
Zadanie współfinansowane ze środków miasta Poznania

Co Ty wiesz o swoich oczach? – 
Edukacja osób 60+, mieszkańców Poznania  

o chorobach oczu.

ZAĆMA AMD
ZESPÓŁ 

SUCHEGO  
OKA



Zaćma powstaje, gdy w soczewce oka odkłada się białko,  

które powoduje jej zmętnienie – pogarsza to zdolność  

prawidłowego widzenia. Przyczyny jej powstawania  

nie są współcześnie do końca znane, jednak wiemy,  

że najczęstszą przyczyną zmętnienia soczewki oka  

jest naturalny proces starzenia się naszego organizmu  

i towarzyszące mu zmiany metaboliczne.

ZAĆMA Czym jest zaćma? 

• Osoby po 60 roku życia
• Cukrzycy
• Osoby z nadciśnieniem tętniczym 

• Osoby z otyłością 

• Długotrwała ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe
• Palenie tytoniu
• Długotrwałe stosowanie kortykosteroidów  

(grupa leków o działaniu przeciwzapalnym,  

przeciwalergicznym, immunosupresyjnym)

Dodatkowymi czynnikami ryzyka są:

Na zaćmę może zachorować każdy nas,  

w grupie podwyższonego ryzyka są jednak: 



Porównanie zdrowego oka
 oraz oka z zaćmą

Oko z przejrzystą soczewką

Oko z zaćmą



ZAĆMA Objawy zaćmy

Zaćma może rozwijać się powoli przez bardzo długi okres  
czasu – przez to nie każdy zauważy pojawianie się  
symptomów. Rozwój zaćmy prowadzi do stopniowego  
pogorszenia się ostrości wzroku, aż do prawie całkowitej  

utraty widzenia. 

• Nieostre widzenie

• Aureole wokół źródeł światła (np. wokół  

latarni podczas spaceru)

• Problemy z widzeniem po zmierzchu

• Wrażliwość na światło

• Blaknięcie kolorów

• Podwójne widzenie

• Częsta zmiana okularów

Jeśli zaobserwowałeś u siebie poniższe objawy  
koniecznie skontaktuj się z okulistą! 

Objawy zaćmy: 

TWÓJ OKULISTA PRZEPROWADZI ODPOWIEDNIE  

BADANIA, POSTAWI DIAGNOZĘ ORAZ POINFORMUJE  

O MOŻLIWOŚCIACH LECZENIA ZAĆMY. 

NIE ZWLEKAJ!



Jak leczyć zaćmę?

Powstawaniu zaćmy nie da się zapobiec – można jednak  
skutecznie ją wyleczyć metodami operacyjnymi.  
Zabieg ten polega na usunięciu starej, zmętniałej soczewki oka  

oraz zastąpieniu jej nową, sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. 

Współczesne soczewki wewnątrzgałkowe mogą przy  
okazji korygować współwystępujące z zaćmą wady  
wzroku takie jak:

• Dalekowzroczność
• Krótkowzroczność 
• Starczowzroczność
• Astygmatyzm 

Wymiana naturalnej 

soczewki z zaćmą

Przed wymianą – zaćma Po wymianie – nowa, przejrzysta 
soczewka wewnątrzgałkowa



ZAĆMA 
Soczewki 

wewnątrzgałkowe

Najczęściej stosowane soczewki wewnątrzgałkowe to:

Soczewki jednoogniskowe
Ten rodzaj soczewek zwykle poprawia zdolność widzenia do dali. 
Większość osób u których wszczepione tego rodzaju soczewki, 
musi korzystać z okularów do czytania. 

Soczewki jednoogniskowe korygujące astygmatyzm  
(tzw. jednoogniskowe toryczne)
Dedykowane pacjentom z astygmatyzmem (wada wzroku  
spowodowana niedoskonałą krzywizną rogówki lub soczewki  
naszego oka). Poprawiają widzenie do dali, ale zazwyczaj  
nie eliminują potrzeby noszenia okularów do czytania. 

