 
w kilku kolorach. Pewną odmianą tego metalu 
jest beta-titanium, czyli stop wykonany głów-
nie z tytanu, z niewielkimi domieszkami alumi-
nium i wanadu. Te dodatkowe domieszki powo-
dują, że beta-titanium jest bardziej elastyczny 
niż stuprocentowy tytan, co ułatwia regulację 
i dopasowywanie wykonywanych z niego opraw. 
Pewną trudnością warsztatową jest spawanie 
tego materiału. Trzeba to robić w osłonie gazu, 
a sprzęt do napraw jest relatywnie drogi. 

Dobrym materiałem na oprawy okularo-
we jest także metal pamięciowy. Jest to stop 
tytanu złożony z około 50% tytanu i 50% ni-
klu. Oprawki wykonane z  tego „tworzywa” są 
elastyczne i  można je skręcać i  wyginać do 
ekstremalnych położeń – nie powoduje to 
uszkodzeń. Ta funkcja sprawia, że nadają się 
doskonale jako oprawki dla dzieci lub klientów 
o dużych wymaganiach wytrzymałościowych.

Beryl to materiał będący tańszą alternatywą dla 
tytanu. Jest to metal odporny na korozję i mato-
wienie, dzięki czemu jest dobry dla osób o wyso-
kiej „kwasowości skóry” lub spędzających dużo 
czasu w słonej wodzie. Jest też lekki, mocny, ela-
styczny oraz dostępny w szerokiej gamie kolorów. 

Z kolei oprawy zrobione ze stali nierdzewnej – 
czyli ze stopu żelaza i węgla z chromem – są moc-
ne, trwałe, elastyczne oraz odporne na korozję. 
Mogą być produkowane w  wykończeniach mato-
wych lub polerowanych. 

Bardziej budżetowym materiałem jest popular-
ny monel, stop niklu i miedzi. Może jednak powo-
dować odbarwianie się oraz odczyny skórne.

Oprawki ze stopów miedzi cechuje duża odpor-
ność na korozję oraz dobra plastyczność.

Pozostaje nam jeszcze grupa materiałów z me-
tali szlachetnych, które używane są przeważnie 
w  stopach z  innymi metalami, np. miedzią. Te 
dodatki innych metali nie tylko poprawiają ich 
wytrzymałość i twardość, ale także mają wpływ na 
kolor stopu np. złota lub srebra.

Montaż
Warto przy okazji tego artykułu poruszyć 
kwestie związane z  mocowaniem soczewek 
w oprawki. Pierwszym przykładem, który przy-
chodzi mi do głowy, jest osadzanie soczewek do 
opraw typu clip-on lub po prostu z nakładkami 
filtracyjnymi. Soczewki muszą być tak skonfigu-
rowane, aby nie stykały się z soczewką nakładki. 
Polecam zrobić test „kropli”, czyli nanieść cien-
ką warstwę markera na soczewkę i potem zało-
żyć nakładkę. Jeśli po takim teście soczewka 
nakładki pozostaje czysta, to znaczy, że między 
nimi jest zachowany dystans. Ostatecznie – je-
śli nie ma możliwości skonfigurowania soczewki 
np. wysokim indeksem, konstrukcją – można 
zastosować nakładkę dystansującą. Kupujemy 
więc dodatkową nakładkę do danej oprawki, 
wyjmujemy filtry i w ten sposób budujemy dy-
stans pomiędzy nakładką główną a soczewką.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem montażu 
soczewek jest analiza budowy oprawki w  kon-
tekście osadzenia soczewki, w szczególności tar-
czy okularowej. Na początek analizujemy rowek 
oprawki okularowej, jego kształt, szerokość. 
Mierzymy tarczę pod kątem bazy. Szczególną 
uwagę powinniśmy zwracać przy oprawkach pla-
stikowych, montując np. większej mocy plusową 
soczewkę. Trzeba tak projektować położenie fase-
ty, aby przykładowo wsporniki nie przeszkadzały 
w osadzeniu soczewki. Obecnie automaty szlifier-
skie pozwalają właściwie dowolnie modelować 
nie tylko położenie i  kształt oraz rodzaj fasety, 
ale także ustawić pełne spektrum montażu opra-
wek na żyłkę. Zalecam i polecam używanie funkcji 
sterowania ręcznego położenia fasety i  rowka, 
dzięki czemu ustawimy np. fasetę w odniesieniu 
do powierzchni przedniej lub tylnej, dostosujemy 
jej kształt do kształtu soczewki, a co za tym idzie 
oprawki. Tam, gdzie mamy bardziej wymagające 
oprawy, sugeruję ustawić szlifowanie z modyfika-
cją fasety w wybranym punkcie, funkcję przesuwa-
nia krzywizny fasety, modyfikację trajektorii oraz 
funkcję śledzenia krawędzi soczewki lub oprawki. 
Oczywiście współczesny automat szlifierki posiada 
szereg funkcji i możliwości, które w zadany sposób 
kierują i ustawiają fasetę czy rowek. Bez wątpienia 
jest to niezbędna opcja podczas montażu korekcji 
w okulary przeciwsłoneczne. Automaty pozwalają 
także wywiercać otwory pod zadanym kątem, ro-
bić grawerunki, fasety specjalne, itd.

Niniejszym artykułem jedynie zasygnalizowa-
łem pewne sprawy i problemy występujące w co-
dziennej pracy optyka. Liczę, że dalsze pozwolą na 
rozszerzenie tematów i bardziej wnikliwą analizę. 
Tym bardziej, że tematów optyki praktycznej jest 
niesamowicie dużo.

Piśmiennictwo
1. A. Hein, A. Sidorowicz, T. Wagnerowski. Oko i okulary. Warszawa 1966, str. 231
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WPROWADZENIE

Pełna jakość widzenia to pojęcie złożone 
i wieloczynnikowe. Pomiar ostrości wzroku 
na wysokokontrastowej tablicy Snellena 
dostarcza informacji tylko o jednym aspekcie, 
który stanowi jedynie mały element całej ukła-
danki. Badanie ostrości wzroku jest najczęst-
szym pomiarem przeprowadzanym w gabi-
necie optometrycznym. Jednak ze względu 
na ograniczone i stałe warunki wzrokowe, nie 
daje nam ono informacji o zadaniach wzroko-
wych, jakie mają miejsce w warunkach dyna-
micznych, które stawia przed nami codzien-
ność.1 Aby w pełni opisać satysfakcję wzro-
kową pacjenta, powinniśmy rozważyć prze-
prowadzenie pomiarów: pola widzenia, zdol-
ności rozdzielczej oraz wytrzymałości wzro-
kowej.2 Dodatkowo, w przypadku użytkow-
ników soczewek kontaktowych rozpatru-
jemy ich pełną satysfakcję wzrokową, rozu-
mianą jako sumę jakości widzenia oraz 
komfortu użytkowania soczewek.3 Artykuł 
stanowi przegląd kluczowych elementów 
pełnej jakości widzenia, pokazuje jaki wkład 
wnoszą poszczególne parametry do poczucia 

ogólnej satysfakcji wzrokowej w codziennym 
życiu, oraz odpowiada na pytanie czy wybór 
konstrukcji soczewek kontaktowych może 
mieć jakiś wpływ na te parametry.

KLUCZOWE POMIARY UKŁADU 
WZROKOWEGO

Ostrość wzroku

Chociaż stosunkowo łatwo ją zmierzyć, ostrość 
wzroku jest pomiarem statycznym, zwykle 
przeprowadzanym przy użyciu wysokokontra-
stowych tablic i korzystając ze światła o wyso-
kiej luminancji. Świat rzeczywisty jest jednak 
o wiele bardziej dynamiczny, a oczy muszą 
się nieustannie dostosowywać do obiektów 
o różnych częstotliwościach przestrzennych, 
w zmieniających się warunkach oświetlenia 
i kontrastu. Dodatkowo, pamiętać należy 
o pozostałych czynnikach, które mogą 
wpływać na ogólne funkcjonowanie układu 
wzrokowego. Zaliczyć do nich można: jakość 
filmu łzowego, mnogość aberracji wyższego 
rzędu związanych z szerokością źrenicy oraz 
rolę ośrodków mózgowych w interpretacji 

obserwowanego obrazu. Biorąc pod uwagę 
wszystkie te aspekty, nie powinno być dla 
nikogo zaskoczeniem, że dwóch pacjentów 
o podobnej ostrości wzroku zgłasza inny 
poziom ogólnej sat ysfakcji  związanej
z widzeniem.

Funkcja wrażliwości na kontrast

Aby opisać jakość widzenia szerzej niż tylko 
poprzez pomiar ostrości wzroku, skorzy-
stać można z pomiaru funkcji wrażliwości na 
kontrast (z ang. CSF - the constrast sensivity 
function). Jej pomiaru dokonuje się poprzez 
wyświetlenie pacjentowi obiektów różnią-
cych się nie tylko częstotliwością prze-
strzenną, ale także kontrastem w stosunku 
do tła. Próg detekcji jest wyznaczany osobno 
dla każdego obiektu. Tak zebrane dane pozwalają 
na wyznaczenie krzywej CSF,4 przy czym obszar 
pod krzywą jest przestrzenią, w której pacjent 
postrzega wyświetlane obiekty.5 Im większy 
obszar pod krzywą, tym lepsze widzenie 
u pacjenta. Ograniczenie ostrości wzroku 
w kontekście opisu funkcjonowania układu 
wzrokowego jest pokazane na Rysunku 1,
na k tórym wartość pomiaru ostrości 
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Kluczowe zagadnienia:

1. Klasyczny pomiar ostrości wzroku opisuje jedynie mały wycinek pełnej satysfakcji wzrokowej.
2.  Funkcja wrażliwości na kontrast lepiej opisuje jakość widzenia, gdyż w porównaniu do standardowego pomiaru ostrości wzroku 

daje możliwość wychwycenia znaczącego pogorszenia rezultatów u pacjenta w przypadku pewnych patologicznych zmian oczu.
3. Na zachowanie się układu wzrokowego mają wpływ sytuacje związane z reakcją na pewien zakres światła i należą do 

nich: sytuacje, w których doświadczamy olśnienia związanego z chwilowym zaburzeniem widzenia, wzrost inten-
sywności mrużenia oczu, zmiana kontrastu czasu regeneracji po olśnieniu, kontrastu barwnego czy zakresu widzenia. 

4. Przykłady sytuacji z życia codziennego, w których filtrowanie światła ma ogromne znaczenie: rozpoznawanie obiektów na dalekich 
dystansach czy jazda samochodem przy oślepiającym świetle słonecznym.

5.  Pomiary satysfakcji wzrokowej u pacjentów korzystających z okularowych soczewek fotochromowych dają znacznie lepsze rezul-
taty niż dla soczewek tradycyjnych. Tego samego efektu spodziewamy się u pacjentów noszących soczewki kontaktowe, adap-
tujące się do zmian światła.

wzroku jest zaznaczona jedynie jako punkt 
maksimum na krzywej CSF. W związku 
z tym, CSF rozważamy jako parametr lepiej 
obrazujący codzienne funkcjonowanie.6-8 
Różnice między statycznym pomiarem 
ostrości wzroku a CSF są znaczące w przy-
padku występowania wielu chorób oczu, 
m.in. w zaćmie i zwyrodnieniu plamki żółtej 
związanym z wiekiem (AMD), dla których 
pogorszenie CSF odnotujemy znacznie szyb-
ciej niż pogorszenie ostrości wzroku.5

W badaniach naukowych, wyznaczenie 
CSF wymaga sporego doświadczenia, licz-
nych powtórzeń pomiarów oraz czasu. 
Niemniej jednak, ostatnie udoskonalenie tech-
niki pomiaru CSF pozwoliło na znaczące 
zredukowanie czasu trwania całej proce-

dury. Skomputeryzowanie procesu pozwoliło 
na przyspieszenie szacowania funkcji CSF 
poprzez wykorzystanie danych zebranych 
podczas eksperymentu oraz wiedzy a priori 
o przebiegu tej funkcji. Dzięki komputerowemu 
oszacowaniu parametrów CSF, zebranie danych 
z jednej częstotliwości przestrzennej może 
pomóc w oszacowaniu jej wartości dla całego 
zakresu częstotliwości.9 Dotychczas stoso-
wana metoda pomiaru funkcji CSF zajmuje 
od 30 do 60 minut. Metodologia szybkiej CSF 

(ang. ‘quick’ - qCSF) dostarcza wyniki w 10 minut 
lub krócej, co jest bardzo dobrym wynikiem 
w porównaniu do tradycyjnej metody.9

Funkcja CSF jest postrzegana jako ściśle 
związana z codziennym funkcjonowaniem.6-8 
Poprzez ilościowy pomiar satysfakcji wzro-
kowej w szerokim zakresie częstotliwości 
przestrzennych, funkcja CSF lub - aby być 
bardziej precyzyjnym - obszar pod wykresem 
funkcji CSF, jest bardzo „czuły” na zmiany 
w funkcjonowaniu układu wzrokowego.10
Za przykład niech posłuży fakt, iż wykazano, 
że obszar pod wykresem funkcji CSF zmniejsza 
się odpowiednio o 0.31, 0.48 i 0.57 jednostek 
logarytmicznych dla osób w wieku 60, 70 
i 80 lat.11 Idąc dalej, ogromny wzrost ostrości 
wzroku po operacji usunięcia zaćmy odpo-

wiada wzrostowi o średnio 0.53 jednostki 
logarytmicznej przy 5 pacjentach.12 Opisując 
oparte na metodzie qCSF badania zmian 
w funkcjonowaniu układu wzrokowego, 
Hou et all  dokonał podsumowania piśmien-
nictwa, dostarczając nam informacji, 
że zmiany o 0.15, 0.30 oraz 0.45 jednostek loga-
rytmicznych w polu pod wykresem funkcji CSF 
odpowiadają odpowiednio lekkiej, średniej 
oraz wysokiej zmianie w wykresie funkcji CFS 
dla całej populacji klinicznej. Dodatkowo, 

metody qCSF wykorzystano również w ocenie 
różnic wyników pomiarów oraz monitorowaniu 
patologicznych zmian w widzeniu, przy użyciu 
przez pacjentów różnych soczewek kontakto-
wych. Użycie soczewek kontaktowych ACUVUE® 
OASYS 1-Day zwiększyło obszar pod wykresem 
o około 14-30% względem soczewek dwuty-
godniowych ACUVUE® OASYS (kontrola nega-
tywna) oraz względem użycia soczewek 
ACUVUE® OASYS 1-Day z dodatkową mocą 
+0.25D (kontrola pozytywna).13

UKŁAD WZROKOWY

Układ wzrokowy jest systemem złożonym
i posiada kilka czynników mogących mieć 
wpływ na pełną satysfakcję wzrokową. 
W artykule już została wspomniana rola inter-
pretacji neurosensorycznej w mózgu, która 
to - bazując na wcześniej zdobytej wiedzy
i doświadczeniu - jest w stanie wypełnić 
luki w postrzeganym obrazie. Bardzo istotny 
wpływ na jakość widzenia może mieć jednak 
już samo oko, w którym nawet po dokładnym 
skorygowaniu wady refrakcji – sferycznej
i astygmatycznej – mogą występować 
aberracje wyższego rzędu. Wielkość aber-
racji takich jak koma, aberracja sferyczna 
czy trefoil (koniczyna) różnią się w zależności 
od rozmiaru źrenicy, który oczywiście wiąże 
się z natężeniem światła w otoczeniu, akomo-
dacją, wiekiem oraz wadą refrakcji. Niezwykle 
istotna dla całego układu wzrokowego jest 
także jakość filmu łzowego, będącego pierw-
szym elementem systemu optycznego, który 
ma kontakt z powietrzem. Jest to szczególnie 
istotne dla użytkowników soczewek kontak-
towych, które - jak wiemy - mogą mieć wpływ 
na destabilizację filmu łzowego.14

Dalsze rozważania dotyczące całkowitej 
satysfakcji wzrokowej koncentrują się wokół 
takich aspektów jak rozproszenie światła 
na kolejnych elementach układu optycz-
nego oka. Efekt rozbłysku świetlnego 
oraz efekt halo są spowodowane przej-
ściem światła przez struktury wewnątrz-
gałkowe. Ogólnie, rozproszenie światła 
to proces, w którym światło odchyla się 
od swojej trajektorii w wyniku interakcji 
z napotkanymi nieregularnościami wewnątrz 
oka. Rozproszenie wewnątrzgałkowe, które 

Rysunek 1. Funkcja wrażliwości na kontrast (LC VA = niskokontrastowa ostrość wzroku, 
HC VA = wysokokontrastowa ostrość wzroku)
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nie jest związane z błędem refrakcji, może 
znacząco obniżyć kontrast obrazu siatków-
kowego, zwłaszcza jeżeli obserwowany obraz 
zawiera jasne źródła światła oraz odbicia.15 
Efekt rozproszenia światła wewnątrz oka, 
podobnie jak niektóre patologie oczne wpły-
wające negatywnie na jakość widzenia, 
nie jest dobrze opisany ilościowo poprzez sam 
pomiar ostrości wzroku. Dlatego też powinny 
zostać wykonane dodatkowe pomiary.16

Chcąc zniwelować niechciane efekty, 
pomocne może okazać się użycie filtrów redu-
kujących poziom ogólnego natężenia oświe-
tlenia bądź natężenia tylko określonej długości 
fali. Można tu jednak postawić pytanie, jakie 
zatem parametry układu wzrokowego będą 
czerpać największe korzyści dzięki selektyw-
nemu filtrowaniu światła?

WPŁYW FILTROWANIA ŚWIATŁA 
NA KLUCZOWE POMIARY 
UKŁADU WZROKOWEGO

Olśnienie

Olśnienie ma miejsce w sytuacji, w której lumi-
nancja lub współczynnik luminancji jest zbyt 
wysoki w stosunku do możliwości adaptacyj-
nych oczu. Olśnienie obniża wrażliwość na 
kontrast17 oraz wysoko- i nisko- kontra-
stową ostrość wzroku.18 American National 
Standard Practice for Of fice Lightning 
(ANSI/IES RP-1-1) skategoryzowało to zjawisko 
w dwóch podgrupach: chwilowe upośledzenie 
wzroku określone jako olśnienie „oślepiające” 
oraz chwilowe podrażnienie wzroku spowo-
dowane światłem, określone jako „niekomfor-
towe” olśnienie. W odpowiedzi na olśnienie, 
zazwyczaj odczuwa się dyskomfort. Dochodzi 
do zwężenia źrenic oraz mrużenia oczu 
a także kierowania oczu w przeciwnym do 
źródła światła kierunku. Typowym przy-
kładem zachowań wywołanych olśnieniem, 
jest przesłanianie oczu od słońca w jasny 
dzień albo odwracanie wzroku od świateł 
samochodów zbliżających się z naprze-
ciwka podczas nocnej jazdy (Rysunek 2).  
Choć użycie filtra, np. zwykłych okularów prze-
ciwsłonecznych, nie zmienia w tym wypadku 
współczynnika luminancji, to poprawia jednak 
komfort wzrokowy dzięki zredukowaniu 
iluminacji siatkówki. Zastosowanie filtrów 

spektralnych może pomóc w obu typach 
olśnienia. Podnoszą one bowiem tolerancję 
w przypadku olśnienia „oślepiającego” oraz 
zwiększają zakres komfortowego widzenia 
w przypadku olśnienia „niekomfortowego” 
(Tabela 1).

Mrużenie oczu

Podczas ekspozycji na jasne światło, mrużenie 
oczu to typowe zjawisko mające na celu zredu-
kowanie niekomfortowego poziomu ilości 
światła docierającego do oczu. Przedłużająca 
się potrzeba mrużenia oczu może jednak 
w codziennym życiu prowadzić do dyskom-
fortu oraz zmęczenia wzroku. Zostało 
udowodnione, że olśnienie powoduje 
zmrużenie powiek wywołane skurczem 
mięśnia okrężnego oka.19,20 Taka odpo-
wiedź układu wzrokowego na olśnienie 
i napięcie mięśnia jest skorelowana z uczu-
ciem zmęczenia i dyskomfortu, które są 
często zgłaszane w takich warunkach.3,19 

W badaniach, mrużenie oczu może być zmie-
rzone poprzez reakcję oczu na różne źródła 
światła. Jako, że mrużenie jest reakcją na 
nadmierne oświetlenie, należy przypusz-
czać, że zastosowanie spektralnych filtrów 
mogłoby zredukować natężenie reakcji 
na bodziec.

Efekt rozbłysku gwiazdy świetlnej/efekt 
halo

Występowanie efektu halo, efektu rozbłysku 
gwiazdy świetlnej wokół źródła światła czy 
olśnienia jest określany jako dysfotopsja 
(Rysunek 3). Efekty te są często zgłaszane 
przez pacjentów pseudofakijnych bądź po 
zabiegu LASIK. Występowanie dysfotopsji 
może także być następstwem zmian ocznych 
związanych z wiekiem, powodujących wzrost 
wewnątrzgałkowego rozproszenia światła. 
Badając jakość widzenia u kierowców 

z oraz bez upośledzenia wzroku, Ortiz i jego 
współpracownicy odnotowali, że kierowcy
z patologią oczną byli bardziej wyczuleni 
na olśnienie oraz postrzegali większe efekty 
halo wokół źródeł światła znajdujących się 
w centrum pola widzenia, co poważnie zmniej-
szało ich zdolność do detekcji światła pery-
feryjnego, otaczającego źródło centralne.21

To osłabienie funkcjonowania układu 
wzrokowego może powodować problem 
w dostrzeganiu pieszych oraz znaków 
drogowych i przekładać się na czynnik 
ryzyka w ruchu drogowym. Analogicznie 
jak w przypadku światła rozproszonego 
i olśnienia, także i w tym przypadku przypusz-
czać należy, że zastosowanie filtra spektral-
nego może zredukować percepcję efektów 
halo i rozbłysku gwiazdy świetlnej wokół 
źródeł światła.

Kontrast chromatyczny

Wyobraźmy sobie czarno-białą scenę, 
w której jedynym zmieniającym się para-
metrem jest natężenie światła, czyli lumi-
nancja. To przykład kontrastu achroma-
tycznego. Kolorowa scena będzie zawierała 
natomiast także różnice w chromatyczności 
(Rysunek 4), która może się przejawiać zarówno 
w przestrzeni – jako przestrzenny kontrast 
chromatyczny – jak i w czasie – czasowy 
kontrast chromatyczny.22 Na przedstawionym 
poniżej obrazie, kontrast przestrzenny zmienia 
się wraz z różnicą w kolorach liści na drzewie, 
podczas gdy czasowy kontrast chromatyczny 
będzie zmieniał możliwość rozróżnienia tych 
kolorów wraz ze zmianą czasu, przez co rozu-
miemy zmianę naturalnego oświetlenia 
w ciągu dnia w zależności od jego pory. 
Wykres chromatycznej CSF pokazuje, że dla 
niskich częstotliwości przestrzennych, czułość 
na kontrast barwny jest większa niż czułość 
na kontrast achromatyczny. Dla odmiany, przy 

Rysunek 2. Przykłady źródła olśnienia: światło słoneczne oraz światła pojazdów

wyższych częstotliwościach przestrzennych, 
czułość jest znacznie wyższa dla kontrastu 
achromatycznego. Ilustruje to prawa strona 
wykresu funkcji CSF, dla której wysokokon-
trastowa ostrość wzroku jest mierzona przy 
użyciu czarnych obiektów na białym tle. 
Różnice występują również dla konkretnych 
kolorów. Obserwujemy na przykład wyższą 
czułość na kontrast dla barw czerwono-
-zielonych niż dla barw niebiesko-żółtych. 
Aby jeszcze precyzyjniej opisać funkcje wzro-
kowe, różnice te mogą być użyte w połą-
czeniu z achromatyczną CSF. Zwiększając 
kontrast – także poprzez zastosowanie filtrów 
– pomagamy poprawić jakość widzenia prze-
strzennego poprzez lepszą detekcję krawędzi 
obiektów znajdujących się w obserwowanej 
scenie.23,24 Można to sobie wyobrazić jako 
możliwość odróżnienia szczegółów, takich 
jak niebieskie niebo i zielone drzewka – jak 
zaprezentowano to na poniższym przykładzie 
(Rysunek 4).

Czas regeneracji po olśnieniu

Związany z olśnieniem efekt chwilowej utraty 
możliwości widzenia, jest wynikiem ekspo-
zycji na niezwykle intensywne, oślepiające 
światło. Po takiej ekspozycji, układ wzrokowy 
potrzebuje czasu na regenerację i powrót 
do swojego stanu podstawowego. Ten czas 
regeneracji po olśnieniu jest wykorzysty-
wany klinicznie jako parametr układu wzro-
kowego. Pozwala on nam rozróżnić patologie 

oka. Dłuższy czas regeneracji jest na przy-
kład związany z występowaniem makulo-
patii, krótszy przypisywany jest osobom cier-
piącym na choroby nerwu wzrokowego.25 
Nagła, chwilowa utrata widzenia może być 
niezwykle stresująca dla osoby doświadcza-
jącej jej. Typowym przykładem opisywanego 
zjawiska w codziennym życiu jest na przy-
kład czas potrzebny układowi wzrokowemu 
na regenerację po oślepieniu przez światła 
nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. 
Zastosowanie filtrów spektralnych może 
przyspieszyć czas potrzebny na regene-
rację po olśnieniu,26,27 co w tym konkretnym 

przypadku przełoży się na przyspieszenie 
powrotu kierowcy do normalnego widzenia, 
a co za tym idzie – podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa na drodze.

Zakres widzenia a filtrowanie światła

Przez długi czas twierdzono, że większość 
obserwowanych w naturze obiektów odbija 
duże ilości średnich i długich fal światła.28 
Są one dzięki temu dobrze widziane na tle 
charakteryzującym się krótkimi długościami 
światła, które atmosfera ziemska rozprasza, 
a co przekłada się na typowo niebieski odcień 
nieba. Niebieski kolor nieba pogarsza jednak 
widoczność, redukując zarówno to, jak dobrze, 
jak również to, jak daleko widzimy. Filtry spek-
tralne mogą zwiększyć zakres widzenia 
poprzez blokowanie rozproszonego światła 
niebieskiego związanego z odcieniem nieba. 
Zwiększony zakres widzenia może z kolei 
poprawić widoczność obiektów znacznie 
oddalonych od osoby obserwującej. To zaś 
może się przekładać na takie życiowe sytu-
acje jak poprawa widoczności dołków na polu 
golfowym czy polepszone funkcjonowanie 
układu wzrokowego u pilotów.

WPŁYW FOTOCHROMOWYCH 
SOCZEWEK OKULAROWYCH NA 
UKŁAD WZROKOWY

Idea stojąca za obecnością soczewek foto-
chromowych to nic innego, jak potrzeba 

Rysunek 3. Przykład efektu gwiazdy świetlnej wokół świateł pojazdu

Rysunek 4. Scena obrazująca kontrast barwny
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dostarczenia f il tra adaptującego się 
do różnych natężeń światła, na które są 
wystawione oczy każdego dnia. Wpływ tych 
soczewek na układ wzrokowy jest dobrze 
znany. Przeprowadzone ostatnio badania 
skupiły się na takim starannym doborze 
mierzonych parametrów wzrokowych, aby jak 
najlepiej oddać warunki codziennego funkcjo-
nowania.29 Parametry: oślepiające olśnienie, 
niekomfortowe olśnienie, kontrast barwny oraz 
czas regeneracji po olśnieniu, były mierzone 
u 75 zdrowych dorosłych pacjentów w wieku 
19-73 (średnia = 45,61 ±13.24 lata). W badaniu 
użyto trzech, częściowo zaktywowanych 
soczewek fotochromowych ze stałą transmi-
tancją na poziomie 63% (Szara 1), 71% (Szara 
2) oraz 71% (Brązowa) oraz porównano je 
z bezbarwną soczewką o transmitancji 

równej 92% (wykonanej z polikarbonatu). 
Bodźce użyte w badaniu miały najbardziej 
odpowiadać źródłom światła, które możemy 
spotkać na zewnątrz. Do oceny oślepiają-
cego olśnienia oraz czasu potrzebnego do 
regeneracji po olśnieniu, odpowiadającego 
warunkom światła słonecznego, użyto więc 
widma lampy ksenonowej.

Otrzymane wyniki wykazały, że wszystkie 
mierzone funkcje wzrokowe były znacznie 
poprawione dla wszystkich zaktywowanych 
fotochromowych soczewek okularowych 
w porównaniu do soczewki bezbarwnej 
(Tabela 2). Dodatkowo, zastosowanie filtrowania 
światła w postaci soczewki fotochromowej, 
znacząco polepszyło zdolność osoby badanej 
do radzenia sobie i adaptacji do normalnego 
oświetlenia, po wyłączeniu bodźca zarówno 

w szerokopasmowym widmie światła jak 
i w tym o falach z krótkim zakresem.29 Dzięki 
zredukowaniu intensywności światła, foto-
pigmenty siatkówkowe nie zostały tak 
mocno wybielone, co przełożyło się na 
mniejszą potrzebę adaptacji i szybszy czas 
regeneracji. Bardzo ważny jest fakt, że te 
wyniki mają przełożenie na codzienne funk-
cjonowanie. Na przykład, podczas jazdy 
z prędkością 97km/h (60mph), średnia 
redukcja czasu regeneracji o 5s oznacza, 
że obiekt może zostać dostrzeżony o 145 
metrów (476 stóp) szybciej w soczewkach 
fotochromowych niż w soczewce bezbarwnej.

Inne badanie miało na celu sprawdzenie wpływu 
soczewek wewnątrzgałkowych, które zawierają 
filtr światła niebieskiego, na układ wzrokowy, 
w porównaniu do soczewek wewnątrzgał-

Parametr Przykład z codziennego życia

Olśnienie (dwa typy) 
Dyskomfort odczuwany podczas ekspozycji na bardzo jasne światło. 

Chwilowe upośledzenie widzenia, gdy nadmierne światło powoduje zwiększenie rozproszenia wewnątrzgałkowego.

Mrużenie oczu Taktyka radzenia sobie z niekomfortową ilością jasnego światła.

Efekt rozbłysku gwiezdnego/ efekt halo Rozproszone światło wokół źródeł światła, np. reflektorów pojazdów jadących z naprzeciwka.

Kontrast barwny Sceny, krajobrazy, obrazy, które zawierają barwne granice między obiektami. Filtrowanie jednej granicy ponad inne może 
zwiększyć kontrast między nimi.

Czas regeneracji po olśnieniu Czas potrzebny do regeneracji po ekspozycji na oślepiające światło.

Zakres widzenia Zredukowany zakres widzenia spowodowany rozproszeniem światła na zewnątrz pomieszczeń.

Parametr Wynik Polepszenie w stosunku do soczewki 
bezbarwnej

Oślepiające olśnienie
Znacząco polepszone (p<0.05) z aktywowaną soczewką Szara 1 w porównaniu do 
soczewki bezbarwnej, mierząc zarówno mrużenie oczu jak i subiektywną odpo-
wiedź badanego (p<0.05).

około 20% polepszenie*

Niekomfortowe olśnienie Taktyka radzenia sobie z niekomfortową ilością jasnego światła. około 13-20% polepszenie

Czas regeneracji po olśnieniu Rozproszone światło wokół źródeł światła, np. reflektorów pojazdów jadących z 
naprzeciwka. około 33% polepszenie czasu regeneracji

Kontrast barwny Sceny, krajobrazy, obrazy, które zawierają barwne granice między obiektami. 
Filtrowanie jednej granicy ponad inne może zwiększyć kontrast między nimi. około 13-20% polepszenie

Tabela 2. Podsumowanie efektów działania soczewek fotochromowych na układ wzrokowy *zauważ, że ta odpowiedź jest zmienną psychologiczną, nie liniową

Tabela 1. Podstawowe parametry układu wzrokowego związane z filtrowaniem światła

kowych bez filtra światła niebieskiego. 
Użytkownicy soczewek wewnątrzgałkowych 
z filtrami, zgłaszali znaczący spadek dyskom-
fortu związanego z oślepiającym olśnieniem 
oraz polepszenie parametrów bezpiecznej 
jazdy na symulatorze jazdy.30 Badanie pozwo-
liło wyciągnąć wnioski, że efektywne funkcjo-
nowanie, na przykład podczas jazdy w ciągu 
dnia podczas olśnienia światłem słonecznym, 
może być polepszone poprzez zastosowanie 
filtra spektralnego.30 Inne badanie in vivo, 
w którym zostało użyte porównanie kontrala-
teralne soczewek wewnątrzgałkowych z i bez 
filtra światła niebieskiego, pokazało znaczące 
polepszenie parametrów przy oślepiającym 
olśnieniu, progu kontrastu barwnego oraz 
czasu potrzebnego na regenerację po olśnieniu 
dla oczu z soczewkami wewnątrzgałkowymi, 
zawierającymi filtr światła niebieskiego.27

Podczas gdy użycie filtrów światła nie 
zwiększa ostrości wzroku, istnieje wiele przy-
kładów filtrów światła niebieskiego w przyro-
dzie, które sugerują ewolucyjne dostosowanie 
się do otoczenia.31 U ludzi zostało przeprowa-
dzonych wiele badań nad żółtymi pigmentami 
plamkowymi – luteiną i zeaksantyną. Pokazano, 
że przefiltrowanie światła o krótkich długościach 
fal, docierającego do czopków znajdujących się 
w dołeczku, znacząco poprawiło parametry 
olśnienia oślepiającego, kontrastu barwnego 
oraz czasu potrzebnego na regenerację.32 
Otrzymane w ten sposób dane potwierdzają 
wyniki uzyskane już w innych badaniach, 
a wskazujące, że stosowanie filtrów żółtych 
przyczynia się do polepszenia wielu czyn-
ników w układzie wzrokowym.

NASTĘPNY KROK W EWOLUCJI 
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

W kwietniu 2018 roku, Amerykańska Agencja 
FDA (Food and Drug Administration) dopu-
ściła do użytku całkowicie nową i jedyną 
w swojej kategorii soczewkę kontaktową, 

zawierającą w swoim składzie dodatek, 
dzięk i k tóremu podczas ekspozycji 
na jasne światło zmienia ona zabarwienie. 
Po ponad 10 latach pracy i rozwoju produktu, 
dzięki strategicznemu partnerstwu z firmą 
Transitions Optical, powstała pierwsza tego 
typu soczewka kontaktowa33 - ACUVUE® OASYS 
with Transitions® Light Intelligent Technology™. 
Zastosowane w niej rozwiązania umożliwiają 
nie tylko korekcję wzroku, ale dzięki wbudo-
waniu w strukturę materiału dynamicznego 
filtra fotochromowego, nieprzerwanie poma-
gają optymalizować ilość światła dostają-
cego się do oczu.34 W związku z planowanym 
na rok 2019 wprowadzeniem soczewki na 
rynek, w ciągu najbliższych miesięcy można 
spodziewać się kolejnych informacji, wyników 
badań klinicznych oraz raportów opisują-
cych reakcje pacjentów na to nowe, adaptu-
jące się do światła, rewolucyjne rozwiązanie 
technologiczne.

WNIOSKI

■  Na całkowite doświadczenia wzrokowe 
ma wpływ wiele czynników. Ostrość 
wzroku dostarcza tylko zdawkową 
informację o tym złożonym procesie. 
W rzeczywistości, dynamiczna natura 
zadań jakie stoją przed układem wzro-
kowym, znacząco zmieniający się poziom 
luminancji oraz percepcja wzrokowa, 
są kompletem elementów mających wpływ 
na funkcjonowanie układu wzrokowego. 

■  Pomiar kluczowych elementów ogólnej 
satysfakcji wzrokowej jest możliwy 
i może mieć odniesienie do codzienności. 
To pozwala na mierzalne sprawdzenie 
wpływu różnych przyrządów optycznych 
na widzenie i porównanie ich ze sobą. 

■  Fotochromowe soczewki okularowe pole-
pszają satysfakcję wzrokową we wszystkich 
4 parametrach jej pomiaru. 

■  Rok 2019 przyniesie pojawienie się 
na rynku pierwszej tego typu, światłoczułej 
soczewki kontaktowej, której kliniczne dzia-
łanie zostanie jeszcze szerzej opisane.
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of Georgia oraz jest głównym badaczem 
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Wstęp
Antropogeniczna (wywołana działalnością czło-
wieka) zmiana klimatu jest faktem potwierdzo-
nym wielokrotnie przez naukę, w tym m.in. przez 
fizykę, meteorologię i  klimatologię. Spalanie 
paliw kopalnych – węgla, ropy i gazu – powoduje 
emisję dwutlenku węgla, który jest gazem cieplar-
nianym. Powoduje to wzrost średniej globalnej 
temperatury Ziemi. W efekcie pojawia się lub czę-
ściej występuje wiele zjawisk, nie tylko stricte me-
teorologicznych. Zmiana klimatu jest już wyraźnie 
widoczna praktycznie na całym globie, dotknie 
każdego z nas oraz kolejne pokolenia i dramatycz-
nie zmieni życie na Ziemi w najbliższych dekadach 
[1]. Coraz częściej mówi się o trwającej katastrofie 
klimatycznej oraz masowym szóstym wymieraniu 
zwierząt i ludzi.

Czytelników niezorientowanych w  temacie, 
a przy tym ciekawych, jak również wątpiących 
(sceptyków), czy tzw. denialistów (zaprzecza-
jących), odsyłam do portalu Nauka o klimacie 
[2], w  którym w  popularnonaukowej formie 
zebrano najważniejsze informacje związane ze 
zmianą klimatu.

wodzie w wyniku tzw. opadów nawalnych (bywa, 
że po okresach suszy), pożary i huraganowy wiatr. 
To rzeczywistość nie tylko dalekiej Indonezji, ale 
już także Europy. Wszystkie te zjawiska powodu-
ją wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego. 
Dla wzroku ma znaczenie trudność w utrzymaniu 
higieny, szczególnie w  rejonach, gdzie wystąpi 
konieczność ewakuacji ludności. W zeszłym roku 
w Chinach ewakuowano 10 mln osób, w tym roku 
już dziesiątki tysięcy na terenach nadmorskich 
w  Afryce i  Australii ze względu na huragany. 
W szczególności korzystanie z soczewek kontak-
towych w  warunkach utrudnionego dostępu do 
bieżącej wody (oprócz braku energii elektrycznej) 
będzie okresowo niemożliwe. To prawdopodobnie 
spowoduje powrót do tradycyjnej korekcji optycz-
nej lub chirurgii refrakcyjnej jako metod bardziej 
odpornych na brak higieny podczas kataklizmów.

Zjawiska społeczne
Zmiana klimatu ma głębokie konsekwencje spo-
łeczne przejawiające się w  migracjach, zarówno 
wewnętrznych, jak i międzypaństwowych, a nawet 
międzykontynentalnych. Jedną z niedawnych mi-
gracji wewnętrznych spowodowanych zmianą kli-
matu była migracja 1,5 mln ludzi w Syrii, co było 
dodatkowym czynnikiem inicjującym konflikt wo-
jenny [3]. Migracje w dużej skali powodują zmiany 
w  strukturze społecznej zarówno w  kraju, który 
opuszczają migranci, jak i  w  kraju, do którego 
przybywają. Trudno przewidzieć, jakie będą dalsze 
losy migracji, jednakże według ONZ do 2050 roku 
należy spodziewać się 200 mln migrantów klima-
tycznych [4]. Istotną część z nich w Europie będą 
stanowić migranci z Afryki i Bliskiego oraz Dale-
kiego Wschodu.

W efekcie zmienią się warunki pracy i model 
biznesu wszystkich zawodów, w  których wy-
stępuje kontakt z  pacjentami lub klientami 
– migrantami. W realiach naszego kontynentu 
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Zawody ochrony wzroku 
w czasie zmiany klimatu

W kolejnej części artykułu przedstawię wyzwa-
nia i  trendy, jakim będą musieli sprostać spe-
cjaliści i  specjalistki zawodów ochrony wzroku 
w najbliższych dekadach. Niektóre są już dobrze 
widoczne, zaś intensyfikacji innych dopiero się 
spodziewamy. Tematy klimatu i  zrównoważonej 
gospodarki zaczynają pojawiać się w  mediach 
związanych ze wzrokiem, a czekamy na pierwsze 
publikacje naukowe w tej dziedzinie.

Zjawiska meteorologiczne a narząd wzroku
Globalne ocieplenie powoduje m.in. zwiększenie 
temperatur w czasie tzw. fal upałów oraz zwięk-
szenie częstotliwości i  długości okresów suszy, 
a w rezultacie pojawienie się bezpośredniego za-
grożenia zdrowotnego. Mieliśmy tego przykłady 
w Australii i Europie w zeszłym roku, w tym roku 
ponownie w Polsce.

