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Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne możliwości leczenia 

starowzroczności“ - zadanie finansowane w ramach umowy 849/1/P-DUN/2017 z dnia 

9.11.2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 

1. Wstęp 
 

Starczowzroczność nazywana także presbiopią to pogorszenie wzroku na skutek 

zesztywnienia soczewki i pogarszającej się zdolności akomodacji oka. Jest naturalnym 

procesem starzenia się organizmu. Najczęściej dotyka osób po 40 roku życia, zarówno  

z krótkowzrocznością, nadwzrocznością jak i osób które w przeszłości nie miały problemów ze 

wzrokiem. Starczowzroczność jest obecna wśród wszystkich społeczeństw na świecie. 

Utrudnia ona codzienne czynności takie jak np. praca na komputerze, odbieranie i wysyłanie 

wiadomości tekstowych, czytanie dokumentów. Codzienne czynności, które przed 

wystąpieniem presbiopii u pacjenta były oczywiste i intuicyjne, stają się problemem dnia 

codziennego. Szacuje się, że na świecie na presbiopię w 2012 roku cierpiało 1,7 miliarda osób 

a w 2020 roku liczba ta wyniesie aż 2,1 miliarda osób. Niestety badania pokazują, że 75% ludzi 

nie świecie nie wie czym jest starczowzroczność. Presbiopia jest niewątpliwie wyzwaniem 

przyszłości.  

Celem konferencji naukowej pt. „Współczesne metody leczenia starczowzroczności”, 

która odbyła się 17-18 listopada 2017 roku w Hotelu IBB Andersia w Poznaniu, było 

zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie metod leczenia starczowzroczności. Podczas 

konferencji możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy prelegentami i uczestnikami, 

pomiędzy samymi uczestnikami a także pomiędzy przedstawicielami świata technologii  

i uczestnikami. Cała konferencja naukowa podzielona była na 5 sesji wykładowych, których 

celem była edukacja uczestników w różnych zakresach związanych z metodami leczenia 

starczowzroczności: panel kursów, sesja edukacyjna, sesja naukowa, sesja nowości 

technologicznych oraz sesja najciekawszych przypadków. Uczestnikami konferencji byli 

lekarze okuliści, optometryści, fizycy z dziedziny optyki stosowanej, studenci medycyny, 

przedstawiciele świata medycyny i technologii.  
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Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne możliwości leczenia 

starowzroczności“ - zadanie finansowane w ramach umowy 849/1/P-DUN/2017 z dnia 

9.11.2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. 

2. Prelegenci 
 

Do udziału w konferencji naukowej wraz z przygotowaniem i wygłoszeniem wykładu 

zaproszeni zostali polscy specjaliści z dziedziny okulistyki, optometrii oraz fizyki optycznej. 

Oprócz polskich ekspertów, swoje wykłady wygłosiło dwóch wykładowców z zagranicznych 

ośrodków badawczych. Poniżej prezentujemy listę prelegentów wraz z afiliacjami, którzy 

podzielili się wiedzą z uczestnikami konferencji.  

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek 

(Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WLK SUM w Katowicach; Uniwersyteckie Centrum 

Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) 

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek 
(Klinika Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego, Warszawa) 

 

Prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski 
(Katedra Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie; Instytut 

Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań)  

 

Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk- Hojło 
(Katedra Okulistyki UM we Wrocławiu, Klinika Okulistyki w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław)  

 
Prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz 
(Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty, Zakład Optyki Fizycznej, 
Warszawa) 

 
Prof. Barbara Pierścionek, BSc, PhD, MBA 
(Nottingham Trent University, Notthingham, England) 

 
Dr inż. Narcyz Błocki 
(Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty, Zakład Optyki Fizycznej, 
Warszawa) 

 
Jos Rozema, MSc PhD 
(Department of Ophthalmology of the Antwerp University Hospital, Belgium) 

 
Dr. n. med. Maria Muzyka- Woźniak 
(Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum, Wrocław) 
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Dr n. med. Małgorzata Gaca- Wysocka  
(Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, Poznań) 

 

Dr inż. Krzysztof Petelczyc 

 (Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki) 

 

Dr med. Janusz Cieślik 

(Szpital okulistyczny Medilens, Kielce) 