Soczewki wieloogniskowe
Umożliwiają dobre widzenie bez okularów.  
Występują w dwóch wariantach:

• Dwuogniskowe – pozwalają widzieć ostro do bliży oraz do dali. 

• Trójogniskowe – pozwalają widzieć ostro do bliży, odległości  
 pośrednich oraz do dali. 

Soczewki wieloogniskowe korygujące astygmatyzm  
(tzw. wieloogniskowe toryczne)
Pozwalają dobrze widzieć do bliży, odległości pośrednich, dali oraz 
korygują astygmatyzm. 



Soczewki 
wewnątrzgałkowe

MASZ 60 LAT LUB WIĘCEJ?

WYKONUJ BADANIA WZROKU CO 1 ROK,  

BADANIA POZWOLĄ WYKRYĆ WCZESNE OZNAKI ZAĆMY.

IM SZYBCIEJ WYKRYJESZ PROBLEM, TYM SZYBCIEJ  

ROZPOCZNIESZ LECZENIE I UNIKNIESZ  

KONSWEKWENCJI ZAĆMY

PAMIĘTAJ

Jeśli masz zaćmę, skonsultuj się z okulistą, który opowie  
Ci o dostępnych rodzajach soczewek. Lekarz pomoże  
Ci podjąć najlepszą decyzję odnośnie ich wyboru,  
uwzględniając Twoje potrzeby. 

Jeśli masz problem z dotarciem do własnego okulisty,  
skontaktuj się z Fundacją OKULISTYKA 21 –  

zaproponujemy Ci dostępnego okulistę. 

Soczewka wewnątrzgałkowa w dużym powiększeniu



AMD Czym jest AMD?

AMD - Zwyrodnienie plamki żółtej oka związane z wiekiem.

AMD jest przewlekłą, degeneracyjną chorobą oczu, która  
dotyczy obszaru w centralnej części siatkówki, zwanego plamką.

Plamka pomaga w widzeniu drobnych szczegółów znajdujących się 
przed oczami patrzącego.

Przykład: cała siatkówka oka pozwala zobaczyć książkę natomiast  

plamka odpowiada za prawidłowe widzenie słów w niej zawartych. 

W AMD w obrębie siatkówki i w regionie  
plamki pojawiają się nowe, nieprawidłowe  
naczynia, które mają negatywny wpływ  
na widzenie.

Anatomia oka



Postać sucha AMD – postępuje powoli i ma mniej ciężki  
przebieg niż postać wysiękowa (około 85% pacjentów z AMD)

Postać wysiękowa AMD (wAMD) – postępuje o wiele szybciej  
(od kilku dni do kilku tygodniu) oraz może w większej mierze  
niż postać sucha upośledzić widzenie. 

• Rozmazane widzenie 
• Kolory są wyblakłe
• Proste linie wydaje się falować i zakrzywiać
• Pojawiają się ciemne obszary w centralnym polu widzenia

AMD JEST GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ CIĘŻKIEJ UTRATY  
WZROKU WŚRÓD OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA!

Jakie są typy AMD?

Anatomia oka
OBJAWY AMD: 



Czynniki ryzyka 
w AMD

AMD 

• Rzucenie palenia papierosów
• Wybieranie produktów spożywczych zawierających  

antyoksydanty – m. in. kolorowe owoce oraz warzywa,  
zielona herbata, kawa, przyprawy takie jak cynamon  
czy oregano

• Unikanie nadmiernego przebywania na słońcu,  
noszenie okularów przeciwsłonecznych

• Obniżanie wysokiego ciśnienia krwi
• Unikanie nadwagi i otyłości

Wiek – ryzyko wzrasta z wiekiem

Dziedziczność – występowanie wśród rodziców oraz rodzeństwa

Płeć – kobiety są bardziej narażone na występowanie AMD

Rasa – większe ryzyko pojawia się również u osób o białym kolorze skóry

Warto wprowadzić kilka zmian w swoim stylu życia,  
aby obniżyć ryzyko zaniku wzroku!

Gdy jesteś w grupie ryzyka – pamiętaj o regularnych 
wizytach u okulisty.