W  związku z  tym spodziewamy się zwiększe-
nia częstotliwości występowania zaburzeń po-
wierzchni oka w wyniku bardzo niskiej okresowo 
wilgotności względnej powietrza. Nawet użycie 
klimatyzacji nie rozwiązuje problemu, bo zwykłe 
instalacje klimatyzacyjne powodują dodatkowe 
osuszanie powietrza. Dodatkowo, częściej wy-
stępujące czynniki środowiskowe, jak np. pyły, 
pasożyty i  alergeny w  powietrzu, niespłukiwa-
ne przez deszcz, będą zwiększać częstotliwość 
występowania stanów zapalnych powierzchni 
oka. Zwiększy się konieczność stosowania leków 
i preparatów nawilżających. Dodatkowo, w wyniku 
dużych anomalii temperatur (bardzo wysokich lub 
bardzo niskich temperatur, o czym przekonaliśmy 
się, obserwując pogodę w  USA w  zeszłym roku) 
może nasilać się występowanie symptomów cho-
rób ogólnoustrojowych, w  szczególności chorób 
układu krążenia i oddechowego, co może pośred-
nio negatywnie wpływać na stan narządu wzroku.

Globalnie i lokalnie obserwujemy coraz częstsze 
występowanie klęsk żywiołowych, takich jak po-

Dr hab. JACEK PNIEWSKI
Akademickie Centrum Kształcenia Optometrystów 
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Fo
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należy liczyć się z  wieloma barierami: języ-
kową, kulturową i  ekonomiczną. Niezbędne 
będzie posługiwanie się co najmniej jednym 
językiem obcym w  kontaktach z  klientami. 
Szybko rozwijać się będą rozwiązania on-line, 
które ułatwią kontakt w sposób zautomatyzo-
wany, szczególnie że migranci to zwykle osoby 
młode, które są zaznajomione z nowoczesnymi 
technologiami. Status ekonomiczny migran-
tów jest zwykle na niskim poziomie w  pierw-
szym okresie pobytu w  krajach docelowych, 
stąd możliwy jest wzrost popytu na najtań-
sze rozwiązania korekcyjne. Oczekuje się, że 
w każdym kraju UE proces imigracji będzie róż-
nie wyglądać. Może to stać się szansą w przy-
padku nowoczesnych pomysłów na biznes.

W bardzo szybkim tempie postępuje urbaniza-
cja – powiększanie miast, ze względu na migracje 
spowodowane brakiem możliwości funkcjonowa-
nia w  coraz bardziej nieprzyjaznych warunkach 
poza nimi (na tzw. wsi). Proces ten widać w for-
mie skrajnie trudnej np. w  Mongolii i  Indiach, 
a  w  mniejszym natężeniu także w  Polsce. Skut-
kuje to potęgowaniem się smogu, głównie tzw. 
niskiego, z  zabudowy mieszkalnej i  transportu, 
co wpływa negatywnie na cały organizm, w tym 
narząd wzroku.

Liczba ludności na świecie będzie rosła jesz-
cze przez kilka dekad, ale około 2050/2060 roku 
zacznie spadać i np. prognozuje się spadek licz-
by ludności w Chinach o 30% do 2100 roku [5]. 
W  drugiej połowie XXI wieku w  wielu krajach, 
w  tym w  Polsce, będziemy mieć do czynienia 
z bardzo szybkim starzeniem się społeczeństwa 
i wszystkimi charakterystycznymi objawami le-
żącymi w  zasięgu zainteresowania optometrii 
geriatrycznej.

Konsekwencje ekonomiczne
Spadek poziomu wód gruntowych, utrudniony 
dostęp do wody, a w konsekwencji jej niedobory 
prowadzą do spadku plonów, co obserwujemy 
w wielu krajach, np. w Kanadzie, gdzie gwałtow-
nie od kilku lat spadają plony jęczmienia, ale także 
w Polsce, w której coraz częstsze susze powodują 
zmniejszenie podaży warzyw. Sytuację pogar-
szają: stosowanie toksycznych środków ochrony 
roślin, produkcja żywności w tzw. monokulturach 
i  inne czynniki. To zjawisko ma poważne konse-
kwencje na całym świecie – wzrost cen żywności. 
W rezultacie zmniejsza się część budżetu domo-
wego, którą można poświęcić na ochronę zdro-
wia, w  tym korekcję i  ochronę wzroku. Będzie 
to duże wyzwanie dla wszystkich producentów 
leków i  pomocy optycznych, a  także dla lekarzy 
okulistów i optometrystów, bowiem struktura sys-
temów ochrony zdrowia jest różna w krajach UE 
i będzie zmieniać się w przyszłości.

Będzie zmieniać się model gospodarczy we 
wszystkich krajach. Do tej pory globalny system 
gospodarczy bazuje na stałym wzroście PKB, o kil-
ka procent rocznie, co oznacza podwajanie się np. 
wyprodukowanych dóbr materialnych oraz zu-
życie niezbędnych zasobów co około 25 lat. Taki 
wzrost powoduje, że w czasie każdych kolejnych 
25 lat zużywamy więcej zasobów naturalnych 
(w tym takich jak np. rudy i minerały, z których 
pozyskuje się ważne substancje) niż w całej wcze-
śniejszej historii. Łatwo to sprawdzić, obliczając 
kolejne potęgi liczby 2, a są to 1, 2, 4, 8, 16, 32… 
Widać, że np. 32 to więcej niż suma 1+2+4+8+16. 
A zasoby Ziemi są ograniczone. Ekonomiści wska-
zują, że w  najbliższych dekadach obecny model 
stałego wzrostu gospodarczego załamie się, bo 
nie ma fizycznej możliwości kontynuacji. Dodatko-
wo, we współpracy gospodarczej będzie wdrażana 
polityka tzw. zrównoważonego rozwoju (a nawet 
ograniczania wzrostu gospodarczego), czyli ta-
kiego, który nie będzie (lub będzie możliwie mało) 
wpływał na zużycie zasobów naturalnych.

Dla dużych producentów oznacza to bardzo 
poważne zmiany systemowe, szczególnie że wy-
magane będzie przejście na zeroemisyjne (zero-
-emission) i niezaśmiecające (zero-waste) proce-
sy technologiczne, co na początku oznacza wzrost 
kosztów. Spodziewamy się, że część producentów 
będzie przenosić produkcję do krajów, które naj-
później wprowadzą ścisłe regulacje, ale ze względu 
na wdrażane mechanizmy zakazu importu z takich 

krajów, również te przedsiębiorstwa będą musia-
ły kiedyś spełnić dość wyśrubowane wymagania. 
Wzrasta w tym zakresie świadomość konsumentów 
i  np. także optycy będą musieli posiadać odpo-
wiednią wiedzę na temat działań prośrodowisko-
wych sprzedawanych przez siebie marek.

Nowy model systemu gospodarczego będzie 
wymagać od wszystkich m.in. surowego wdra-
żania rozwiązań prośrodowiskowych i  proklima-
tycznych. Produkcja wszelkiego typu korekcji czy 
pomocy optycznych będzie wymagać (a  czasem 
już wymaga) zupełnie nowego podejścia do pra-
widłowego przetwarzania i  powtórnego zużycia 
np. soczewek i opraw okularowych, soczewek kon-
taktowych oraz wszelkich opakowań i odpadów. To 
będzie wyzwanie dla wielu producentów, którzy 
najprawdopodobniej będą obarczeni koniecz-
nością zapewnienia pełnego recyklingu swoich 
produktów. Do rozwiązania jest wiele problemów 
w  tym zakresie i  np. nie wiadomo, kto powinien 
odbierać i w  jaki sposób utylizować okulary. Ła-
twiej będzie z soczewkami kontaktowymi, bowiem 
będą przetwarzane w taki sposób jak inne mate-
riały organiczne (plastiki).

Podsumowanie
Dla zakładów optycznych i gabinetów, które dzia-
łają w oparciu o prywatny model biznesowy, na-
dejdą na pewno dość trudne czasy. Będzie trzeba 
na bieżąco dostosowywać działanie do zmieniają-
cych się warunków, zarówno prawnych, jak i śro-
dowiskowych. Ubezpieczyciele, którzy działają na 
obszarach, na których powodzie i sztormy czynią 
coraz większe szkody, przewidują podwojenie 
strat i kosztów ubezpieczeń już w okresie najbliż-
szych 10 lat. To również nie jest dobra wiadomość.

Reasumując, mimo że Polska na razie nie notuje 
tak dramatycznych wydarzeń, jakie mają miejsce 
na Ziemi, to jednak także w  naszym kraju każdy 
specjalista ochrony wzroku powinien „trzymać 
rękę na pulsie,” by być przygotowanym na nie-
uniknione zmiany.

O Autorze
Autor, oprócz licznych funkcji związanych z optyką okularową i opto-
metrią, jest również zastępcą dyrektora Instytutu Geofizyki na Wy-
dziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także popularyzatorem 
wiedzy z dziedziny optyki, optometrii i zmiany klimatu.

Piśmiennictwo
1. Special Report: Global Warming of 1.5 ºC, Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2018. www.ipcc.ch/sr15/
2. https://naukaoklimacie.pl
3. C.P. Kelley et al. Climate change in the Fertile Crescent and implications of the 
recent Syrian drought. PNAS 112(11) 3241–3246 (2015)
4. www.iom.int/complex-nexus#estimates
5. M. Guangzong. Check population decline with urgent steps. http://global.
chinadaily.com.cn, dostęp: 24.01.2018De
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Wynalezienie sztucznego światła pozwoliło 
ludzkości wyzwolić się spod dyktatury dnia 
i  nocy, uniezależniając funkcjonowanie czło-
wieka od rytmu słońca. Światło nocą to dla nas 
symbol bezpieczeństwa, postępu i dobrobytu, 
codziennie korzystamy z tego dobrodziejstwa 
w  domach i  w  przestrzeni publicznej. Jed-
nakże w  dzisiejszych czasach wszechobecne 
oświetlenie powoduje nadmierne rozświetle-
nie nocnego nieba, do tego stopnia, że nad 
niektórymi aglomeracjami niebo nocą jest 
tak jasne jak podczas zmierzchu, zatem nigdy 
nie nastaje tam naturalna ciemność, a  nasze 
oczy w ogóle nie wychodzą z dziennego trybu 
widzenia. Szacuje się, że ponad 80% ludzi na 
świecie widzi niebo, które jest przynajmniej 
10% jaśniejsze niż naturalnie.

Jasność różnych obszarów ziemi można śledzić 
z zaskakującą wręcz dokładnością na stronach 
takich jak lightpollutionmap.info czy blue-
-marble.de. Dostępne są również aplikacje 
mobilne, przy pomocy których możemy samo-
dzielnie mierzyć zanieczyszczenie nieba.

Wpływ na przyrodę
Każdy organizm żyjący na ziemi przystosował 
się przez miliony lat do działania według cyklu 
dzień–noc. Zaburzenie tego porządku poprzez 
nadmiernie rozświetlone środowisko powodu-
je, że zarówno fauna, jak i flora nie funkcjonu-
ją prawidłowo. 

Nocne zwierzęta zdezorientowane zbyt silnym 
oświetleniem mają problemy ze znalezieniem 
pożywienia i  reprodukcją, są również bardziej 
narażone na atak drapieżników. Ptaki migrujące 
w nocy naturalnie nawigują względem księżyca, 
jednak każdego roku miliony z nich rozbijają się 
o rozświetlone miejskie budynki lub gubią drogę 
zmylone sztucznym światłem.

Drobne morskie organizmy, zwane zoo-
planktonem, ze względu na jasną łunę nie 

Zjawisko opisane powyżej nosi nazwę zanie-
czyszczenia sztucznym światłem lub smogu 
świetlnego i  w  dużym uproszczeniu oznacza 
nadmierne i/lub niewłaściwe używanie sztucz-
nego światła, szczególnie w  przestrzeni pu-
blicznej.

Astronomia
Problem zbyt dużej emisji światła od daw-
na dostrzegają astronomowie, dla których 
obserwacje nieba prowadzone na tere-
nach zamieszkałych nie mają dziś żadnej 
wartości. Jeszcze w  XIX wieku to właśnie 
w  największych miastach Europy budowano 
najnowocześniejsze obserwatoria. Jednak 
gwałtowny rozwój miast wiązał się z wszech-
obecnym oświetleniem, które ograniczało 
zasięg teleskopów i uniemożliwiało badanie 
ciał niebieskich. W  warunkach naturalnych 
jesteśmy w  stanie zaobserwować na niebie 
kilka tysięcy gwiazd, łuna miejska pozwala 
na dostrzeżenie zaledwie kilkudziesięciu 
najjaśniejszych z nich. Zatem dziś, aby móc 
obserwować nocne niebo, konieczna jest 
wyprowadzka obserwatoriów w  najbardziej 
wyludnione tereny na ziemi.

Dobrym przykładem mogą być zmieniające 
się w  czasie lokalizacje Obserwatorium Uni-
wersytetu Warszawskiego. W  XIX wieku miało 
ono swą siedzibę w  Alejach Ujazdowskich, 
jednak około 100 lat później nie było tam 
wystarczająco ciemno i w latach 50. XX wieku 
kolejne obserwatorium stanęło w  Ostrowiku 
pod Otwockiem. Obecnie obie stacje wykorzy-
stywane są głównie do szkolenia studentów, 
a najnowsze obserwatorium badawcze Uniwer-
sytetu Warszawskiego mieści się w pustynnych 
regionach Chile (Las Campanas).

optyka optyka2 

Zanieczyszczenie światłem

Mapy nocnego nieba
Jakie niebo jest za jasne? Do szacunkowego 
opisania nocnego nieba używana jest 9-stop-
niowa skala Bortle’a. Klasa 1 to doskonale 
ciemne niebo – najciemniejsze, jakie jesteśmy 
w  stanie zaobserwować na ziemi, w  krajach 
rozwiniętych jest praktycznie nieosiągalne. 
Na takim niebie jesteśmy w stanie oglądać bez 
problemu drogę mleczną i  niebo z  tysiącami 

gwiazd. Klasa 5 to typowe podmiejskie niebo, 
gdzie droga mleczna jest już ledwie dostrze-
galna. Klasa 9 to bardzo jasne niebo w  cen-
trum miasta, na którym jesteśmy w stanie za-
uważyć jedynie planety i kilka najjaśniejszych 
gwiazd (rys. 2). 

Jak nietrudno się domyślić, najjaśniejsze 
niebo jest w  obszarach wysokorozwiniętych, 
czyli w  Europie i  Stanach Zjednoczonych. 
W  Polsce również nie znajdziemy miejsca, 
gdzie niebo byłoby w  100% wolne od zanie-
czyszczenia. Z  dużym trudem odnajdziemy 
niewielkie obszary o klasie 2, np. w Bieszcza-
dach czy Białowieży, podczas gdy niebo nad 
Warszawą, Łodzią, Poznaniem czy Krakowem 
to klasa 9. 

godziny na dobę – całodobowe restauracje, 
sklepy czy siłownie nikogo dziś już nie dziwią. 
Jednak czy nam się to podoba czy nie, orga-
nizm ludzki podlega temu samemu rytmowi 
światła i ciemności co zwierzęta i rośliny. Roz-
regulowanie zegara biologicznego nie jest dla 
nas obojętne – może powodować problemy 
z  zasypianiem, wzrost ryzyka wielu chorób, 
spadek odporności czy przybieranie na wadze. 
Na przykład u osób z rozstrojonym rytmem do-
bowym (np. tych pracujących w nocy), obser-
wuje się częstsze zachorowania na raka piersi, 
prostaty i okrężnicy. 

Jak wiadomo, za regulację zegara biologicz-
nego odpowiada melatonina zwana hormo-
nem snu. Ma ona działanie antyoksydacyjne, 
obniża ciśnienie krwi, wpływa pozytywnie na 
układ immunologiczny oraz przyspiesza spa-
lanie tłuszczu. Jest syntetyzowana głównie 
w szyszynce, jednak to siatkówka (a konkretnie 
obecne w niej specjalne receptory melanopsy-
nowe) pełni kluczową rolę w aktywacji całego 
procesu. Dzieje się tak, ponieważ produkcja 
melatoniny jest hamowana przez światło, co 

wypływają na powierzchnię, gdzie znajduje się 
ich pożywienie. Im mniej zooplanktonu żeruje 
pod taflą wody, tym bardziej może zwiększać 
się populacja glonów, prowadząc do zakwitu 
zbiorników wodnych.

Przy następnym spacerze warto też przyjrzeć 
się drzewom i roślinom blisko latarni ulicznych 
– zwykle rozwijają się i zakwitają szybciej niż te 
bez dostępu do sztucznego światła. Zakłócenie 
naturalnego rytmu światło–ciemność zmienia 
ich metabolizm, co może niekorzystnie wpły-
wać na wzrost, kwitnienie i dojrzewanie. 

Przykłady te na pierwszy rzut oka mogą wy-
dawać się mało spektakularne, pamiętajmy 
jednak, że ciemność jest elementem środowiska 
naturalnego, a zaburzenie funkcjonowania na-
wet tych najmniejszych organizmów może mieć 
dla nas poważne skutki, ponieważ zachwiana 
zostaje równowaga całych ekosystemów.

Wpływ na człowieka
Wynalezienie sztucznego światła umożliwiło 
nam wyrwanie się z  rytmu dzień–noc, dzię-
ki czemu możemy być na chodzie niemal 24 

Mgr DARIA RAJCHEL
Optometrystka (NO13201)

Rys. 1. Mapa zanieczyszczenia światłem dla Europy w roku 1992 i 2010. 
Zdjęcia wykonane instrumentem OLS (Operational Linescan System), znaj-
dującym się na satelitach DMSP. Źródło: http://wfa.uni.wroc.pl

Rys. 2. Skala Bortle’a służąca do szacunkowego określenia jasności nocne-
go nieba. Źródło: https://rasc-vancouver.com

Około 100 lat temu, patrząc w niebo w bezchmurną noc, moglibyśmy dostrzec drogę mleczną. Dziś więk-
szość z nas może oglądać ją tylko na zdjęciach. Dlaczego? Powodem jest nierozsądne i nadmierne użycie 
sztucznego światła. Moglibyśmy to zignorować, jeśli byłby to problem tylko natury estetycznej, jednak 
smog świetlny (ang. light pollution) ma wpływ na przyrodę, konsumpcję energii oraz bezpośrednio na 
nasze zdrowie. W kwietniu obchodziliśmy już XVI Międzynarodowy Tydzień Ciemnego Nieba, jednak o za-
nieczyszczeniu światłem nadal słyszeli nieliczni.

file:///D:/OPTYKA/LAMANIE/OPTYKA/2019/Numer%2003(58)2019/DO%20ZROBIENIA/RAJCHEL/lightpollutionmap.info
https://blue-marble.de
https://blue-marble.de
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znaczy, że jest wydzielana dopiero wtedy, gdy 
siatkówka nie jest pobudzana. Zatem wszelkie 
światło przed snem działa na nas niekorzyst-
nie, powodując zmniejszone uwalnianie me-
latoniny. I warto podkreślić, że nie chodzi tu 
tylko o światło latarni wpadające przez okno, 
ale również o to z telefonu czy laptopa, które 
serwujemy sobie na własne życzenie, a które 
najsilniej oddziałuje na nasz organizm.

Zacznij ściemniać!*
Oczywiście dziś nie potrafilibyśmy wyobrazić so-
bie czytania przy świecy czy ciemnych ulic i wcale 
nie chodzi o powrót do tych czasów. Bez wątpienia 
oświetlenie uliczne jest potrzebne – w obszarach 
oświetlonych występuje mniejsza liczba wypad-
ków, mniejsza przestępczość, a poruszanie się jest 
łatwiejsze i bezpieczniejsze. Jednak dbając o lep-
szą iluminację przestrzeni publicznej, jesteśmy 
w stanie ograniczyć zanieczyszczenie światłem.

Zmorą naszych miast jest światło emitowane 
o niewłaściwej porze, zbyt białe, zbyt jasne, źle 
skierowane. Nierzadko lampy uliczne oświetlają 
niebo i  chmury równie mocno jak chodnik czy 
drogę (rys. 3). Rozsądnie projektowane oświe-

tlenie powoduje mniejsze zanieczyszczenie 
światłem i może przynieść oszczędności energii 
elektrycznej, a w konsekwencji mniejsze zanie-
czyszczenie powietrza. Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Ciemnego Nieba szacuje, że w USA 
przynajmniej 30% zewnętrznego oświetlenia 
jest marnowane głównie ze względu na brak 
osłon. Powoduje to tony dwutlenku węgla uwol-
nione do atmosfery i ogromne straty finansowe.

Pozytywną zmianą może być wykorzystanie 
diod LED, które są tańsze w eksploatacji i bar-
dziej efektywne. Należy jednak podkreślić, że 
przy tego typu oświetleniu musimy również 
mieć na uwadze jakość światła. Najczęściej 
instalowane białe LEDy emitują stosunkowo 

dużo światła niebieskiego, które jest silniej 
rozpraszane w  atmosferze, przez co miejska 
łuna jest jeszcze jaśniejsza, a  ulica wygląda 
niemal jak w ciągu dnia.

Większość z nas ma niewielki wpływ na oświe-
tlenie miejskie, możemy jednak zadbać o  pra-
widłowe oświetlenie „naszego ogródka”. Wy-
bierając oświetlenie przed dom, na balkon czy 
taras poszukajmy odpowiedniej obudowy lam-
py, która ograniczy ucieczkę światła ku górze, 
wybierzmy bardziej neutralną (pomarańczowo-
-żółtą) barwę światła oraz zastosujmy czujnik 
ruchu, aby ograniczyć niepotrzebne zużycie 
energii. Warto poszukać informacji na temat 
programu „Zacznij ściemniać!*”, w którym znaj-
dziemy wiele szczegółowych porad (rys. 4).

„Rezerwaty ciemności”
Ze względu na wzrost zanieczyszczenia świa-
tłem, w  ostatnich latach powstały obszary, 
gdzie chroni się nocne niebo. Parki i rezerwaty 
ciemnego nieba, bo to o  nich mowa, mają na 
celu zatrzymanie ekspansji sztucznego światła 
i  ochronę nocnego nieba. Zwykle są to tereny 
niezamieszkałe, połączone z rezerwatami przy-
rody, gdzie warunki są jak najbardziej natural-
ne, nieskażone smogiem świetlnym, dzięki cze-
mu możemy doświadczyć tam prawdziwej nocy. 

O  ile na świecie jest kilkadziesiąt takich 
miejsc, w Polsce mamy ich zaledwie kilka, np. 
Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady czy Izer-
ski Park Ciemnego Nieba. Niestety, w polskim 
prawie dotychczas nie ma przepisów chronią-
cych niebo przed zanieczyszczeniem, dlatego 
tak ważna jest edukacja i  oddolne inicjatywy 
w celu dbania o naturalne środowisko.

Tydzień Ciemnego Nieba
Od 31 marca do 7 kwietnia obchodziliśmy 
Międzynarodowy Tydzień Ciemnego Nieba 

(National Dark-Sky Week) (rys. 5). Inicjatywa 
ta od 2003 roku obchodzona jest w  kwietniu 
podczas tygodnia nowiu. Wspiera ją Między-
narodowe Stowarzyszenie Ciemnego Nieba 
(The International Dark-Sky Association, IDA). 
Tydzień Ciemnego Nieba ma na celu ograniczyć 
zanieczyszczenie sztucznym światłem i uświa-
domić jego wpływ na nocne niebo, zachęcać 
do stosowania lepszych i bardziej oszczędnych 
systemów oświetleniowych oraz promować 
astronomię.

Świećmy dobrym przykładem
Powiedzmy sobie szczerze, że na pierwszy rzut 
oka niemożność wpatrywania się w  gwiazdy 
nie wydaje się aż tak dramatyczną stratą. Jed-
nak przez znawców tematu zanieczyszczenie 
światłem uważane jest za jedną z  najpoważ-
niejszych form zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego, a  pod względem niesionych 
zagrożeń i zasięgu porównywane jest do che-
micznego zanieczyszczenia atmosfery, wody 
i gleby.

Problem wydaje się tym bardziej poważny, 
że narasta, bo kierunek działań w  skali glo-
balnej jest jeden – więcej i jaśniej. Tymczasem 
społeczna świadomość problemu jest bardzo 
niska. Jako osoby zajmujące się widzeniem po-
winniśmy mieć wiedzę na temat tego, jak sze-
rokie konsekwencje zanieczyszczenie światłem 
ma dla nas i  środowiska. Zatem przy najbliż-
szej okazji dwa razy zastanówmy się, wybiera-
jąc lampę przed dom, a przed snem sięgnijmy 
raczej po książkę niż po tablet.

Piśmiennictwo
1. www.ciemneniebo.pl
2. www.darksky.org
3. www.lightpollutionmap.info
4. S. Kołomański. Zanieczyszczenie światłem i ciemność. www.wygasz.edu.pl
5. III Ogólnopolska Konferencja na temat zanieczyszczenia światłem. Materiały 
konferencyjne
6. K. Jakieła. Narasta problem zanieczyszczenia światłem. I zaburza nam dobry sen 
[Rozmowa]. http://warszawa.wyborcza.pl
7. http://zgrk.pl/img/zacznij_sciemniac.pdf

Rys. 3. Przykłady oświetlenia ulicznego: a) lampa bez osłony, emitująca 
światło we wszystkich kierunkach; b) lampa z częściową osłoną; c) lam-
pa z połowiczną osłoną, ograniczająca ucieczkę światła ponad horyzont 
astronomiczny; d) lampa z oprawą najlepiej eliminująca zanieczyszczenie 
światłem. Źródło: www.elanvalley.org.uk

Rys. 4. Logo programu „Zacznij ściemniać!*”. Źródło: http://zgrk.pl/img/
zacznij_sciemniac.pdf

Rys. 5. Międzynarodowy Tydzień Ciemnego Nieba. Źródło: www.darksky.org
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Chciałem Państwa nieco zainteresować tytułem, 
słowem 'sport', które zapewne niezbyt często 
gości na łamach fachowego pisma, jakim jest 
OPTYKA. No cóż, jak mawiają klasycy gatunku, 
dobry tytuł to 50% sukcesu. Sport to słowo-klucz, 
jednak w tym tekście będę chciał się skoncentro-
wać na szeroko rozumianej aktywności rucho-
wej – zarówno na sporcie dla każdego, jak i  na 
bardzo niszowych, specyficznych dyscyplinach, 
które z punktu widzenia wzroku są arcyciekawym 
wyzwaniem. Mam nadzieję, że uda mi się nieco 
rozbudzić Państwa wyobraźnię, zainteresować 
tematyką, ale nade wszystko zerwać ze stereo-
typami. A jaki jest największy? Otóż największym 
uproszczeniem moim zdaniem jest teza: skoro 
sport – to tylko soczewki kontaktowe. Jasne, że 
soczewki są w sporcie szczególnie interesującym 
rozwiązaniem, ale kiedy dokładnie przyjrzymy 
się niektórym dyscyplinom sportowym i  ich wy-
mogom, przepisom, indywidualnym potrzebom 
zawodników, to okaże się, że nieraz to jedynie 
uproszczenie, a prawdziwym i satysfakcjonującym 
rozwiązaniem są inne warianty.

Zacznijmy więc od znanych nam metod korekcji 
wad wzroku i korekcie widzenia w sporcie.

Jak założyliśmy na wstępie, jedną z naturalnych 
dla nas metod korekcji są soczewki kontaktowe. 
Sam używam ich bardzo często i nie wyobrażam 
sobie wyjazdu na narty czy wyjścia na łyżwy bez 
soczewek. Są wygodne, nie parują jak okulary, co 
szczególnie przy zmianach temperatury, podczas 
wejścia na stoku do knajpki na herbatę czy grzane 
wino, jest bardzo pomocne. Właśnie w sportach 
zimowych, ze względu na brak problemów z „pa-
rowaniem” szkieł, tak bardzo uciążliwym w oku-

cie u stomatologa! Obecnie próbki od zawodników 
przechowywane są od czasu Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie w 2008 roku. Zapewne dożyjemy czasów, 
kiedy będą zachowywane przez 50–60 lat. Nikt 
przy zdrowych zmysłach, żaden wielki zawodnik, 
nie zaryzykuje zażycia jakiegoś leku, nie zrobi za-
biegu, jeżeli nie będzie on naprawdę niezbędny. 
Czym innym jest leczenie po kontuzji, a czym in-
nym pewnego rodzaju „fanaberia”, za jaką uważa 
się w  środowisku sportowym chirurgię refrakcyj-
ną. I trudno się tym ludziom dziwić. Gdyby jakiś 
lek, jakieś jego stężenie czy dawkowanie mógł 
kiedykolwiek zmienić się w najsłabszą nawet sub-
stancję zakazaną, to zawodnik traci wszystko, co 
ma, cel życia i całe finansowe zabezpieczenie. Bar-
dzo trudno rozmawia się z trenerami i szefami wy-
szkolenia w każdej z dyscyplin o zgodzie na jakiś 
zabieg, na farmakologię. Za dużo od tego zależy. 

Czym innym jest chirurgia refrakcyjna dla re-
kreacji, sportu amatorskiego czy dla zachowania 
kondycji i sylwetki, a zupełnie czym innym dla ży-
jących ze sportu zawodników. Jeżeli więc soczewki 
kontaktowe są niedoskonałe, a zabiegi chirurgicz-
ne ryzykowne, pozostaje stała korekcja okularami 
albo innym systemem optycznym umieszczonym 
na twarzy. Celowo używam tu takiego sformuło-
wania, bo w sporcie dobre widzenie to nie tylko 
odpowiednia korekcja refrakcji, ale przede wszyst-
kim ochrona oczu i zapewnienie bezpieczeństwa.

Wróćmy do sportów, tym razem zimowych. Do 
biegów narciarskich. W czasach, kiedy medal mi-
strzostw świata zdobywał Józef Łuszczek, była 
to dyscyplina wyjątkowo nudna, ciągnęła się jak 
flaki z olejem i nie sposób było się połapać, kto 
prowadzi. Co minutę startował kolejny zawodnik, 
biegli 50 km przez 3–4 godziny i jak tym zaintere-
sować telewizję? A jak wszyscy wiemy, kibice, czyli 
reklamobiorcy, czyli kasa, są tylko w sportach po-
kazywanych w telewizji. Tak jest i kropka, pieniądz 
w sporcie idzie tylko za minutami w telewizorze. 
Jest reklama, są minuty z logotypem sponsora, no 
i jest „kasa, Misiu, kasa…”, jak zwykł mawiać eks-
-selekcjoner polskich piłkarzy, niejaki Janusz Wój-
cik. Co zrobiła więc federacja? Postanowiła total-
nie zmienić dystanse i zasady biegów na nartach. 
Wprowadzono arcywidowiskowe sprinty, gdzie 
przez 2–3 minuty sześciu lub ośmiu zawodników 
biegnie razem. Wprowadzono krótkie pętle, gdzie 
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Porozmawiajmy 
o widzeniu w sporcie

larach, soczewka kon-
taktowa jest świetnym 
wyborem. 

Kiedy jednak zbliża-
my się z  soczewkami 
do sportów wodnych, 
zaczynają się schody. 
Bardzo wiele kontak-
tologicznych auto-
rytetów twierdzi, że 
soczewka kontaktowa 
nigdy nie może mieć 
kontaktu z  wodą. Idąc 
tym tropem, musie-
libyśmy wykluczyć ze 
sportowej rodziny bar-
dzo wielu sportowców 
i wiele dyscyplin, także 
olimpijskich. To już nie 

tylko pływanie, ale też pływanie synchroniczne, 
skoki do wody, piłka wodna, żeglarstwo, wioślar-
stwo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, narty 
wodne, motorowodniactwo, triathlon, wind-
surfing, kitesurfing, nurkowanie i  wiele innych. 
W każdej z tych aktywności zawodnicy są narażeni 
na kontakt z  wodą, tak więc co z  posiadającymi 
wadę wzroku „wodniakami”? Jak im pomóc?

Kolejny problem soczewek to stabilne widze-
nie, szczególnie w przypadkach astygmatyzmów. 
I tu zaczynają mieć niebagatelne znaczenie pręd-
kość i pęd powietrza. Skoro prędkość, to oczywi-
ście sporty motorowe. Wiemy, że nawet zjazd na 
rowerze z  jakiegoś niewielkiego wzniesienia to 
prędkość i lekkie osuszanie spojówki. Kiedy pręd-
kość rośnie, to komfort noszenia oraz stabilizacja 
soczewki kontaktowej na rogówce dramatycznie 
spada. Zmniejsza się często ostrość widzenia, 
świat zdaje się nieco zamglony i, co najgorsze, 
staramy się błyskawicznie tę prędkość wytracić. 
Pogorszenie ostrości widzenia to na tyle duże 
zagrożenie dla zawodnika poruszającego się po-
jazdem mechanicznym, że zwalnia. A to właśnie 
o prędkość w tych dyscyplinach chodzi. W związku 
z tym soczewka toryczna, z cylindrem -2,75, to ra-
czej kiepski sposób korekcji dla zawodnika F1 czy 
motocyklisty w wyścigach, gdzie prędkości często 
osiągają grubo ponad 300 km/h. W motosporcie 
aż prosi się o zastosowanie soczewek orto-K, ale 
niestety wszyscy dobrze znamy ich ograniczenia 
zakresowe. Wartości osiągające od około -4,00 
do -4,50D i maleńkie astygmatyzmy, rzędu 0,5–
0,75D – tylko taki zakres wad może być zupełnie 
skorygowany przez orto-K. Pozostaje więc zabieg 
i chirurgia refrakcyjna.

stale kamery przekazują obraz, wprowadzono bie-
gi łączone (zmiana nart, zmiana stylu), co fajnie 
się ogląda, zawsze wiadomo, kto prowadzi, a kto 
goni i zwyczajny „Janusz” przed telewizorem nie 
musi zbytnio wysilać mózgownicy, aby zrozumieć 
zasady rywalizacji. Jednak w tym bliskim kontak-
cie zawodników uzbrojonych w długie i ostre kijki, 
biegnących czy zjeżdżających bark w bark, pojawi-
ło się ryzyko, że taki kijek może łatwo powędrować 
gdzieś w  oko. Dlatego obligatoryjnie i  poprzez 
zmianę przepisów wprowadzono wymóg jazdy 
w okularach lub goglach ochronnych, z soczew-
kami z atestowanych materiałów. I nagle pojawił 
się na to popyt, więc stworzył się także rynek. Po-
dobnie jest w skokach narciarskich. Kiedyś, kiedy 
mistrz Fortuna niesiony jakimś podmuchem „bo-
skiego wiatru” poleciał w Sapporo po olimpijskie 
złoto, nikt nie musiał skakać w goglach. Teraz to 
obowiązek, bo są coraz większe skocznie, coraz 
większe prędkości na progu i w końcu coraz dłuż-
szy czas w locie. Tak samo w nartach zjazdowych, 
w saneczkach, w mrożącym krew w żyłach skele-
tonie. Wszyscy ci zawodnicy muszą mieć nie tylko 
pomoc korygującą ich wadę wzroku, ale jednocze-
śnie okulary, maski, szyby ochronne. Jest to więc 
kolejna możliwość dla rynku.

Hokej na lodzie to najbardziej popularna dys-
cyplina zimowa na świecie. Kilkadziesiąt lat temu 
bramkarz hokejowy to był facet–gladiator. Bez ka-
sku, bez ochrony twarzy i oczu, zasłaniał własnym 
ciałem bramkę przed uderzonym kijem twardym 
kawałkiem kauczuku. Jak wyglądała twarz takie-
go jegomościa? Najlepszym przykładem jest  jed-
na z legend hokejowej bramki, kanadyjski bram-
karz Terry Sawczuk, zwłaszcza pod koniec swojej 
sportowej kariery. No lekko gość nie miał. Dziś 
maski dla bramkarzy to bardzo indywidualne kon-
strukcje, często bajecznie i zawadiacko malowane, 
gdzie ochrona twarzy i  oczu jest najważniejsza. 
Zawodnicy z tafli do wieku 21 lat także muszą grać 
w maskach, potem to już jak Bozia da. Natomiast 
hokeistki muszą grać w kaskach z maskami na całą 
twarz, bez względu na kategorię wiekową. Nad ko-
mercją zwyciężyła zasada, że kobiety są piękniej-
szą częścią tego świata. Zapewne nikt nie chciałby 
oglądać kobiety ze sporymi ubytkami w uzębieniu 
i do tego z  twarzą pociętą krążkiem czy łopatką 
kija jak dobry tatarek. Tu rozsądek federacji hoke-
jowej należy pochwalić. 

Przejdźmy od hokeja do innych gier zespoło-
wych. Tu największym ryzykiem obciążeni są gra-
cze w tzw. grach kontaktowych. O ile np. siatkarz 
ryzykuje co najwyżej, że dostanie w twarz mocno 
zaserwowaną czy zbitą piłką, bo stoi oddzielo-
ny siatką na swojej „bezpiecznej” części boiska, 
o tyle zupełnie inne ryzyko czeka na koszykarzy, 
piłkarzy ręcznych, hokeistów na trawie. Ekstre-
malny przykład to futbol amerykański, gdzie oczy 
chronimy nie tylko przed piłką, ale przede wszyst-
kim przed uderzeniem i paluchami innego gracza. 
Wszyscy doskonale pamiętamy makabryczny uraz 

I tu pewna moja dygresja i słowo wyjaśnienia, 
jak i z czego żyją zawodnicy i co jest ich „warszta-
tem pracy”.

Pamiętajmy, że mówimy o  sportowcach, o  lu-
dziach, dla których forma fizyczna, zdrowie to 
sposób na życie, często przez długie lata jedyny 
sposób na utrzymanie siebie i  rodziny. Tylko nie 
odpowiadajcie Państwo, że sportowcy to milio-
nerzy. To stereotyp – w polskim sporcie finanso-
wo powiodło się kilkunastu, może kilkudziesięciu 
osobom. Słysząc ‘sportowiec’, myślimy o  fortu-
nie Roberta Lewandowskiego, Marcina Gortata, 
Zbigniewa Bońka, Wojciecha Fibaka czy Darka 
Michalczewskiego. Jeszcze kilku innym także zo-
stało parę złotych na dobre życie, ale to dosłow-
nie jednostki, najczęściej żyjące potem z reklam, 
naszywek z  logotypem sponsora na kołnierzyku 
koszulki czy z komentarzy sportowych w telewizji 
śniadaniowej. Jednak sport uprawiają setki tysię-
cy Polaków i niestety portfel polskiego sportowca 
wygląda zupełnie inaczej. Często jest cieniutki, 
a najczęściej wręcz pustawy. Są dyscypliny, takie 
jak piłka nożna, gdzie nawet średniej klasy gracze 
zarabiają lepiej niż minister sportu, jednak lwia 
część polskich zawodników z reprezentacji naro-
dowej zarabia po kilka tysięcy złotych. Nie chcie-
libyście wiedzieć, ile zarabiają hokeiści na trawie, 
szermierze, wioślarze czy saneczkarze. Uwierzcie 
mi, że ich dochody w  ciągu nieraz zaledwie kil-
ku lat kariery są bardzo zbliżone do średniej, no 
może dwóch średnich krajowych. A  przygoda ze 
sportem trwa przecież krótko. 

Dlatego dla zawodników bardzo istotne są leki 
i  suplementy, jakich używają. WADA (World Anti-
-Doping Agency), Światowa Komisja Antydopin-
gowa (której szefem będzie od 1 stycznia polski 
Minister Sportu Witold Bańka – wielkie gratulacje 
panie ministrze, to po MKOl i FIFA największa i naj-
ważniejsza organizacja sportowa na świecie!!!), 
wysyła swoich kontrolerów na zgrupowania, na 
zawody i bez przerwy filtruje środowisko sporto-
we na świecie. Po skandalach w Federacji Rosyj-
skiej, po hańbie dopingu w peletonach kolarskich 
i spektakularnym upadku mitu Lance’a Armstron-
ga, po dopingu płci w lekkiej atletyce, świat chce 
czystego sportu i pragnie walczyć i grać fair play. 
Dlatego bardzo trudno namówić jest sportowców 
do jakichkolwiek zabiegów, leków, znieczuleń czy 
innej farmakologii, bo obawiają się zwyczajnie, 
czy takie leki wspólnie z suplementacją i odżywka-
mi, jakich używają do treningu, nie okażą się mie-
szanką wspomagającą, która będzie niezgodna 
z przepisami WADA. Niektóre federacje zabraniają 
swoim zawodnikom nawet znieczulenia przy wizy-

Mgr MACIEJ KARCZEWSKI
Optometrysta (NO08506), optyk okularowy
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naszego wspaniałego piłkarza ręcznego Karola 
Bieleckiego, który uderzony podczas meczu re-
prezentacji Polski, stracił jedno oko. Mimo to wró-
cił po paru miesiącach do gry i dalej grał z orzeł-
kiem na piersiach. 