 

Elzbieta Enderlin, M.D  

(Norrtalje Sjukhus, Ogonmottagning, Sweden) 

 

Dr. med. Paweł Klonowski 

(Katedra I Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) 

 

Dr med. Mariusz Spyra 
(Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu; Visum Clinic, 
Rzeszów) 
 
Dr med. Jarosław Marek 
(Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum, Wrocław) 

 

Dr med. Marek Ćwirko 
(Ośrodek Okulistyki Klinicznej Spektrum, Wrocław) 
 
Dr. med. Ludmiła Popowska 
 ("Lumed", Centrum Badań Naukowych w Opocznie) 
 
Lek. Ewa Bobińska-Kachnowicz 
(Klinika okulistyczna VITA-MED., Głogów) 

 

Lek. Marek Skorupski  
(Skorupski Optical, Poznań) 
 
Lek. Agnieszka Cisek  
(Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu) 
 
Lek. Piotr Krzywicki 
(Klinika Okulistyczna Optegra, Szczecin) 
 
Lek. Dominik Uram 
(Klinika Okulistyczna Optegra, Wrocław) 
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3. Opis konferencji 
 

Program naukowy konferencji został opracowany przez członków Polskiego Komitetu 

Naukowego Polskiego Klubu Presbiopia 21. Członkowie Komitetu wraz z Prezydium 

poszczególnych sesji, czuwali nad poziomem naukowym prezentowanych wykładów. 

Konferencja przyczyniła się do znacznego wzrostu wiedzy uczestników w zakresie leczenia 

starczowzroczności, co wielokrotnie podkreślali sami uczestnicy konferencji. W konferencji 

wzięło udział 43 lekarzy, 22 optometrystów oraz 16 osób zajmujących się dziedzinami ściśle 

związanymi ze starczowzrocznością (fizyka optyczna, branża technologiczna i medyczna, 

studenci medycyny, przedstawiciele towarzystw naukowych) oraz 23 prelegentów, będących 

równocześnie aktywnymi uczestnikami sesji wykładowych. 

 Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się trzygodzinnym panelem kursów podczas których, 

prelegenci przekazali uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu metod korekcji presbiopii. O 

godzinie dwunastej rozpoczęła się sesja edukacyjna podczas której swoją wiedzę przekazywali 

eksperci-praktycy. Ostatnią sesją pierwszego dnia konferencji była sesja naukowa, podczas 

której prelegenci prezentowali najnowsze badania naukowe prowadzone w polskich oraz 

zagranicznych ośrodkach badawczych. Po zakończeniu każdej sesji wykładowej, prezydium 

sesji otwierało dyskusję, która umożliwiała uzupełnienie wiedzy uczestników poprzez 

zadawanie pytań oraz uzyskiwanie odpowiedzi bezpośrednio od prelegentów.  

Drugiego dnia konferencja rozpoczęła się sesją wykładową pt. „Nowości technologiczne 

2017”. Uczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu innowacji w technologiach wspierających leczenie 

presbiopii. Przedstawiciele branży technologicznej odpowiadali na pytania, dotyczące 

dostępności, parametrów i jakości produktów stosowanych w korekcji presbiopii. Uczestnicy 

sesji technologicznej mogli skonfrontować nabytą wcześniej wiedzę teoretyczną i praktyczną 

z możliwościami i wymaganiami świata technologii. Po sesji technologicznej miał miejsce 

wykład Profesor Barbary Pierścionek, która przedstawiła interesujące wyniki badań, dotyczące 

wpływu różnych czynników na proces rozwoju presbiopii u badanych. Ostatnim wydarzeniem 

tego dnia była sesja najciekawszych przypadków, podczas której uczestnicy konferencji 
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prezentowali najciekawsze przypadki kliniczne w oparciu o własne doświadczenia i praktykę 

kliniczną. Prelegenci w tej sesji zostali wyłonieni z pośród nadsyłanych zgłoszeń przez Komitet 

Naukowy Konferencji. Najciekawsze przypadki zaprezentowano w formule 6 minutowej 

prezentacji oraz 3 minut dyskusji. Po zakończeniu sesji najciekawszych przypadków wszyscy 

uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa wraz z przysługującymi im punktami 

edukacyjnymi.  