Istnieją także czynniki ryzyka, na które mamy  
bezpośredni wpływ i możemy je ograniczyć poprzez: 



Czynniki ryzyka 
w AMD

Testem umożliwiającym wczesne wykrycie zmian w plamce jest  

test Amslera. 

1. Trzymaj test w takiej odległości od oczu, w jakiej trzymasz książkę.
2. Jeśli używasz okularów – załóż je.
3. Zasłon jedno oko, drugim patrz na czarny punkt na środku siatki.
4. Skoncentruj wzrok tylko na środkowym punkcie i nie odwracając  

od niego wzroku.
5. Oceń, czy linie dookoła są proste, a kwadraty mają taką samą wielkość.
6. Zrób to samo drugim okiem.
7. Jeżeli widziane przez Ciebie linie siatki są krzywe, kwadraty falują  

lub w którymkolwiek miejscu widzisz plamy – natychmiast zgłoś się  
do lekarza okulisty!

Test Amslera

Wiek – ryzyko wzrasta z wiekiem

Dziedziczność – występowanie wśród rodziców oraz rodzeństwa

Płeć – kobiety są bardziej narażone na występowanie AMD

Rasa – większe ryzyko pojawia się również u osób o białym kolorze skóry



AMD Leczenie AMD

W zwyrodnieniu plamki związanej z wiekiem nie ma leczenia  
przyczynowego. Dostępne metody polegają na łagodzeniu  
objawów i zapobieganiu postępowi choroby. 

W niektórych przypadkach ostrość wzroku pacjenta może  
ulec poprawie. 

1. Postać sucha AMD

Na dzień dzisiejszy nie ma skutecznej metody leczenia postaci  
suchej AMD. Badania wykazują, że dieta bogata  
w antyoksydanty spowalnia postępowanie choroby. 
W postaci średnio zaawansowanej wskazane jest stosowanie 
mieszaniny mikroelementów i antyoksydantów według badania 
AREDS.

2. Postać wysiękowa AMD (wAMD)

• Terapia ANTY-VEGF

Terapia ANTY-VEGF opracowano w celu zahamowania wzrostu  
nieprawidłowych naczyń krwionośnych w plamce oka,  
co stanowi istotę wysiękowej postaci AMD. Hamując wzrost takich  
nieprawidłowych naczyń krwionośnych w oku, terapia może  
zahamować utratę wzroku, a nawet zachować wzrok jeśli  
będzie zastosowana odpowiednio wcześnie. 



Leczenie AMD Terapia ANTY-VEGF

Działanie terapii ANTY-VEGF

 Proszę wyobrazić sobie że oko jest rośliną.  
Porównajmy wzrost nieprawidłowych naczyń  

krwionośnych (grafika po lewej stronie) oraz zahamowanie  
wzrostu dzięki terapii ANTY-VEGF (grafika po prawej stronie).

WYSIĘKOWA POSTAĆ AMD WYSIĘKOWA POSTAĆ AMD
+ TERAPIA ANTY-VEGF



AMD 
Życie z utratą wzroku

z powodu AMD

Całkowita utrata wzroku prawie nigdy się nie pojawia lecz choroba 
może w znacznym stopniu wpłynąć na jakość życia pacjenta.  
Utrata widzenia centralnego może upośledzać zdolność  
do funkcjonowania i utrudniać codzienne czynności. 

• Stosuj jaśniejsze światło w swoim domu

• Wybieraj urządzenia takie jak zegary, telefony z większymi  

przyciskami – istnieją urządzenia przeznaczone  

dla osób słabowidzących

• Stosuj oznaczenia dotykowe (naklejki z wypukłymi wzorami)

• Zamień jednostki miary np. z mililitrów i gramów na filiżanki  

i łyżki w różnych kolorach

• Podczas gotowania stosuj punktowe oświetlenie  

np. na deskę do krojenia 

• Dostosuj czcionkę oraz rozdzielczość ekranu w swoim  

komputerze

• Jeśli masz problemy z prowadzeniem pojazdu, korzystaj  

z alternatywnych środków komunikacji

• Korzystaj z lupy! 