Sportem rozgrywanym także w  konkurencji 
drużynowej jest szermierka. Tutaj mamy pewną 
kumulację funkcji szermierczej maski. To już nie 
tylko sposób na korekcję wady wzroku, to przede 
wszystkim funkcja ochrony, zabezpieczenia przed 
sztychem w twarz czy dosłownym wykłuciem oka. 
Maska stała się też ekranem do liczenia zadanych 
trafień, a ponieważ zawodnicy występują w prak-
tycznie identycznych strojach, służy również do 
odróżnienia zawodnika po kolorze wyświetlanych 
na masce informacji. Bardzo wiele zastosowań ma 
to coś, co pierwotnie miało jedynie chronić oczy. 

Wspomniałem już, przy okazji pisania o  pręd-
kości i  stabilności pozycjonowania soczewek 
kontaktowych, o  sportach motorowych. Jednak 
motosport to nie tylko problem prędkości. Od 
urodzenia mieszkam w Toruniu, gdzie wraz z mle-
kiem matki wszyscy wysysają miłość do żużla. Ten 
bardzo widowiskowy, ale i niebezpieczny sport to 
jazda z  ogromną prędkością po owalnym torze 
usypanym kiedyś z  żużlowego tłucznia, obecnie 
najczęściej z glinki granitowej z różnymi sypkimi 
domieszkami. Oprócz ryku silników, specyficz-
nego zapachu spalanego przez motocykle me-
tanolu, żużel to „szpryca”, czyli lecąca spod kół 
i wyrzucana na zawodnika z tyłu ogromna wiązka 
tegoż materiału. Tu potrzebne jest nie tylko kory-
gowanie ostrości wzroku, ale przede wszystkim 
specjalne rozwiązanie dla gogli, pozwalające 
natychmiast, jednym ruchem, bez wypuszczania 
z rąk kierownicy, oczyścić pole widzenia z całego 
błota. Podobne problemy mają zawodnicy w mo-
tocrossie, wyścigach i  rajdach offroadowych. 
Nie ma tam czasu na czyszczenie gogli, bo taki 
żużlowiec, na motocyklu bez hamulców i skrzyni 
biegów, wchodząc w wiraż, osiąga nieraz ponad 
120 km/h. Tu stosujemy specjalne „zrywki” lub 
mechanizmy, które umożliwiają, przy pociągnię-
ciu za sznureczek, dzięki rolce z taśmą, przesunąć 
błoto i granit poza pole widzenia na wprost. 

Motosport z  najwyższej i  najszybszej półki to 
F1. Cała Polska żyje powrotem do tej klasy wy-
ścigowej Roberta Kubicy, szkoda, że póki co jego 
zespół jest jedynie tłem dla reszty stawki, ale 
miejmy nadzieję, że Williams poprawi bolid na 
tyle, że jakieś punkty Robert w tym sezonie zdo-
będzie. Oby. Jednak zwróćmy uwagę szczególnie 
na bardzo ograniczone pole widzenia zawodni-
ków. Od góry i w centrum kokpitu obowiązkowe 
elementy ratujące przy wywróceniu bolidu, po 
bokach lusterka, niżej koła, więc tak naprawdę 
na obserwację trasy pozostaje zaledwie kilkana-
ście stopni. To wszystko przy prędkościach grubo 
ponad 300 km/h i w zwariowanym wyścigu skła-
dającym się z 70–90 okrążeń toru powoduje, że 

ułamek sekundy, jedno dłuższe mrugnięcie, je-
den obłok dymu powoduje, że widoczność spada. 
A jeżeli wyścig odbywa się w deszczu i na mokrym 
torze, kiedy dochodzi obłok wodnego pyłu, wtedy 
oprócz spadającej widoczności pojawia się jeszcze 
woda na szybie oraz deformacja obrazu jej kropla-
mi i stróżkami i tak szczątkowego już pola widze-
nia. Konia z rzędem temu, kto ma tyle odwagi, aby 
w ogóle na taki mokry tor wyjechać (i nie piszę tu 
o bolidach z koniem, bo akurat Ferrari w tym roku 
radzi sobie całkiem dobrze). 

Bardzo ciekawym aspektem w  dyskusji o  wi-
dzeniu w  sporcie jest mocno promowany przez 
MKOl sport niepełnosprawnych. Igrzyska para-
olimpijskie rozrastają się z każdą edycją, doda-
wane są coraz to nowe dyscypliny, także dla osób 
niedowidzących i niewidomych. Obecnie rozgry-
wane są mecze piłkarskie dla osób niewidzących, 
gdzie piłka jest zaopatrzona w specjalne syste-
my dźwiękowe, dzięki którym zawodnicy mogą 
ją „usłyszeć” i  złapać bądź nią strzelić. Mamy 
wyścigi kolarskie, na razie na torze, gdzie w tan-
demie jadą zawodnik niewidomy i prowadzący go 
partner. Nasza polska mistrzyni olimpijska Joan-
na Mazur to zawodniczka niewidoma, biegająca 
wraz z „przewodnikiem”, do którego jest dosłow-
nie przykuta czymś przypominającym kajdanki, 
a który prowadzi ją po torze na stadionie. Przy-
znaję, że obserwowanie takich zmagań to bardzo 
wzruszające doświadczenie, a Mazurek Dąbrow-
skiego grany tak zdeterminowanym zawodnikom 
„smakuje” jeszcze lepiej niż zwykle.

Nie sposób nie wspomnieć, pisząc o  widzeniu 
w  sporcie, o  ogromnej roli dwóch graczy. Jeden 
to Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), 
który ma ogromny wpływ na rozwój dyscyplin, 
wymusza kierunki ich ewolucji, przepisami lob-
buje na rzecz jednych kosztem drugich. Niestety, 
nieraz mówiąc szumnie o „otwieraniu się na nowe 
wyzwania”, kieruje się głównie interesem finan-
sowym, oglądalnością i  popularnością medialną 
danej dyscypliny. Coraz rzadziej jest tam miejsce 
na wspaniałe zasady barona de Coubertina, jakie 
odbudowały nowożytny olimpizm, a coraz więcej 
dźwięku monet i szelestu banknotów od sponso-
rów i  lobbystów. Pamiętamy wszyscy niezwykłe 
afery korupcyjne w FIFA, federacji piłkarskiej, spo-
ro mówi i  pisze się o  podobnych mechanizmach 
w MKOl. Mam nadzieję, że zasady olimpijskie się 
jednak obronią, a  wszechobecna mamona i  po-
lityka, jak podczas IO w Soczi, nie zniszczy tego, 
co w olimpizmie najpiękniejsze. Nadal uważam, że 
tytuł mistrza olimpijskiego to najbardziej pożąda-
ny laur na tej planecie. 

Drugim graczem jest telewizja. Oglądalność, 
komentarz, minuty reklamowe, efekt medialny, 
itd. – to elementy, których ze sportu już się wy-
łączyć i wykluczyć nie da. Każda sekunda, każdy 
moment na pokazanie logo sponsora jest wyce-
niony i sprzedany. Żaden realizator i kamerzysta 

nie może pokazać czegoś innego, innego logo, 
innej bandy, innego ujęcia niż to, jakie jest zawar-
te w wielostronicowych umowach sponsorskich ze 
stacjami telewizyjnymi. Niestety, homo sapiens 
coraz częściej sapie z przejedzenia chipsami, oglą-
dając sport z kanapy, niż ze zmęczenia i wysiłku 
podczas treningu. A owo oglądanie i małpowanie 
podczas ciuchowych zakupów herosów ze sporto-
wych aren kreuje z kolei gigantyczne kontrakty re-
klamowe dla sportowych idoli i celebrytów, którzy 
coraz częściej wpisują w  owe kontrakty kolekcje 
i konkretne marki okularowe. Zaczął to podobno 
szwedzki tenisista Björn Borg z sygnowaną jego 
nazwiskiem kolekcją okularową, potem byli inni 
słynni sportowi okularnicy. Obecnie każdy widzia-
ny odrobinę czasu na ekranie zawodnik, trener czy 
dawna sportowa światowa gwiazda ubierany jest 
w okulary za pieniądze. Legendy krążą o okularo-
wych kontraktach Fernando Alonso, Franza Bec-
kenbauera, Marka Cavendisha czy Jürgena Klop-
pa. To nowy trend i nowy rynek, który najwięksi 
w  naszej branży skrupulatnie zagospodarowują, 
ścigając się już nie tylko na modele, rozwiązania 
i  jakość, ale także na wielkość i medialny zasięg 
sportowych gwiazd. Takie mamy czasy, takich 
konsumentów. I  z  jednej strony nie sposób nie 
stosować tych nowych narzędzi marketingowo-
-reklamowych, z drugiej jednak, mnie, człowieko-
wi dostrzegającemu piękno i  romantyzm sportu, 
trochę to przeszkadza. Ale świat mediów społecz-
nościowych, zdjęć, blogów i innych form podglą-
dania innych, najchętniej tych znanych, także 
w metodach i sposobach korekcji wzroku, mierzy 
się z wszechobecną komercją.

Mam nadzieję, że tym raczej dość luźnym, peł-
nym osobistych refleksji i tylko moich opinii tek-
stem choć ciut zainteresowałem Państwa tematy-
ką widzenia w sporcie. Pamiętajmy zawsze, że nie 
ma rozwiązań uniwersalnych, a największe efekty 
daje zawsze indywidualne rozpatrzenie potrzeb 
danego sportowca i dopasowanie rozwiązań naj-
lepszych dla niego, jego dyscypliny i miejsc, w ja-
kiej ją uprawia. Niech nigdy nie zabraknie Wam 
pomysłów i  kreatywności. Życzę Państwu wielu 
sportowych uniesień, pięknych emocji i  jak naj-
częściej słyszanego Mazurka na podiach wszyst-
kich sportowych aren świata.

optyka 
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Soczewki progresywne to nieocenione wsparcie dla wzroku we współczesnym, dynamicznie rozwijającym 
się cyfrowym świecie. Soczewki Daynamic to nowość w ofercie firmy Hoya. Wewnętrzna powierzchnia  
progresywna, zapewnia szersze pola widzenia w stosunku do konstrukcji soczewek konwencjonalnych. 

Hoya Daynamic to konstrukcja progresywna odpowiadająca dzisiejszym wyzwaniom wzrokowym. 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym Hoya lub odwiedź stronę  
www.hoyavision.com/pl 

  Pełna  
swoboda widzenia  
przez cały dzieƒ

Szersze pola widzenia, dla wi´kszej grupy klientów

HOYA DAYNAMIC OPTYKA b.indd   1 25/04/2019   21:20
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Tyflopedagodzy, tyflospecjaliści, tyflograficy, 
laboratorium tyfloinformatyczne, plan tyflo-
graficzny… Wszystkie te pojęcia wskazują na 
związek z ludźmi niewidomymi, bo przedrostek 
„tyflo-”, z języka greckiego „typhlos”, oznacza 
właśnie 'niewidomy'. 

W  badaniach przeprowadzonych przez Na-
tional Eye Institute (NEI), większość Ameryka-
nów uważa, że ze wszystkich niepełnospraw-
ności utrata wzroku miałaby największy wpływ 
na ich codzienne życie. Utracenie wzroku wy-
przedza utratę pamięci, mowy, ruchu i słuchu. 
80% informacji sensorycznych, które otrzy-
muje mózg, pochodzi z oczu. Wzrok umożliwia 
orientację w przestrzeni, poznawanie otocze-
nia, wykonywanie pracy zawodowej, uczenie, 
zdobywanie wiedzy i informacji, relacje inter-
personalne oraz wykonywanie czynności życia 
codziennego [1]. 

Według WHO [2] na świecie żyje około 1,3 
mld osób z  dysfunkcją wzroku. 188,5 mln 
osób ma łagodne upośledzenie wzroku przy 
patrzeniu na dalekie odległości. W 1990 roku 
na świecie było 30,6 mln osób niewidomych, 
natomiast w  2015 już 36 mln. Wzrosła także 
liczba osób ze stopniem upośledzenia wzroku 

z  aplikacji mobilnych, które m.in. sprawdzają 
natężenie światła, rozpoznają kolory, osoby, 
a  także mogą doprowadzić bezpiecznie do wy-
znaczonego celu. Uczniowie, studenci oraz 
czynnie pracujący niewidomi, którzy obcują 
z komputerami, korzystają z monitorów (potocz-
nie „linijek”) i notatników brajlowskich. Monitor 
brajlowski to urządzenie składające się z klawia-
tury brajlowskiej oraz najważniejszego elemen-
tu, tj. wyświetlacza brajlowskiego. Dzieli się on 
na części zwane komórkami. Każda komórka 
reprezentuje jeden znak w  alfabecie Braille’a. 
Zasada działania opiera się na przetwarzaniu 
informacji w  postaci tekstu wyświetlonego na 
ekranie monitora na postać brajlowską, która 
następnie jest przesyłana z  komputera przez 
port USB lub bluetooth. Punkty unoszą się 
bądź opadają zależnie od potrzeby, tworząc 
w  ten sposób odpowiedni znak. Wyświetlacze 
brajlowskie w zależności od modelu urządzenia 
mają różne długości. Dłuższy wyświetlacz jest 
wygodniejszy w użyciu, jednak mniej praktyczny 
w transporcie. Notatniki brajlowskie umożliwia-
ją sporządzenie notatek, które później można 
odczytać lub odsłuchać. Programem, który uła-
twia niewidomym i  słabowidzącym korzystanie 
z  komputerów, jest m.in. NonVisual Desktop 
Access (NVDA). Jest to darmowy czytnik ekranu 
(screenreader) dla systemu operacyjnego Mi-
crosoft Windows. Dzięki wbudowanemu w NVDA 
syntezatorowi mowy, który obsługuje ponad 20 
języków, można odsłuchać po najechaniu mysz-
ką, co znajduje się na ekranie. 

optyka optyka2 

Tyfloświat 
bez barier

umiarkowanym lub ciężkim: z 160 mln w roku 
1990 roku do 217 mln w 2015 roku [3]. Liczba 
osób niewidomych wciąż rośnie. Badania Brien 
Holden Vision Institute, które zostały opubli-
kowane w „The Lancet Global Health”, przewi-
dują, że w 2050 roku wzrok może utracić nawet 
115 mln ludzi [4]. Z zaburzeniami widzenia do 
bliży żyje 826 mln ludzi [5]. Według danych 
GUS, w 2015 roku w Polsce żyło ponad 1,8 mln 
osób z dysfunkcją wzroku. Polski Związek Nie-
widomych zrzesza około 65 tys. osób. 

Główną przyczyną upośledzenia wzroku są 
nieskorygowane wady refrakcji oraz zaćma, 
a  także zwyrodnienie plamki żółtej związanej 
z  wiekiem (AMD), jaskra, retinopatia cukrzy-
cowa, zmętnienie rogówki i jaglica. W zależno-
ści od statusu kraju występuje zróżnicowanie 
przyczyn zaburzenia widzenia. W  państwach 
wysoko rozwiniętych upośledzenie widzenia 
najczęściej wynika z  powodu retinopatii cu-
krzycowej, jaskry i AMD. Bezpośrednio jest to 
związane również z wydłużonym okresem życia 
społeczeństwa. Zaburzenia widzenia u  dzieci 
w takich krajach wiążą się z retinopatią wcze-
śniaczą. W  państwach słabiej rozwiniętych 
główną przyczyną wady wzroku jest zaćma 
związana zarówno z wiekiem, jak i wrodzona. 
Około 80% wszystkich zaburzeń widzenia na 
świecie uważa się za możliwe do uniknięcia. 

Osoby, które są zakwalifikowane prawnie 
jako niepełnosprawne z  powodu dysfunkcji 
narządu wzroku, mają zaburzone pole widze-
nia oraz ostrość wzroku. WHO kwalifikuje czte-
ry stopnie dysfunkcji wzroku ze względu na 
ostrość wzroku w możliwie najlepszej korekcji 
do dali w lepszym oku:

• łagodny – ostrość widzenia gorsza niż 
6/12;

Przykładem jednego z miejsc zajmujących się 
pomocą osobom słabowidzącym i niewidomym 
jest Laboratorium Tyfloinformatyczne (fot. 1), 
które wchodzi w  skład Zespołu Laboratoriów 
Naukowo-Badawczych w  Centrum Wiedzy i  In-
formacji Naukowo-Technicznej Politechniki 
Wrocławskiej. Głównym założeniem Laborato-
rium Tyfloinformatycznego jest wsparcie w pro-
cesie tworzenia i  udostępniania informacji 
zarówno w postaci cyfrowej, jak i w formatach 
analogowych od projektowania, poprzez reali-
zację, audyty, szkolenia po nadzór wprowadza-
nych zmian. Poniżej zostały opisane kluczowe 
zadania wykonywane w  tyflolabie, które mają 
na celu udogodnienie życia codziennego oso-
bom słabowidzącym i niewidomym. 

• Transkrypcje i adaptacje materiałów do al-
fabetu Braille’a

W  celu wspierania osób niewidomych laborato-
rium zajmuje się adaptacją książek do alfabetu 
Braille’a  oraz ich transkrypcją. Wykonywane są 
także dokumenty zawierające notację techniczną.

• Druk brajlowski i tyflografiki
Wydruk brajlowski jest wykonywany z dokumen-
tu w  wersji elektronicznej, tzn. po wcześniej-
szym jego zdigitalizowaniu. Publikacje mogą 
również zostać wydane w wersji transparentnej, 
czyli czytelnej dla osób zarówno niewidomych, 
jak i widzących. W takim dokumencie litery braj-
lowskie są wytłaczane na tle liter czarno-dru-
kowych w taki sposób, że wypukłe punkty liter 
brajlowskich nie przeszkadzają w odczytywaniu 
znaków graficznych. Druk brajlowski (fot.  2) 

• umiarkowany – ostrość widzenia gorsza 
niż 6/18;

• ciężki – ostrość widzenia gorsza niż 6/60;
• ślepota – ostrość widzenia gorsza niż 

3/60.
Upośledzenie widzenia do bliży występuje, gdy 

w możliwie najlepszej korekcji do bliży w lepszym 
oku ostrość jest poniżej N6 lub M.08 [6]. 

Utrata lub znaczne pogorszenie widzenia mogą 
być wrodzone lub nabyte – w  zależności, kiedy 
nastąpiły. Wrodzone mają osoby niewidome lub 
słabowidzące. Nabytą posiadają osoby ociem-
niałe, czyli takie, które straciły wzrok wskutek 
choroby lub wypadku. Dysfunkcja wzroku nabyta 
u osób słabowidzących może być ustabilizowana 
lub (najczęściej) pogłębiająca się. 

Osoby słabowidzące korzystają z  pomocy 
optycznych i  nieoptycznych, które ułatwiają 
im widzenie. Do pomocy optycznych zalicza się 
m.in. lupy, okulary lupowe, lunetki, okulary lu-
netowe, w tym monokulary. Pomoce nieoptycz-
ne to m.in.:

• regulacja natężenia światła – lampy, latar-
ki, filtry, osłony ogólne i osobiste; 

• narzędzia piśmiennicze – papier z  pogru-
bioną liniaturą, flamastry, tzw. „okien-
ko” lub ramka do czytania, czyli prosto-
kąt z  ciemnego kartonu z  wyciętą szparą 
mieszczącą jeden lub kilka wierszy tekstu 
(ułatwia śledzenie tekstu i niweluje ewen-
tualne rażące odblaski od papieru); 

• odpowiedni druk – kontrast druku z tłem, 
grubość, wielkość i krój czcionki (czcionka 
bezszeryfowa), odstępy między znakami 
i wierszami oraz marginesy.

Dla osób niewidomych istnieją również po-
moce, które ułatwiają funkcjonowanie w  życiu 
codziennym. Najczęściej niewidomi korzystają 

umożliwia osobom niewidomym i  słabowidzą-
cym czytanie tekstów, a zatem samodzielne zdo-
bywanie informacji. Publikacje w  wersji trans-
parentnej mają zastosowanie m.in. w procesie 
edukacji. Mogą być czytane przez niewidomych 
uczniów i widzących nauczycieli oraz niewido-
me dzieci i  ich widzących rodziców. Tyflogra-
fiki (fot. 3a, 3b) można wykonywać zarówno 
za pomocą drukarek brajlowskich (fot.  4), jak 
i wygrzewarek grafiki dotykowej, które służą do 
uwypuklania grafiki na papierze pęczniejącym. 
Po przepuszczeniu papieru przez wygrzewarkę, 
w częściach oznaczonych czarnym kolorem, pa-
pier zostaje uwypuklony i staje się wyczuwalny 
przez dotyk.

• Dostępność e-dokumentów
Zadanie polega na przetworzeniu dowolnego 
dokumentu w dokument elektroniczny w pełni 
dostępny dla osób z  niepełnosprawnościami 
oraz zgodny ze standardem WCAG 2.0 (Web 

Content Accessibility Guidelines – wytyczne do-
tyczące dostępności treści internetowych). 

Mgr inż. JUSTYNA CHYLEWSKA, optometrystka (NO18338)
Tyflospecjalista, Laboratorium Tyfloinformatyczne
Politechnika Wrocławska
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Fot. 2. Druk brajlowski

Fot. 1. Laboratorium Tyfloinformatyczne Politechniki Wrocławskiej
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Najczęściej dostosowywane dokumenty to: 
akty prawne, pisma, raporty, materiały szko-
leniowe, prezentacje, publikacje. Dokumenty 
elektroniczne spełniające standardy dostępno-
ści, z którymi mogą w pełni zapoznać się osoby 
z  niepełnosprawnościami, ułatwiają i  uspraw-
niają pracę i naukę tych osób. 

• Audyty dostępności cyfrowej
Audyt dostępności cyfrowej to badanie stron 
i  serwisów internetowych oraz aplikacji mo-
bilnych. Pozwala sprawdzić, czy z  materiała-
mi cyfrowymi są w  stanie zapoznać się osoby 

z  niepełnosprawnościami, np. niewidomi lub 
mający problemy z motoryką kończyn górnych. 
Audyt polega na wskazaniu błędów (przyczyn 
braku dostępności) i  zawiera wskazówki doty-
czące tego, co należy poprawić, aby zapewnić 
pełną zgodność strony www, serwisu interne-
towego lub aplikacji mobilnej z  wymaganiami 
określonymi w  rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i  wymiany informa-
cji w  postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(tekst jedn. Dz.U. z  2016 r. poz. 113 ze zm.). 
W  praktyce dostępne treści cyfrowe oznaczają 
podwójną korzyść: użytkownicy mogą z  nich 
swobodnie korzystać, a przedsiębiorcy rozwija-
jący swój biznes za pomocą Internetu i elektro-
nicznych ścieżek kontaktu nie tracą potencjal-
nych klientów, lecz zyskują nowych.

• Opis i udźwiękowienie otoczenia 
Opis i udźwiękowienie otoczenia przy wykorzy-
staniu znaczników elektronicznych umożliwia 
szybkie, wygodne i  bardzo precyzyjne dostar-
czanie odbiorcom informacji ułatwiających po-
ruszanie się w  przestrzeni publicznej poprzez 
urządzenia mobilne. Pozwala m.in. prezento-
wać dane z  tablic ITS oraz informować o  zbli-
żających się pojazdach komunikacji publicznej. 
Ułatwia także poruszanie się w budynkach oraz 
pomaga prezentować informacje (np. tury-
styczne lub urzędowe) w wielu językach. Dzięki 
temu można przekazywać informacje w sposób 
dostępny dla osób z  niepełnosprawnościami 
oraz bardzo szybko i  wygodnie wdrożyć au-
diodeskrypcję, czyli słowny opis przestrzeni 
i  obiektów dla osób niewidomych. Najczęściej 
stosuje się je w  galeriach handlowych, skle-
pach, jednostkach administracji samorządowej 
i  centralnej, podmiotach branży turystycznej 
(touroperatorzy, punkty informacji turystycz-
nej), instytucjach kultury (muzea, kina) oraz 
w  miejskich przedsiębiorstwach komunikacyj-
nych. Dodatkowo za pomocą aplikacji mobil-
nej, zsynchronizowanej ze znacznikami, można 
skontaktować się z asystentem osoby niepełno-
sprawnej (fot. 5a, 5b).

• Uniwersalne mapy
Dla osób niewidomych tworzy się mapy i plany 
tyflograficzne (fot. 6), czyli dotykowe, które 
posiadają elementy wypukłe oraz opisy w alfa-

becie Braille’a. Uniwersalne mapy wykonane są 
z  myślą zarówno o  osobach niewidomych, jak 
i widzących, ponieważ jest to połączenie grafiki 
z dotykiem. Tak wykonane mapy i plany są rów-
nież magnigraficzne, czyli wykonane w  druku 
powiększonym i  kontrastowym, by ułatwić ich 
odczyt osobom słabowidzącym. 

• Specjalistyczny sprzęt
Laboratorium Tyfloinformatyczne wyposażone 
jest w specjalistyczny sprzęt, z którego mogą 
korzystać osoby niepełnosprawne wzrokowo, 
słuchowo i  manualnie. Znajdują się w  nim 
m.in. lupy elektroniczne, powiększalniki 

optyka 

Fot. 5a. Znacznik elektroniczny zamontowany nad wejściem do Tyflolabu

Fot. 5b. Treść znacznika, która jest udźwiękowiona. Zrzut ekranu z aplikacji

Fot. 6. Mapa uniewersalna budynku D21 Politechniki Wrocławskiej

Fot. 4. Drukarka brajlowska z arkuszem ciętym EVEREST-D V5

Fot. 3a. Tyflografika – schemat Arduino (wersja komputerowa)

Fot. 3b. Tyflografika – schemat Arduino (wersja wydrukowana)
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(fot. 7), urządzenia lektorskie, klawiatury do-
stosowane dla osób słabowidzących (fot. 8) 
i niepełnosprawnych manualnie, a  także mo-
nitory i notatniki brajlowskie. 

Do wyspecjalizowanych klawiatur zalicza 
się Big Keys LX, która ma klawisze cztery razy 
większe oraz napisy dziesięciokrotnie większe 
od tradycyjnych. Dodatkowo ma przezroczy-
stą nakładkę, ułatwiającą trafianie w  otwory 
z  klawiszami. MAGic Large Print to klawiatura 
stworzona z myślą o osobach słabowidzących, 
korzystających z  programu powiększającego 
MAGic. 22 przyciski szybkiego dostępu służą do 
wygodnej obsługi tego programu. Klawiatura 
współpracuje także z  programem udźwięka-
wiającym JAWS. Wbudowana jest dodatkowo 
regulacja poziomu powiększenia w  postaci 
rolki. Klawiatura Maltron (fot. 9) przeznaczo-
na jest dla osób piszących jednym palcem lub 
trzymanym w ustach wskaźnikiem; została wy-
posażona w  klawisze rozmieszczone na obry-
sie prostokąta i  wpisane w  łagodny półokrąg, 
by dostosować się do ruchów głowy w  lewo 

i w prawo, minimalizując ruchy do przodu i do 
tyłu. Znajdujące się na półokręgu klawisze 
umożliwiają zachowanie względnie stałej odle-
głości od wskaźnika i ograniczają do minimum 
wykonywanie zbędnych ruchów głową. Klawisze 
są położone bardzo blisko siebie, odmiennie 
niż w  tradycyjnych klawiaturach, co w  sposób 
znaczący ułatwia trafienie wskaźnikiem w  od-
powiedni klawisz. Klawiatura numeryczna i kla-
wisze funkcyjne umieszczone są w jednym bloku 
z pozostałymi klawiszami. 

Osoby niesprawne manualnie mają możliwość 
korzystania z  myszy komputerowej SmartNav 
przy pomocy ruchów głowy, która działa na 
podczerwień. Zastępuje ona tradycyjną mysz 
komputerową. SmartNav należy podłączyć do 
komputera za pomocą kabla USB, umieścić 
w  pobliżu komputera lub zamontować na mo-
nitorze, a następnie skierować na użytkownika. 
Do zestawu dołączone są samoprzylepne punk-
ty odbijające promienie podczerwone, które 
można umieścić na okularach, czapce lub na 
czole. SmartNav podąża za ruchami punktów 
odblaskowych i steruje ruchami kursora. Urzą-
dzenie jest wyposażone w  regulację czułości 
i  niwelowanie skutków bezwiednych ruchów 
głową. 

Osoby niewidome korzystają m.in. z notatnika 
PAC Mate Omni, który jest przenośnym kompute-
rem z wbudowanym systemem operacyjnym Win-
dows Mobile, czytnikiem ekranu JAWS, synteza-
torami mowy Speak II głos Jan, RealSpeak głos 
Agata lub opcjonalnie z  głosami syntezatorów 
Eloquence i RealSpeak. PAC Mate Omni jest wypo-
sażony w klawiaturę brajlowską typu Perkins lub 
w  tradycyjną klawiaturę typu QWERTY. Przeno-
śnym urządzeniem lektorskim jest Clear Reader+ 
(fot. 10), który skanuje druk i odczytuje zawartą 
treść. Posiada także regulację prędkości czytania 
oraz wybór syntezatora spośród 63 głosów w 30 
różnych językach. W  laboratorium podłączony 
jest dodatkowo do monitora.

W  celu zwiększenia świadomości i  edukacji 
osób, które mają prawidłowe widzenie, w labo-
ratorium znajdują się okulary wykonane przez 
studentów koła naukowego, które symulują 
upośledzenie widzenia (fot. 11). W ten sposób 
można ukazać, jak widzą osoby mające zaćmę, 
hemianopsję, ubytki w polu widzenia, widzenie 
tunelowe, mroczek centralny, retinopatię cu-
krzycową czy jaskrę. 

Podsumowanie
Wszystkie wymienione metody pomocy osobom 
słabowidzącym i  niewidomym stosowane w  La-
boratorium Tyfloinformatycznym są coraz sze-
rzej wdrażane w  Polsce. Na rynku dostępnych 
jest coraz więcej pomocy optycznych i nieoptycz-
nych, ułatwiających nie tylko poruszanie się 
w życiu codziennym, ale również pozwalających 
na dynamiczny rozwój osobisty. Myśl przewodnia 
każdego tyflospecjalisty, a także optyka i opto-
metrysty, to życie bez barier w tyfloświecie. 
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near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Glob 
Health 2017 Sep; 5(9):e888–e897. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28779882
4. S.R. Flaxman, R.R.A. Bourne et al. Global causes of blindness and distance 
vision impairment 1990–2020: a systematic review and meta-analysis. The 
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Fot. 11. Okulary symulujące upośledzenie widzenia

Fot. 10. Urządzenie lektorskie Clear Reader+

Fot. 9. Klawiatury Maltron

Fot. 7. Powiększalnik wideo MagniLink Mira

Fot. 8. Klawiatura dla osób słabowidzących

optyka 
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Wstęp
Teoria mechanizmu akomodacji zaproponowana 

przez Helmholtza w XIX wieku, mimo upływu lat 

i  pojawienia się nowych poglądów w  kolejnym 

wieku, wciąż stanowi najbardziej powszechny 

model akomodacji przedstawiany w literaturze. 

Ponadto, oko schematyczne Gullstranda stwo-

rzone zostało na podstawie tej idei. Czy dziś – 

w XXI wieku – nadszedł czas na zaakceptowanie 

innych poglądów? 

Teoria mechanizmu akomodacji według 
Helmholtza 
Hermann von Helmholtz badał zmianę w rozmia-

rze obrazu Purkinjego na przedniej powierzchni 

soczewki, aby uzasadnić, że soczewka jest rze-

czywiście odpowiedzialna za akomodację [1]. 

Podstawą do stworzenia zaproponowanej przez 

niego teorii były obserwacje ciała rzęskowego 

wybarwionego trichromem Massona. Podczas 

akomodacji oka zauważył skurcz mięśnia rzęsko-

wego, zmniejszone napięcie obwódki rzęskowej, 

poszerzenie się przestrzeni tylnej komory oka 

w obszarze pomiędzy ciałem rzęskowym a równi-

kiem soczewki [2]. Zatem doszedł do wniosku, 

że działanie akomodacji wynika ze skurczu mię-

śnia rzęskowego, który zmniejsza średnicę ciała 

rzęskowego i  zmniejsza napięcie obwódki rzę-

skowej, doprowadzając do jej rozluźnienia. Do-

grubsza i najsilniejsza. Wybrzuszenie następuje 

w  osiowym, najsłabszym regionie. Zróżnicowa-

nie grubości obszarów torebki soczewki Fincham 

uważał za odpowiedzialne w  kształtowaniu 

przedniej powierzchni podczas akomodacji [2]. 

Zauważył, że gdy torebka soczewki zostanie 

usunięta, soczewka przyjmuje kształt identycz-

ny jak w oku nieakomodującym i wnioskował, że 

to właśnie torebka jest odpowiedzialna za ela-

styczność soczewki. Ukazał elastyczność torebki 

soczewki i jej zdolność do wybrzuszania po zwol-

nieniu napięcia przednich więzadełek, podczas 

skurczu ciała rzęskowego. Przypuszczał również, 

że podczas akomodacji substancja wypełniająca 

soczewkę modeluje elastyczną torebkę, nadając 

jej odpowiedni kształt [1].

Gullstrand z  kolei sugerował, że oprócz ela-

styczności torebki, zachodzi wpływ wewnątrz-

torebkowych sił, których obecność również 

przyczynia się do procesu akomodacji. Uwzględ-

niał elastyczne siły naczyniówki jako siły przy-

wracające skurcz mięśnia rzęskowego. Stworzył 

mechaniczny model wyjaśniający akomodację na 

podstawie teorii Helmholtza [1].

Fisher wykazał, że siła torebki soczewki 

i  ciśnienia wewnątrzgałkowego w  oku nie są 

wystarczające, aby umożliwić zmiany w  so-

czewce występujące w tym mechanizmie. Roz-

ważał również kwestię większego wybrzuszenia 

przedniej powierzchni niż tylnej powierzchni 

soczewki, chociaż istniała koncepcja, która za-

kładała, że przednia powierzchnia jest grubsza 

niż tylna [4].

chodzi do wzrostu krzywizny soczewki, co zwięk-

sza moc optyczną i  umożliwia ogniskowanie 

obrazów znajdujących się blisko na siatkówce, 

pozwalając na wyraźne widzenie fiksowanego 

obiektu. Natomiast przy braku akomodacji, kie-

dy oko obserwuje przedmiot w dużej odległości, 

mięsień rzęskowy jest rozluźniony, a elastyczne 

włókienka obwódki rzęskowej są w  stanie na-

pięcia. Powoduje to pociąganie soczewki na ze-

wnątrz przy równiku i utrzymanie jej w delikat-

nie spłaszczonym kształcie. Ruch od twardówki, 

równikowej krawędzi soczewki, jest wykonywany 

podczas akomodacji, natomiast w  stronę twar-

dówki podczas braku akomodacji [1,2].

Helmholtz w  swojej teorii mechanizmu ako-

modacji opartej na obserwacjach ciała rzęsko-

wego oraz na podstawie obrazów Purkinjego 

sugerował wiele zmian zachodzących podczas 

akomodacji. Należą do nich: znaczne zwiększe-

nie krzywizny przedniej powierzchni soczewki 

i niewielkie tylnej powierzchni soczewki, zmniej-

szenie średnicy równikowej soczewki, a  także 

zwiększenie grubości soczewki (wzrost 0,5 mm 

w kierunku osiowym grubości soczewki). Zacho-

dzi również ruch do przodu przedniej powierzch-

ni soczewki, podczas gdy tylna powierzchnia nie 

wykazuje znaczącego ruchu [1]. Helmholtz uwa-

żał, że ciśnienie wywierane przez tęczówkę na 

peryferia przedniej powierzchni soczewki umoż-
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Czy teoria mechanizmu akomodacji głoszona 
przez Helmholtza jest nadal aktualna?

liwia dodatkowe zwiększenie promienia krzywi-

zny w centralnym obszarze tej powierzchni. Tym 

spostrzeżeniom sprzeciwiał się Fincham [3].

Rozważania i  modyfikacje teorii Helm-
holtza – przegląd 
Na przestrzeni lat teoria Helmholtza była po-

pierana i  modyfikowana przez wielu innych 

badaczy. Szczegółowe badania potwierdzające 

poprawność tej teorii przeprowadził Fincham. 

Powszechnie uważano, że na kształt soczewki 

ma wpływ torebka. Mimo to teoria Helmholtza 

w pierwotnej postaci nie wyjaśniała roli torebki 

w zmianach przedniej powierzchni soczewki. Fin-

cham sugerował, że osiąganie zmiennego kształ-

tu umożliwiają wyjątkowe właściwości struktury 

torebki soczewki. Opisał zróżnicowanie grubo-

ści poszczególnych regionów torebki soczewki. 

W swoich poglądach głosił, że torebka soczewki 

jest grubsza na obwodowej niż centralnej części 

powierzchni i ukazał, jak ta zmienność pozwala 

biegunom soczewki zwiększyć swoją wypukłość 

(stają się bardziej strome). Zwiększają one swo-

ją krzywiznę bardziej niż obwodowe powierzch-

nie tak, że soczewka przyjmuje stożkowy kształt 

[1]. Fincham twierdził, że działanie nacisku na 

obszarach o  zróżnicowanej grubości prowadzi 

do spłaszczenia soczewki, występującego na pe-

ryferiach – w miejscach, gdzie torebka jest naj-

ści soczewki, zmniejszenie głębokości komory 

przedniej, zmniejszenie równikowej średnicy so-

czewki, zmniejszenie promienia krzywizny tylnej 

powierzchni soczewki oraz zmniejszenie śred-

nicy pierścienia rzęskowego. Jego wnioski były 

więc zgodne z teorią Helmholtza [8]. Porówny-

walne wyniki otrzymali również Wilson i Jones. 

Wilson opisał nową technikę pomiaru średnicy 

soczewki podczas akomodacji. Zaproponował 

korzystanie z  fotografii w  podczerwieni, czyli 

naświetlaniu wykonywanego zdjęcia światłem 

podczerwonym. Pomiary wykazały, że podczas 

akomodacji zachodzi zmniejszenie średnicy so-

czewki [9]. Podobnie Jones za pomocą rezonan-

su magnetycznego dowiódł, że podczas akomo-

dacji występuje wzrost grubości soczewki o 0,05 

mm i zmniejszenie średnicy o 0,067 mm na każdą 

dioptrię akomodacji [10].

Teoria mechanizmu akomodacji XXI 
wieku według Goldberga – teoria prze-
ciwstawnego działania więzadełek oraz 
struktury anatomiczne biorące udział 
w akomodacji  
W XXI wieku nadszedł przełomowy moment ba-

dań nad mechanizmem akomodacji. Goldberg 

przedstawił teorię mechanizmu akomodacji 

opartą na analizie trójwymiarowego, kompute-

rowego modelu oka, który szczegółowo opisuje 

wzajemne oddziaływanie więzadełek obwódki 

rzęskowej. Uważał, że do tej pory zrozumienie 

anatomii więzadełek i  przyłączenie więzadełek 

ciała szklistego do przedniej błony ciała szkli-

Wan i Ravi zaproponowali model matematycz-

ny wyjaśniający teorię akomodacji według Helm-

holtza. Stwierdzili oni, że ich wyniki były zgod-

ne z  założeniami tego mechanizmu. Następnie 

model był wykorzystany w  celu przedstawienia 

dowodów potwierdzających teorię Helmholtza. 

Wykazali oni, że jądro soczewki i  kora stają się 

sztywniejsze wraz z wiekiem, a zatem wymagana 

jest większa siła do zmiany kształtu soczewki ze 

stanu oka nieakomodującego [1]. Manns i Augu-

steyn analizowali zależność pomiędzy wiekiem 

a  mechaniczną odpowiedzią soczewki ludzkiej 

i doszli do wniosku, że ich doświadczalne bada-

nia były zgodne z teorią mechanizmu akomodacji 

zaproponowanej przez Helmholtza [5,6]. Glasser 

wykazał, że podczas akomodacji wraz ze zmianą 

refrakcji malała średnica soczewki u małp rezus, 

co było zgodne z mechanizmem akomodacji pro-

ponowanym przez Helmholtza [7].

W  1970 roku Coleman przedstawił nową teo-

rię, która łączyła pewne cechy teorii Helmholtza 

i Tscherninga. Według niego podczas akomoda-

cji dochodzi do rozluźnienia włókien obwódki 

rzęskowej, soczewka dzięki swojej elastyczności 

zmienia kształt, a dodatkowo w procesie tym ak-

tywny udział bierze ciało szkliste, które wywiera 

nacisk na tylną torebkę soczewki. Coleman roz-

winął i  uszczegółowił swoją teorię akomodacji. 