• Czytaj książki posiadające dużą czcionkę lub korzystaj  

z czytników elektronicznych lub audiobooków. 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ŻYCIA Z AMD
- jak ułatwić sobie życie?



Grupy wsparcia

Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji  
Niewidomych i Słabowidzących 
Osiedle Kosmonautów 110, Poznań
Telefon informacyjny: 61 830-05-12
Czwartek: 14.00 – 18.00 

• Zaproponowanie narzędzi wzmacniających wzrok

• Wskazówki dotyczące codziennego funkcjonowania

• Porady w zakresie rehabilitacji wzroku

• Wzajemne wsparcie i wspólne aktywności

Istnieją grupy wsparcia, które mogą Ci pomóc w radzeniu 
sobie z utratą wzroku. Grupy wsparcia dla osób  
słabowidzących na pewno chętnie pomogą Ci poprzez:

Jeśli masz problem z dotarciem do ośrodka  
leczącego wysiękową postać AMD, skontaktuj się z:

1. Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
ul. Grunwaldzka 158
Telefon: 61 850 60 00
2. Fundacją OKULISTYKA 21

Jeśli chcesz dowiedzieć  
się więcej o AMD,  
wejdź na stronę:
www.retinaamd.org.pl
www.okulistyka21.pl



Zespół suchego oka (ZSO) to wieloczynnikowe schorzenie,  
w przebiegu którego dochodzi do nieprawidłowego nawilżania  
powierzchni oka przez film łzowy. Konsekwencją jest  
wysychanie rogówki i spojówki.

ZESPÓŁ 
SUCHEGO  

OKA

Co to jest
Zespół Suchego Oka?

Film łzowy (nr. 1) – pokrywa powierzchnię oka, jest 
niezbędny do jego poprawnego funkcjonowania. 

Funkcje filmu łzowego:

Funkcja obronna – chroni przed mikrourazami  
i infekcjami.

Funkcja odżywcza – zaopatruje nieukrwioną,  
przejrzystą rogówkę w tlen (nr. 2)

Funkcja oczyszczająca – przy każdym mrugnięciu, 
powieka rozprowadza po oku nowa warstwę łez, 
spychając ją wraz z zanieczyszczeniami do dróg  
odpływowych. 

Filmy łzowy jest także ochraniany przez warstwę  
oleistej wydzieliny, która zapobiega parowaniu  
warstwy wodnej i utrzymuje jej stałą grubość. 

2

1

Schemat oka  
w przekroju:

1 – film łzowy
2 – rogówka



• Czynniki otoczenia zewnętrznego (klimatyzacja, wiatr, 

zanieczyszczenie powietrza, kurz, alergeny)

• Rzadkie mruganie (podczas pracy przy komputerze, oglądania TV)

• Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku

• Niektóre choroby (nadciśnienie tętnicze, 

        cukrzyca, schorzenia tarczycy itp.)

• Stosowanie niektórych leków (np. hormonalnych,  

antykoncepcyjnych, nasennych)

• Zmiany hormonalne (okres menopauzy u kobiet)

• Palenie papierosów

• Należy zgłosić się do lekarza okulisty w celu wykonania  

badań diagnostycznych i rozpoczęcia leczenia

• Ograniczyć lub wyeliminować przyczyny (np. ograniczenie  

czasu pracy przy komputerze, nawilżenie powietrza)

• Należy regularnie mrugać powiekami

• Chronić oczy przed szkodliwym działaniem czynników  

zewnętrznych, np. wiatrem, słońcem

• Rozważyć stosowanie nawilżających kropli do oczu

Co może powodować wystąpienie objawów?

Co robić, aby złagodzić te objawy?

Jakie odczuwamy objawy?

NADMIERNE
ŁZAWIENIE

PIECZENIE ŚWIATŁOWSTRĘT

ZACZERWIENIENIE

UCZUCIE SUCHOŚCI

BÓL PRZY 
RUCHACH POWIEK 

UCZUCIE „PIASKU“
POD POWIEKAMI

PRZEJŚCIOWE  
ZABURZENIA
WIDZENIA

UCZUCIE
ZMĘCZENIA OCZU



1. Dokładnie umyj ręce.

2. Delikatnie odciągnij powiekę w dół tworząc rodzaj kieszonki (palec  

odciągający przyłóż poniżej dolnej krawędzi oka).

3. Odchyl głowę do tyłu, unieś wzrok ku górze i w tym czasie drugą ręką ustaw 

butelkę lubtubkę w pozycji pionowej nad okiem.

4. Wkropl 1 kroplę preparatu do „kieszonki” w powiece (uważając, żeby  

nie dotknąć końcówką zakraplacza oka).

5. Pamiętaj, że nie należy wpuszczać kropli w kącik w pobliżu nosa. Jeśli  

preparat znajdzie się w kanale łzowym spłynie on do nosa i gardła, a lek  

nie utrzyma się w wymaganym stężeniu na powierzchni oka, co osłabia  

wwjego działanie!

6. Po zakropleniu oka zamknij powieki na 1-2 minuty. Możesz delikatnie  

ucisnąć zamknięte powieki palcem wskazującym tuż przy kąciku nosowym.

7. Pamiętaj, by po zakropleniu oka przez chwilę nie mrugać, gdyż mruganie  

powoduje odprowadzanie leku do kanału łzowego. Po zamknięciu powiek  

preparat samoistnie pokrywa powierzchnię oka.

8. Po ok. 2 minutach możesz rozpocząć zakraplanie drugiego oka.  

Zapobiega to bezwiednemu mruganiu pierwszego oka w czasie  

podawania kropli do drugiego.

9. Pamiętaj, żeby nie podawać 2 preparatów jeden po drugim, gdyż obniża  

to ich skuteczność - powoduje wypłukanie obu z nich.

10. Jeżeli masz trudności, poproś inną osobę o pomoc, ale koniecznie  

zapoznaj ją z powyższymi zasadami zakraplania oczu.

11. Po zakończeniu zakraplania ponownie umyj ręce.

Technika prawidłowego zakraplania oczu



Projekt „Co Ty wiesz o swoich oczach? – Edukacja osób 60+, mieszkańców 

Poznania o chorobach oczu” realizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju 

Okulistyki „OKULISTYKA 21” ma za zadanie zwiększyć wiedzę i świadomość 

mieszkańców Poznania na temat chorób oczu, na które szczególnie narażone 

są osoby po 60 roku życia. W projekcie przewidziane są działania edukacyjne 

takie jak wykłady na poznańskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku, dystrybucja 

broszur edukacyjnych dla seniorów oraz emisja spotów edukacyjnych. Wczesna 

diagnoza oraz instrukcja postępowania w przypadku rozpoznania omawianych 

jednostek chorobowych wśród beneficjentów projektu, może skutkować  

spowolnieniem a nawet zahamowaniem procesu utraty wzroku. Poprawa  

jakości życia oraz profilaktyka zdrowotna wśród mieszkańców Poznania jest 

celem nadrzędnym w realizowanych przez Fundację projektach.  

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” prowadzi  

działalność w sferze ochronyi promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania.

Celem Fundacji jest nieodpłatne:

• wspieranie działalności na rzecz podnoszenia jakości, unowocześnienia  

i kompleksowości metod leczenia osób dorosłych i dzieci w zakresie  

okulistyki;

• wspieranie rozwoju kadr w zakresie okulistyki i dziedzin pokrewnych;

• wspieranie rozwoju naukowego w zakresie fizjologii i patologii narządu  

wzroku i procesu widzenia;

• wspieranie edukacji powszechnej w zakresie wiedzy dotyczącej profilaktyki, 

diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku;

• szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnostyki  

i leczenia chorób narządu wzroku;

• przygotowanie analiz dotyczących organizacji ochrony zdrowia, w tym  

szczególnie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku.



Zadanie współfinansowane 
ze środków miasta Poznania

ul. Gorczyczewskiego 2/3
60-554 Poznań
Tel. 533-335-845
fwro21@gmail.com
www.okulistyka21.pl

Dowiedz się więcej o zaćmie, AMD  

oraz zespole suchego oka na:

WWW.OKULISTYKA21.PL