Nazwał ją modelem przepony [3].

Kasthurirangan zaobserwował akomodacyj-

ne zmiany w  soczewce u  młodych i  starszych 

ludzi z  emmetropią, korzystając z  rezonansu 

magnetycznego. Przedstawił wzrost grubo-
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Optometrist in Norway
We seek optometrist in 100% position.

Salten Synssenter AS is a well-established optical company with headquarters in Fauske center and in 
spring 2015 opening new branch office in Fauske Handelspark, a shopping center just outside of Fauske.

Salten Synssenter is a member of C-optikk,  which currently has over 150 member companies in Norway 
and collaborates with Swedish and Danish colleagues.

The one we seek is extroverted and positive, and has the ability to work independently and structured The one we seek is extroverted and positive, and has the ability to work independently and structured 
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The workplace will be in Fauske in Nordland county in our headquarters and in our new branch in Fauske Handelspark. The applicant must be able to speak and write 
English or/and Norwegian.  We can help you with finding accommodation.
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stego nie było do końca poznane. Wykorzystu-

jąc ultrabiomikroskopię (UBM) w  celu określe-

nia usytuowania elementów anatomicznych 

podczas obecności i  braku ruchu akomodacji, 

a  następnie opierając się na nowych odkry-

ciach dotyczących więzadełek ciała szklistego, 

w ostatnich badaniach wykazał obecność trzech 

grup więzadełek ciała szklistego: 

• przednie więzadełka ciała szklistego, 

• środkowe więzadełka ciała szklistego, 

• tylne więzadełka ciała szklistego.

Przednie więzadełka ciała szklistego łączą 

wyrostki rzęskowe ciała rzęskowego z  przed-

nią błoną graniczną ciała szklistego, w  części 

środkowej ciała rzęskowego i  więzadła Weige-

ra. Środkowe więzadełka ciała szklistego przy-

twierdzone są bocznie od ciała rzęskowego do 

przedniej błony granicznej ciała szklistego. Tyl-

ne więzadełka ciała szklistego tworzą pierścień 

gąbczasty w obszarze mocowania do części pła-

skiej ciała rzęskowego. W anatomii obwódki rzę-

skowej wyróżniamy również więzadełka przednie 

i  więzadełka części płaskiej ciała rzęskowego. 

Więzadełka części płaskiej ciała rzęskowego 

przylegają do elastycznej naczyniówki, powyżej 

rąbka zębatego. Błona graniczna przednia ciała 

szklistego przymocowana jest obwodowo przy 

strefie połączenia ciała szklistego z  rąbkiem 

zębatym i połączona centralnie przez więzadło 

Weigera z tylną torebką soczewki [11,12]. 

Analiza modelu komputerowo-animowanego 

wykazuje zsynchronizowane ruchy struktur ako-

modacyjnych podczas akomodacji i  braku ako-

modacji. Rycina 1 przedstawia anatomię więza-

dełek w modelu akomodacji Goldberga [11,12]. 

Wcześniejsze założenia sugerowały, że zmia-

na kształtu i  położenia soczewki jest osiągana 

w  wyniku rozluźnienia przednich więzadełek 

w połączeniu z  siłami torebki, które czynią so-

czewkę wypukłą i  grubszą, co powoduje zwięk-

szenie długości osiowej soczewki. Nowa teoria 

mechanizmu akomodacji głoszona przez Gold-

berga zakłada wzajemne, przeciwstawne działa-

nie przednich i tylnych więzadełek.

Podczas akomodacji ciało rzęskowe przesuwa 

się do przodu i dośrodkowo. Jednocześnie pod-

czas skurczu ciała rzęskowego tylna część więza-

deł, przyczepionych i łączących przednią błonę 

graniczną ciała szklistego oraz tylną torebkę 

soczewki, rozciąga się. Wywierając siłę na tylną 

torebkę soczewki, tylne więzadełka odgrywają 

rolę w  kształtowaniu tylnej krzywizny i  zwięk-

szeniu wypukłości soczewki, co przyczynia się do 

zmiany kształtu soczewki. Natomiast przednie 

więzadełka tracą napięcie.

Podczas stanu nieakomodującego, w  którym 

występuje rozluźnienie ciałka rzęskowego, tyl-

ne więzadełka tracą napięcie. W ten sposób so-

czewka ulega spłaszczeniu i  ciągnie ku tyłowi 

przednie więzadełka, prowadząc do wzrostu ich 

napięcia.

Podczas akomodacji pomiary uzyskane w  ba-

daniu ultrabiomikroskopii pokazują, że odle-

głość od ostrogi twardówki do rąbka zębatego 

maleje, zatem więzadełka części płaskiej ciała 

rzęskowego ciągną strefę mocowania do przodu.

Model animowany prezentuje podczas skur-

czu mięśnia rzęskowego ruch kątowy, tworzony 

głównie przez wektory przednich więzadeł cia-

ła szklistego. Podstawa ciała szklistego prze-

mieszcza się do przodu, na centralną wklęsłość 

błony ciała szklistego napiera siła odpowia-

dająca za ustawienie soczewki i  kształtowanie 

tylnej torebki soczewki przez wektory kątowe. 

Ruch przedniej błony granicznej ciała szklistego 

umożliwia zmiany w tylnej powierzchni soczew-

ki. Więzadło Weigera pozwala na tylny ruch cen-

tralnej części błony granicznej przedniej ciała 

szklistego, aby zapewnić przestrzeń dla soczew-

ki o zwiększonej grubości [11,12]. 

Rycina 2 przedstawia mechanizm akomodacji 

zaproponowany przez Goldberga.

Badania wykazały, że po zabiegach chirurgicz-

nych ciała szklistego nie dochodzi do zmniej-

szenia amplitudy akomodacji i prawdopodobnie 

mechanizm akomodacyjny jest obojętny wzglę-

dem struktury ciała szklistego, poza przednią 

membraną ciała szklistego. To pokazuje, że 

funkcja ciała szklistego w  procesie akomodacji 

wynika z  roli przedniej błony granicznej ciała 

szklistego, a nie w rezultacie wywieranego naci-

sku ku przodowi przez strukturę ciała szklistego 

[11,12]. 

Podsumowanie
Nowy model mechanizmu akomodacji zapro-

ponowany przez Goldberga oparty jest na teo-

rii przeciwstawnego działania więzadełek. 

Uwzględniając udział ciała szklistego w  przy-

stosowaniu oka do ostrego widzenia blisko po-

łożonych obiektów, stanowi nowe spojrzenie 

i cenne rozwinięcie teorii Helmholtza. Goldberg 

przy użyciu ultrabiomikroskopii szczegółowo 

zbadał usytuowanie elementów anatomicznych. 

Opisuje wzajemne oddziaływanie różnych grup 

więzadełek obwódki rzęskowej. Przedstawia 

anatomię, mechanizm działania więzadełek cia-

ła szklistego oraz ich przyłączenie do przedniej 

błony ciała szklistego, co w prezentowanych do-

tąd teoriach nie zostało wyjaśnione. Sugeruje 

wpływ nie tylko powszechnie znanych już struk-

tur, tj. w ciała rzęskowego i soczewki na proces 

akomodacji, ale udowadnia, że funkcja ciała 

szklistego w tym procesie wynika z roli przedniej 

błony granicznej ciała szklistego, a nie w rezul-

tacie wywieranego nacisku ku przodowi przez 

strukturę ciała szklistego. 
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Ryc. 1. Anatomia więzadełek w modelu akomodacji Goldberga [11]

Ryc. 2. Mechanizm akomodacji zaproponowany przez Goldberga [12]
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Oczopląs w gabinecie 
optometrysty

Oczopląs jako zjawisko był i pozostaje wciąż 
zawiłą zagadką dla specjalistów z całego świa-
ta. Ważne jest, aby uświadomić specjalistom, 
by nie bagatelizowali przypadków oczopląsu, 
nie określali ich z  góry jako „beznadziejne”, 
aczkolwiek bez wątpienia wymagają one o wie-
le większego nakładu czasu i pracy. Oczopląs 
w  ogólnej populacji występuje dosyć rzadko 
(około 0,24%), natomiast jak już się pojawia, 
niesie za sobą konsekwencje zarówno okuli-
styczne, jak i neurologiczne [1].

Czym jest oczopląs?
Przez oczopląs (łac. nystagmus) należy rozumieć 
poziome, pionowe, rotacyjne lub nieswoiste, na 
ogół rytmiczne ruchy gałek ocznych, z zaznaczo-
ną fazą szybką i wolną, wynikające z nierównowa-
gi w napięciu mięśni gałkoruchowych. Gdy nie ma 
zaznaczonej fazy drgań, właściwą nazwą jest ruch 
nystagmoidalny. Po wykonaniu badań dodatko-
wych, np. nystagmografii lub wideonystagmo-
grafii, kiedy rozstrzygamy rzeczywisty ruch gałek 

ocznych (ich kierunek i szybkość drgań), możemy 
ocenić, czy fazy rzeczywiście występują – wtedy 
mówimy o oczopląsie. Kierunek oczopląsu umow-
nie określa się według kierunku fazy szybkiej, któ-
ra jest łatwiejsza do zaobserwowania w badaniu 
bezpośrednim [2].

Przyczyny oczopląsu
Oprócz oczopląsu fizjologicznego, który możemy 
wywołać u pacjenta sami, np. polecając obserwo-
wać szybko poruszający się obiekt (bęben optoki-
netyczny, itp.), istnieją również odmiany oczoplą-
su patologicznego, który może być wynikiem:

• choroby błędnika w  uchu wewnętrznym 
(oczopląs błędnikowy),

• zaćmy,
• albinizmu,
• beztęczówkowości wrodzonej,
• wrodzonej ślepoty Lebera,
• neuropatii nerwu wzrokowego,
• niedorozwoju plamki,
• słabowidzenia i guzów w okolicy skrzyżowa-

nia wzrokowego (spasmus nutans),
• uszkodzenia podstawy czaszki (oczopląs ku 

górze), móżdżku, jądra nerwu VI oraz stward-
nienia rozsianego (oczopląs ośrodkowy) [3],

• uszkodzenia pnia mózgu w chorobach naczy-
niowych,

• udaru mózgu [4],
• urazów oczodołu, itp.

Rodzaje oczopląsu
W  dostępnym piśmiennictwie istnieje wiele 
różnych klasyfikacji i rodzajów oczopląsu. W ni-
niejszym artykule skupimy się na ogólnie przy-
jętych i podstawowych zależnościach oraz od-
mianach, w szczególności na oczopląsie wieku 
dziecięcego. „Głodnych szczegółowej wiedzy” 
czytelników autorka artykułu odsyła do specja-
listycznych publikacji (np. [2–5]).

Oczopląs, oprócz kierunku / płaszczyzny ruchu 
gałek ocznych, rozważać można w  kontekście 
tego, czy rytmiczny ruch oczu w obydwie strony 
(prawo–lewo lub góra–dół) zachodzi z  tą samą 
prędkością, czy w jedną stronę prędkość jest więk-
sza niż w  drugą. W  pierwszym przypadku mamy 
do czynienia z  oczopląsem wahadłowym (ang. 
pendular), w drugim zaś ze skaczącym (ang. jerk). 
Istnieje również połączenie obydwu stanów – 
oczopląs mieszany. W  ogólności oczopląs jest 
zwykle obustronny, ale może być też jednostronny 
(czasem przy zaćmie wrodzonej) [6].

Kolejnym aspektem jest informacja, czy jest to 
oczopląs fizjologiczny, czy patologiczny. W przy-
padku stanów zgodnych z fizjologią wyróżniamy 
m.in. oczopląs optokinetyczny (podczas obser-
wacji szybko poruszających się obiektów) oraz 
spojrzeniowy (przy zbyt skrajnym odchyleniu 
oczu) [2]. Oczopląs patologiczny dzieli się na 
wrodzony oraz nabyty. Dodatkowo, oczopląs 
może być jawny, całkowicie ukryty lub wystę-
pować pod postacią ujawnionego oczopląsu 
ukrytego. Czasem ruchy oczopląsowe są tak nie-
znaczne, że specjalista dopiero wziernikując dno 
oka jest w  stanie postawić diagnozę. Oczopląs 
może być także w ogólnej mierze wywołany / wy-
indukowany lub powstawać samoistnie. Istotną 
kwestią jest również to, że rytmiczne ruchy gałek 
ocznych mogą być stałe we wszystkich kierun-
kach i  odległościach spojrzenia, ale mogą też 
być zmienne w zależności od kierunku i odległo-
ści obserwacji. W  głównej mierze oczopląs jest 
mimowolnym ruchem gałek ocznych, ale istnieją 
także przypadki, w  których reakcja nystagmo-
idalna wywoływana jest zgodnie z własną wolą 
(„oczopląs” wolicjonalny) [7].

Oczopląs wieku dziecięcego
U  dzieci możemy mieć jako specjaliści styczność 
m.in. z następującymi rodzajami oczopląsu:

Mgr inż. MONIKA GWARA
Optometrystka (NO16301)
Ortoptystka (0018049), optyk okularowy

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 A

ut
or

ki

•	 wrodzony – ujawnia się w pierwszych miesią-
cach życia; zazwyczaj horyzontalny;

•	 spasmus nutans – u tych pacjentów może 
występować triada objawów: asymetryczny 
oczopląs wahadłowy, kręcz szyi i  potrzą-
sanie głową. Pojawia się zwykle między 6. 
m.ż. a 3. r.ż. i samoistnie ustępuje w ciągu 
jednego do dwóch lat, nie pozostawiając 
następstw [7,8];

•	 jednooczny wahadłowy oczopląs wieku dzie-
cięcego – najczęściej pionowy, może być spo-
wodowany przez guzy (np. glejak) [7];

•	 okresowo naprzemienny (PAN) – cechuje go 
okresowa zmiana kierunku oczopląsu wraz ze 
zmianą wyrównawczego ustawienia głowy;

•	 zespół blokady oczopląsu przez konwergen-
cję – jawne stałe zbieżne ustawienie obu ga-
łek ocznych [9].

Każde znaczne obniżenie ostrości wzroku, 
które pojawia się we wczesnym dzieciństwie, 
może prowadzić do oczopląsu [10]. Z tego po-
wodu niezwykle ważne są badania profilaktycz-
ne oraz szybkie wdrożenie leczenia w razie zdia-
gnozowania patologii.

Co powoduje oczopląs?
Jak podano wcześniej, istnieje wiele różnych ro-
dzajów oczopląsu – w zależności od tego, z jakim 
rodzajem mamy do czynienia, możliwa jest wyso-
ka lub niska ostrość wzroku wraz z towarzyszącym 
wyrównawczym ustawieniem głowy (łac. torticollis 

occularis) lub bez niego [8]. Wyrównawcze usta-
wienie głowy powstaje, gdy siła oczopląsu nie jest 
równomierna w  różnych kierunkach spojrzenia. 
Jeśli jest ono długotrwałe, może doprowadzić do 
zwyrodnienia stawów kręgosłupa oraz wtórnych 
zmian w  mięśniach, dlatego występowanie wy-
równawczego ustawienia głowy jest bardzo istot-
nym wskazaniem do leczenia oczopląsu [9,10].

Obniżona ostrość wzroku, obserwowana 
głównie do dali, spowodowana jest przez nie-
stabilny obraz na siatkówce. Niestabilność ob-
razu siatkówkowego, powstająca w pierwszych 
miesiącach życia (np. w oczopląsie wrodzonym) 
i  trwająca przez dłuższy czas, w efekcie syme-
trycznie obniża ostrość wzroku, prowadząc do 
obustronnego niedowidzenia. Zachowana jest 
stereopsja, jednakże znacznie obniżona (szcze-
gólnie u pacjentów z albinizmem).

Dodatkowo można oczekiwać obniżonej 
wrażliwości na kontrast oraz problemów z ko-
ordynacją wzrokowo-ruchową. Jeśli u pacjen-
ta występuje również zez jawny jednostron-
ny, będzie miał on dodatkowo ograniczoną 
ostrość wzroku w  oku zezującym. Zazwyczaj 
nie stwierdza się w takich przypadkach widze-
nia przestrzennego [1].

U  większości pacjentów z  oczopląsem jed-
nooczna ostrość wzroku jest znacząco obniżo-
na w stosunku do ostrości obuocznej.

Badania diagnostyczne
Badając osobę z oczopląsem chcemy uzyskać 
informację na temat charakteru tego zabu-
rzenia oraz jego przyczyny. Potrzebna jest 
do tego dokładna obserwacja ruchów oczu – 
bezpośrednia, przy wykorzystaniu okularów 
Bartelsa lub Frienzla, za pomocą elektrony-
stagmografii / wideonystagmografii lub do-
wolnego systemu elektronicznego / cyfrowe-
go wykorzystującego śledzenie ruchów gałek 
ocznych (eye-tracking). Pomocne często jest 
wykonanie nagrania wideo podczas badania 
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ruchów oczu. Do oceny przyczyny natomiast 
konieczne jest pełne badanie okulistyczne 
z obserwacją dna oka. Gdy badanie okulistycz-
ne nie daje jasnej odpowiedzi, zalecane są 
badania neurologiczne ( np. rezonans magne-
tyczny głowy, elektroretinogram, itp.) oraz 
laryngologiczne.

Leczenie
Dostępne są różne sposoby prowadzenia pa-
cjentów z oczopląsem. W większości przypad-
ków leczenie opiera się na dążeniu do zmniej-
szenia częstotliwości ruchów oczu poprzez 
wykorzystanie strefy ciszy (miejsca, gdzie ru-
chy oczopląsowe są najmniejsze lub się wyga-
szają), ograniczenie wyrównawczego ustawie-
nia głowy oraz przez poprawę ostrości wzroku. 
Typowe postępowanie może obejmować:

1. Korekcję wady refrakcji – okulary, so-
czewki kontaktowe bądź refrakcyjne za-
biegi okulistyczne ( jeśli oczopląs jest na 
tyle mały oraz możliwe jest przynajmniej 
czasowe unieruchomienie gałek ocznych 
podczas zabiegu).

2. Proste rozwiązania optyczne – u  osób 
niepresbiopijnych, szczególnie z wyższym 
AC/A, przekorygowanie o  około -1,00 
Dsph stymuluje konwergencję, która 
w niektórych przypadkach może wyciszać 
oczopląs.

3. Pryzmaty – ustawione bazą w  kierunku 
skroni, by również stymulować konwer-
gencję, lub pryzmaty sprzężone (ang. 
yoked prism), ustawione szczytami / 
wierzchołkami w kierunku strefy ciszy, by 
pomóc pacjentom z wyrównawczym usta-
wieniem głowy.

4. Pomoce optyczne wykorzystywane w pro-
wadzeniu pacjentów słabowidzących 
– same lub w  układzie optycznym, np. 
z korekcją krótkowzroczności soczewkami 
kontaktowymi.

5. Różnego typu filtry krawędziowe / bar-
wione soczewki okularowe / okulary 
przeciwsłoneczne (w  niektórych przy-
padkach mogą nieznacznie wyciszyć oczo-
pląs).

6. Zgodnie z  opinią prof. W.C. Maplesa, 
w  wielu podstawowych przypadkach wy-
starcza standardowa terapia widzenia 
nakierowana na poprawę fiksacji, oku-

lomotoryki, akomodacji, zakresów fuzji 
i stereopsji, itp. [11].

7. Zgodnie z  opinią prof. C.R. Baxstroma, 
kluczem jest wymyślenie ćwiczeń opar-
tych na propriocepcji i  biofeedbacku 
podczas sesji terapeutycznych. Pacjent 
otrzymuje informację zwrotną w  postaci 
sygnału dźwiękowego, wzrokowego / wi-
zualnego lub dotykowego, które uświada-
miają mu, kiedy podczas wykonania ćwi-
czeń jego oczopląs się wzmaga, a  kiedy 
wycisza. Świadomość tego pozwala lepiej 
kontrolować ruchy gałek ocznych [12].

8. Leczenie farmakologiczne – można uzy-
skać w  niektórych przypadkach wycisze-
nie oczopląsu, ale należy zwracać uwagę 
na skutki uboczne bądź wymogi kwalifiku-
jące do zabiegu / podaży leku, które mogą 
niektórych pacjentów dyskwalifikować od 
tej metody leczenia (np. z uwagi na stan 
ogólny zdrowia lub przebyte wcześniej 
operacje). Wymienić w  tym miejscu na-
leży: iniekcje toksyny botulinowej A  do 
odpowiednich mięśni gałkoruchowych (co 
kilka miesięcy należy je powtarzać), ba-
klofen oraz gabapentynę (może wyciszać 
oczopląs) [5].

9. Operacja chirurgiczna – dająca szybkie 
rezultaty. Decyzja o  rodzaju zabiegu za-
leży od tego, czy oczopląs występuje sam, 
czy z  wyrównawczym ustawieniem głowy 
(czy jest ono stałe, czy zmienne) oraz czy 
obecny jest zez. W  pierwszym przypadku 
wykonuje się operację cofnięcia wszyst-
kich mięśni prostych poziomych, ewentu-
alnie dodatkowo zakładane są szwy Cüp-
persa. W  przypadkach z  wyrównawczym 
ustawieniem głowy zabieg ma przesunąć 
strefę ciszy do pozycji pierwotnej, a  tym 
samym ograniczyć wyrównawcze ustawie-
nie głowy, zmniejszyć oczopląs i poprawić 
ostrość wzroku. Rodzaj zabiegu zależy od 
charakteru wyrównawczego ustawienia 
głowy – czy jest to skręt głowy w  lewo / 
prawo, czy występuje podnoszenie / ob-
niżanie brody, czy występuje pochylanie 
głowy na prawy / lewy bark, itp. Wyko-
nuje się m.in. operację Andersona przy 
skręceniu twarzy mniejszym niż 15 stop-
ni, operację Kestenbauma przy skręceniu 
twarzy większym niż 15 stopni, operację 

na mięśniach pionowych przy obniżaniu 
/ podnoszeniu brody lub operację zwaną 
„rotacyjnym Kestenbaumem” przy pochy-
leniach głowy na prawy / lewy bark. Gdy 
dodatkowo w grę wchodzi zez u pacjenta, 
lekarz podejmuje decyzje o zabiegu indy-
widualnie [9].

Wnioski
Należy mieć na uwadze, że jedynym proble-
mem, z którym zgłasza się do nas pacjent, nie 
musi być oczopląs i  wada refrakcji konieczna 
do skorygowania np. okularami lub soczew-
kami kontaktowymi. Oczopląs może łączyć się 
z  niedowidzeniem, zezem jawnym, ukrytym 
(około 17% populacji osób z zezem ma również 
oczopląs [1]), innymi zaburzeniami widzenia 
obuocznego. Może być związany z porażenia-
mi, niedowładami mięśni gałkoruchowych 
oraz jąder nerwów zaopatrujących te mięśnie, 
może też występować w  zespołach oczno-
-twarzowych lub jako objaw choroby ogólnej / 
neurologicznej. Dlatego tak niezwykle ważne 
jest podejście interdyscyplinarne w opiece nad 
pacjentem, aby specjaliści pomagali sobie na-
wzajem, uzupełniając się w  leczeniu oraz aby 
minimalna wiedza na temat danych przypad-
ków była w posiadaniu optometrystów, okuli-
stów, neurologów, laryngologów, ortoptystek, 
itp. Każdy specjalista, mając świadomość pro-
blemu, będzie reagował na dane schorzenie 
od razu, co w konsekwencji może przyspieszyć 
diagnozę, wdrożenie odpowiedniego leczenia 
np. choroby ogólnej i wreszcie uratowanie ko-
muś zdrowia.

Autorka składa wielkie podziękowania dla prof. W.C. Maplesa, dr. C.R. 
Baxstroma oraz dr Haliny Bryg za nieocenioną pomoc, dzięki której było 
możliwe dopięcie artykułu na ostatni guzik.
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Wydawać by się mogło, iż o  zespole suche-
go oka (ZSO) mówimy i  wiemy wiele, jednak 
nadal zaburzenia powierzchni oka są niewy-
starczająco znane i  oswojone zarówno wśród 
pacjentów, jak i  specjalistów. Bagatelizujemy 
dolegliwości takie jak zmęczenie oczu, uczu-
cie piasku pod powiekami, pieczenie, zaczer-
wienienie czy zaburzenia widzenia, tłumacząc 
je długotrwałą pracą wzrokową w ciągu dnia. 
Tak mijają nam kolejne dni, tygodnie i miesią-
ce, nawet lata, a w tym czasie, zwykle skrycie, 
przewlekły dyskomfort indukuje szereg zmian 
psychosomatycznych w  naszym organizmie. 
Dodatkowo, z uwagi na to, że objawy ze stro-
ny ZSO są zwykle cięższe pod koniec dnia, nie 
zdajemy sobie sprawy, że proces nasilenia cho-
roby stale się pogłębia.

Na ostatniej konferencji naukowej „Czerwone 
oko”, na której tematem przewodnim były nowe 
możliwości diagnostyki i  leczenia zaburzeń po-
wierzchni oka, rozmawialiśmy o tym, jak jeszcze 
szybciej i dokładniej diagnozować oraz bezpiecz-
niej i skuteczniej leczyć naszych pacjentów. Za-
gadnienie to jest ogromnie ważkie i  niezwykle 
potrzebne w  nowoczesnym świecie optometrii 
i  okulistyki. Innowacyjne technologie i  pro-
gresywne metody terapii rozwijają możliwości 
postępowania diagnostyczno-terapeutycznego 
specjalistów, szczególnie w  obszarze zespołu 
suchego oka. Było dla mnie zaszczytem być już 
po raz 15. wykładowcą i  ekspertem spotkania, 
zwłaszcza że organizatorzy postrzegają mnie 
jako prekursorkę nowego podejścia w  akade-
mickim środowisku warszawskim do nauczania 

młodego pokolenia 
optometrystów i opty-
ków oraz propagator-
kę ścisłej współpracy 
okulisty i  optometry-
sty. W duchu takiej też 
idei, na konferencji 
poza moją własną 
prelekcją o  tym, jakie 
możliwości dają nam 
nowe technologie 
w  leczeniu zaburzeń 
powierzchni oka oraz 
wykładem wspiera-
jącego tę aktywność 
świeżo upieczone-
go dr. n. med. Piotra 
Woźniaka o  harmonii 
na powierzchni oka, 

uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystą-
pienia mgr Weroniki Leszczyńskiej – dyplomowa-
nej optometrystki, która poruszyła zagadnienie 
niebagatelnego wpływu stanu powierzchni oka 
na badanie refrakcji i właściwy dobór korekcji.

Klinicysta, pamiętając o tym, że żaden poje-
dynczy z aktualnie dostępnych testów diagno-
stycznych nie jest wystarczający do ustalenia 
rozpoznania schorzenia, a choroba ma charak-
ter progresywny, stale musi poszerzać swoją 
wiedzę i wdrażać nowe rozwiązania w cały pro-
ces diagnostyczno-terapeutyczny. 

Technologia IPL (Intense Pulsed Light) od 10 
lat jest częścią nowoczesnego zestawu narzędzi 
używanych do leczenia zespołu suchego oka, 
w Polsce stosujemy ją od ponad dwóch lat. Sys-
tem wykorzystuje kontrolowaną ilość energii 
w  każdym impulsie bez skoków, dzięki czemu 
wyniki tej procedury są wiarygodne i  powta-
rzalne, a sam zabieg bezpieczny.

W  Centrum Okulistycznym Świat Oka uży-
wamy tej technologii w  połączeniu z  inny-
mi metodami leczenia dla wielu pacjentów 
z  umiarkowanym do ciężkiego suchym okiem 
(większość to pacjenci, którzy długo poszu-
kiwali leczenia). Zabieg IPL połączony z  fo-
tobiostymulacją brzegów powiek światłem 
czerwonym zmniejsza stan zapalny, integralny 
z  suchym okiem. Liczba rewitalizacji gruczo-
łów Meiboma z  wykorzystaniem technologii 
IPL stale wzrasta. Obecnie wykonujemy oko-
ło 8–14 zabiegów tygodniowo (mamy prawie 
dwuletnie doświadczenie praktyczne; łącznie 
wykonaliśmy ponad 400 zabiegów).

Źródło światła pulsacyjnego (Xenon) w tech-
nologii intensywnego światła pulsacyjnego IPL 

Nowe metody leczenia 
zespołu suchego oka

Dr n. med. ANNA MARIA AMBROZIAK

Fo
to

: a
rc

hi
w

um
 A

ut
or

ki

O Autorce 
Dyrektor Medyczna i  Naukowa Centrum Okulistycznego Świat Oka. Spe-
cjalista chorób oczu. W latach 2004–2010 członek Zarządu Polskiego To-
warzystwa Okulistycznego (PTO). Adiunkt na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wykładowca na Europejskich Studiach Optyki Okularowej 
i Optometrii. Przedstawicielka Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Kon-
taktologicznym Lekarzy Okulistów (ECLSO). Redaktor stanowiska Polskiej 
Grupy Ekspertów Akademii Powierzchni Oka. Zastępca redaktora naczelnego 
wydawnictwa „Okulistyka”. Koordynator oraz współautor programu eduka-
cyjnego „Kompendium Okulistyki”.

Foto: Świat Oka

połączone jest z  technologią wiązki światła 
polichromatycznego (Optimal Pulse Technolo-

gy – OPT/OPE), która dzięki zoptymalizowanej 
energii impulsu stymuluje gruczoły Meiboma 
do prawidłowej aktywności; rutynowo 560 nm 
dla skóry typów I–III w  skali Fitzpatrick, 590 
nm – dla skóry typu IV. Poprzez zakończenia 
włókien nerwowych (przyłożenie lampy do 
okolicy oczodołu i kości policzkowej), urządze-
nie pobudza gronka gruczołów (neurostymu-
lacja), co skutkuje poprawą produkcji warstwy 
lipidowej i redukcją odparowywania łez. 

Używane przez nas urządzenie pozwala dodat-
kowo na zastosowanie Light Modulation (maska 
z diodami światła z zakresu czerwieni), która jest 
unikalną technologią fotobiomodulacji (PBM), 
używaną od wielu lat w  różnych dziedzinach 
medycyny, jak stomatologia czy dermatologia. 
Emisja niskonatężeniowego światła o  określo-
nej długości fali wywołuje wewnętrzny proces 
termiczny w  obrębie powiek. Metoda ta popra-
wia sekrecję gruczołów Meiboma produkujących 
frakcję lipidową łez i tym samym stabilizuje film 
łzowy. Dodatkowo działa przeciwobrzękowo 
i  zmniejsza przekrwienie oraz nieprawidłowe 
unaczynienie brzegów powiek, wzbogacając re-
zultat terapeutyczny zabiegu o efekt estetyczny 
z zachowaniem pełnego profilu bezpieczeństwa.

Wskazaniem do zabiegu jest każde stadium 
MGD, zarówno czyste tylne, jak i  powikłane 
przednim zapaleniem brzegów powiek w prze-
biegu demodekozy. Zabieg nie wymaga spe-
cjalnego przygotowania ze strony pacjenta 
i  nie ogranicza jego codziennych aktywności, 
jest w pełni bezpieczny i  trwa zaledwie 15–20 

minut. Poza krótkotrwałym, przemijającym ru-
mieniem w okolicy pola impulsu nie stwierdzo-
no żadnych działań niepożądanych.

Zaleca się, aby pacjent nie wykonywał innych 
zabiegów medycznych / kosmetycznych nie tyl-
ko na leczonych obszarach, a ogólnie na całej 
twarzy, przez cały cykl zabiegów. Kolejne sesje 
dopasowujemy do obrazu klinicznego lub posił-
kujemy się zaleceniami producenta. MGD sto-
pień 1: od 1 do 2 zabiegów, interwał 0–15 dni; 
stopień 2: od 2 do 3 zabiegów, interwał 0–15–
30 dni; stopień 3: 3 zabiegi, interwał 0–15–30 
dni; stopień 4: 4 zabiegi, interwał 0–15–30–45 
dni. Przez co najmniej 15 dni po każdej sesji za-
leca się noszenie okularów przeciwsłonecznych 
oraz stosowanie filtrów ochronnych. Kolejny 
cykl wykonujemy po 6 i/lub 12 miesiącach.

Fototerapia w  połączeniu z  technologią IPL 
znajduje zastosowanie nie tylko w przypadkach 
leczenia zespołu suchego oka, zapalenia brze-
gów powiek, dysfunkcji gruczołów Meiboma, 
trądziku różowatego czy łojotokowego zapale-
nia skóry. Poza podstawową maską czerwoną 
dostępne są maski emitujące różne długości 
światła: żółta, czerwona i niebieska pozwalają 
na skuteczne leczenie aktywnej demodekozy 
oraz jęczmienia i gradówki nawet u dzieci. Tech-
nologie te wykorzystywane są również podczas 
nieinwazyjnych zabiegów liftingujących okolic 
oczu, w terapii obrzęków i zasinień powiek oraz 
jako zabiegi wspomagające leczenie po zabie-
gach plastyki powiek. Wskazania rozszerzamy 
też o  przygotowanie do zabiegów usunięcia 
zaćmy i chirurgii refrakcyjnej, tak aby możliwie 
najskuteczniej zoptymalizować stan home-

ostazy na powierzchni oka przed zabiegiem, 
szczególnie w  aspekcie wykonywanych pomia-
rów przedoperacyjnych. Według najnowszych 
doniesień zabiegi z wykorzystaniem IPL powin-
ny być złotym standardem w  przygotowaniu 
pacjentów do operacji usunięcia zaćmy, szcze-
gólnie gdy rozważamy wszczep soczewki mul-
tifokalnej oraz zabiegów chirurgii refrakcyjnej, 
zarówno rogówkowej, jak i soczewkowej. 

Edukujmy zatem i  angażujmy w  tę edukację 
zarówno kolegów okulistów i optometrystów, jak 
i pacjentów, pamiętając, że w naszej codziennej 
pracy wspierają nas nowe technologie oraz do-
świadczenie praktyków. Do zobaczenia na konfe-
rencji „Optometria kliniczna” w Katowicach.

Stojąc na stanowisku, że najważniejszy jest 
stały rozwój, dzielenie się wiedzą i umiejętność 
wykorzystywania nowych technologii, zapra-
szamy do organizacji szkoleń oraz warsztatów 
w  naszej placówce w  celu jeszcze lepszego 
diagnozowania i  leczenia pacjentów, nie tylko 
z  obszaru zaburzeń powierzchni oka oraz re-
frakcji. Jako kompleksowe centrum okulistycz-
ne z  interdyscyplinarnym zespołem dopasuje-
my program według Państwa potrzeb.

Kontakt w sprawie szkoleń: Aleksandra Czaj-
kowska, tel. +48 578 171 412, a.czajkowska@
swiatoka.pl.

wiadomości ze Świata Oka2 
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Wstęp
Operacje zaćmy są najczęściej wykonywanymi 
procedurami w  oddziałach okulistycznych. 
Przeprowadzane są u coraz młodszych pacjen-
tów, niejednokrotnie z  dobrą ostrością wzro-
ku. Aktualnie złotym standardem jest fako-
emulsyfikacja zaćmy przez małe cięcie – zabieg 
stosunkowo bezpieczny i zapewniający szybką 
rehabilitację widzenia, jednak niepozbawio-
ny powikłań. Zdarzają się one rzadko, jednak 
mogą prowadzić do utraty widzenia [1]. 

Epidemiologia zaćmy
Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
z  2014 roku wskazują na zaćmę jako jedną 
z głównych przyczyn, obok jaskry i AMD, upo-
śledzenia funkcji narządu wzroku na świecie. 
Nieleczona zaćma odpowiada za 51% przypad-
ków utraty wzroku na całym globie. Oszacowa-
no, że liczba osób chorujących na zaćmę wy-
niosła około 95 mln osób. Badania pokazują, 
że częstość występowania zaćmy wzrasta wraz 
z  wiekiem. Należy również zwrócić uwagę, że 
występowanie zaćmy jest powiązane ze zwięk-
szonym poziomem śmiertelności. Korelacja 
ta może wynikać z  występowania czynników 
ryzyka zaćmy, takich jak palenie papierosów, 
czy chorób układowych, jak np. cukrzyca typu 
II. Według danych WHO zaćma jest przyczyną 
50% przypadków zmniejszenia ostrości wzro-
ku w krajach rozwijających się i w 5% w krajach 

rozwiniętych. Jest to wynik ograniczenia do-
stępności do zabiegów usunięcia zaćmy przez 
czynnik ekonomiczny. 

W  Polsce w  2014 roku odnotowano łącznie 
około 340 tys. zachorowań, co daje łączną 
liczbę osób chorych na poziomie około 800 
tys. Szacuje się, że liczba zachorowań na za-
ćmę będzie się z roku na rok zwiększała. Jest 
to spowodowane starzeniem się społeczeń-
stwa. Ciekawy jest również fakt, że według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego roz-
poznanie zaćmy dotyczyło jedynie kobiet. Le-
czenie zmętnienia soczewki możliwe jest tylko 
i wyłącznie chirurgiczne. W 2017 roku w Polsce 
zostało wykonanych około 300 tys. zabiegów 
usunięcia zaćmy. Mimo to, liczba osób ocze-
kujących na ten zabieg wynosi ponad pół mi-
liona. Operacja usunięcia zaćmy jest jednym 
z  najczęściej wykonywanych zabiegów chirur-
gicznych na świecie. Liczba oczekujących po-
kazuje, jakim problemem współczesnego świa-
ta jest zaćma [2,3,4].

Patofizjologia zaćmy
Soczewka stanowi ważny element układu 
optycznego gałki ocznej. Jest położona po-
między tęczówką a ciałem szklistym (ryc. 1).

Soczewka ma dwuwypukły kształt i jest prze-
zroczysta. Jest strukturą awaskularną, nie 
jest unerwiona. Posiada dwie powierzchnie 
– przednią, bardziej płaską i  tylną – bardziej 

okulistyka

Zaćma – problem starzejącego się 
społeczeństwa, cz. I 
Epidemiologia, patogeneza, czynniki ryzyka

wypukłą. Centralne punkty tych powierzchni 
nazywane są biegunami – odpowiednio przed-
nim i  tylnym. Linia, która łączy oba bieguny, 
tworzy oś soczewki. Na połączeniu powierzch-
ni przedniej i  tylnej znajduje się równik so-
czewki, do którego przytwierdzają się włókien-
ka obwódki rzęskowej, biegnące od wyrostków 
ciała rzęskowego. Utrzymują one soczewkę 
w stałym i stabilnym położeniu (ryc. 2).

Dzięki zmianom napięcia włókienek, do 
których dochodzi podczas skurczu i  rozkur-

Dr n. med. MAŁGORZATA SEREDYKA-BURDUK
Klinika Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum 
w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu
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Ryc. 1. Na powyższej rycinie pomarańczowym prostokątem zaznaczono 
soczewkę (łac. lens), białym prostokątem tęczówkę (łac. iris), czerwonym 
prostokątem ciało rzęskowe (łac. corpus cilliare), a kolorem czarnym aparat 
wieszadłowy soczewki (łac. zonula ciliaris). [Opracowanie własne na 
podstawie (5)]
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czu mięśnia rzęskowego, dokonuje się zmiana 
ogniskowej soczewki. W  czasie skurczu włó-
kien okrężnych mięśnia rzęskowego włókienka 
soczewki są luźne, torebka soczewki nie jest 
napięta, a  sama soczewka staje się bardziej 
kulista – dochodzi do skrócenia jej ogniskowej 
i wzrostu mocy łamiącej. Umożliwia to obser-
wację przedmiotów z  bliży. Gdy mięsień rzę-
skowy rozkurcza się, włókienka soczewki i  jej 
torebka napinają się, soczewka się spłaszcza – 
w konsekwencji maleje jej moc łamiąca. Umoż-
liwia to obserwację przedmiotów z dali [6]. 

Histologicznie w  soczewce wyróżnia się to-
rebkę, nabłonek przedni oraz włókna soczew-
ki. Włókna leżące we wnętrzu soczewki formują 
jej jądra, natomiast leżące zewnętrznie, w są-
siedztwie torebki soczewki, tworzą jej korę [1].

Soczewka ludzka transmituje, pochłania 
i ogniskuje światło na powierzchni siatkówki. 
Wysoki współczynnik załamania światła (1,42) 
oraz przezroczystość soczewka zawdzięcza 
wysokiej zawartości białek rozpuszczalnych 
w wodzie – tzw. α, β i γ krystalin, stanowiących 
80–90% wszystkich białek soczewki. Chociaż 
stężenie białek w  soczewce jest większe niż 
50%, zachowuje ona przejrzystość, ponieważ 
białka soczewki nie ulegają agregacji. Dzieje 
się tak dlatego, że cząsteczki krystalin odpy-
chają się nawzajem, co utrzymuje niewielkie 
przestrzenie pomiędzy nimi. Rozmiar łańcu-
chów białkowych oraz przestrzeni pomiędzy 
nimi odpowiadają długości fali światła wi-
dzialnego. Dzięki uporządkowanej strukturze 
białek światło może więc przenikać soczewkę 
bez przeszkód. Z  drugiej strony, w  stanach 
patologicznych, cząsteczki białek łączą się ze 
sobą i  soczewka traci swoją przezroczystość. 
Światło napotyka na swojej drodze przeszko-
dy, ulega rozproszeniu – rozwija się zaćma [7].

Wysoką aktywność metaboliczną zapewniają 
soczewce komórki nabłonka, które znajdują się 
pod torebką przednią. Komórki te przez całe 
życie osobnicze proliferują i  przemieszczają 
się w kierunku równika soczewki. Tutaj nastę-
puje w nich szereg zmian biochemicznych, tra-
cą organella komórkowe, stają się nieaktywne 
metabolicznie, wydłużają się i  przekształcają 
w dojrzałe włókna soczewki. Włókna te migru-

wnętrzną powierzchnią błony komórkowej. 
Zauważono, że zmniejszenie wiązania wapnia 
zwiększa przepuszczalność błony i  zwiększa 
poziom wewnątrzkomórkowego wapnia, co 
sprzyja tworzeniu kryształów szczawianu wap-
nia oraz wiązaniu wapnia z  białkami nieroz-
puszczalnymi w  wodzie. Te procesy sprzyjają 
tworzeniu zaćmy jądrowej. Podwyższenie po-
ziomu wapnia wewnątrzkomórkowego nasila 
także różnicowanie komórek nabłonkowych 
i  powoduje powstanie zaćmy podtorebkowej. 
Wydaje się więc, że stosowanie leków regulują-
cych poziom wapnia może zostać w przyszłości 
wykorzystane w celu profilaktyki zaćmy [7,8].

Pewną, nie do końca poznaną rolę w meta-
bolizmie białek soczewkowych odgrywają kal-
painy – enzymy będące nielizosomalnymi en-
doproteazami zależnymi od wapnia. Brak tych 
enzymów prowadzi do podwyższenia poziomu 
uszkodzonych białek, redukuje przepusz-
czalność światła i  prowadzi do zaćmy. Z  ko-
lei nadmierna ich stymulacja, spowodowana 
wzrostem poziomu wapnia, może zwiększać 
rozpad białek i  także przyczyniać się do roz-
woju zaćmy. Wydaje się więc, że inhibitory kal-
pain mogą być pomocne w  niechirurgicznym 
leczeniu zaćmy. Jednakże rozmiar ich cząste-
czek i brak możliwości przenikania przez błony 
komórkowe ogranicza ich zastosowanie [8].

Wraz ze starzeniem się organizmu dochodzi 
do zmiany zabarwienia soczewki – staje się 
ona bardziej żółta, co ogranicza transmisję 
światła niebieskiego do siatkówki. Stwierdzo-
no, że soczewka osoby 20-letniej pochłania 
30% niebieskiego zakresu widma, natomiast 
osoby 60-letniej – aż 60%. Podstawową przy-
czyną zażółcenia soczewki są przemiany do-
konujące się w  strukturze białek, zwłaszcza 
krystalin. Wśród procesów modyfikujących 
białka soczewki wymienia się: metylację i ace-
tylację, w  których atom wodoru podstawiany 
jest odpowiednio przez grupę metylową lub 
acetylową oraz glikację i karbamylację, w któ-
rych do wolnych grup aminowych przyłączana 
jest glukoza lub kwas izocyjanowy. Na skutek 
zachodzących zmian dochodzi do zaburzenia 
funkcji białek, co wpływa na metabolizm włó-
kien soczewki. Przemianom białek sprzyjają 
takie schorzenia, jak cukrzyca i niewydolność 
nerek. Należy jednak pamiętać, że nasilają się 
one w zdrowym, starzejącym się organizmie na 
skutek wzrostu stężenia produktów fotooksy-
dacji. Zmiany w  strukturze białek zwiększają 
także ich podatność na uszkodzenie pod wpły-
wem światła ultrafioletowego [7,8].

Dodatkowo, oprócz procesów chemicznej 
modyfikacji, dokonuje się enzymatyczny roz-
kład białek, w który udział biorą m.in. kalpa-
iny. Zmienia to właściwości białek i powoduje 
ich strącanie, co wpływa na przezierność so-

ją w  kierunku jądra soczewki, które otaczają. 
Na skutek ciągłego zwiększania liczby włó-
kien dochodzi do stopniowego twardnienia 
jądra soczewki. Czynniki wzrostu pochodzące 
z  cieczy wodnistej, takie jak czynnik wzrostu 
fibroblastów – FGF (ang. fibroblast growth fac-
tor), naskórkowy czynnik wzrostu – EGF (ang. 
epidermal growth factor), insulinopodobny 
czynnik wzrostu – IGF (ang. insulin-like growth 
factor), płytkopochodny czynnik wzrostu – 
PDGF (platelet-derived growth factor) regulują 
proliferację komórek nabłonka soczewki, róż-
nicowanie do włókien soczewki oraz ich doj-
rzewanie. Jeśli stężenie tych czynników jest 
niewystarczające, wówczas procesy wzrostu 
zostają zaburzone, co zwiększa ryzyko rozwo-
ju zaćmy. Na skutek tych zaburzeń dochodzi do 
migracji niezróżnicowanych komórek nabłon-
ka spod torebki przedniej w kierunku bieguna 
tylnego. Tutaj komórki te ulegają metaplazji 
włóknistej, co przyczynia się do powstania 
zmętnień pod torebką tylną soczewki [8].

Utrzymanie homeostazy w soczewce jest pro-
cesem trudnym i złożonym. Zaburzenie funkcji 
na każdym etapie prowadzi do nieodwracal-
nych zmian w  składzie białkowym soczewki, 
pracy pompy metabolicznej i  elektrolitowej. 
Zaburzenia elektrolitowe zmieniają aktywność 
antyoksydacyjną, co zwiększa aktywność en-
zymów proteolitycznych. Wzrasta w soczewce 
odsetek białek nierozpuszczalnych w  wodzie, 
kosztem rozpuszczalnych w  wodzie krystalin. 
Utrata homeostazy jest początkiem powstania 
nieodwracalnych zmian w soczewce.

Zmiana ekspresji genów zaburza funkcjo-
nowanie enzymów, białek błonowych i  zaan-
gażowanych w  procesy metaboliczne włókien 
soczewki, co wpływa na: 

• wytwarzanie ATP,
• transport jonów przez błony komórkowe,
• metabolizm wapnia,
• szlaki antyoksydacyjne.
Dla przykładu – zaburzenie czynności bło-

nowej pompy sodowo-potasowej prowadzi do 
wzrostu stężenia sodu we wnętrzu komórek, 
co zwiększa ich osmolarność i prowadzi do ich 
obrzęku. To przyczynia się do nasilenia rozpro-
szenia światła przenikającego przez soczewkę. 
Ważnym czynnikiem regulującym przepusz-
czalność błon komórkowych jest wapń. Fizjo-
logicznie stężenie wapnia we wnętrzu włókien 
soczewkowych jest 10x niższe niż stężenie 
wapnia w  przestrzeni pozakomórkowej. Niski 
poziom wapnia utrzymywany jest dzięki aktyw-
nemu transportowi wapnia z  komórek przez 
błonę komórkową i błony organelli wewnątrz-
komórkowych, takich jak: aparat Golgiego, 
mitochondria, siateczka endoplazmatyczna 
oraz na skutek wiązania wapnia przez krysta-
liny. Wapń zewnątrzkomórkowy wiąże się z ze-

Ryc. 2. Na powyższej rycinie pomarańczowymi kropkami zaznaczono 
równik soczewki (łac. aequator), a pomarańczowymi kwadratami promienie 
soczewki (łac. radii). Zielonymi rombami została zaznaczona przednia 
powierzchnia soczewki (łac. facies anterior), a niebieskimi – powierzchnia 
tylna soczewki (łac. facies posterior). Żółtym kwadratem oznaczono biegun 
przedni soczewki (łac. polus anterior), a czerwonym biegun tylny soczewki 
(łac. polus posterior). Turkusowymi kropkami zaznaczono oś soczewki (łac. 
axis). [Opracowanie własne na podstawie (5)]
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czewki. Dochodzi także do zmian w funkcjono-
waniu jonowych pomp błonowych i zaburzenia 
gospodarki elektrolitowej. Białka zlokalizowa-
ne w  centrum soczewki, a  więc w  jej najstar-
szej części, są najbardziej stabilne, jednak 
wraz z wiekiem łańcuchy białek rozwijają się, 
dochodzi do ekspozycji grup tiolowych (-SH), 
ich utlenienia, co przyczynia się do agregacji 
białka i zmniejszenia transmisji światła przez 
soczewkę [8].

Kluczową rolę w patogenezie zaćmy odgrywa 
proces oksydacji. Dla zachowania przezierności 
soczewki niezwykle ważne jest utrzymanie ni-
skich poziomów tlenu. Wolne rodniki pochodzą 
zarówno ze źródeł endogennych (mitochon-
dria, peroksysomy, siateczka endoplazmatycz-
na, komórki fagocytujące), jak i  egzogennych 
(zanieczyszczenia, alkohol, dym tytoniowy, 
metale ciężkie, rozpuszczalniki przemysłowe, 
pestycydy, promieniowanie, leki – np. parace-
tamol). U ludzi młodych mitochondria komórek 
kory soczewki metabolizują tlen komórkowy, 
dzięki czemu utrzymywany jest niski poziom 
tlenu w  jądrze soczewki. Wraz z  upływem lat 
funkcja mitochondriów słabnie, zwiększa się 
produkcja nadtlenków, których stężenie w  ją-
drze soczewki wzrasta. Jednocześnie na gra-
nicy kory i  jądra soczewki rozwija się bariera 
utrudniająca przenikanie antyoksydantów, 
m.in. glutationu do jądra. W  następstwie do-
chodzi do nasilenia procesów oksydacji białek 
w  jądrze. W  przypadku podwyższenia stężenia 
reaktywnych form tlenu w  cieczy wodnistej na 
proces utlenienia narażone są szczególnie biał-
ka kory soczewki, z uwagi na bliskie sąsiedztwo 
z cieczą wodnistą. Biorąc pod uwagę powyższe 
mechanizmy, należy pamiętać o znaczeniu en-
zymów i antyoksydantów, takich jak glutation, 
kwas askorbinowy, tokoferol i karotenoidy, któ-
re utrzymują białka soczewki w stanie zreduko-
wanym [4,7,8].

Soczewka posiada ograniczone możliwo-
ści naprawy uszkodzeń i  regeneracji, dlatego 
może stracić przezierność na skutek:

• formowania nieprzejrzystych włókien so-
czewki,

• metaplazji włóknistej komórek nabłonka 
soczewki,

• zmętnienia komórek nabłonka soczewki,
• gromadzenia barwnika,
• akumulacji materiału zewnątrzkomórkowego,
• gromadzenia płynu w  przestrzeni po-

między włóknami soczewki, pod postacią 
szczelin i wakuol [7,8].

Czynniki ryzyka rozwoju zaćmy
Każde zmętnienie soczewki nazywane jest 
zaćmą. Na proces powstawania zmętnienia 
soczewki składa się wiele czynników. Jednym 
z nich jest wiek. Jest to pewnego rodzaju wy-

w jej korze. W cukrzycy typu II, zaćma rozwija 
się wolniej oraz jest tym bardziej nasilona, im 
dłużej trwa cukrzyca. Zazwyczaj zmętnienia 
dotyczą kory soczewki oraz jej tylnej torebki, 
rzadziej jej jądra. Innymi chorobami syste-
mowymi powodującymi zaćmę lub manifestu-
jącymi się objawami ocznymi – zmętnieniem 
soczewki – są m.in. zespół Lowe’a, zespół Al-
porta, dystrofia miotoniczna, a  także zespół 
Rothmunda-Thomsona, zespół Wernera i  ze-
spół Cockayne’a.

Występowanie chorób dermatologicznych 
również jest jednym z  czynników ryzyka wy-
stąpienia zmętnień soczewki. Embriologicz-
nie skóra i soczewka pochodzą z tkanki ekto-
dermalnej. Głównymi chorobami są przede 
wszystkim atopowe zapalenie skóry, ichtioza 
(tzw. rybia łuska) oraz nietrzymanie barwnika 
(incontitinentia pigmenti) [1,4,8].

Podsumowanie
Metabolizm soczewki jest procesem złożo-
nym i  nie do końca poznanym. Istnieje wiele 
czynników zmieniających strukturę soczewki 
i przyczyniających się do jej mętnienia. Pozna-
nie tych czynników być może pozwoli opraco-
wać w przyszłości skuteczne metody profilak-
tyki zaćmy. 
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padkowa działania szkodliwych czynników 
przez całe dotychczasowe życie, takich jak 
promieniowanie UV oraz promieniowanie joni-
zujące, toksyny i metale ciężkie, leki czy cho-
roby układowe. Wzrost ryzyka rozwoju zaćmy 
oscyluje w granicach 40. roku życia, jednakże 
u większości osób zmętnienia są widoczne po-
wyżej 55. roku życia. Zaćma występuje częściej 
u osób płci żeńskiej.

Ciekawi też fakt, że zaćma korowa występuje 
częściej u  osób rasy afroamerykańskiej, a  ją-
drowa u osób rasy białej. 

Promieniowanie UV-B jest również uważane 
za jeden z  czynników powodujących zaćmę. 
Wraz z wiekiem zdolność soczewki do ochrony 
przed UV maleje. Pod wpływem ultrafioletu 
dochodzi do powstawania reaktywnych form 
tlenu, co powoduje uszkadzanie struktur sta-
rzejącej się soczewki. Obecnie uważa się, że 
zwiększone ryzyko wystąpienia zaćmy jądro-
wej i korowej jest większe u osób, które w mło-
dości były narażone na zwiększoną ekspozycję 
na promieniowanie słoneczne. Również eks-
pozycja na promieniowanie jonizujące oraz 
naświetlania mają wpływ na powstanie zaćmy.

Palenie papierosów potrójnie zwiększa ryzy-
ko wystąpienia zaćmy jądrowej oraz jest łączo-
ne z powstaniem zaćmy tylnej podtorebkowej. 
Palenie tytoniu powoduje zmniejszenie en-
dogennych antyoksydantów. Należy również 
zwrócić uwagę, że dym tytoniowy zawiera me-
tale ciężkie, takie jak kadm, ołów czy miedź, 
które kumulują się w  soczewce i  są dla niej 
toksyczne. Rzucenie palenia zmniejsza ryzyko 
wystąpienia zaćmy. 

Do czynników ryzyka zaliczyć należy również 
występowanie chorób układowych, takich jak 
cukrzyca typu I  i  II. W  cukrzycy typu I  zaćma 
rozwija się szybko, tworząc białawe zmętnie-
nia pod przednią i tylną torebką soczewki oraz 

Czynniki genetyczne

•	 locus KCNAB1 na chromosomie 3 i locus CRYAA na chromosomie 21 zwiększa ryzyko wystąpie-
nia zaćmy jądrowej

•	 polimorfizm genowy, zawierający rs3754334, KLC1, APOE, XRCC1 Arg399GlN, GSTT1 i XPD 
Lys751Gln może mieć wpływ na powstanie zaćmy starczej

Dieta
•	 niedożywienie
•	 spożywanie węglowodanów o wysokim indeksie glikemicznym

Choroby systemowe
•	 wysokie ciśnienie krwi
•	 upośledzenie czynności nerek
•	 hipokalcemia

Choroby okulistyczne

•	 wysoka krótkowzroczność (zmętnienia jądrowe)
•	 duże druzy siatkówkowe (mieszane zmętnienia soczewki)
•	 zapalenie błony naczyniowej
•	 odwarstwienie siatkówki
•	 jaskra

Zabiegi okulistyczne
•	 witrektomia
•	 tamponada zewnętrzna gałki ocznej
•	 operacje przeciwjaskrowe

Oftalmotoksyczność leków
•	 antycholinoesterazy
•	 chloropromazyna
•	 steroidy

Urazy 
•	 uraz tępy i drążący gałki ocznej
•	 porażenie prądem

Tab. 1. Pozostałe czynniki ryzyka przyczyniające się do powstania zmętnień soczewki

okulistyka2 
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Tematyka RODO dla salonów optycznych, gabine-
tów, specjalistów ochrony wzroku została Państwu 
przedstawiona w trzech ubiegłorocznych numerach 
OPTYKI (4–6/2018). Teraz zajmiemy się wykonywa-
niem fotografii uczestnikom spotkań branżowych, 
reportażem dziennikarskim oraz ich publikacją.

Zastanówmy się, co dzieje się, gdy wybieramy się na 
konferencję branżową, event, szkolenie, spotkanie, do 
showroomu, a zdjęcia z tego wydarzenia zostaną opubliko-
wane w prasie, branżowym czasopiśmie czy w Internecie.

Temat jest bardzo obszerny, bowiem dotyka on wie-
lopłaszczyznowo następujących ustaw i przepisów:

1. Prawo autorskie
2. Prawo prasowe
3. Kodeks cywilny
4. Ustawa o ochronie danych osobowych
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE (RODO)
RODO obowiązuje – to fakt. Nadal można spotkać się 

z różnicami w interpretacji niektórych kwestii, nadal 
istnieją problemy ze zrozumieniem kolejności obo-
wiązywania (najpierw ustawy i przepisy prawa, potem 
Rozporządzenie) i  część osób to nadmiernie wyko-
rzystuje, a administratorzy nie bardzo wiedzą, na co 
mogą sobie pozwolić podczas przetwarzania danych 
– w tym przypadku dotyczy to wykonywania czy publi-
kacji zdjęć. Pod groźbą możliwej karą grzywny zama-
zują, nie publikują, kasują zdjęcia. Kto robi to źle? Na 
co możemy sobie pozwolić i czy coś się tak naprawdę 
zmieniło po wejściu Rozporządzenia w życie?

Przetwarzanie danych osobowych
Na początek warto przywołać tutaj 153 pkt pream-
buły RODO: „Prawo państw członkowskich powin-
no godzić przepisy regulujące wolność wypowiedzi 
i  informacji, w  tym wypowiedzi dziennikarskiej, 
akademickiej, artystycznej lub literackiej, z prawem 
do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Przetwarzanie danych osobowych 
jedynie do celów dziennikarskich lub do celów wy-
powiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej 
powinno podlegać wyjątkom lub odstępstwom od 
niektórych przepisów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli jest to niezbędne, by pogodzić prawo do ochro-
ny danych osobowych z prawem do wolności wypo-
wiedzi i  informacji, przewidzianymi w art. 11 Karty 
praw podstawowych”.

Przesłanki legalności przetwarzania danych oso-
bowych – inne niż zgoda osoby uprawnionej – przed-
stawiają się następująco:

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy (np. na wykonanie zdjęcia portretowe-
go), której stroną jest osoba, której dane doty-
czą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obo-
wiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(np. uzupełnienie danych klienta na fakturze VAT);

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony ży-
wotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 
lub innej osoby fizycznej (np. poszukiwania za-
ginionej osoby na podstawie zdjęcia);

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w  ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi;

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wyni-
kających z  prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów 
mają interesy lub podstawowe prawa i wolno-
ści osoby, której dane dotyczą, wymagające 
ochrony danych osobowych, w  szczególności, 
gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przypomnijmy sobie jeszcze, co to są dane oso-
bowe. W rozumieniu Ustawy o ochronie danych oso-
bowych za dane osobowe uważa się wszelkie infor-
macje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej – za dane osobowe 
z pewnością należy uznać zatem imię, nazwisko oraz 
wizerunek osoby fizycznej. Jeżeli artykuł nie będzie 
zawierał danych osobowych (a  jedynie informację 
o tym, iż w oznaczonym dniu odbyło się spotkanie, 
konferencja, itp., w których udział wzięła określona 
liczba osób), to dopuszczalne będzie jego opubliko-
wanie bez spełnienia dodatkowych wymogów.

Kodeks cywilny w  art. 23. informuje, iż „Dobra 
osobiste człowieka, jak w  szczególności zdrowie, 
wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub 
pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 
nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, arty-
styczna, wynalazcza i  racjonalizatorska, pozostają 
pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochro-
ny przewidzianej w innych przepisach.”

Ochrona wizerunku
Ochronę wizerunku gwarantuje także prawo autor-
skie. W art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych czytamy, że „rozpowszechnianie wize-

prawo w OPT YCE prawo w OPT YCE2 

Fotografia  
eventowo-konferencyjna. 
Publikacja w prasie a RODO

runku wymaga zezwolenia osoby na nim przedsta-
wionej”. Dobrem chronionym przez wspomniany wy-
żej przepis jest „autonomia każdej osoby w zakresie 
swobodnego rozstrzygania, czy i  w  jakich okolicz-
nościach jej wizerunek może być rozpowszechnio-
ny” (wyrok SA w  Krakowie z  19.12.2001 r., I  ACa 
957/01).

Jakie okoliczności możemy brać pod uwagę? 
Najczęstsze w  naszej branży spotkania to eventy, 
lokalne czy ogólnopolskie konferencje, a  także 
szkolenia organizowane przez firmy (producentów 
oraz dystrybutorów opraw, soczewek okularowych, 
kontaktowych).

Większość imprez i  spotkań branżowych jest za-
zwyczaj „rejestrowana” – uczestnicy dokonują wcze-
śniejszej rezerwacji. W naszej branży zazwyczaj każde 
spotkanie wymaga wcześniejszej rejestracji z różnych 
względów (oszacowania liczby chętnych i  przygoto-
wania odpowiedniej sali, cateringu, materiałów kon-
ferencyjnych, itp.). Na tego typu spotkaniach organi-
zator zobowiązany jest do podania nam następujących 
informacji: kto jest organizatorem spotkania, kto jest 
administratorem naszych danych oraz w jakim celu je 
przetwarza i czy będą one komuś przekazywane oraz 
w  jakim zakresie. I  zazwyczaj informacje te są nam 
przekazywane podczas np. rejestracji internetowej.

Organizator spotkania nierejestrowanego typu 
„open”, np. odbywającego się podczas imprezy plene-
rowej, powinien zapewnić dokładny regulamin wraz 
z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych.

Zgodność przetwarzania z prawem
Na początek warto wiedzieć, że RODO wskazuje na 
sześć warunków, których spełnienie (a przynajmniej 
jednego z nich) pozwala stwierdzić, że przetwarza-
nie danych osobowych nastąpiło zgodnie z prawem. 
Z  punktu widzenia fotografa czy dziennikarza naj-
ważniejsze są dwa z tych warunków.

Po pierwsze, przetwarzanie jest zgodne z  pra-
wem, jeśli jest ono niezbędne do wykonania umowy, 
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 
dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy. Jest to 
bardzo istotne udogodnienie, ponieważ dzięki nie-
mu nie ma konieczności uzyskiwania zgody klienta 
na przetwarzanie jego danych osobowych. Nie ma 
też potrzeby, aby nawet w pisemnych umowach za-
wierać zgodę na przetwarzanie danych, skoro zgoda 
i zakres przetwarzania wynika wprost z przedmiotu 
samej umowy. Przykładowo, jeśli fotograf wykonu-
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je na zlecenie klienta jego zdjęcie portretowe, to 
w celu wykonania zlecenia siłą rzeczy musi przetwo-
rzyć dane tego klienta – czyli zrobić zdjęcie, a tym 
samym utrwalić wizerunek klienta, będący danymi 
osobowymi.

Drugim warunkiem – w standardowych przypad-
kach warunków legalności przetwarzania – jest 
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie 
jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów. Jeśli więc fotografowana osoba 
wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
poprzez zamieszczenie jej zdjęcia w portfolio foto-
grafa na stronie internetowej, to fotograf będzie 
mógł w  ten sposób się promować. W  tym miejscu 
trzeba też wstępnie zaznaczyć, że RODO przewiduje 
dalsze wymogi odnośnie formy, treści i  warunków 
wyrażenia zgody.

Pamiętajmy również, że wizerunek chroniony jest 
nie tylko na podstawie przepisów o  ochronie danych 
osobowych, ale i Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Są to dwa różne, niezależne od siebie re-
żimy ochrony wizerunku i  w  niektórych przypadkach 
może okazać się, że choć RODO nie wymaga uzyskania 
zgody na przetwarzanie danych osobowych, to taki wy-
móg będzie wynikał z prawa autorskiego – i odwrotnie.

„Prawnie uzasadniony interes administra-
tora” jako przesłanka legalizująca
Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych 
w postaci wizerunku wymaga każdorazowej oceny. 
Przesłanką legalizującą dla przetwarzania tych da-

nych może być także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. 
niezbędność przetwarzania do celów wynikających 
z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora.

Dla każdego z  organizatorów spotkanie to rodzaj 
przedstawienia usług, oferty, produktów. Opublikowa-
na w mediach fotorelacja stanowi dla niego formę pro-
mocji i podpada pod art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

Inaczej ma się sprawa, gdy na takim spotkaniu znaj-
dują się przedstawiciele prasy (dziennikarze) – tutaj 
dochodzi nadrzędna Ustawa o prawie prasowym.

Publikacje prasowe a ochrona danych
Publikacja w prasie danych osobowych jest zaliczana do 
prasowej działalności dziennikarskiej, a ta, zgodnie z art. 
3a ust. 2 ustawy, nie podlega Ustawie o ochronie danych. 
Ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się do 
zbierania, opracowywania i przygotowywania, a także pu-
blikacji materiałów w prasie. Podstawę prawną działalno-
ści dziennikarskiej stanowią przepisy Prawa prasowego.

Jednocześnie według art. 14 ust. 6 Prawa praso-
wego nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej 
publikować informacji oraz danych dotyczących 
prywatnej sfery życia.

Rozpowszechnianie wizerunku – zgoda wy-
magana

1. Prawo autorskie. Zgodnie z art. 81 ust. 1 nie 
można rozpowszechniać cudzego wizerunku 
bez zgody osoby na nim przedstawionej. Regu-
ła ta obejmuje jednak trzy wyjątki:

a. osoba, której wizerunek ma być rozpowszech-
niony, jest osobą powszechnie znaną, a  jej 
wizerunek utrwalono w związku z pełnieniem 
przez nią funkcji publicznych (w szczególno-
ści politycznych, społecznych, zawodowych);

b. wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół 
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza;

c. osoba otrzymała umówioną zapłatę za po-
zowanie.

2. Prawo prasowe w art. 14 ust. 6 informuje, iż nie 
wolno bez zgody osoby zainteresowanej publi-
kować informacji oraz danych dotyczących pry-
watnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpo-
średnio z działalnością publiczną danej osoby.

3. Przepisy RODO także nie wprowadzają wymo-
gów dotyczących formy wyrażenia zgody na 
przetwarzanie. Istotna będzie jednak możli-
wość wykazania przez administratora – z uwagi 
na zasadę rozliczalności – która z  przesłanek 
legalizujących została spełniona, a w przypad-
ku rozpowszechniania wizerunku, że podmiot 
danych wyraził zgodę na przetwarzanie danych 
poprzez jego upublicznienie. Zgoda taka musi 
spełnić następujące wymogi, tzn. być dobro-
wolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna.

Dozwolone jest zatem wykonywanie i rozpowszech-
nianie zdjęć relacjonujących wydarzenia w postaci im-
prez bez uzyskiwania od każdego uczestnika zgody na 
wykorzystanie jego wizerunku tak długo, jak spełnione 
będą warunki wyrażone w art. 81 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
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o  prawie autorskim i  prawach pokrewnych, dotyczące 
wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości takiej 
jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza.

Wiadomo, że wyrażona zgoda musi być dobrowol-
na, konkretna, świadoma i  jednoznaczna. Jednak na 
gruncie przepisów prawa autorskiego ważne jest, aby 
osoba wyrażająca zgodę miała świadomość, w  jaki 
sposób jej wizerunek będzie rozpowszechniany. Bo-
wiem zgodnie z RODO zgoda jest nie tylko formalnym 
oświadczeniem woli, ale może ją stanowić także wy-
raźny gest, poza, ruch (np. udział w prelekcji), usta-
wienie się na ściance do zdjęć podczas konferencji, itp.

Na konferencjach, spotkaniach szkoleniowych czy 
nawet na uczelni możemy spotkać się z prośbą o nie-
wykonywanie zdjęć oraz o nienagrywanie osób pro-
wadzących czy też slajdów z prezentacji. Otóż może-
my spokojnie i bez obaw wykonywać takie zdjęcia czy 
rejestrować przebieg wydarzenia czy wykładu. Nie 
jest tutaj potrzebna żadna zgoda, a zakaz ze strony 
prelegentów czy organizatorów jest bezpodstawny. 
Prelegenci i  wykładowcy stają się osobami publicz-
nymi, a  materiały, jakie przedstawiają na slajdach, 
są oczywiście chronione prawami autorskimi, ale my 
możemy dla naszego wewnętrznego użytku wykony-
wać zdjęcia lub rejestrację wideo. Problemem będzie, 
gdy te zdjęcia i materiały objęte prawami autorskimi 
udostępnimy innym osobom (bez względu na to, czy 
uczestniczyły w spotkaniu, czy nie).

Co z mediami społecznościowymi?
Wszechobecne i chętnie wykorzystywane do komu-
nikacji z  klientami oraz sympatykami media spo-
łecznościowe to niemała zagwozdka.

Może inaczej – prawo do ochrony własnego wize-
runku było zawsze, stanowiła o tym „dawna” Ustawa 
o  ochronie danych osobowych, jednak po wprowa-
dzeniu RODO również właściciele portali wprowadzili 
odpowiednie mechanizmy pozwalające użytkownikom 
na większą prywatność. Przed wejściem Rozporządze-
nia w niektórych portalach usunięcie własnego konta 
było dość problematyczne. Najbardziej popularny ser-
wis społecznościowy, który jest najczęściej wykorzy-
stywany do kontaktu z  klientami zainteresowanymi 
daną tematyką, daje możliwość w opcjach ustawienia 
parametru zabraniającego oznaczanie zdjęć naszymi 
danymi. Podczas oznaczenia nas przez drugą stronę 
otrzymamy odpowiedni monit – wtedy decydujemy 
o tym, czy mają pojawić się nasze dane (imię i nazwi-
sko) przy konkretnych zdjęciach.

Pamiętajmy jednak, iż regulaminy zakładania 
konta np. na Facebooku wyraźnie stanowią, co na-
stępuje poniżej:

„W  przypadku treści objętych prawem własności 
intelektualnej (IP, ang. intellectual property), ta-
kich jak zdjęcia i  filmy, użytkownik przyznaje nam 
poniższe uprawnienia zgodnie z  wprowadzonymi 
przez siebie ustawieniami prywatności i ustawienia-
mi aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, 
zbywalną, obejmującą prawo do udzielania subli-
cencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą 
na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem 
własności intelektualnej publikowanych przez nie-

go w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim 
(Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem 
przez użytkownika treści objętych prawami własno-
ści intelektualnej lub konta, o  ile treści nie zostały 
udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.” 

Co wynika z przytoczonego fragmentu regulaminu, 
użytkownik serwisu przy każdym wprowadzeniu do 
serwisu treści objętych prawem własności intelektu-
alnej (zdjęcie, film, autorski tekst, etc.) niejako au-
tomatycznie udziela właścicielowi serwisu licencji na 
korzystanie ze wskazanych praw. Należy pamiętać, że 
licencja nie jest tożsama z przeniesieniem praw au-
torskich, tak więc autor nie traci praw autorskich do 
dzieła z chwilą jego umieszczenia w serwisie. Wska-
zana licencja (również zgodnie z  postanowieniami 
regulaminu) wygasa wraz z usunięciem treści z ser-
wisu lub wraz z usunięciem konta.

Bycie zapomnianym: czy zawsze możemy 
liczyć na usunięcie zdjęcia?
Zapisane w  RODO „prawo do bycia zapomnianym” 
(preambuła Rozporządzenia pkt 65) – wynikające 
z kolei z prawa do prywatności – nie jest bezwzględ-
ne. Każdy przypadek należy bowiem rozpatrywać in-
dywidualnie i zawsze zestawiać ze sobą różne warto-
ści chronione prawem. Art. 17 RODO zawiera punkty, 
w których nie działa „prawo do bycia zapomnianym”.

Administratorzy danych mogą odmówić ich usu-
nięcia, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesła-
nek, a przetwarzanie jest niezbędne:

a. do korzystania z prawa do wolności wypowie-
dzi i informacji;

b. do wywiązania się z  prawnego obowiązku 
wymagającego przetwarzania na mocy pra-
wa Unii lub prawa państwa członkowskiego, 
któremu podlega administrator, lub do wyko-
nania zadania realizowanego w  interesie pu-
blicznym lub w  ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi;

c. z  uwagi na względy interesu publicznego 
w  dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie 
z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d. do celów archiwalnych w  interesie publicznym, 
do celów badań naukowych lub historycznych lub 
do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, 
o  ile prawdopodobne jest, że prawo, o  którym 
mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni 
realizację celów takiego przetwarzania; 

e. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podsumowanie
Polskie prawo gwarantuje każdemu z  nas ochronę 
wizerunku. Zasadą jest, że nikt nie może rozpo-
wszechniać wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody. 
Mamy prawo sprzeciwić się każdemu przypadkowi 
rozpowszechniania naszego wizerunku bez zezwo-
lenia (pomijając wcześniej omawiane aspekty).

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osoby trze-
ciej musi być jednoznaczna – wyrażona tak, aby nie 
było żadnych wątpliwości co do zakresu i treści zgody 
osoby sportretowanej. W  każdym innym przypadku 
musimy uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerun-

ku osoby trzeciej i to niezależnie od tego, jakie relacje 
łączą nas z tą osobą oraz niezależnie od jej wieku.

Wybierając się na spotkanie zwróćmy uwagę na to, 
kto jest administratorem danych i jakie są zgody do-
tyczące późniejszej publikacji. Ważne jest, kto i w ja-
kim celu będzie wykorzystywał zdjęcia wykonywane 
podczas spotkania, eventu, konferencji. W przypad-
ku reportażu dziennikarskiego oraz promocji własnej 
firmy zastosowanie mają tu przepisy prawa praso-
wego. Jednak pozostałe zdjęcia autorstwa osób 
niezwiązanych z  dziennikarstwem czy fotografią, 
a stanowiące prywatny zbiór zdjęć, będą już wyma-
gać zgody na ich publikację. Na zdjęcia wykonane 
i upublicznione w innych miejscach niż prasa czy ma-
teriały organizatora można nie wyrazić zgody, a ich 
upublicznienie może nieść za sobą konsekwencje dla 
publikujących je. Czym innym zatem będzie publika-
cja zdjęć w prasie, reportażu, a czym innym w porta-
lach społecznościowych i  innych miejscach. Inaczej 
ma się sprawa z fotorelacją z uroczystych kolacji czy 
bankietów będących często elementem kilkudniowe-
go spotkania – tego rodzaju wydarzenie nie stanowi 
promocji organizatora, chyba że sama impreza ma 
charakter uroczystej gali i do niej się ogranicza.

Na koniec warto zaznaczyć, że w  końcu działamy 
również dla własnego dobra, wybierając się na tego 
rodzaju spotkania. Przedstawiciele, producenci, 
szkoleniowcy pomagają nam, przekazując wiedzę pro-
duktową czy sprzedażową – zatem promujmy również 
i swoją osobę, będąc częścią całości takich wydarzeń.
Jak zatem odnieść się do publikacji z  imprez, spo-
tkań, szkoleń branżowych? Możliwości jest kilka:

• Być wszędzie. Nic nie robić – traktować opu-
blikowane zdjęcia jako okazanie sympatii, 
wdzięczności i zainteresowania w stosunku do 
firm, produktów, szkoleń, w  których braliśmy 
udział oraz jako promocję własnej osoby.

• Być w tle. Oznacza to nic innego jak bycie czę-
ścią większego kadru, ogólnego, zbiorowego, 
bez możliwości publikacji zdjęć portretowych, 
ciasnych kadrów uwzględniających jako motyw 
główny naszą osobę.

• Być zapomnianym. Ale czy mamy taką możli-
wość? Otóż nie zawsze i  wszędzie. Reportaże 
dziennikarskie za podstawę do publikowania 
zdjęć ze spotkań uznają przepisy prawa pra-
sowego. Z  przymrużeniem oka można zalecić 
– nie wybieraj się na taką imprezę!

Mam nadzieję, że wreszcie wielu organizatorów 
spotkań i  eventów przestanie publikować zdjęcia 
„z tyłu sali” lub pokazywać tylko wycinki ze swoich 
wydarzeń. Organizatorzy konferencji czy admini-
stratorzy będą zgodnie z prawem informowali o ce-
lach publikacji, a uczestnicy będą cieszyć się pozy-
skaną wiedzą, nie myśląc tylko o zdjęciach.

Źródła
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 – RODO
2. Dz.U. 2018 poz. 1000 – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych
3. Prawo prasowe – Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 Ustawa z dnia 26 stycznia 
1984 r. Prawo prasowe
4. Prawo autorskie – Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z  dnia 4 lutego 
1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych
5. Kodeks cywilny (art. 23)
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Od maja 2018 roku zaczęło obowiązywać 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, 
zwane w  skrócie RODO. W  maju br. 162 usta-
wy prawa polskiego zostały dostosowane do 
przepisów związanych z  Rozporządzeniem. 
Przede wszystkim nie są to ustawy przejścio-
we – obowiązują i należało je wdrożyć. Jednak 
projekt był znany już od listopada 2018 roku, 
zatem śledząc go, można było przygotować się 
do planowanych zmian.

Pokrótce przedstawię, co zostało dostoso-
wane w kilku ważniejszych dla nas ustawach.

Kodeks pracy
Rekrutacja
Znowelizowano art. 221 par. 1 Kodeksu pracy, 
zawierający informacje, jakich danych praco-
dawca będzie mógł zażądać od kandydata. Są 
to: imię (imiona) i  nazwisko kandydata, data 
urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez 
kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawo-
dowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W  dotychczasowym brzmieniu ww. przepisu 
pracodawca mógł dodatkowo żądać od kan-
dydata podania imion rodziców oraz miejsca 
zamieszkania (adres do korespondencji). Zde-
cydowano jednak, że te dane nie są niezbędne 
pracodawcy do prowadzenia procesu rekru-
tacji, przy czym jest mowa o podaniu danych 
kontaktowych wskazanych przez kandydata 
do pracy. Oczywiście kandydat będzie mógł 
dobrowolnie w CV wskazać swój adres zamiesz-
kania, lecz jego brak nie może rodzić negatyw-
nych skutków dla tej osoby, a pracodawca nie 
może tych danych od niego żądać. Co więcej, 
pracodawca będzie mógł się domagać od kan-
dydata podania informacji o  wykształceniu, 
kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu 
dotychczasowego zatrudnienia tylko wtedy, 
gdy będzie to niezbędne do wykonywania pra-
cy na określonym stanowisku. Natomiast żąda-
nie innych danych od kandydata będzie co do 
zasady niedopuszczalne.

Orzeczenia lekarskie
W art. 229 Kodeksu pracy (Profilaktyczna ochro-
na zdrowia) doprecyzowano zakres orzeczeń le-
karskich możliwych do żądania od pracownika 
przyjmowanego do pracy u nowego pracodawcy. 
Będzie można zażądać aktualnego orzeczenia 
lekarskiego wraz ze skierowaniem na badania wy-
danym przez poprzedni zakład pracy, co zwalnia 
taką osobę ze wstępnych badań lekarskich, pod 
warunkiem, że:

• orzeczenie będzie aktualne;
• nowy etat zostanie nawiązany nie później 

niż 30 dni od rozwiązania / wygaśnięcia po-
przedniego;

• orzeczenie dotyczy warunków pracy odpo-
wiadających nowym, z  wyłączeniem prac 
szczególnie niebezpiecznych.

Po spełnieniu tych przesłanek pracodawca bę-
dzie mógł przechowywać takie orzeczenie i skie-
rowanie. W  przeciwnym wypadku będzie musiał 
je zwrócić przyjmowanemu do pracy, kierując go 
jednocześnie na badania wstępne.

Monitoring
Wizyjny
Odnośnie samego monitoringu wizyjnego oraz 
jego zakresu, oznaczeń i wprowadzenia go w miej-
scu pracy, pisałem już wcześniej w OPTYCE (nume-
ry 4–6/2018). Jest on dopuszczony tylko wtedy, 
gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpie-
czeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli 
produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, 
których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na 
szkodę. W  nowelizacji rozszerzono zapis o  brak 
możliwości stosowania monitoringu w  pomiesz-
czeniach związkowych.
Kont e-mail
Dopuszczony jest monitoring poczty e-mail 
pracowników. Warunkiem prowadzenia go jest 
wykazanie, iż jest niezbędny do zapewnienia 
optymalnego wykorzystania ich czasu oraz wła-
ściwego użytkowania udostępnionych narzędzi 
pracy. Powinno się to odbywać z uwzględnieniem 
i poszanowaniem tajemnicy korespondencji oraz 

Dostosowanie ustaw do RODO. 
Co się zmieniło w maju 2019 roku?

innych dóbr osobistych zatrudnionych. Podobnie 
jak w  przypadku standardowych kamer, należy 
poinformować pracowników o kontrolowaniu ko-
respondencji. Pracodawca, chcąc stosować mo-
nitoring w jakiejkolwiek formie, powinien zadbać 
o to, aby każdy pracownik mógł bez problemu za-
poznać się z zasadami jego stosowania oraz mieć 
stały i łatwy wgląd w dany dokument.

Dokumentacja medyczna
Zostało doprecyzowane wydanie kopii dokumen-
tacji medycznej. Wniosek o  udostępnienie do-
kumentacji medycznej może dotyczyć całej lub 
tylko wybranej jej części. Taki wniosek zostanie 
zrealizowany przez placówkę medyczną bezpłat-
nie. Przy następnym udostępnieniu tych samych 
dokumentów placówka medyczna będzie mogła 
pobrać stosowną opłatę.

Obowiązek informacyjny
Firmy, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracow-
ników i nie mają obrotu większego niż 2 mln euro 
netto rocznie, nie będą musiały bezpośrednio 
informować każdego, że przetwarzają jego dane 
osobowe. Wystarczy, że informację o tym, jak dłu-
go przetwarzają dane, na jakiej podstawie praw-
nej itp., wywieszą w widocznym miejscu w lokalu 
przedsiębiorstwa lub udostępnią na swojej stronie 
internetowej. W praktyce taki przepis da firmom 
wybór formy spełnienia obowiązku informacyjne-
go. Będą mogły zdecydować, czy zgodnie z RODO 
spełnić go aktywnie, np. na odwrocie faktury, wy-
syłając maila zawierającego niezbędne informa-
cje lub odsyłając do polityki prywatności, czy też 
zgodnie z ustawą o prawach konsumenta wywiesić 
informację w widocznym miejscu w lokalu lub udo-
stępnić ją na stronie www przedsiębiorcy. 

Czy i na ile są to ułatwienia dla samego praco-
dawcy, na ile dla pracownika lub kandydata do 
pracy – pozostawiam Państwu do oceny.

Źródła
1. gazetaprawna.pl
2. rp.pl
3. infor.pl
4. prawo.pl
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REWOLUCYJNE URZĄDZENIE POMIAROWE DNEYE® SCANNER.
• 4 wartości biometryczne brane pod uwagę przy kalkulacji soczewki
• mierzenie aberracji (HOA i LOA)
• jedyne urządzenie, które uwzględnia zmierzone parametry w produkcji soczewek
• tonometr, pachymetr, autorefraktometr i aberrometr w jedym urządzeniu
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Wielu dorosłych, a zwłaszcza specjalistów ochrony 
zdrowia (w tym wzroku), zwraca uwagę na narasta-
jący problem, związany z korzystaniem przez dzieci 
z najnowszych technologii, takich jak smartfony czy 
tablety i  inne coraz nowocześniejsze urządzenia 
elektroniczne. W  kwietniu Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) opublikowała nowe wytyczne, do-
tyczące czasu, jaki dzieci mogą spędzać z ekranami 
tych urządzeń [1]. Wynika z nich jasno, że do dru-
giego roku życia nie powinny mieć z  nimi w  ogóle 
kontaktu, a przez kolejne trzy lata może to być mak-
symalnie godzina dziennie. W maju natomiast World 
Council of Optometry oraz Brien Holden Vision Insti-
tute przeprowadziły tygodniową międzynarodową 
akcję Myopia Awareness Week, mającą na celu zwięk-
szanie świadomości na temat progresji oraz częstości 
występowania krótkowzroczności na świecie [2,6].

Problem ma skalę globalną. Z jednej strony urzą-
dzenia elektroniczne ułatwiają nam życie, z drugiej 
stają się realnym zagrożeniem w  wielu aspektach 
zdrowotnych. I jak wszyscy dobrze wiemy, nie doty-
czy to wyłącznie dzieci. Osoby przyjmujące pacjen-
tów w gabinetach zauważają, że wzrasta liczba osób 
z zaburzeniami akomodacji, wczesnymi problemami 
z suchym okiem i innymi problemami, pojawiającymi 
się w wyniku ilości i rodzaju pracy, jaką wykonują na 
co dzień nasze oczy.

Jeśli zaczniemy przyglądać się coraz nowszym 
raportom, dostarczanym przez różnego rodzaju fir-
my i ośrodki naukowe, zauważymy, że sytuacja na-
prawdę nie wygląda dobrze, a postęp cywilizacyjny, 
jakkolwiek wartościowo by nie wpływał na sposób 
naszego funkcjonowania (w końcu mamy łatwiejszy 
dostęp do wiedzy, usług, itd.), zaczyna mieć real-
ny wpływ na nasze życie rodzinne, zdrowie, relacje 
z bliskimi, osobiste samopoczucie. Być może to jest 
ten moment, kiedy warto sobie zadać bardzo proste, 
wręcz kuriozalne pytanie – czy właśnie takiej rze-
czywistości chcemy lub czy w ogóle jesteśmy na nią 
gotowi?

Przygotowując kilka ostatnich wpisów na bloga, 
przewertowałam mnóstwo wyników badań, staty-
styk i raportów. Gdyby chcieć zacytować je wszystkie, 
jeden cały numer OPTYKI mógłby nie wystarczyć. Wy-
brałam te, które wydają mi się najbardziej obrazowe 
i niestety nie są one zbyt optymistyczne, ale napraw-
dę warto się z nimi zapoznać.

„Żyjemy w  hiperinformacyjnym, sieciowym spo-
łeczeństwie. Współtworzymy je i  rozwijamy, korzy-
stając z  coraz wydajniejszych i  zaawansowanych 
urządzeń mobilnych, szerokopasmowych łączy in-
ternetowych oraz niezliczonych platform komuni-

kacyjnych. Bez większych ograniczeń – ale i głębszej 
refleksji – uczestniczymy w cyfrowej (nie)rzeczywi-
stości, poświęcając na nią coraz więcej czasu. Ciągle 
zalogowani, poszukujemy informacji, opinii, porad, 
rozrywki, chwili zapomnienia, przyjaźni i akceptacji. 
Pragniemy się dzielić, dyskutować, kupować, uczest-
niczyć, bywać, bawić się i relaksować, wyrażać siebie 
i swoje zdanie, obserwować innych, zachęcać i znie-
chęcać, chwalić i krytykować. Chcemy być zauważeni, 
chcemy nadążać, chcemy wyznaczać trendy, chcemy 
być JACYŚ. (…) Jesteśmy przebodźcowani, przein-
formowani, z jednoczesnym poczuciem „niebycia na 
bieżąco”, „niedoinformowania”, „niebywania”. Od-
nosimy wrażenie, że omija nas wszystko to, co dobre, 
ciekawe, wartościowe i ważne. Wypolerowane życie 
innych, pokazywane na mediach społecznościowych, 
staje się więc naszym niedościgłym i niespełnionym 
marzeniem.”

To tylko fragment, dokładnie wstęp do raportu 
badań „FOMO – Polacy a lęk przed odłączeniem” [3]. 
FOMO to skrót od angielskiego Fear Of Missing Out, 
czyli właśnie lęk przed odłączeniem. Od czego? Od 
świata zewnętrznego, od informacji, wydarzeń, od 
„życia”. Dzisiaj jesteśmy online prawie 24 godziny 
na dobę, w  zależności oczywiście od wykonywanej 
przez nas pracy i naszego trybu życia. Dzisiaj słowa 
„weekend, wolne, urlop” prawie nie mają racji bytu, 
o ile nie potrafimy postawić granicy pomiędzy życiem 
prywatnym i zawodowym, a okazuje się, że większość 
osób ma z tym ogromny problem. Wystarczy pobrać 
pocztę elektroniczną, wejść na Messengera czy za-
logować się w innej aplikacji i, jeśli mamy tam zna-
jomych z pracy, mamy też wszelkie informacje na jej 
temat. Nieważne, czy jest czwartek, godzina 22:00 
– przychodzi SMS, a może niedziela, godzina 15:00 
– dzwoni telefon. Wtorek – godzina 3:00 w nocy – 
słychać wibrację telefonu, bo właśnie dotarł e-mail 
od kogoś, kto nie może spać po drugiej stronie i przy-
pomniał sobie, że ma dla nas zadanie lub miał nam 
przekazać pilne informacje. Jesteśmy bez przerwy 
online.

FOMO to nie pracoholizm, nie jest to również uza-
leżnienie od samego Internetu. Chodzi o typowy lęk. 
FOMO ma konkretne objawy, które dotyczą kwestii 
zawodowych oraz prywatnych. Te objawy to bardzo 
często podenerwowanie oraz irytacja, problemy 
z koncentracją czy poczucie zwiększonego poziomu 
stresu. Bardzo charakterystyczne jest też odczucie 
przytłoczenia ilością informacji, ale jednocześnie 
obawa przed odcięciem od nich. Żeby tego było 
mało, mamy do czynienia już nie tylko z FOMO, ale 
również HPVS (Human Phantom Vibration Syndrome) 

– syndromem fantomowych wibracji. Okazuje się, że 
wiele osób doświadcza złudzenia wibrującego tele-
fonu. Przyznajcie się sami przed sobą – czy to brzmi 
znajomo? Jest również takie określenie jak nomofo-
bia (no mobile phone phobia) – lęk przed odłącze-
niem od telefonu i kontaktu z otoczeniem.

Zadajmy sobie teraz bardzo proste i – wydawać by 
się mogło – oczywiste pytanie: Jak dziecko może nie 
wyciągać ręki po telefon, skoro rodzic trzyma w ręku 
coś świecącego, często kolorowego? Jak dziecko ma 
nie być uzależnione od telefonu, skoro rodzic jest? 
Dzieci uczą się, naśladując, próbując, smakując, ob-
serwując, dotykając, itd. Dla dziecka rodzic czy opie-
kun jest bezwzględnym autorytetem w zachowaniu 
(przynajmniej dopóki autorytetem nie stanie się ko-
lega ze szkoły). Niektórzy rodzice mówią w gabinecie 
– „Daliśmy dziecku telefon tylko dlatego, że poszło 
do szkoły i  wszystkie inne dzieci miały, a  on nie. 
Czuł się gorszy!” Wszystkie inne dzieci mają telefony 
w szkole być może z tego samego powodu. Ewentu-
alnie po to, aby móc kontaktować się z  rodzicami, 
ale do tego przecież nie jest potrzebny smartfon ani 
tablet. Wystarczy urządzenie, które umożliwia wyko-
nanie połączenia lub napisanie SMS-a – komórka.

Naszą rolą jako specjalistów ochrony widzenia, 
osób pracujących z  klientem czy pacjentem w  celu 
poprawy jakości jego widzenia, a tym samym komfor-
tu życia jest również edukacja i rozmowa. Nie wcho-
dzenie z butami w życie klienta, wypytywanie, wtrą-
canie się i umoralnianie. Absolutnie nie. Rozmowa. 
Zauważanie problemu, pomoc w jego rozwiązywaniu, 
przekazywanie wskazówek. Jest tylko jeden zasadni-
czy problem. Dla dziecka autorytetem jest rodzic, 
a dla rodzica? W gabinecie być może specjalista. 

Miałam kiedyś w pracy osobę, z którą ściśle współ-
pracowałam, która razem ze mną badała pacjentów. 
Każdą wolną przerwę pomiędzy nimi spędzała na 
graniu w gry na smartfonie. Z początku wydawało mi 
się to zabawne, ale z czasem, kiedy nawet pacjenci 
zaczęli zwracać na to uwagę i ja zaczęłam dostrze-
gać, że taki wizerunek specjalisty, zwłaszcza zajmu-
jącego się wzrokiem, budzi wiele wątpliwości.

We wcześniej wspomnianym raporcie dotyczącym 
FOMO znajduje się grafika (s. 24–25), która pokazuje 
procentowo, jak wygląda korzystanie z mediów spo-
łecznościowych – zaraz po przebudzeniu, w trakcie 
posiłku, podczas podróży, spotkania ze znajomymi, 
a  nawet prowadzenia samochodu i  przechodzenia 
przez jezdnię, kończąc na korzystaniu z  urządzeń 
elektronicznych w  celu przeglądania mediów spo-
łecznościowych tuż przed zaśnięciem. Skala proble-
mu jest ogromna.

FOMO, HPVS, 
a może nomofobia?

Mgr inż. JUSTYNA NATER 
Optometrystka (NO14303)
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Innym równie obrazowym raportem jest ten 
opracowany przez firmę Symantec [4], którą mogą 
Państwo kojarzyć głównie dzięki Norton by Syman-
tec. Raport nosi nazwę „Moje pierwsze urządzenie” 
i  obejmuje badania przeprowadzone na grupie 
7000 rodziców (dzieci w wieku od 5 do 16 lat) z kra-
jów Bliskiego Wschodu i  Europy, w  tym z  Polski. 
Zawiera on nie tylko wyniki badań dotyczące dzieci 
oraz sposobu i czasu korzystania przez nie z urzą-
dzeń elektronicznych, uwzględnia również rodzi-
ców. Przedstawia ich wnioski na temat korzystania 
z  tych urządzeń, pokazuje wzrastające poczucie 
niemocy i  frustracji wynikające ze świadomości 
o nienajlepszym przykładzie do naśladowania dla 
ich dzieci. Jednak zdecydowanie najbardziej zaska-
kującym wynikiem tego badania jest część mówiąca 
o tym, że dzieci biorące w nim udział oceniły otrzy-
manie do ręki urządzenia elektronicznego na bar-
dziej satysfakcjonujące niż otrzymanie słodyczy. 
Wielu rodziców tych dzieci w badaniach przyznało, 
że owszem, chcieliby ograniczyć dzieciom czas spę-
dzany z urządzeniami elektronicznymi, ale nie mają 
pojęcia, jak to zrobić.

Jeszcze inny raport – raport Motoroli [5]. Wynika 
z  niego, że dla wielu osób posiadanie urządzenia 
elektronicznego i spędzanie czasu na jego użytkowa-
niu jest niemal równie ważne, jak posiadanie przyja-
ciela czy spędzanie czasu z rodziną. 

Wracając jeszcze do badań firmy Symantec: ro-
dzice w  większości przyznali, że zauważyli spadek 
jakości snu u dzieci i problemy z zasypianiem. Świa-
tło niebieskie. Pobudzenie, bezsenność, zaburzony 
rytm dobowy. Pytanie brzmi, czy tylko smartfon 

i komputer emitują światło niebieskie? A co z ener-
gooszczędnym oświetleniem? „Przestymulowanie” 
to słowo klucz dla całego tego artykułu.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
niepokojący (przynajmniej dla nas, zajmujących się 
wzrokiem) aspekt. Wiele analiz, wyników badań, za-
leceń, porad dostępnych w sieci, opisanych wad i za-
let korzystania z urządzeń elektronicznych, dotyczy 
zachowania dzieci i dorosłych, rozwoju psychicznego 
i jego zaburzeń, itp. Badania skupiają się na pogor-
szeniu jakości snu, nerwowości, rozwoju emocjo-
nalnym. Dopóki nie zaczniemy wyszukiwać typowo 
takich wyników, które będą dotyczyły wzroku, jak 
choćby te przedstawiane w  raportach Brien Hol-
den Vision Institute [6], trudno znaleźć wzmiankę 
o wpływie wyżej wspomnianych czynników na wzrok. 

Wzrok, który przekazuje nam ponad 80% informa-
cji o otaczającym nas świecie. Najwięcej ze wszyst-
kich zmysłów. Dziecięce oczka rozwijają się bardzo 
intensywnie i  szybko przez pierwsze lata życia. Od 
ich rozwoju, od jakości i  komfortu widzenia, od 
zdrowia dziecięcych oczu zależy NAPRAWDę bardzo 
WIELE. Mało tego, to, w jaki sposób będzie się roz-
wijał wzrok, będzie miało wpływ na rozwój ogólny. 
Gabinet optometryczny, okulistyczny, ortoptyczny, 
gabinet terapii widzenia, salon optyczny – to są miej-
sca, w których powinno się o tym rozmawiać, skoro 
wciąż tak często temat jest pomijany w ogólnych ba-
daniach. Dlatego to ważne, żeby potrafić przekazać 
klientom czy pacjentom odpowiednie wskazówki. 
A są nimi na przykład konieczność umawiania siebie 
i  dziecka na regularne badania wzroku oraz infor-
mowanie pacjenta, w  jakim terminie takie badania 

powinny się odbywać. Dodatkowo: potrzeba odpo-
czynku od pracy, nie tylko dla umysłu, ale i dla oczu – 
przypominanie pacjentom o systematycznych prze-
rwach w pracy wzrokowej w bliskich odległościach. 
Informowanie klientów o  nowych możliwościach, 
takich jak soczewki ze wsparciem akomodacji, po-
włoki odcinające nadmiar światła niebieskiego, ale 
również aplikacje zmniejszające ilość tego światła 
w samym ekranie urządzenia. W gabinecie powinno 
się też podkreślać istotę aktywności fizycznej, prze-
bywania na świeżym powietrzu, nawadniania organi-
zmu, itp. Jeśli w domu są dzieci (a nawet jeśli ich nie 
ma), warto pomyśleć o przestrzeniach „wolnych od 
elektroniki”, takich jak choćby sypialnia czy jadalnia.

I  na koniec moja prośba, abyśmy zastosowali 
powyższe rady także w  stosunku do siebie i  na-
szych dzieci. Choć może to brzmieć niewiarygod-
nie, kiedy wychodzi „spod pióra” osoby pracującej 
nad edukacją w  sieci i  będącej online wiele go-
dzin w  ciągu doby, sama staram się przestrzegać 
tych zasad, choć nie zawsze jest łatwo. Mawiają, 
że szewc bez butów chodzi. Ale na pewno łatwiej 
jest nie mieć butów niż mieć problemy z  widze-
niem i z tym, mam nadzieję, wszyscy się zgadzamy. 

Piśmiennictwo
1. WHO nowe wytyczne: www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-
up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
2. WHO o myopii: www.who.int/blindness/causes/MyopiaReportforWeb.pdf
3. Raport FOMO: www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/1992/FOMO.%20
Polacy%20a%20lęk%20przed%20odłączeniem%20-%20raport%20z%20
badań.pdf
4. Raport Symantec: https://now.symassets.com/content/dam/norton/global/
pdfs/reports/Norton_My_First_Device_Report_Oct_2018_Final.pdf
5. Raport Motorola: www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/docu-
ments/2018-02/motorola-phone-life-balance-study-topline-2018-02-21.pdf
6. Brien Holden Institute: www.brienholdenvision.org/news/item/57-1-billion-
people-at-risk-of-blindness-by-2050.html
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Piśmiennictwo: 

* W oparciu o wyniki badań klinicznych nad soczewkami kontaktowymi AIR OPTIX® AQUA, AIR OPTIX® AQUA Multifocal i AIR OPTIX® for Astigmatism.  
1. Dumbleton K, Woods C, Jones L, Fonn D. The impact of contemporary contact lenses on contact lens discontinuation. Eye Contact Lens. 2013;39(1):93-99. 2. W oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w USA wśród specjalistów i pacjentów w wieku ponad 40 lat, stosujących 
soczewki kontaktowe AIR OPTIX® plus HydraGlyde® przez 30-dniowy okres próbny. Pacjenci biorący udział w ankiecie stosowali płyny do pielęgnacji soczewek OPTI-FREE® PureMoist® lub AOSEPT® Plus with HydraGlyde® przez cały okres objęty badaniem. Uczestnicy wypełniali ankiety na 
początku badania i po wypróbowaniu badanych soczewek (i płynów do pielęgnacji) przez 30 dni (n = 59); dane Alcon 2017. 3. Nash W, Gabriel M. Ex vivo analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye 
Contact Lens. 2014;40:277-282. 4. Nash W, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110. 5. Lemp J, Kern J. On-eye performance of lotrafilcon B lenses packaged 
with a substantive wetting agent. Prezentacja plakatowa podczas dorocznej konferencji American Optometric Association; 21-25 czerwca 2017; Waszyngton, D.C. 6. Rex J, Knowles T, Zhao X, Lemp J, Maissa C, Perry SS. Elemental composition at silicone hydrogel contact lens surfaces. Eye Contact 
Lens. 2018; doi 10.1097/ICL.0000000000000454. [Publikacja elektroniczna przed oddaniem do druku]. 7. Pomiary in vitro i ex vivo kąta styku soczewek sferycznych przed założeniem, wykazano znaczenie na poziomie 0,05; dane Alcon 2009. 8. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospektywne 
badanie soczewek z lotrafilconu B lenses, porównujące 2- i 4-tygodniowe okresy noszenia pod względem wskaźników obiektywnych i subiektywnych, obejmujących zdrowie, komfort i jakość widzenia. Eye Contact Lens. 2013;39(4):290-294. 9. Lemp J, Kern J. A comparison of real time and recall 
comfort assessments. Optom Vis Sci. 2016;93:Abstrakt elektroniczny 165256. 10. Lemp J, Zhao X, Perry S. Retention of packing solution comfort agents. Plakat zaprezentowany na: 2017 Prezentacja plakatowa podczas dorocznego posiedzenia American Academy of Optometry, 11-14 października 2017; 
Chicago, USA. 11. Prospektywne naprzemienne badanie kliniczne z podwójnym maskowaniem. Ocena sześciu nocy noszenia soczewek z lotrafilconu B z dodatkiem Packaging Additive w trybie przedłużonym; dane Alcon 2007. 12. Informacja wewnętrzna od osób projektujących konstrukcję 
PRECISION PROFILE™ soczewki multifokalnej; dane Alcon 2016. 13. Informacja wewnętrzna w sprawie wielkości źrenicy pochodząca od osób projektujących konstrukcję PRECISION PROFILE™ soczewki multifokalnej; dane Alcon 2016. 14. Lemp J, Muya L, Driver-Scott A, Alvord L. A comparison 
of two methods for assessing wetting substantivity. Plakat zaprezentowany na: 2016 Global Specialty Lens Symposium (GSLS); 21-24 stycznia 2016; Las Vegas, NV. 15. Marx S, Sickenberger W. Wettability of different silicone hydrogel lens materials and blister solutions measured using non-invasive 
keratographic drying up time (NIK-DUT). Optom Vis Sci. 2016;93:E-abstract 165113. 16. Tucker R, Lemp J, Guillon M. In vitro and on eye wettability of lotrafilcon B lenses packaged with a substantive wetting agent. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2017;58: ARVO E-Abstract 3070. 17. W oparciu 
o wyniki randomizowanego, kontrolowanego badania naprzemiennego z udziałem 121 objawowych użytkowników soczewek kontaktowych w wieku prezbiopijnym, stosujących dotychczasowy płyn uniwersalny i AOSEPT® PLUS with HydraGlyde® (po 30 dni każdy) z nową parą dotychczasowych 
soczewek kontaktowych; dane Alcon 2017. 18. W oparciu o wyniki randomizowanego, kontrolowanego badania naprzemiennego z udziałem 121 objawowych użytkowników soczewek kontaktowych w wieku prezbiopijnym, stosujących dotychczasowy płyn uniwersalny i OPTI-FREE® PureMoist® 
(po 30 dni każdy) z nową parą dotychczasowych soczewek kontaktowych; dane Alcon 2017. 19. Bauman E, Lemp J, Kern J. Material effect on multifocal contact lens fitting of lenses of the same optical design with the same fitting guide. Prezentacja plakatu na konferencji British Contact Lens 
Association (BCLA); 9-11 czerwca 2017; Liverpool, Wielka Brytania. 20. W randomizowanym badaniu prowadzonym w 20 ośrodkach (Wielka Brytania, USA i Kanada) z udziałem 182 osób z początkami lub zaawansowaną prezbiopią, noszącym miękkie soczewki kontaktowe jednodniowe lub 
planowej wymiany; dane Alcon 2017.

* W porównaniu do dotychczasowych soczewek planowej wymiany (miesięcznych lub dwutygodniowych). Ocena sferycznych soczewek kontaktowych AIR OPTIX® plus HydraGlyde®.

Wyniki przeprowadzonego niedawno badania pokazały, że 66% użytkowników w  wieku 40 lub 
więcej lat doświadcza suchości bądź dyskomfortu w  trakcie noszenia dotychczasowych soczewek 
dwutygodniowych lub miesięcznych2. Tylko 36% respondentów stwierdziło, że stosowane przez nich 
soczewki pozostają „nawilżone od założenia do zdjęcia”2. Ponieważ tak niski odsetek prezbiopów 
jest zadowolonych z soczewek i uznaje je za komfortowe, nic dziwnego, że wiele osób rezygnuje 
z ich noszenia.

Konstrukcja tego typu badań satysfakcji nie zawsze daje uczestnikom pole do wyrażenia opinii 
na temat chęci noszenia soczewek kontaktowych, gdyby te spełniały ich oczekiwania dotyczące 
komfortu. Tymczasem znaczna część osób, które rezygnują z  soczewek multifokalnych, 
wcześniej przez wiele lat użytkowała soczewki kontaktowe i  z  żalem odchodzi od tej metody 
korekcji. Warto zatem wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i  potrzebom, aplikując soczewki 
AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal, które łączą w  sobie kilka opracowanych przez fi rmę 
Alcon technologii w jednym wyjątkowym produkcie, spełniającym zmienne potrzeby dzisiejszych 
pacjentów prezbiopijnych.

Technologia SmartShield™ stosowana we wszystkich soczewkach z  rodziny AIR OPTIX® jest 
umieszczona na stałe na powierzchni soczewki, zapewniając doskonałą odporność na osadzanie 
się zanieczyszczeń3-5, minimalny kontakt z  silikonem6 oraz podwyższoną zwilżalność7, dzięki 
czemu utrzymuje stały poziom komfortu od 1. do 30. dnia noszenia8,9*. Składnik nawilżający Aqua 
zwiększa zwilżalność soczewek i podnosi komfort noszenia od razu po założeniu10,11. Konstrukcja 
PRECISION PROFILE™ stosowana w  soczewkach multifokalnych fi rmy Alcon opiera się na 
umieszczeniu w centrum soczewki części do bliży, która współdziała z naturalną funkcją źrenicy 
oraz umożliwia płynny przyrost mocy, poprawiając widzenie w bliży, a jednocześnie zapewniając 
łatwe przechodzenie między strefami bliży, dali i dystansów pośrednich12,13.

Soczewki AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal od poprzedniej generacji soczewek 
AIR OPTIX® AQUA Multifocal odróżnia zastosowanie formuły HydraGlyde® Moisture Matrix. 
To zaawansowany środek poprawiający zwilżalność powierzchni soczewki, który tworzy 
długotrwałą warstwę wilgoci otaczającą soczewkę14-16. Technologia HydraGlyde® jest stosowana 
również w płynach do pielęgnacji soczewek fi rmy Alcon – AOSEPT® PLUS with HydraGlyde®  na 
bazie nadtlenku wodoru do czyszczenia i dezynfekcji soczewek oraz OPTI-FREE® PureMoist®.

Starzejące się oczy odczują korzyść z działania formuły HydraGlyde® Moisture Matrix. Podczas 
wspomnianego wcześniej badania użytkownicy soczewek kontaktowych w wieku od 40 do 70 lat 
wyrazili niezadowolenie z dotychczasowych soczewek dwutygodniowych i miesięcznych przed 
zmianą na soczewki sferyczne AIR OPTIX® plus HydraGlyde® na miesiąc. Respondenci preferowali 
soczewki AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, które pozostawały nawilżone i komfortowe2 (Ilustracja 1).
Badania kliniczne potwierdziły również, że regularne stosowanie płynów HydraGlyde® do 
pielęgnacji soczewek multifokalnych pozwala ograniczyć ich suchość i  zapewnia lepszy 
komfort widzenia podczas korzystania z urządzeń elektronicznych oraz wykonywania różnych 
aktywności17,18.

Dzięki soczewkom kontaktowym AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal i  płynom do ich 
pielęgnacji zawierającym HydraGlyde® możesz zaoferować swoim pacjentom z  prezbiopią 
wyjątkowy komfort użytkowania soczewek. Ponieważ AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal 
należą do rodziny soczewek multifokalnych fi rmy Alcon, możemy stosować do ich aplikacji ten sam 
skuteczny proces dopasowania opracowany przez Alcon. Pozwala on aż w 96% przypadków 
dopasować soczewki z  sukcesem już podczas pierwszej wizyty, przy użyciu nie więcej niż 
2 soczewek na każde oko19,20.

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal wykorzystują technologie i  oferują rozwiązania 
pozwalające osobom z prezbiopią nosić z powodzeniem soczewki kontaktowe.

Tekst sponsorowany przez Alcon

Dyskomfort, suchość i słaba jakość widzenia to najczęściej wymieniane powody rezygnacji 

z soczewek kontaktowych przez osoby w wieku prezbiopijnym1

Ilustracja 1

Użytkownicy w wieku powyżej 40 lat, zgadzający się z podanym stwierdzeniem2
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NOWE soczewki kontaktowe AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal 
zapewniają pacjentom z prezbiopią wyraźne widzenie i pozwalają
cieszyć się komfortem zupełnie jak noszenie ulubionych dżinsów.

Komfort przez cały dzień, każdego dnia8,9*

Zapytaj swojego przedstawiciela o soczewki 
z rodziny AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Multifocal. 

Wypróbuj je już dziś!

Zapytaj swojego przedstawiciela o soczewki 

*Na podstawie badań klinicznych z użyciem soczewek kontaktowych AIR OPTIX® AQUA.
**Na podstawie badań klinicznych z użyciem soczewek kontaktowych AIR OPTIX® AQUA Multifocal. 

AIR OPTIX®, AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, HydraGlyde®, SmartShield™ są znakami towarowymi firmy Alcon. 

Piśmiennictwo: 1. Nash W, Gabriel M. Ex vivo analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye Contact Lens. 2014;40(5):277-282. 2. Nash W, Gabriel M, Mowrey-Mckee M. 
A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110. 3. Badania in vitro, pomiar utrzymania nawilżenia soczewki po 16 godzinach; dane Alcon 2015. 4. Lemp J, Kern J. On-eye 
performance of lotrafilcon B lenses packaged with a substantive wetting agent. Poster presented at Optometry’s Meeting, the Annual Meeting of the American Optometric Association; June 21-25, 2017; Washington, D.C. 5. W prospektywnej, krzyżowej, pojedynczo 
maskowanej próbie klinicznej. Porównianie soczewek lotrafilcon B w stosunku do multifokalnych soczewek PureVision wśród osób z początkową prezbiopią; dane Alcon 2008. 6. Wewnętrzna nota projektantów konstrukcji multifokalnej ALCON® PRECISION PROFILE™; 
dane Alcon 2016. 7. Woods J, Woods C, Fonn D. Visual performance of a multifocal contact lens versus monovision in established presbyopes. Optom Vis Sci. 2015;92(2):175-182. 8. Lemp J, Kern J. A comparison of real time and recall comfort assessments. Optom Vis 
Sci. 2016;93:E-abstract 165256. 9. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort and vision. Eye Contact Lens. 2013;39(4):290-294.

Zapoznaj się z instrukcją zawierającą pełną informację na temat użytkowania, pielęgnacji i bezpieczeństwa.

PL-AHM-1900001  Alcon Polska Sp. z o.o., Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska, tel.: +48 22 820 34 50

Formuła HydraGlyde® Moisture Matrix 
utrzymuje nawilżenie soczewek przez cały dzień3,4.

Technologia SmartShield™ zapewnia ochronę
przed zanieczyszczeniami przez cały miesiąc1,2*.

*Na podstawie badań klinicznych z użyciem soczewek kontaktowych AIR OPTIX® AQUA.
**Na podstawie badań klinicznych z użyciem soczewek kontaktowych AIR OPTIX® AQUA Multifocal. 

Zaawansowana konstrukcja soczewki umożliwia wyraźne 
widzenie na każdą odległość, od bliży do dali5-7**.

NOWOŚĆ

 Multifocal 
zapewniają pacjentom z prezbiopią wyraźne widzenie i pozwalają

Komfort przez cały dzień, każdego dnia8,9*

Zapytaj swojego przedstawiciela o soczewki Zapytaj swojego przedstawiciela o soczewki 

 Multifocal 
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Dlaczego Kołobajki? 
Ano dlatego, że zaczynaliśmy od robienia bajek, 
ale nie takich zwykłych! Robimy bajki dotykowe. 
Niby wszystkie bajki można dotknąć, ale nasze 
mają specjalną właściwość. Można je poprzez to 
dotykanie oglądać. Każda ilustracja w nich jest 
wypukła. Składają się na nią przeróżne materiały 
o  bardzo różnorodnych fakturach. Każda faktu-
ra odpowiada innemu kolorowi, a nawet innemu 
charakterowi przedstawionego obiektu. Dzięki 
temu nasze bajki są dosłownie … kolorowe w do-
tyku. Na pokładzie naszej pierwszej bajki mamy 
miedź, silikon, plastik, kilka rodzajów tkaniny, 
tekturę, folie, papier ścierny, drewno i inne. Baj-
ka ta nosi tytuł „Morskie przygody kapitana Seo” 
(fot. 1) i będziemy o niej jeszcze opowiadać niżej.

Co jeszcze robimy? 
Napisałem, że zaczęliśmy od robienia bajek i to 
prawda. Teraz robimy o  kilka rzeczy więcej. Po-
zostając jeszcze w kategorii produktów, właśnie 
wprowadzamy do obiegu sensoryczne memory. 
Memory? Chodzi o tę grę planszową z różnymi 
obrazkami, ale o takich samych pleckach – trzeba 
zapamiętać ich pozycje i szukać par. Wpływanie na 
kilka zmysłów jest zawsze fajniejsze niż tylko na 
jeden. Dlatego zamiast zwykłych obrazków umie-
ściliśmy różne faktury, różniące się między sobą, 
ale nie tylko o fajność tu chodzi. Dzięki takiemu 
zabiegowi w tę grę mogą grać osoby niewidome, 
słabowidzące oraz widzące. Ostatnio dowiedzie-

liśmy się czegoś ciekawego z Waszej – drodzy 
optometryści, optycy, okuliści i wszyscy czytelnicy 
OPTYKI – branży. Otóż ponoć memory są wyko-
rzystywane przy leczeniu zeza. Bardzo ciekawy 
temat! Będziemy drążyć!

Jeżeli chodzi o usługi, zajmujemy się prowadze-
niem różnych warsztatów. Przygodę z prowadze-
niem zajęć zaczęliśmy od „Mojej pierwszej strony 
dotykowej” i zrobiły one furorę wśród dzieciaków. 
Opowiadaliśmy o tym, kim był Louise Braille, opro-
wadzaliśmy po pomieszczeniu „po ciemku”, rozma-
wialiśmy o dostosowaniach dla niewidomych w in-
frastrukturze i na koniec najlepsze: tłumaczyliśmy 
zasady tyflografii i wpuszczaliśmy dzieciaki w wiel-
ką kopę materiałów. Mogły kreatywnie się wyszaleć 
i stworzyć swoje ilustracje dotykowe. Powstawały 
naprawdę bajeczne prace, takie jak te na zdjęciu 
poniżej (fot. 2, 3 – prace dzieci z  warsztatów). 

Później powstały równie ciekawe zajęcia z  two-
rzenia swojego zestawu memorów sensorycznych 
albo zajęcia z druku 3D i rysowanie długopisami 
3D. Ostatnio zaczęło się już kompletne pozytywne 
szaleństwo, bo prowadziliśmy zajęcia z przedsię-
biorczości, makrofotografii, animacji poklatkowej 
i mediów społecznościowych.

Jak powstają nasze książki i gry? 
Przede wszystkim powstają w pozytywnej atmos-
ferze. Wiecie, kiedy najlepiej robi się bajki? Pod-
czas oglądania bajek animowanych. Niestety, 
granie w memory podczas robienia memorów już 
nie działa.

A  tak na poważnie. Chyba każdy pomysł zro-
dził się trochę inaczej. Pierwszy szkic „Morskich 
przygód kapitana Seo” powstał przy zbliżającym 
się deadlinie na zgłoszenie bajki dotykowej na 
konkurs, o 5 nad ranem, w przypływie weny. Liski 
powstały z  lubości do wierszyka z  dzieciństwa. 
Memory powstały z chęci wykorzystania odpadu, 
który pozostał podczas tworzenia ścianki senso-
rycznej (fot. 4).

Nasze produkty bardzo często powstawały na 
zamówienie. Jednak za każdym razem, po pier-
wotnym impulsie, była to ciężka praca. Research, 
burza mózgów, zbieranie najlepszych pomysłów, 
wykonywanie prototypów, testowanie na sobie, 
naszych widzących i  niewidomych znajomych. 
Kolejne pomysły i udoskonalenia. Niestety, po ko-
lorowym i miłym procesie Design Thinking często 
przychodziło nam mierzyć wyidealizowany projekt 
z realiami rynku, szukać rozsądnych cenowo ma-
teriałów, tworzyć łańcuszek dostaw, itd. W pracy 
ręcznej lubimy to, że nawet po dwóch latach po 
premierze produktu, jeżeli otrzymamy dobrą su-
gestię lub na coś wpadniemy, możemy to wprowa-
dzić. Niskonakładowość daje cudowną swobodę 
twórczą i możliwość ciągłego ulepszania. 

Zmieniając na chwilę płaszczyznę pytania, 
wykonujemy nasze produkty u  siebie w  warsz-
tacie, ale koncepcyjnie lubimy pracować gdzieś 

Tworzymy bajki 
kolorowe w dotyku. 
Jesteśmy Kołobajki

PATRYCJA ZALEJSKA, KIRYŁ KONOWAŁOW
Założyciele Kołobajek

„w terenie”. Open space na 15. piętrze w Łodzi 
(ostatni faworyt), w  pociągu (dawna miłość), 
w ostateczności kawiarnia (miła, acz kosztowna 
opcja), a wreszcie kreatywna burza mózgów we 
własnym mieszkaniu z  kotem na kolanach też 
nie jest zła. Najważniejsze, że tworzymy z głową 
i uśmiechem. 

Czy to produkty tylko dla niewidomych? 
Niestety, gdybyśmy odpowiedzieli twierdząco 
na to pytanie, popełnilibyśmy małe bizneso-
we hara-kiri. Tworzymy z  myślą o  wszystkich 
grupach, jednak podkreślając dostępność na-
szych bajek dla niewidomych, ale na pewno nie 
chcemy ograniczać się tylko do tej grupy osób. 
Nasze bajki robią furorę także wśród widzących 
dzieci i  w  zasadzie trudno je od nich oderwać. 
Integracja sensoryczna to ważny aspekt roz-
woju dziecka. Poparcie bodźców wzrokowych 
różnorodnymi w  dotyku fakturami – bodźcami 
sensorycznymi – sprawia, że rozwijane są różne 
rodzaje pamięci oraz różne obszary mózgu. Po-
pularność multisensorycznych zabawek i  gier 
w  ostatnich czasach nie jest bezpodstawna. 

Wiele współczesnych badań wskazuje, jak ważny 
jest równoległy rozwój różnych rodzajów inteli-
gencji, koordynacji i wrażliwości. Dlatego z całą 
pewnością możemy powiedzieć, że te bajki i gry 
nadają się dla wszystkich.

Czy książka dotykowa jest tym samym, co 
książka sensoryczna? 
Nie. Książka sensoryczna wykonana jest zwykle 
z jednego rodzaju materiału (jest zszyta z tkanin) 
i  ma wiele opcji, takich jak zamki błyskawiczne, 
guziki, przekładanki, itd., zawarte na jednej stro-
nie. Książki dotykowe, z jednej strony, zachowują 
większy minimalizm na stronie, ale z  drugiej – 
wynagradzają to bogactwem faktur, materiałów, 
temperatur. Książki sensoryczne to także ważne 
i fajne narzędzie rozwoju dziecka, jednak spełnia-
ją inne potrzeby niż bajki dotykowe.

Gdzie można nas spotkać...
Na co dzień zapraszamy do naszego warsztatu 
w Łodzi. Chętnie ugościmy i oprowadzimy. Oprócz 
tego często wyjeżdżamy na warsztaty i  konfe-
rencje. Z  tych drugich możecie nas spotkać np. 

na Sektorze 3.0, Reha for the Blind, lub, co jest 
szczególnie ważne dla czytelników OPTYKI, na 
Eye Care Conference 2019 w Gdyni. Przyjedziemy 
z bajkami i zabawkami i na żywo zaprezentujemy, 
z czym się to je. Zobaczymy się tam?

Jest jeszcze jedno ważne miejsce, gdzie moż-
na nas spotkać. Nasze media społecznościowe! 
Staramy się codziennie prowadzić relację na 
Instagramie – @kolobajki. Patrycja wyczynia 
tam naprawdę cuda! Facebooka używamy nieco 
rzadziej, ale każdy zamieszczony post jest wart 
Waszego czasu. Sprawdźcie nas!
Foto: Fundacja Kołobajki

optyka2 

Dzień dobry! Jesteśmy duetem pasjonatów dobrego designu, introligatorstwa, bajek i pozy-
tywnego myślenia. Działamy na co dzień w Łodzi, chociaż przez codzienne relacje nadajemy 
w zasadzie na cały świat. Prowadzimy Fundację Kołobajki. 

Fot. 1.

Fot. 2. Fot. 3.

Fot. 4.
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Światowy Dzień Wzroku 2019 
– zapraszamy do udziału w akcji!

Certyfikat członka PTOO

Drugi czwartek października to dzień, w którym 
corocznie obchodzimy Światowy Dzień Wzroku 
(World Sight Day). Jego tegoroczna data to 10 
października, a hasłem przewodnim jest „Vision 
First”, czyli „Wzrok przede wszystkim”. Choć do tej 
daty pozostały jeszcze cztery miesiące, już teraz 
chcemy zaprosić wszystkich Państwa do udziału 
w akcji organizowanej ponownie przez Polskie To-
warzystwo Optometrii i Optyki. W ubiegłym roku 
bezpłatne przesiewowe badania wzroku odbyły 
się w 54 gabinetach, a przeprowadziło je ponad 
70 optometrystów w całej Polsce, którzy przeba-
dali ponad 500 osób. I choć był to fantastyczny 
wynik, chcemy go poprawić! Liczymy na zaan-

gażowanie jak największej liczby specjalistów, 
ale również organizacji i  mediów. Przygotujemy 
dla Państwa materiały reklamowe, grafiki, ulotki 
i plakaty. Na stronie internetowej PTOO umieścimy 
listę gabinetów biorących udział w akcji. Będzie-
my ją wspólnie z Państwem promować w mediach 
społecznościowych. W  ubiegłych latach akcja 
trwała zaledwie kilka dni, zaś w  tym roku trwać 
będzie od 7 do 17 października. Liczymy na Pań-
stwa udział i zaangażowanie. Zadbajmy wspólnie 
o wzrok Polaków.

Kontynuujemy wydawanie certyfikatów po-
świadczających zrzeszenie w  Polskim Towa-
rzystwie Optometrii i  Optyki. Każdy członek 
PTOO może taki certyfikat otrzymać (na dany 
rok kalendarzowy), wykonując następujące 
kroki:

1. Wysłać maila z prośbą o wydanie certyfikatu na 
adres: biuro@ptoo.pl. W treści prosimy podać: 
imię i nazwisko oraz Numer Optometrysty.

2. Mail zwrotny z certyfikatem w wersji PDF, do 
wydruku we własnym zakresie, zostanie wy-
słany w ciągu 14 dni.

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki
ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań

Biuro PTOO: ul. Kolegiacka 1, 98-200 Sieradz
ptoo@ptoo.pl; www.ptoo.pl Fo
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W  dniach 5–7 kwietnia odbyła się konferencja 
„Optometria 2019”, tym razem w  Krakowie i  tym 
razem zorganizowana wyłącznie przez Polskie Sto-
warzyszenie Soczewek Kontaktowych pod przewod-
nictwem Dyrektora ds. Edukacji, Bartosza Tomczaka. 
Tegoroczna, piąta już edycja konferencji w  danych 
liczbowych przedstawiała się następująco:

• 448 uczestników z  Polski i  zagranicy: 
optometryści, ortoptyści, okuliści, opty-
cy, studenci

• 45 wykładowców z 7 krajów (Europa i USA)
• 43 wykłady (łącznie 2340 minut)
• 56 warsztatów (łącznie 4680 minut)
• Prawie 3000 wypitych kaw
• 56 opinii wyrażonych w ankiecie
• 53 nowych członków PSSK
Program konferencji był niezwykle bogaty 

i urozmaicony, zarówno jeśli chodzi o wykłady, jak 
i warsztaty. Wiele osób często miało problem, do 
której sali udać się na prezentację, bo oba tematy 
prelekcji wydawały się równie ciekawe. Tematyka 
konferencji była w tym roku podzielona na nastę-
pujące bloki:

• Stożek rogówki
• Metody optyczne i terapeutyczne
• Kontaktologia większych możliwości
• Optometria kliniczna
I tak, stożek rogówki omawiali w postaci wykła-

dów i warsztatów następujący wykładowcy z kraju 
i zagranicy: dr Tom Arnold, mgr inż. Tomasz Toka-
rzewski, lek. med. Marcin Jawor, prof. dr hab. inż. 
D. Robert Iskander, mgr David Berkow, dr Jörgen 
Gustaffson, dr n. med. Arleta Waszczykowska, mgr 
Małgorzata Kern. 

Metody optyczne i terapeutyczne w zaburze-
niach widzenia / funkcji wzrokowych przedsta-
wili: dr n. med. Hanna Buczkowska, dr Christi-

ne Allison, dr Monika Czaińska, mgr Agnieszka 
Szopa, Maciej Ciebiera, mgr Paweł Nawrot, 
dr hab. n. med. Anna Götz-Więckowska, mgr 
Katarzyna Dubas, dr Jörgen Gustaffson, mgr 
Dorota Maciaszek, mgr Monika Wojtczak-Kwa-
śniewska, prof. Bruce Evans.

O  kontaktologii większych możliwości mówili: 
mgr Sylwia Kropacz-Sobkowiak, dr Wojciech Kida, 
mgr Luiza Krasucka, mgr Jędrzej Kućko, mgr Pauli-
na Figura, mgr Katie Harrop, mgr Spyros Konstan-
takopoulos wraz z  dr. Jörgenem Gustaffsonem, 
lek. med. Marek Skorupski, mgr Helmer Schweizer, 
dr inż. Dorota Szczęsna-Iskander, mgr Tomasz 
Suliński, mgr Pascal Blaser, mgr Maciej Karczew-
ski. Tekst oparty na prezentacji tego ostatniego 
prelegenta, dotyczący widzenia w sporcie, można 
przeczytać w tym numerze OPTYKI.

Temat optometrii klinicznej należał do nastę-
pujących specjalistów: dr n. med. Anna Maria Am-
broziak, dr n. med. Piotr Woźniak, mgr Anna Cho-
micka, dr n. med. Arleta Waszczykowska, lek. med. 
Andrzej Dmitriew, mgr inż. Aleksandra Waniczek, 
mgr Weronika Leszczyńska, dr Wojciech Nowak, 
mgr Robert Pająk, mgr Krzysztof Borzym, prof. dr 
hab. n. med. Jakub Kałużny, dr n. med. Katarzyna 
Juszczyszyn-Perz, dr n. med. Andrzej Michalski.

Wykładom i warsztatom towarzyszył też panel 
dyskusyjny ekspertów (dr n. med. Anny Marii Am-
broziak, dr. Wojciecha Nowaka, lek. med. Marka 
Skorupskiego oraz mgr Weroniki Leszczyńskiej) 
na temat powikłań występujących przy noszeniu 
soczewek kontaktowych, jak również opisy przy-
padków klinicznych, stożka rogówki, nietypowych 
aplikacji soczewek kontaktowych oraz postępowa-
nia w zaburzeniach widzenia.

Wieczorne atrakcje rozpoczęły się od wystąpie-
nia Marka Skorupskiego, Prezesa PSSK, który po-
dziękował uczestnikom, prelegentom i firmom za 
udział i wsparcie, oczywiście wymieniając przede 
wszystkim Bartosza Tomczaka jako głównego or-
ganizatora i pomysłodawcę. Następnie wraz z dr 
Hanną Buczkowską zaprosił wszystkich do Pozna-
nia na kolejną edycję konferencji, która odbędzie 
się w dniach 24–26 kwietnia 2020 roku w gościn-
nym Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. 

Po tej zapowiedzi Tomasz Suliński z firmy Alcon 
przedstawił rozstrzygnięcie konkursu „Rozśpie-
wani Młodzi Kontaktolodzy”. I tak, I miejsce zajęły 
studentki z Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu za piosenkę i  tele-
dysk „Just Follow the Rules” (Adriana Wróblew-

wydarzenia wydarzenia2 

„Optometria 2019” 
– relacja z konferencji

ska, Olga Pilor, Kinga Tomczyk, Klaudia Karpińska, 
Adrianna Wierzbicka). II miejsce przypadło grupie 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
za piosenkę „Nie ma wad” (Katarzyna Semeniuk, 
Joanna Paluch, Aleksandra Banach, Marianna 
Pałgan), zaś III – Jackowi Rzeszotarskiemu za 
piosenkę „2 czy 1. Wskaż najmniejszy znak” rów-
nież z  Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu. 
Następnie rozpoczęła się zabawa taneczna – naj-
pierw gości bawił, znany z przebojowej piosenki 
do programu „Rolnik szuka żony”, Rafał Brzozow-
ski, który, jak się okazało, ma doskonały kontakt 
z publicznością i świetnie sprawdził się w roli śpie-
wającego wodzireja, a potem sceną zawładnął DJ, 
z którym bawiono się niemal do białego rana. 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się – wła-
ściwie już tradycyjnie – od zdrowego śniadania 
z firmą Alcon, po którym dietetyk, fizjoterapeuta 
i  trener personalny w  jednej osobie, czyli Józef 
Kotwas, namawiał specjalistów do zachowania 
prawidłowej postawy podczas pracy i aktywności 
fizycznej w ogóle, jednocześnie zniechęcając pa-
nie do wysokich obcasów. Od słów przeszedł do 
czynów, proponując zgromadzonym kilka ćwiczeń, 
które doskonale rozruszały mięśnie i stawy, obo-
lałe po nocnej zabawie.

Tego dnia odbył się też finał projektu FORCE fir-
my CooperVision. Tym razem w konkursie wzięły 
udział trzy prace: „Badanie zależności parametru 
przepuszczalności płynu łzowego przez soczewki 
kontaktowe od czasu ich użytkowania i  metody 
dezynfekcji” Anity Gabryjączyk z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu; „Analiza wpływu 
czynników środowiska na rozwój zespołu suchego 
oka” Aliny Korzeniowskiej z Politechniki Wrocław-
skiej; „Zbadanie zmian zachodzących w spojówce 
tarczkowej podczas noszenia miękkich soczewek 
kontaktowych” Weroniki Ślusarczyk z Politechniki 
Wrocławskiej. Jury nagrodziło pracę Aliny Korze-
niowskiej i  to ona pojechała na europejski finał 
FORCE do Budapesztu.

Konferencji towarzyszyła wystawa, na której 
można było zapoznać się m.in. z najnowszymi pro-
duktami wiodących firm kontaktologicznych oraz 
producentów sprzętu niezbędnego do wyposaże-
nia salonu optometrycznego i okulistycznego. 

Po raz kolejny życie ułatwiała uczestnikom 
aplikacja konferencyjna, która okazała się nie-
zwykle przydatnym narzędziem wobec tak bo-
gatego programu. Konferencji towarzyszyły też 
studenckie postery.

Opr. M.L.

Foto: FoTomasMedia.pl

Organizatorzy pragną 
serdecznie podziękować 
firmie Koj za techniczną 
organizację konferencji.

Platynowy sponsor konferencji Złoty sponsor konferencji Srebrny sponsor konferencji

Pozostali wystawcy

4Eyez Solutions
Consultronix
Expert Krak
EyePoint 
Hecht Contactlinsen
MDT

Medical Partner
Oculus
Optodigital
Optometria.pl
Poland Optical
SwissLens, Wens

Patron medialny:

Więcej zdjęć z wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie www.gazeta-
-optyka.pl oraz na www.facebook.com/gazeta.optyka
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AKCJA PROMOCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA SALONÓW OPTYCZNYCH ORAZ ICH KLIENTÓW KOŃCOWYCH.  

SZCZEGÓŁY I WARUNKI HANDLOWE DOSTĘPNE SĄ U NASZYCH OPIEKUNÓW KLIENTA ORAZ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA.

W RAMACH WSPARCIA MARKETINGOWEGO SALON BIORĄCY UDZIAŁ W AKCJI OTRZYMUJE BEZPŁATNIE MATERIAŁY DRUKOWANE.

 * przy zakupie jednej oprawy okularowej z kolekcji TONNY w regularnej cenie.

Kupując oprawę 
okularową

 

drugą otrzymasz 
za 1zł*

25 maja odbyła się, w warszawskim Airport Ho-
tel Okęcie, 12. już edycja Sympozjum Naukowego 
ACUVUE Eye Health Advisor, które jest najwięk-
szym, międzynarodowym spotkaniem specjalistów 
poświęconym soczewkom kontaktowym w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Tym razem temat przewod-
ni Sympozjum był oczywisty: „Włącz innowacje”. 
Firma Johnson & Johnson Vision wkrótce wprowa-
dza na rynek fotochromową soczewkę kontaktową 
ACUVUE Oasys with Transitions – fantastyczną in-
nowację, która pozwala użytkownikom soczewek 
kontaktowych cieszyć się światłem bez ograniczeń.

Niemal 300 specjalistów z kilku krajów oraz wy-
kładowców powitał Paweł Hajduga, Business Ma-
nager Johnson & Johnson Vision, Poland & Baltic 
States. Przebiegiem Sympozjum kierował Krzysz-
tof Szopa, Professional Education & Development 
Manager Poland & Baltic States. W temat światła 
wprowadził słuchaczy nasz stały współpracownik 
dr hab. Jacek Pniewski, opowiadając o strukturze 
światła i o tym, jak świecą różne źródła. Dr David 
Ruston (Director of Worldwide Professional Edu-
cation, Johnson & Johnson Vision) kontynuował 

temat światła w aspekcie komfortu wzrokowego. 
Opowiedział on również szczegółowo o  nowych 
soczewkach kontaktowych – według badań 64% 
ankietowanych zgłaszało codzienne „kłopoty 
ze światłem”, zatem soczewki adaptujące się do 
zmiennych warunków oświetlenia zdecydowanie 
mają swoją niemałą grupę docelową.

Następnie o wrażliwości na kontrast i o sposo-
bach jej pomiaru bardzo ciekawie opowiedział dr 
hab. Jacek Pniewski. Nieoceniona prof. Christina 
Grupcheva swój pierwszy wykład poświęciła pro-
mieniowaniu UV i uszkodzeniom powierzchni oka 
przez to promieniowanie. Powołując się na swoje 
badanie z  Uniwersytetu Medycznego w  Warnie, 
stwierdziła, że znaczny odsetek badanych (55%) 
nie zwraca uwagi na środki ochronne przed UV 
(kapelusze, soczewki kontaktowe, parasol), więc 
edukacja pacjentów w tym zakresie nadal pozosta-
wia wiele do zrobienia.

Dr n. med. Andrzej Michalski swoją prezenta-
cję poświęcił Acanthamoebie – okazuje się, że te 
pełzaki są powszechnie występującym patogenem 
i  ryzyko z  nimi związane, zwłaszcza w  aspekcie 
noszenia soczewek kontaktowych, jest całkiem 
poważne. Po tym wystąpieniu pojawił się kolejny 
temat – suche oko. Prof. Grupcheva opowiedziała 
o wykorzystaniu kilku technologii do wykrycia mi-
krostrukturalnych zmian powierzchni oka (np. mi-
kroskopia konfokalna in vivo). Nowe doniesienia 
naukowe związane z postępowaniem w przypadku 
występowania objawów zespołu suchego oka czy 
zaburzeń brzegów powiek przedstawił dr n. med. 
Andrzej Michalski.

O najnowszych badaniach w zakresie pandemii 
krótkowzroczności opowiedziała doskonale znana 

Reportaż z Sympozjum 
ACUVUE Eye Health Advisor 

naszym czytelnikom dr n. med. Anna Maria Am-
broziak, przewodnicząca Komitetu Naukowego 
Sympozjum. Artykuł na ten temat autorstwa dr 
Ambroziak ukaże się w kolejnym numerze OPTYKI.

Ostatni wykład wygłosił bardzo ważny gość 
z zagranicy – prof. Philip B. Morgan niejako stre-
ścił swój artykuł napisany wspólnie z  prof. Na-
thanem Efronem (opublikowany w  poprzednim 
numerze OPTYKI 2/2019). Zachęcamy Państwa 
do powrotu do tego artykułu – spojrzenie z per-
spektywy klinicznej każe zrewidować i uelastycz-
nić podejście do planowania procesu opieki nad 
pacjentem kontaktologicznym. 

Sympozjum zakończyło się panelem dyskusyj-
nym z udziałem wszystkich wykładowców – pod-
czas niego można było szczegółowo ich dopytać 
o kwestie poruszone w wykładach.

Interaktywne stoiska edukacyjne, aplikacja mo-
bilna, grywalizacja, transmisja online to kolejne 
innowacje tegorocznej edycji Sympozjum. Poza 
tym dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty, 
które poświęcone były czterem tematom: domi-
nacji oka (mgr Sylwia Chrobot), sposobom pomia-
ru wrażliwości na kontrast (mgr Luiza Krasucka), 
skiaskopii dynamicznej (dr n. med. Paulina Pyżal-
ska) oraz metodom pomiaru filmu łzowego (Do-
minika Szulc).

Sympozjum ACUVUE Eye Health Advisor utrzy-
muje wysoki poziom merytoryczny, a zaproszeni 
goście należą do międzynarodowej elity wykła-
dowców, dlatego już od 12 lat to wydarzenie cie-
szy się dużym powodzeniem wśród specjalistów 
z branży optometrycznej i okulistycznej. Do zoba-
czenia zatem za rok.

Opr. M.L.

Foto: FoTomasMedia.plWięcej zdjęć z wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie www.gazeta-optyka.pl oraz na www.facebook.com/gazeta.optyka
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Tegoroczna jubileuszowa edycja Optycznego Fo-
rum Naukowego, która miała miejsce w Warsza-
wie, poświęcona była tematom prezbiopii i socze-
wek progresywnych. Po raz pierwszy w wydarzeniu 
czynny udział brali studenci kierunków optycz-
nych z  Uniwersytetu Warszawskiego, Politechni-
ki Wrocławskiej, Politechniki Częstochowskiej, 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, Uniwer-
sytetu Szczecińskiego oraz Collegium Medicum 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Bydgoszczy. 
Obok 150 przyszłych specjalistów w  konferencji 
uczestniczyło też kilkudziesięciu przedstawicieli 
środowiska akademickiego oraz przedstawiciele 
branży, w tym organizatora – Grupy Essilor Polska.

Optyczne Forum Naukowe stanowi niepowta-
rzalną okazję do podjęcia merytorycznej debaty 
z dziedziny optyki okularowej oraz poznania naj-
nowocześniejszych osiągnięć badawczych w tym 

zakresie. Tegoroczna edycja poświęcona była 
tematom prezbiopii i  soczewek progresywnych. 
Uczestnicy mogli wysłuchać wielu ciekawych 
wystąpień dotyczących m.in. aberracji w soczew-
kach progresywnych (dr hab. Jacek Pniewski), 
psychologicznych aspektów prezbiopii (dr n. 
med. Paulina Pyżalska), dysfunkcji akomoda-
cyjno-wergencyjnych u  osób młodych (dr inż. 
Monika Borwińska), rzeczywistej mocy soczewek 
plano (mgr inż. Dariusz Karp), różnic w addycji 
w zależności od stosowanych metod (mgr Sylwia 
Stolarczyk) czy  krótkowzroczności w  aspekcie 
okularów progresywnych (dr n. med. Joanna 
Przeździecka-Dołyk). 

Za opracowanie programu odpowiadał Komitet 
Naukowy z  przewodniczącym dr. hab. Jackiem 
Pniewskim na czele, a w którym znaleźli się rów-
nież: dr n. med. Joanna Przeździecka-Dołyk, dr 
hab. inż. Magdalena Widlicka, dr Marcin Dośpiał, 
mgr Sylwia Stolarczyk. W  Komitecie Honorowym 
zasiedli natomiast: prof. dr hab. Ryszard Naskręc-
ki, prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak, dr hab. inż. 
Marek Zając, Mirosław Nowak oraz Jan Witkowski.

Przestrzeń do debaty merytorycznej stworzyły 
również sesje posterowe. Studenci mieli okazję do 
zaprezentowania swoich badań i analiz. Uczestni-
cy konferencji mogli zobaczyć model oprawy oku-
larowej 3D czy podjąć dyskusję na temat zmiany 
kształtu soczewki wywołanej naprężeniami opra-
wy okularowej. 

Nowością tegorocznej edycji były dedykowane 
studentom kierunków optycznych warsztaty. Pod 
okiem ekspertów z Grupy Essilor mieli niepowta-

wydarzenia

V Optyczne Forum Naukowe 
w nowej odsłonie

rzalną szansę poznania najnowocześniejszych 
rozwiązań stosowanych na rynku. Swoje umiejęt-
ności mogli wypróbować na innowacyjnych urzą-
dzeniach, jak Cyclops Lite czy Vision R. Warsztaty 
odbyły się w dwóch blokach tematycznych: nowa 
era refrakcji oraz soczewki progresywne w prakty-
ce. W warsztatach wzięło udział ponad 120 stu-
dentów.

„Jako lider chcemy dzielić się swoimi doświad-
czeniami i utrzymywać bliskie kontakty z czołowy-
mi polskimi uczelniami kształcącymi specjalistów, 
którzy niebawem zasilą naszą branżę. Dla Grupy 
Essilor jest to element realizacji strategicznych 
założeń. Współpracując ze środowiskiem nauko-
wym, kreujemy najnowsze trendy w  tej dziedzi-
nie. Szczególnym tego wyrazem były jedyne takie 
warsztaty dedykowane studentom kierunków 
optycznych. Cieszymy się, że tegoroczna nowa 
formuła Optycznego Forum Naukowego spotkała 
się z uznaniem jednakowo ze strony grona nauko-
wego, ale przede wszystkim ze strony studentów, 
którym dedykowaliśmy tegoroczne spotkanie. 
Dziękujemy wszystkim obecnym wykładowcom, 
studentom, partnerom i patronom za współtwo-
rzenie tego wydarzenia. Już teraz zapraszam do 
udziału w kolejnej edycji Optycznego Forum Na-
ukowego.” – powiedział Mirosław Nowak, Prezes 
Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa, Estonia.

Patronem tegorocznej edycji byli Essilor Polonia 
Sp. z o.o. oraz JZO S.A. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęła Krajowa Rzemieślnicza Izba 
Optyczna. 

Opr. Grupa Essilor, M.L.
Foto: FoTomasMedia.pl

Więcej zdjęć z wydarzenia można obejrzeć na naszej stronie www.gazeta-optyka.pl oraz na www.facebook.com/gazeta.optyka
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W dniach 9–10 maja firma Vadim Eyewear ob-
chodziła swój jubileusz – 10 lat działalności na 
rynku. Z  tej okazji zaprosiła swoich najlepszych 
klientów, współpracowników i  gości z  zagranicy 
na obchody tego jubileuszu do Janowa Podlaskie-
go, na Zamek Biskupi, położony w pięknym parku. 
Uroczystość rozpoczęto od prezentacji, prowa-
dzonych przez Agnieszkę Tomaszewicz, Dyrektor 
ds. Rozwoju w firmie Vadim oraz Annę Gardzińską, 
Marketing Managera. Przypomniały one histo-
rię firmy Vadim i sylwetkę pomysłodawcy, Pawła 
Leperta, a  także omówiły marki znajdujące się 
w portfolio firmy.

10-letnia historia firmy Vadim Eyewear jest 
mocno osadzona w rodzinnej, optycznej tradycji. 
Paweł Lepert to już trzecie pokolenie związane 

z  optyką. Własną działalność rozpoczął od pro-
dukcji acetatowych opraw imitujących drewno, 
pod marką Paul Vadim Eyewear, cieszących się 
powodzeniem również wśród osób publicznych. 
Od 2014 roku doszła do tego działalność dystry-
bucyjna – obecnie w portfolio firmy znajduje się 
wiele znanych i  cenionych marek okularów dla 
każdej grupy docelowej (Adidas, Cars, Calvin Kle-
in, DSquared2, Etnia Barcelona, Hello Kitty, Just 
Cavalli, Liu Jo, Mont Blanc, Nautica, Paul Vadim, 
Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Sonia Ry-
kiel, Skaga, Swarovski, Timberland). Numerem 
1 w działalności firmy jest Etnia Barcelona. Kolek-
cje dystrybuowane przez Vadim Eyewear trafiają 
do 2 tys. salonów optycznych, firma obecna jest 
na wystawach i targach, a dodatkowo w 2018 roku 
powstała Fundacja „Oko Vadima”, której misją jest 
zapewnienie dzieciom z  domów dziecka okula-
rów korekcyjnych i przeciwsłonecznych. Ponadto 
w tym roku firma Vadim jako pierwsza w polskiej 
branży optycznej wprowadziła nowy system logi-
styki zamówień – Modula.

Prezentacjom przysłuchiwali się goście specjal-
ni – zagraniczni przedstawiciele firm, z  którymi 
Vadim Eyewear współpracuje, a więc: Amar Bellal 
(Dyrektor ds. Sprzedaży) i Merce de Luca (Koor-
dynator ds. Eksportu) z  firmy Etnia Barcelona; 
Alessandra Nathan (Dyrektor Eksportu) i  Marco 
de Nardi (Manager ds. Eksportu) z firmy Marchon; 

wydarzenia

10 lat firmy Vadim Eyewear

Pokaz marek Mondottica

Michele Osti (Dyrektor Eksportu) i Marco del Din 
(Manager ds. Eksportu) z firmy Marcolin; Isabella 
Dechamps (Manager ds. Sprzedaży) z firmy L'Amy 
oraz Nuriddin Muratow (Manager ds. Sprzedaży) 
z firmy Opal.

Po tej oficjalnej części goście zwiedzili słynną 
stadninę janowską, gdzie mogliśmy podziwiać 
przepiękne konie czystej krwi arabskiej i  dowie-
dzieć się wielu ciekawych informacji od naszej 
sympatycznej przewodniczki na temat stadniny, 
która powstała już przecież w 1817 roku. Po po-
łudniu optycy mogli oglądać (i zamawiać!) liczne 
nowości z kolekcji zgromadzonych w portfolio fir-
my Vadim, prezentowane w niesamowitych wnę-
trzach sal historycznych Zamku Biskupiego. 

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja, pod-
czas której Paweł Lepert wręczył pamiątkowe sta-
tuetki gościom, rodzicom, pracownikom i współ-
pracownikom, w tym redakcji OPTYKI. Dziękujemy! 
Kolację uatrakcyjnił występ typu stand-up Karola 
Modzelewskiego, zabawa taneczna i  tort jubile-
uszowy – a wszystko to przebiegało w serdecznej, 
przyjacielskiej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na to 
wydarzenie, gratulujemy dotychczasowych 10 lat 
i życzymy nieustannego rozwoju firmy.

24 kwietnia firma Menrad Polska zorganizowa-
ła w  Warszawie prezentację marek Mondottica, 
których dystrybucją również od jakiegoś czasu się 
zajmuje. W  tym celu kolekcje okularowe zostały 
wyeksponowane w Sali Lustrzanej Teatru Syrena, 
a  zgromadzeni goście – najpierw dziennikarze 
modowi, potem optycy – mogli wysłuchać prezen-
tacji Piotra Gawrona, Dyrektora Zarządzającego, 
na temat każdej z marek. Pokazano kolekcje Ted 
Baker, Maje, Sandro, Hackett i  United Colors of 
Benetton, których oferta jest na tyle zróżnicowa-
na zarówno pod względem stylu, jak i grupy do-

Opr. M.L.

Opr. M.L.

celowej, że kompleksowo uzupełni ofertę salonu 
optycznego i zainteresuje rozmaitych klientów.

Foto: FoTomasMedia.pl

Foto: redakcja
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W dniach 26–27 kwietnia w hotelu Gołębiewski 
w Białymstoku odbyła się konferencja naukowo-
-szkoleniowa dotycząca problemów w  okulistyce 
dziecięcej i  strabologii, pod patronatem Sekcji 
Okulistyki Dziecięcej i Strabologii Polskiego Towa-
rzystwa Okulistycznego. Uczestnicy konferencji, 
w tym po raz kolejny także członkowie Polskiego 
Towarzystwa Ortoptycznego im. Krystyny Krzyst-
kowej, wzięli udział w  sesjach obejmujących 
zagadnienia z  zakresu retinopatii wcześniaków, 
zaćmy u  dzieci i  wiktrektomii oraz diagnostyki 
i leczenia zezów. Dużym powodzeniem cieszyły się 
kursy edukacyjne przeprowadzone przez dr hab. 
n. med. Piotra Lobę oraz dr n. med. Agnieszkę 
Samsel, które miały na celu przybliżenie specja-
listom tematów powiązanych z procesem diagno-
stycznym w różnych typach zeza oraz podkreśle-
nie znaczenia wyrównawczego ustawienia głowy 
w tym procesie.

W bogatym programie konferencji znalazła się 
Sesja Ortoptyczna, podczas której wygłoszonych 
zostało siedem wykładów z  zakresu metodyki 
badania i  leczenia zaburzeń we funkcjonowaniu 
narządu wzroku.

Pierwszy z nich przygotowany wspólnie z prof. 
dr hab. n. med. Aliną Bakunowicz- Łazarską zapre-
zentowała prof. dr n. med. Małgorzata Mrugacz, 

a jego celem była ocena efektów leczenia choro-
by zezowej z zastosowaniem toksyny botulinowej 
typu A  u  dzieci i  dorosłych. Wyniki przeprowa-
dzonych badań wykazały, że leczenie pacjentów 
z chorobą zezową z wykorzystaniem toksyny bo-
tulinowej typu A jest bezpieczną procedurą zabie-
gową przejściowo zmniejszającą kąt zeza. Tema-
tem wystąpienia dypl. ort. Małgorzaty Kaski było 
zastosowanie pryzmatów metodą szczecińską 
w kształtowaniu prawidłowego widzenia obuocz-
nego. Problematykę dysleksji rozwojowej dzieci 
i  jej powiązań z  metodyką pracy ortoptystki po-
ruszyła mgr Dominika Wiśniewska. Stosunkowo 
często zdarza się, że u dzieci szkolnych występują 
zaburzenia manifestujące się trudnościami w na-
uce czytania i pisania przy stosowaniu standardo-
wych metod nauczania i inteligencji na poziomie 
co najmniej przeciętnym. Prelegentka wskazała 
sposoby wczesnego rozpoznawania deficytów 
u  dzieci podczas badań kontrolnych lub prowa-
dzonych ćwiczeń w  gabinetach ortoptycznych 
oraz podkreśliła znaczenie podejmowania działań 
na rzecz pomocy w uzasadnionych przypadkach.

W  dalszej części sesji ort. Małgorzata Kaska 
omówiła zasady zastosowania pleoptyki w lecze-
niu niedowidzenia i obuocznego widzenia u dzieci. 
Temat ten kontynuowała mgr Krystyna Nowicka. 
Po szczegółowym omówieniu definicji niedowi-
dzenia pochodzenia ośrodkowego oraz przyczyn 
jego występowania, wymienione zostały etapy 
postępowania leczniczego z wykorzystaniem apa-
ratury i sprzętu. 

Kolejnym zagadnieniem było postępowanie 
w  exotropii okresowej i  rozbieżnym ustawieniu 
oczu. Wyniki badań własnych przedstawiły dr Ha-
lina Bryg i mgr Ewa Witowska-Jeleń. Za cel pracy 
przyjęto porównanie zachowawczych metod po-
stępowania leczniczego oraz stanu widzenia obu-
ocznego u  pacjentów z  zezem rozbieżnym okre-
sowym i  u  pacjentów z  rozbieżnym ustawieniem 
oczu, bez zeza. Ostatnią część sesji stanowiło 
wystąpienie dr. Szymona Zielonki na temat zagad-
nień powiązanych z badaniem wzroku u dzieci ze 

wydarzenia

Sprawozdanie z przebiegu 
Sesji Ortoptycznej w Białymstoku

specyficznymi trudnościami w nauce. Zdaniem au-
tora dotyczą one dzieci, u których pomimo prawi-
dłowego ilorazu inteligencji występują trudności 
w przyswajaniu treści nauczania i nie są one uwa-
runkowane schorzeniami neurologicznymi. 

Na zakończenie Sesji Ortoptycznej, w  ramach 
dyskusji dotyczącej wniosków z wystąpień prele-
gentów, głos zabrała dr Halina Bryg, wyjaśniając 
kwestie szczegółowe z zakresu pleoptyki. Dr Bryg 
podkreśliła, że metoda Cüpersa (potocznie zwana 
pleoptyką) jest, z założenia, metodą polegającą 
na wywoływaniu powidoku w oku amblyopijnym. 
Oczekiwanym rezultatem ćwiczeń jest utrwalenie 
lub przywrócenie dominacji plamki nad resztą 
punktów siatkówki. Sprostowana została też in-
formacja, że zastosowanie metody Campbella 
nie stanowi etapu leczenia metodą Cüppersa. 
Jak podkreślał podczas kursu dr hab. Piotr Loba, 
ćwiczenia pleoptyczne zostały całkowicie zanie-
chane w wielu krajach. W Polsce są nadal używa-
ne, jednak ich stosowanie powinno wiązać się ze 
szczególną ostrożnością i być stosowane jedynie 
w ściśle uzasadnionych przypadkach.

Tradycyjnie przy okazji konferencji odbyło się 
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa 
Ortoptycznego, podczas którego podjęto ważne 
decyzje m.in. w sprawie wyboru nowego Skarbnika, 
włączenia się do OCE (Europejskiego Towarzystwa 
Ortoptycznego) oraz kształcenia ortoptystów. Ko-
lejne spotkanie PTO-IPKK planowane jest jesienią. 
Foto: PTO-IPKK

Mgr DOROTA PISZCZEK, Sekretarz PTO-IPKK
Mgr EWA WITOWSKA-JELEń, Prezes PTO-IPKK

Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. prof. Krystyny Krzystkowej
ul. Królewska 5/3

30-045 Kraków
tel.: 668 145 966

e-mail: sekretariat@pto-ipkk.pl

Poliwęglan 
ABBE 30

MauiBrilliant 
ABBE 56

P O R ÓW N A N I E  WA R TO Ś C I  A B B E

Soczewka mineralna ST 
(SuperThin) 

ABBE 58

Ludzkie oko 
ABBE 50

Przy maksymalnej wartości ABBE 59 (Soczewka mineralna)

M AU I B R I L L I A N T ™  Z A P E W N I A  N A J W Y Ż S Z Ą  JA KO Ś Ć  B E Z  KO M P R O M I S ÓW  
Nasz najbardziej zaawansowany materiał, którego właściwości optyczne zbliżone są do właściwości soczewki 

mineralnej, przy czym sama soczewka jest trzy razy lżejsza. Dostępny w wersji jednoogniskowej lub progresywnej.

Brilliant Twój wybór

Więcej informacji: Maui Jim Germany GmbH Tel. +49 (0) 531 121750 - Marek Nowak Tel. +48 (0) 660 069 909
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Targi i wydarzenia branżowe w Polsce

Targi i wydarzenia branżowe na świecie

Kalendarium na nadchodzące miesiące

Giełdy w Sosnowcu odbywają się w hotelu Okrąglak przy ul. Narutowicza 59, w piątki od godz. 14:00 do 20:00. Giełdy w Warszawie odbywają się w Zespole  Szkół 
Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23, w soboty w godz. 8:00–12:00.

SILMO i copenhagen specs łączą siły
Wiosną ogłoszono, że copenhagen specs, 
wystawa promująca niezależne wzornictwo 
okularowe z  dwoma lokalizacjami (Kopenha-
ga i  Berlin), nawiązuje współpracę z  targami 
Silmo. Tym samym rodzina wystaw optycz-
nych pod szyldem Silmo powiększyła się o dwa 
nowe wydarzenia.

copenhagen specs rozpoczęły działalność 
w  2014 roku, aby pokazywać niezależne fir-
my okularowe niezależnym optykom, których 
klienci szukają czegoś wyjątkowego, dalekie-

go od masowej produkcji. Szósta 
edycja tych targów w Kopenhadze 
zakończyła się na początku marca 
z dobrymi rezultatami: stoiska 77 

data nazwa strona www miejsce

14.06 giełda optyczna www.fundacjaszkolyoptycznej.pl Sosnowiec

15.06–16.06 Konferencja PTOO „Optometria kliniczna 2019” www.ptoo.pl Katowice

07.09 bal z okazji 25-lecia PTOO www.ptoo.pl Poznań

07.09 giełda optyczna www.fundacjaszkolyoptycznej.pl Warszawa

13.09–14.09 Poznański Salon Optyczny www.mcro.pl Poznań

03.10–05.10 Jesienne Warsztaty Okulistyczne Jachranka

11.10 giełda optyczna www.fundacjaszkolyoptycznej.pl Sosnowiec

19.10–20.10 Eye Care Conference www.eyecareconference.com Gdynia

21.10–24.10 Reha 2019 szansadlaniewidomych.org Warszawa

24.10–26.10 IX Międzynarodowa Konferencja „Okulistyka – Kontrowersje” www.ok2019.icongress.pl Wrocław

14.11–17.11 13 Ogólnopolski Kongres Optyków KRIO www.kongreskrio.pl Karpacz

28.11–29.11 X Śląski Meeting Siatkówkowy www.sms2019.icongress.pl Katowice

06.12–07.12 Ophthalmology in practice 2019 Warszawa

data nazwa strona www miejsce

18.09–21.09 International Vision Expo West www.west.visionexpo.com Las Vegas, USA

27.09–30.09 Silmo www.silmoparis.com Paryż, Francja

05.10–06.10 copenhagen specs copenhagenspecs.dk Berlin, Niemcy

18.10–20.10 walne zgromadzenie ECOO www.ecoo.info Ateny, Grecja

08.10–10.10 IOFT – International Optical Fair Tokyo www.ioft.jp Tokio, Japonia

23.10–27.10 WCO 3rd World Congress of Optometry www.worldcongressofoptometry.org Orlando, USA

06.11–08.11 Hong Kong Optical Fair event.hktdc.com/fair/hkopticalfair-en Hongkong, Chiny

12.11–14.11 Vision X-Dubai www.dubaiopticalshow.com Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

21.11–24.11 Silmo Istanbul www.silmoistanbul.com Istambuł, Turcja

wystawców odwiedziło 1076 wystawców z  18 
krajów. Edycja berlińska odbędzie się w  paź-
dzierniku.

Obie strony (Amélie Morel i  Eric Lenoir ze 
strony Silmo oraz Morten Gammelmark, zało-
życiel copenhagen specs) przyznały, że dzie-
lą podobną wizję promowania niezależnego 
wzornictwa okularowego i  rozwoju tego ro-
dzaju biznesu. 

Dzięki współpracy z  Silmo, copenhagen 
specs zyskają na rozpoznawalności i  będą 
w  stanie rozwijać koncepcję wystawy w  róż-
nych miejscach w  Europie, nie tracąc nic ze 
swojego minimalistycznego charakteru.

Źródło: Silmo

27 – 30 WRZEŚNIA 2019 
Paris Nord Villepinte 

silmoparis.com

więcej

n i ż
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Wyrazy wdzięczności od Johnson & Johnson Vision
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 12. Międzynaro-

dowego Sympozjum Naukowego ACUVUE Eye Health Advisor za 

czynny udział w  tej wyjątkowej konferencji. Pragniemy wyrazić 

nadzieję, iż kolejna edycja dostarczy Państwu nie mniej ciekawych 

doświadczeń edukacyjnych oraz pozytywnych doznań związanych 

z soczewkami kontaktowymi niż w tym roku.
Informacja własna: Johnson & Johnson Vision

Red Eye 2019
Dnia 13 kwietnia 2019 roku w  hotelu 

Marriott Courtyard w Warszawie odbyła 

się jubileuszowa, XV konferencja na-

ukowa poświęcona problemom „czer-

wonego oka”. Głównym tematem tego 

spotkania były nowe możliwości diagno-

styki i  leczenia zaburzeń powierzchni 

oka. Konferencja została zorganizowana 

przez firmy Alcon oraz Novartis wraz z Kliniką Okulistyczną Wojskowego Instytutu 

Medycyny Lotniczej w Warszawie, której to kierownik prof. dr hab. n. med. Marek E. 

Prost sprawował pieczę merytoryczną nad konferencją. W wydarzeniu udział wzięło 

ponad 300 specjalistów z całej Polski, zarówno w formie tradycyjnej, jak i poprzez 

strumieniowanie wideo przez portal edukacyjny akademia.zakontaktowani.pl. 

W czasie tego wydarzenia firma Alcon przedstawiła najnowsze rozwiązanie w kate-

gorii suplementacji łez – Systane Complete – krople, które odpowiadają na potrzeby 

osób z zespołem suchego oka, niezależnie od jego typu. Już dziś zapraszamy na przy-

szłoroczną konferencję naukową „Czerwone oko” 2020.
Informacja własna: Alcon

Nowe portfolio szkoleniowe Essilor Academy Poland
W  tym miesiącu Essilor Academy Poland kolejny raz powiększa 

swoje portfolio szkoleń webinarowych. Zainteresowanie tym nowo-

czesnym sposobem edukacji jest bardzo duże. Szkolenia obejmują 

kolejno każdą część obsługi klienta w salonie optycznym. Ta wie-

dza znacząco poprawia jakość pracy wśród pracowników salonów 

i  pozwala wykorzystywać każdą szansę na zapewnienie dobrego 

widzenia klientom i pacjentom. Od maja postanowiliśmy rozszerzyć zakres szkoleń o moduł dotyczący opraw 

okularowych Société des Lunetiers. Gorąco zapraszamy!
Informacja własna: Essilor

Wygraj Iphone XS z Polaroid Eyewear
Czerwiec i lipiec to czas, w którym klien-

ci salonów optycznych mogą co tydzień 

wygrać Iphone XS. Właściciele salo-

nów optycznych, którzy przystąpili do 

konkursu zakupowego, realizowanego 

przez firmę Optimex-Viscom (informacje 

o konkursie na stronie www.viscom.com.

pl) i wybrali pakiety objęte akcją „Co ty-

dzień wygraj Iphone XS”, będą mogli zre-

alizować w  swoich punktach sprzedaży 

jedną z największych akcji promocyjnych 

w  Polsce skierowanych do klienta osta-

tecznego. 

Klient salonu optycznego (uczestni-

czącego w  akcji) po zakupie okularów 

marki Polaroid, powinien wysłać zdjęcie w okularach, korzystając ze strony https://

polaroidglasses.pl/. 

Do końca roku 2019 można wziąć udział w konkursie zakupowym Polaroid Eyewe-

ar, odebrać nagrody gwarantowane (do 850 zł), materiały wizualne (stojaki i mate-

riały reklamowe), gadżety oraz wygrać wiele nagród, w tym samochód marki Toyota. 
Informacja własna: Optimex-Viscom

Nowa funkcjonalność w aplikacji OptiExpert firmy CooperVision
Aplikacja OptiExpert to szybkie i bardzo wydajne narzędzie po-

magające w pracy każdego specjalisty zajmującego się doborem 

soczewek kontaktowych. Od maja 2019 roku dostępna jest nowa 

funkcjonalność, jaką jest Kalkulator Kosztów – umożliwia on 

porównanie kosztu używania soczewek kontaktowych w zależ-

ności od częstości ich noszenia przy uwzględnieniu bardzo czę-

sto pomijanego kosztu, jakim jest płyn do pielęgnacji soczewek 

miesięcznych. Co ważne, w aplikacji można wprowadzić własne 

ceny soczewek oraz płynu i odnieść się do rzeczywistej sytuacji 

w danej praktyce. Dzięki nowej funkcjonalności łatwiej jest zo-

brazować pacjentowi, ile kosztować go będzie noszenie soczewek kontaktowych oraz przekonać, że noszenie 

soczewek jednodniowych wcale nie musi być drogie. Zainstaluj aplikację na swoim telefonie już dziś i ciesz 

się możliwościami, jakie daje.
Informacja własna: CooperVision

Aplikacja: Wywiad z klientem 40+
Podczas tysięcy naszych wizyt w salonach optycznych w Pol-

sce uważnie słuchamy, jakie są Państwa potrzeby. Bardzo 

dokładnie analizujemy, co nam mówicie oraz jakie trudno-

ści napotykacie. Dlatego współpracujemy z Wami od wielu 

lat na zasadach biznesowego zaufania. To dla nas bardzo 

ważne. W takiej atmosferze nasze wspólne projekty pozwa-

lają na potrzebny rozwój i  inwestycje w niezależny rynek 

optyczny w Polsce.

Dzięki takim właśnie warunkom powstają narzędzia, 

które pozwolą Państwu lepiej prowadzić swój biznes i wspólnie z nami go budować. Kolejnym z nich 

jest aplikacja o nazwie: Wywiad z klientem 40+. Przechodząc wspólnie z klientem przez szereg pytań, 

otrzymują Państwo propozycję produktu z  całej gamy soczewek progresywnych Varilux najbardziej 

dopasowanego do charakterystyki klienta. Pytania uwzględniają indywidualne preferencje użytkowni-

ka. Dzięki odpowiedziom udzielanym podczas wywiadu z klientem aplikacja proponuje produkt, który 

jest w stanie najtrafniej spełnić jego oczekiwania. Zakres pytań obejmuje kluczowe sfery życia klienta, 

skupiając się na jego najważniejszych potrzebach. W rezultacie to Wy i Wasz klient kreujecie soczewkę 

Varilux, którą finalnie otrzyma.

Jest to niezastąpione narzędzie, które dzięki wieloletnim doświadczeniom pozwala w cyfrowy i pro-

sty sposób w pełni dopasować soczewki do oczekiwań klienta.
Informacja własna: Essilor

Sukces kampanii Blue420
Na przełomie kwietnia i maja w mediach społecz-

nościowych szerokim echem odbiła się kampania 

soczewek firmy American Lens – Blue420.

Prawie ćwierć miliona odbiorców z największych 

miast w  Polsce miało przyjemność obejrzeć klip 

promujący soczewki na platformie Facebook. Kam-

pania miała na celu promocję soczewek chroniących przed światłem niebieskim oraz skierowa-

nie konsumenta do salonów optycznych. W trakcie kampanii odbył się konkurs dla użytkowni-

ków okularów, a prace konkursowe związane z ochroną wzroku nadesłało prawie 150 osób. Na 

tym jednak nie koniec – w roku 2019 w social mediach pojawią się kolejne kampanie zachęcają-

ce do odwiedzin salonów optycznych będących partnerami American Lens BOD. 

Odwiedź nasz fanpage na Facebook @AmericanlensBOD oraz americanlens.pl i bądź na 

bieżąco.
Informacja własna: American Lens BOD

Szerszy zakres parametrów DAILIES AquaComfort Plus Toric
Miło nam poinformować, że soczewki DAILIES 

AquaComfort Plus Toric występują teraz w szer-

szym zakresie parametrów. Zakres cylindrów zo-

stał poszerzony o wartość -2,25, dzięki czemu są 

aż cztery wartości do wyboru: -0,75,-1,25,-1,75 

i -2,25. Zapewnia to pokrycie aż 94% parametrów 

korekcji u pacjentów z astygmatyzmem [1]. Dodatkowo, w celu zapewnienia lepszego dopa-

sowania, zwiększyliśmy zakres osi cylindrów. Teraz występują w osiach od 10º do 180º co 10º 

(w przypadku soczewek od 0,00 do -6,00), co pozwoli skorygować większą liczbę pacjentów niż 

do tej pory. Soczewki kontaktowe DAILIES AquaComfort Plus Toric mają obecnie ponad 2300 

parametrów i jest to najwięcej wśród jednodniowych soczewek torycznych. Więcej informacji 

na temat DAILIES AquaComfort Plus Toric oraz innych nowości firmy Alcon udzieli Państwu 

przedstawiciel handlowy.  
Informacja własna: Alcon

1. D. Luensmann, J.L. Schaeffer, N.J. Rumney, A. Stanberry, K. Walsh, L. Jones. Spectacle prescriptions review 
to determine prevalence of ametropia and coverage of frequent replacement soft toric contact lenses. Cont Lens 
Anterior Eye 2018 Oct;41(5):412–420
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Nowy sezon promocji w SZAJNA
1 czerwca rozpoczął się nowy sezon promocji 

w firmie SZAJNA. Oferta promocyjna jest bar-

dzo szeroka i  obejmuje produkty dla różnych 

użytkowników okularów. Do dotychczasowej 

oferty specjalnej na soczewki progresywne VEO 

z materiałów Transitions (rabat 50%) dołączy-

ły teraz soczewki jednoogniskowe Optiplast 

(rabat 35%). Optycy nastawieni na sprzedaż 

dwóch par okularów znajdą dla siebie dwie 

propozycje – duety z soczewkami wieloogniskowymi (w różnych kombinacjach) lub duety 

z soczewkami polaryzacyjnymi i bezbarwnymi. Dodatkowo rabatami do 40% objęte są per-

sonalizowane soczewki progresywne VEO Next G2.

Szczegóły oferty promocyjnej dostępne w SZAJNA Nawigatorze oraz u przedstawicieli 

SZAJNA w terenie.
Informacja własna: SZAJNA

Autorefrakto/keratometr Nidek ARK-F
Nowość w ofercie Poland Optical to najnowszy autorefraktometr firmy Nidek AR-F, który pozwala na w pełni automatyczny pomiar. Po umieszczeniu 

brody na podbródku, nowa kamera (NEDC) automatycznie wykrywa pozycję oczu i rozpoczyna pomiar bez potrzeby aktywacji przyciskiem. Ponieważ 

NEDC utrzymuje pozycję oka, możliwe jest szybsze i dokładniejsze naprowadzenie bez marnowania czasu na ustawienia. Delikatne prowadzenie 

głosowe ułatwia płynny pomiar nawet bez udziału operatora. 

Przy pomocy dużego, 7-calowego ekranu dotykowego przeprowadzić można również pomiar manualny. Naprowadzenie odbywa się w prosty spo-

sób poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony na ekranie. Wyraźne, czytelne ikony zapewniają intuicyjną obsługę. Dostępne opcjonalnie są również 

nowo zaprojektowany pilot sterujący oraz oprogramowanie do tabletu sterującego, co jeszcze bardziej zwiększa 

swobodę operatora i wydajność.

Metoda obrazowania obszaru szerokiej źrenicy umożliwia pomiar refrakcji w większym obszarze do 6 mm śred-

nicy i może wskazywać różnicę między refrakcją szerokiego pola a refrakcją pola centralnego o średnicy do 3,5 mm.

Do pomiaru krzywizny rogówki ARK-F wykorzystuje projekcję pierścienia. Metoda ta redukuje błędy pomiaru spowodowane opadającą powieką.

Zastosowanie diody super luminescencyjnej (SLD) zapewnia ostrzejszy i wyraźniejszy obraz w porównaniu z konwencjonalną diodą LED. Bardzo czuły 

wyświetlacz CCD wykrywa obraz pierścienia nawet przy słabym odbiciu dna oka.

Ponieważ ekran może być stale przechylany i obracany, ARK-F można umieścić w dowolnym miejscu pomieszczenia, w którym wykonywane są badania. 

Dowolność położenia i oszczędność miejsca przyczyniają się do zwiększenia wydajności i efektywności badania.
Informacja własna: Poland Optical

Zaoferuj swoim pacjentom nową jakość 
widzenia dzięki Vision-R 800

Przez wiele lat 

techniki refrakcji 

subiektywnej nie 

ulegały znaczącej 

zmianie. Foropter 

Vision-R 800 to 

innowacja Essilor, 

która rewolucjoni-

zuje procedurę re-

frakcji. Urządzenie 

zapewnia płynną 

zmianę mocy, dzięki czemu proces badania refrakcji jest bar-

dziej precyzyjny, łatwiejszy do przeprowadzenia przez specjali-

stę oraz bardziej komfortowy dla pacjenta. Głównymi zaletami 

Vision-R 800 jest to, że umożliwia on stałą zmianę mocy z do-

kładnością 0,01D oraz jednoczesną zmianę sfery, cylindra i osi. 

W rezultacie refrakcja jest bardziej precyzyjna i może być wyko-

nywana z dokładnością 0,05D. Dzięki płynnym i jednoczesnym 

zmianom mocy sfery, cylindra oraz osi, foropter Vision-R 800 

umożliwia określenie ostatecznej korekcji szybciej niż w przy-

padku tradycyjnych metod badania refrakcji. Badanie staje się 

jednocześnie łatwe i bardzo dokładne! Ten innowacyjny sprzęt 

usprawni pracę w każdym gabinecie.
Informacja własna: Essilor

Foropter automatyczny Nidek RT-6100
Najnowszy foropter automatyczny Nidek RT-6100 to kolejna nowość Poland 

Optical. Foropter ten ma na celu zwiększenie wydajności pracy bez pogor-

szenia komfortu pacjenta. Dzięki kompletnemu zestawowi funkcji refrakcji, 

RT-6100 zapewnia wszechstronność w  przeprowadzaniu szybkiej kontroli 

refrakcji w celu uzyskania kompleksowej refrakcji subiektywnej.

RT-6100 cechuje: usprawniona głowica refrakcyjna, przyjazna dla użyt-

kownika konsola sterowania, otwarta refrakcja obuoczna, funkcja edycji 

programu, uproszczony transfer danych. 

W dążeniu do doskonałości w komforcie i pozytywnych wrażeniach zarów-

no dla pacjenta, jak i operatora, RT-6100 wykorzystuje udoskonaloną ergo-

nomiczną konstrukcję. Niezwykle płynne, ciche i szybkie zmiany soczewek 

zapewniają niezawodny i komfortowy pomiar bez zakłóceń.

Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,4 cala wyświetla dużą liczbę informacji, w tym optotypy do bliży, dia-

gramy refrakcji, wykresy oczu i obraz widziany oczami pacjenta. Wyświetlacz może być odwrócony na drugą stronę (w kie-

runku pacjenta), gdy jest używany do badania widzenia bliży lub edukacji pacjenta.

W RT-6100 dostępnych jest siedem różnych programów. Program refrakcji otwartego widzenia obuocznego, z zasto-

sowaniem zamglenia, wykonuje pomiary z bardziej naturalnym widzeniem pacjen-

ta, w tym z testem krzyżowym cylindra. Program badania można łatwo wybrać lub 

dostosować za pomocą zrozumiałego menu ekranu i elastycznej funkcji edycji, aby 

spełnić potrzeby każdego operatora.

Technologie firmy Nidek łączą się w celu zwiększenia wydajności pracy i komuni-

kacji między zautomatyzowanymi systemami w praktyce. Produkty Nidek komunikują 

się bezpośrednio z systemami EMR w celu zapewnienia bezproblemowego przesyła-

nia danych bez kosztownych błędów transkrypcji.
Informacja własna: Poland Optical

Zdobądź wiedzę o soczewkach kontaktowych, nie wychodząc 
z domu!
Rozpoczynasz swoją karierę z  dopasowywaniem 

soczewek kontaktowych? Brakuje Ci podstaw lub 

chcesz pogłębić swoją wiedzę? Aby to zrobić, te-

raz nie musisz nawet wychodzić z domu – Johnson & Johnson Vision zapewnia Ci możliwość 

uczestnictwa w kursach internetowych! 

Zapytaj Przedstawiciela Regionalnego ACUVUE o  kalendarz szkoleń online, gdzie za po-

średnictwem platformy Adobe Connect wysłuchasz prezentacji doświadczonego trenera oraz 

zadasz wszystkie nurtujące Cię pytania. Zapraszamy do kontaktu!
Informacja własna: Johnson & Johnson Vision
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Nowy katalog produktów Jai Kudo
Wszystkich naszych klientów oraz tych z Państwa, którzy są zainteresowani 

współpracą z Jai Kudo, zachęcamy do zamawiania katalogu produktów na rok 

2019. W porównaniu do poprzedniej edycji wprowadziliśmy kilka ciekawych 

zmian. Przede wszystkim w jednym miejscu, w książeczce Jai Kudo Technolo-

gie, zgromadziliśmy wszystkie informacje niezwiązane z zakresami produktów, 

co usprawni poruszanie się po katalogu. Nowością jest także rozbudowany 

dział Jai Kudo Edu, w  pewnym sensie będący kontynuacją naszej akademii 

edukacyjnej, w którym pogłębiliśmy i wyjaśniliśmy kluczowe zagadnienia optyczne. 

Ze zmian dotyczących samych produktów, na uwagę zasługuje z pewnością rozszerzenie oferty najlepszych soczewek pro-

gresywnych HyperView Identity 2 o indeks 1.74 oraz dodatek MobiZone. Dedykowany jest on osobom, które bardzo dużo 

czasu spędzają na korzystaniu ze smartfonu czy tabletu – zapewnia szerszy obszar widzenia do bliży oraz kanał progresji 

dostosowany do częstej, szybkiej zmiany odległości obserwacji. Chcielibyśmy także zainteresować Państwa soczewkami 

biurowymi HyperView Studio 2.0 i relaksacyjnymi Readlax 2.0, które można teraz zamawiać z opcją personalizacji. Polecamy 

ponadto soczewki BlueCare Extreme UV 420 zwiększające – w stosunku do oferowanych wcześniej soczewek BlueCare – 

ochronę przed nadmiarem światła niebieskiego. W celu zamówienia katalogu prosimy o kontakt z Przedstawicielami Han-

dlowymi oraz Działem Obsługi Klienta.
Informacja własna: Jai Kudo

Designerski ekspozytor na sznureczki 
i łańcuszki od Hayne
W ofercie Hayne poja-

wiła się nowość – eks-

pozytor na sznureczki 

i  łańcuszki. Dawniej 

produkty te spełniały 

głównie rolę zabez-

pieczenia przed upad-

kiem okularów na ziemię, liczyła się przede wszystkim funkcjonal-

ność. Dziś ich znaczenie jest dużo większe! To dodatek modowy, 

wzbogacający oprawę okularową, stawiany na równi z elementami 

ubioru czy biżuterią. Elegancki dodatek wymaga jednak odpowied-

niej prezentacji – tu z pomocą przychodzi minimalistyczny ekspo-

zytor o prostej formie. Pomieści on do 12 sznureczków o dowolnym 

rozmiarze dzięki elastycznemu systemowi mocowania. Prosty, acz 

efektowny design przyciąga oko i sprawia, że produkty prezentują 

się niezwykle estetycznie. Tylko teraz, osoby zainteresowane no-

wym ekspozytorem mogą skorzystać z aktualnej promocji i otrzy-

mać go za darmo. Szczegóły oferty i więcej informacji o samym 

produkcie na hayne.pl.
Informacja własna: Hayne

Nowy katalog soczewek okularowych Prime Eyewear
Firma Prime Visio Polska na przeło-

mie czerwca i  lipca wprowadza na 

polski rynek nowy katalog soczewek 

okularowych Prime Eyewear. W  no-

wej ofercie znajdą się rozszerzone 

zakresy produkcyjne soczewek jed-

noogniskowych: podwójnie asferycznych Prime Bi-AS, estetycznych soczewek 

Prime Multi-Zone, indywidualnych jednoogniskowych. Pojawią się również nowe 

produkty, takie jak: soczewki Prime Drive do jazdy samochodem oraz pełna gama 

soczewek sportowych z wysoką bazą z kompensacją pryzmatyczną, zapewniają-

cych widzenie brzegowe.

Soczewki progresywne pojawią się w nowych udoskonalonych wersjach V2.0. 

Dodatkowo wprowadzone zostaną soczewki progresywne typu „sport” Prime 

Sport Progressive oraz progresywne typowo do jazdy samochodem Prime Drive 

Progressive. 

Zwiększy się także oferta barwień i dostępnych powłok. Skróci się znacząco 

czas oczekiwania na wszystkie soczewki laboratoryjne. Warto więc poczekać na 

nowy katalog. 
Informacja własna: Prime Visio

Jai Kudo partnerem kampanii „Czas na wzrok 40+”
Pragniemy z radością ogłosić, że Jai Kudo zostało partnerem dru-

giej edycji kampanii „Czas na wzrok 40+”. Ma ona na celu popula-

ryzację wiedzy na temat prezbiopii, która dla wielu osób w Polsce 

wciąż jest terminem niewiele mówiącym, co nie jest bez znaczenia, 

bowiem przekłada się na jakość ich codziennego życia. Ważnymi 

elementami kampanii są strony jaikudo.pl i czasnawzrok.pl stano-

wiące nowoczesną bazę wiedzy na temat starczowzroczności oraz 

okularów progresywnych jako najlepszego rozwiązania na prezbiopię. Ponadto na obu stronach udostępniony 

jest ogólny test widzenia oraz lokalizator salonów optycznych uczestniczących w akcji, w tym oferujących wyko-

nanie profesjonalnego badania wzroku. 

Twarzą kampanii promującej produkty Jai Kudo został znany i  lubiany aktor Artur Żmijewski, sam będący 

użytkownikiem okularów progresywnych. Materiały marketingowe z jego wizerunkiem (witryny, plakaty, ulotki, 

foldery, film promocyjny, itp.) dostępne są dla wszystkich salonów optycznych, które zobowiązały się do uczest-

nictwa w programie. W przystępny i ciekawy sposób wyjaśniają potrzebę profilaktyki, wykonywania badań oraz 

konieczność właściwej korekcji prezbiopii. Biorąc pod uwagę pozytywny odbiór pierwszej edycji kampanii, na-

leży spodziewać się, że także obecna przyniesie wiele korzyści, zarówno użytkownikom okularów, jak i salonom, 

które ją promują. Zainteresowanych uczestnictwem w akcji „Czas na wzrok 40+” prosimy o kontakt z Przedstawi-

cielami Handlowymi Jai Kudo oraz Działem Obsługi Klienta. 
Informacja własna: Jai Kudo

Podążaj za trendami ze Sziols Indoor
Od niedawna firma Hayne, wyłączny 

dystrybutor okularów sportowych 

Sziols Indoor w  Polsce, poszerzyła 

pakiet promocyjnych akcesoriów 

Sziols, jakie są dodawane do każdej 

pary okularów. Teraz każdy użytkow-

nik i  fan sportu, oprócz markowej 

frotki i ściereczki do czyszczenia soczewek okularowych, otrzymuje także ekolo-

giczny bidon sportowy, wolny od szkodliwego bisfenolu. Tego rodzaju działania 

mają wspierać ekotrendy, by prostymi sposobami, jak np. używanie bidonu za-

miast jednorazowych butelek, choć trochę przyczynić się do zmniejszenia ilości 

plastiku w naszym środowisku. A same gadżety z pewnością tworzą dodatkową 

wartość dla wszystkich miłośników sportu, szukających okularów sportowych. 

Ponadto, przy zamówieniu trzech par okularów Sziols Indoor (niezależnie od 

rozmiaru), otrzymają Państwo dodatkowo przyciągający wzrok ekspozytor Sziols 

Indoor. To szansa na wyróżnienie opraw sportowych na tle całej oferty salonu 

optycznego i zwiększenia zainteresowania klientów tym segmentem produktów. 

O szczegóły zapytaj swojego Przedstawiciela Handlowego Hayne lub skontaktuj 

się z Działem Sprzedaży.
Informacja własna: Hayne

Kampania Solano Clip-On  
Okulary Clip-On to przede wszystkim zaawansowane 

technologicznie rozwiązania i  najlepsze materiały. 

Chcąc przedstawić ten produkt, zawsze zwracamy 

uwagę na to, że te okulary to nie tylko kolejny modowy 

gadżet. Jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach 

– łącząc aspekt technologii, nowoczesności, wielofunk-

cyjności wraz ze specyfiką materiału ultem, z którego 

wykonana jest większość naszych opraw, o pomysł na scenariusz nie było trudno. Działając na za-

sadzie skojarzeń wybór padł na lotnisko. Realizacja zdjęć w niecodziennym miejscu zawsze wymaga 

elastyczności, kreatywności i dobrego nastawienia. Na szczęście cała nasza ekipa ma w sobie mnó-

stwo entuzjazmu. 

Efekty naszej sesji będzie można zobaczyć w  kam-

panii telewizyjnej (TVN, TVNStyle, TVN24), prasowej 

(m.in. „Elle”, :Glamour”, „Uroda Życia”, „Wysokie Ob-

casy”, „Avanti”, „Zwierciadło”), w Internecie oraz wśród 

liderów opinii z różnych dziedzin. 
Informacja własna: AM Optical

Nowe marki w ofercie Prime Visio

Niezwykle miło nam poinformować, że od połowy maja 2019 roku firma Prime Visio 

Polska wprowadziła do swojej oferty pochodzące z Hiszpanii oprawy modowych pro-

jektantów marek: Ion Fiz oraz Ana Locking. 

Dodatkowo w ofercie hiszpańskiego dostawcy są marki szwajcarskich projektan-

tów: Alexander Wintsch i Gustav Müller. 

To niezwykłe połączenie nowoczesnego designu, precyzji i jakości będzie stanowi-

ło powiew świeżości na polskim rynku. Bogata gama wzorów i kolorów zaspokoi naj-

bardziej wyszukany gust klienta, a oryginalne wzornictwo może stanowić doskonały 

wyróżnik dla salonu optycznego. Dodatkowo kolekcja jest wzbogacona o  wysokiej 

jakości okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją. 

Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Klienta i u przedstawicieli handlowych 

Prime Visio Polska 
Informacja własna: Prime Visio

Nowe modele London Club i Halstrom
W  kolekcjach 

opraw oku-

l a r o w y c h 

London Club 

i  Halstrom, dystrybuowanych przez Prime Visio Pol-

ska, pojawiły się nowe, atrakcyjne modele oprawek 

z nakładkami z polaryzacją. Nowe modele wykonane 

są z cienkiego, aktualnie modnego metalu w różnych 

odcieniach złotego, srebrnego oraz w innych barwach. 

Dodatkowo drobne elementy z tworzywa sztucznego wraz z wysokiej jakości magne-

tycznymi nakładkami z polaryzacją dają ciekawy efekt.  
Informacja własna: Prime Visio

Inteligentne Wyzwanie firmy Shamir
Shamir Autograph Intelligence, tegoroczna nowość w Shamir – 

soczewka progresywna stworzona przy wykorzystaniu najnowo-

cześniejszych technologii oraz platformy sztucznej inteligencji 

– zdobywa rosnącą sympatię wśród klientów w Polsce i za granicą. 

To produkt, który pobił już rekordy ilości pozytywnych opinii, jakie 

spływają do siedziby firmy.

W  ramach promocji nowego produktu, firma Shamir Polska 

przygotowała dla swoich klientów Inteligentne Wyzwanie – ini-

cjatywę nagradzającą zakupy najbardziej inteligentnych soczewek 

na rynku. Akcja potrwa do 30 września 2019 roku. Zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta Shamir 

bądź z Przedstawicielem Handlowym, by uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej, poświęconej soczewce: autographintelligence.pl.
Informacja własna: Shamir

SZAJNA gości u siebie studentów z różnych uczelni 
W kwietniu gdyńskie laboratorium produkcji soczewek SZAJ-

NA odwiedziły dwie grupy: 12 kwietnia studenci z Uniwer-

sytetu Warszawskiego, zaś 26 kwietnia studenci optometrii 

z  bydgoskiej SKK. Każda wizyta podzielona była na część 

teoretyczną i praktyczną. Po wprowadzeniu do technologii 

FreeForm oraz zasad pracy laboratorium, studenci mogli 

zobaczyć na żywo wszystkie etapy powstawania soczewek 

okularowych. 

Studentom i ich opiekunom firma SZAJNA dziękuje za od-

wiedziny i składa życzenia satysfakcji i sukcesów w przyszłej 

pracy.
Informacja własna: SZAJNA

Justyna Skrzypek z tytułem „Charyzmatycznej osobowości w branży optycznej”!
Justyna Skrzypek, Country Marketing Director Poland & Baltics w Grupie Essilor, 

podczas uroczystej gali X plebiscytu Polish Businesswoman Awards odebrała dwie 

prestiżowe nagrody – w kategorii Zdrowie oraz nagrodę publiczności.

Podczas finału X edycji konkursu organizowanego przez magazyn „Businesswo-

men & Life” nagrodzono najwybitniejsze osobowości polskiego biznesu. W  tym 

roku wśród wyróżnionych osób znaleźli się m.in. takie postaci, jak Gosia Baczyńska, 

Maciej Zień, Sandra Kubicka czy Katarzyna Grochola. 

Jury nagrodziło również Justynę Skrzypek, przyznając jej statuetkę dla „Chary-

zmatycznej osobowości w branży optycznej”. Dyrektor Marketingu w Grupie Essilor 

została wyróżniona za działalność dobroczynną oraz edukację społeczeństwa w za-

kresie potrzeb i problemów związanych ze wzrokiem. Co więcej, otrzymała także 

nagrodę publiczności, osiągając największą liczbę głosów oddanych w całym ple-

biscycie! 

„To dla mnie zaszczyt, że jako Dyrektor Marketingu Grupy Essilor zostałam nagrodzona przez gremium tak prestiżowego 

plebiscytu, zdobywając aż dwie statuetki! Cieszę się, że realizowane przez nas aktywności zostały docenione, a praca moja oraz 

całego mojego zespołu przynosi zamierzone efekty. Od kilku lat prowadzimy liczne akcje edukacyjne i społeczne, z radością 

obserwując znaczny wzrost świadomości naszego społeczeństwa w zakresie wiedzy o wzroku i dostępnych rozwiązań na rynku 

optycznym. Dzięki takim wyróżnieniom umacniamy się w przekonaniu, że obrany kierunek działań jest właściwy i przystępuje-

my do dalszej pracy z jeszcze większym zapałem!”– podsumowuje Justyna Skrzypek.
Informacja własna: Grupa Essilor

Oficjalne rozdanie nagród „Wybór 
konsumenta” w ramach MTP Optyka 2018
W  dniu 12 kwietnia 

odbyła się oficjalna 

gala wręczenia na-

gród „Wybór konsu-

menta” dla produk-

tów nagrodzonych 

podczas wszystkich 

edycji targów orga-

nizowanych przez 

MTP w  roku 2018. 

Michał Szajna, Dyrektor Handlowy firmy SZAJNA, odebrał sta-

tuetkę dla EGO Pro X – soczewek progresywnych z  nowej linii 

produktów SZAJNA. „To dla nas szczególne wyróżnienie” – mówi 

Michał Szajna. – „Nasi klienci, którzy mieli okazję zobaczyć EGO 

Pro X na targach i przetestować, docenili nasz produkt. Serdecz-

nie dziękuję za wszystkie głosy oddane na EGO Pro X.”
Informacja własna: SZAJNA

Ruud Van Dyke – belgijska elegancja dla dojrzałych 
Kolekcja Ruud Van Dyke jest w całości wykonana z antyalergicznego tytanu, który sprawdza się idealnie do produkcji nowoczesnych opraw okularowych. 

Oprawy tytanowe Ruud Van Dyke są o 45% lżejsze od oprawek stalowych. Twardość wewnętrzna materiału pozwala tworzyć wytrzymałe oprawy okularowe, 

odporne na upadki czy zgniecenia. Okulary Ruud Van Dyke tytanowe są nietoksyczne i dlatego nie uczulają, jak oprawki stalowe. Posiadają też doskonałą 

odporność na korozję, wysokie i niskie temperatury oraz działanie rozcieńczonych kwasów organicznych wydzielanych przez użytkowników w trakcie no-

szenia.

Marka Ruud Van Dyke zaistniała w latach 90. w Belgii. Powstała dla tych, którzy chcą mieć okulary wykonane z wysokiej jakości, hipoalergicznych, 

lekkich i wytrzymałych materiałów. Wszystkie oprawy Ruud Van Dyke są niezwykle lekkie i wygodne, mają dyskretne wzornictwo o nietuzinkowym stylu 

i elegancji. Przez prawie trzy dekady marka Ruud Van Dyke reprezentuje wyrafinowany belgijski styl życia, królewską elegancję i najwyższe standardy. Każdy 

model Ruud Van Dyke nadaje użytkownikowi klasyczny i dostojny wygląd. Kolekcja Ruud Van Dyke skierowana jest dla mężczyzn i kobiet w wieku dojrzałym, 

pewnych siebie, zakochanych w klasycznych wzorach, którzy poszukują komfortu, siły i lekkości w swoich okularach.

Dystrybutorem opraw okularowych marki Ruud van Dyke jest Expert Krak Sp. z o.o.

Informacja własna: Expert Krak
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Firma Visionoptyk oferuje pracę optometryście 
w salonach optycznych na terenie wojewódz-
twa lubuskiego, dni i czas pracy do wspólnego 
uzgodnienia. Zainteresowanych proszę o kontakt: 
gosia@visionoptyk.eu

Poznań – praca. Kwalifikowany i  doświadczony 
technik optyk poszukuje pracy w  branży optycz-
nej. Propozycje współpracy proszę kierować na 
adres e-mail: szchooki@gmail.com

Szukam pracy we Wrocławiu jako refrakcjonist-
ka / doradca klienta. Posiadam kilkunastoletnie 

PRACA

Bezpłatne ogłoszenia drobne

doświadczenie w  pracy na stanowisku refrakcjo-
nisty oraz przy obsłudze klienta w salonie optycz-
nym. Kontakt: aniakonieczna@vp.pl

Sprzedam zestaw Huvitz: Foropter HDR-9000, 
autorefraktokeratometr HRK-9000A, panel LCD 
9000 PF, stan idealny, na gwarancji. Kontakt: 
tomce@wp.pl

Sprzedam 5-letni zestaw szlifująco-frezujący 
Huvitz Kaiser z automatycznym dioptromierzem / 

blokerem. Zakupiony w Optopolu z 4-letnią gwa-
rancją, regularnie serwisowany. Stan idealny, 
w pełni sprawny. Do tej pory stojący na warsztacie 
i  pracujący. Wyszlifowano około 25 tys. szkieł 
plastikowych. Kontakt: pyrzanowski.grzegorz@
twoj-optyk.com.pl

KUPNO – SPRZEDAŻ 

Bezpłatne ogłoszenia drobne (do 160 znaków) do 
numeru 4/2019 przyjmujemy do 20 lipca 2019 roku.

Zamówienia ogłoszeń można składać:
• mailem (listy@gazeta-optyka.pl)
• przez Internet na stronie: www.gazeta-optyka.pl

• Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i ma prawo odmowy publikacji, jeśli uzna je za niezgodne z charakterem pisma 

aktualności

Kurs refrakcji w Cechu Optyków w Warszawie
Zapraszamy Państwa na kurs refrakcji I  stopnia. Rozpoczęcie kolejnej edycji planowane jest 

w październiku. Szkolenie organizowane jest przez Cech Optyków w Warszawie i odbywa się pod 

patronatem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej. Proponujemy w  ramach kursu cykl zajęć 

obejmujących wiadomości teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z  zakresu podstaw refrakcji 

(łącznie 36 godzin). Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy 

szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Wykłady oraz ćwiczenia prowadzone są przez dr. n. med. 

Andrzeja Styszyńskiego, w systemie sobotnio-niedzielnym, raz w miesiącu w siedzibie KRIO przy 

ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. 

Informujemy, że w październiku planujemy również kolejną edycję kursu refrakcji III stopnia.

Pełna informacja wraz z programami kursów I, II, III i IV stopnia dostępna jest na stronie in-

ternetowej Cechu www.cechoptykwar.pl. Zgłoszenia na kursy przyjmuje telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną Biuro Cechu, tel. 22 635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–13:00, 

e-mail: cech.optyk@interia.pl.
Informacja własna: Cech Optyków w Warszawie

Informacje z cechów

Nowy Zarząd Cechu Optyków w Warszawie
W dniu 18 maja 2019 roku odbyło się walne zgroma-

dzenie członków Cechu Optyków w  Warszawie. Spo-

tkanie to miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. 

W  minionym roku Cech podejmował wiele działań, 

głównie szkoleniowych. Odbyły się kursy refrakcji, 

szkolenie z  zakresu ochrony danych osobowych, jak 

również z  technik sprzedaży w  salonie optycznym. 

Zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla członków 

Cechu, w którym uczestniczyło 50 osób. Od niedawna 

mamy swój fanpage na Facebooku, a  w  najbliższym 

czasie zostanie uruchomiona nowa strona internetowa z mapą lokalizacyjną zrzeszonych w na-

szej organizacji salonów. 

Po 20 latach prowadzenia organizacji ze stanowiska ustąpił obecny Starszy Cechu Jerzy Wy-

socki. Koleżanki i koledzy podziękowali mu za ogromny wkład pracy w rozwój optyki i integrację 

środowiska. Na walnym zebraniu wybrano nowe władze statutowe organizacji. Na stanowisko 

Starszego Cechu została powołana Małgorzata Leszczyńska, a w Zarządzie będą pracowali: Jerzy 

Wysocki, Zbigniew Gajewski, Beata Kuśmierczyk-Ćwiek, Stanisław Sławecki, Małgorzata Madeja, 

Arkadiusz Bellitzay. Zapraszamy do grona optyków profesjonalistów!
Informacja własna: Cech Optyków w Warszawie

Krakowska Wiosna Optyczna 2019
30 marca w  hotelu Best Western Premier 

w  Krakowie odbyła się kolejna edycja Kra-

kowskiej Wiosny Optycznej. Tym razem była 

to jubileuszowa, bo ich 10. edycja. 

Na spotkanie przybyło wielu zwiedza-

jących. Targi trwały w  godzinach 10:00–

20:00. Od 12:00 do 14:00 miały miejsce 

wykłady, o godzinie 15:00 odbyła się część 

oficjalna, a po niej Prezes MCO Marian Wój-

cik zaprosił wszystkich na obiad oraz lamp-

kę wina.
Informacja własna: Małopolski Cech Optyków

Szkolenie językowe w Pomorskim Cechu Optyków
18 maja w  Gdańsku odbyło się szkolenie językowe 

„Kompleksowa obsługa pacjenta anglojęzycznego 

w  gabinecie (optycznym, okulistycznym, optome-

trycznym)”. Szkolenie, zorganizowane przez Pomor-

ski Cech Optyków, skierowane było do specjalistów 

ochrony wzorku (okuliści, ortoptyści, optometryści) 

oraz do asystentów sprzedaży chcących wzbogacić 

swoją wiedzę w zakresie obsługi pacjenta anglojęzycznego. Zajęcia zostały przeprowadzone przez 

mgr Agatę Gryc, absolwentkę Neurolingwistyki i Neofilologii oraz Studiów Kształcenia Tłumaczy 

Specjalistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Metodyki i Glottody-

daktyki Nauczania Języka Drugiego Osób Dorosłych na Uniwersytecie Wrocławskim.

O czym była mowa? Między innymi o:objawach, jakie zgłaszają pacjenci (np. swelling, bad it-

ching, follicular bumps, etc.); słownictwie specjalistycznym związanym z soczewkami kontakto-

wymi (fitting contact lenses, permeability, lubricity, wettability, etc.); słownictwie specjalistycznym 

związanym z soczewkami okularowymi (rodzaje korekcji okularowej, powłoki, itp.); chorobach 

oczu (Pterygium, AMD, POAG, Blepharitis, Chalazion, etc.); zaburzeniach widzenia obuocznego. 

Prowadząca przedstawiła dokładny instruktaż „krok po kroku” w trakcie badania pacjenta w ga-

binecie.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujmy za udział. Zapraszamy wszystkich do udziału w kolej-

nych kursach i szkoleniach organizowanych przez Pomorski Cech Optyków!

Sponsorami szkolenia były firmy: Hoya, American Lens BOD, New Vision Optica oraz dr Krych.
Informacja własna: Pomorski Cech Optyków

Wybory nowego Zarządu Lubelskiego Cechu Optyków

W dniu 10 maja 2019 roku odbyło się sprawozdawczo-wy-

borcze Walne Zgromadzenie Członków Lubelskiego Cechu 

Optyków. W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie z działal-

ności Cechu w 2018 roku, udzielono absolutorium Zarządo-

wi, rozmawiano o planach na 2019 i 2020 rok.

Wybrano Zarząd na kolejną kadencję w następującym 

składzie:

• Artur Polar – Starszy Cechu

• Andrzej Majsterek – Podstarszy Cechu

• Zbigniew Przeździecki – Sekretarz

• Bożena Stompor – Skarbnik

• Bożena Kliza-Puszka – Członek Zarządu

• Marek Mazur – Członek Zarządu

• Robert Polak – Członek Zarządu
Informacja własna: Lubelski Cech Optyków

http://www.cechoptykwar.pl
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