 

4. Streszczenia wybranych wykładów. 
 

I. Prof. Barbara Pierścionek – Akomodacja – co wiemy i czego nie wiemy?  

 

Referat dotyczył stylu życia oraz czynników takich jak dieta, palenie papierosów, 

aktywność fizyczna, klimat i środowisko oraz tego jaki  mają wpływ na zwiększenie 

utraty wizji z bliska tzw. akomodacji. Badania prowadzone były na pacjentach z 

pięciu krajów: Australii, Norwegii, Pakistanu, Trinidadu i Wielkiej Brytanii. Badania 

pokazały, że gorący klimat przyspiesza utratę akomodacji. Niektóre składniki diety 

takie jak pokarmy rybne, mogą przedłużyć zdolność akomodacji.  

 

 

II. Dr med. Maria Muzyka-Woźniak – Kwestionariusz funkcji widzenia dla pacjentów  

z wewnątrzgałkowymi soczewkami wieloogniskowymi.  

 

Do subiektywnej oceny funkcji widzenia u pacjentów z wewnątrzgałkowymi 

soczewkami wieloogniskowymi służą narzędzia PRO (patient reported outcomes). 

Stosuje się je do subiektywnej oceny widzenia na różne odległości, przy 

wykonywaniu różnych czynności, do oceny niezależności od okularów oraz do 

oceny dysfotopsji. Narzędzia PRO pierwszej generacji to zestaw pytań oparty na 

prostym sumowaniu punktów.  Narzędzia PRO drugiej generacji to kwestionariusze 

funkcji widzenia wykorzystujące model Rascha.  Wykorzystywane są również 

komputerowe symulatory dysfotopsji, które jednak nie odzwierciedlają 

dynamicznych i zmiennych odczuć pacjenta (prezentacja video). 
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III. Dr med. Mariusz Spyra; Lek. Agnieszka Cisek – Monowizja. 

 

Jedną z najstarszych metod korygowania starczowzroczności jest monowizja. 

Polega na ustawieniu widzenia w obu oczach w ten sposób , że każde oko widzi na 

różną odległość . W jednym oku ognisko wyraźnego widzenia jest do dali w drugim 

do bliży. Takie ustawienie umożliwia wyraźne widzenie przedmiotów z dalekich jak 

i bliskich odległości. Jest to metoda realizowana przy zastosowaniu soczewek 

kontaktowych, lasera excimerowego i chirurgii implantacyjnej wewnątrzgałkowej. 

Jest metoda tanią i relatywnie dobrze akceptowaną po odpowiedniej kwalifikacji 

przez większość pacjentów. Może być stosowana w różnych odmianach w 

zależności od stopnia zastosowanej różnicy siły refrakcyjnej (anizometropii), mikro- 

, mini, monowizji, w tej ostatniej daje wysoką niezależność od okularów 

porównywalną z soczewkami wieloogniskowymi. Dodatkową zaletą monowizji jest 

jej odwracalność i możliwość zastosowania w chirurgii w ramach umowy z NFZ. 

Wadami jest zmniejszenie stopnia obuocznego widzenia (stereopsji). Na obecną 

chwile mimo wprowadzenia wielu nowoczesnych rozwiązań w korekcji 

starczowzroczności, monowizja nadal ma swoją  silną i ugruntowaną pozycję. 

 

IV. Lek. Mariusz Skorupski – O dziesięć lat młodsi – zastosowanie multifokalnych/ 

wieloogniskowych soczewek kontaktowych w korekcji prezbiopii.  

Okulary do czytania dla pacjenta po czterdziestym roku życia to dla specjalistów 
oczywiste rozwiązanie. Dla pacjenta to stresująca informacja, nie tylko dlatego, że 
już zawsze do czytania będą potrzebne okulary, ale dlatego, że to pierwszy tak 
oczywisty objaw starzenia. Dojrzali pacjenci lepiej akceptują swoje zmarszczki niż 
okulary do patrzenia z bliska.  Wśród wielu prób i metod radzenia sobie z tym 
skutkiem presbiopii szczególnie skuteczne są wieloogniskowe soczewki 
kontaktowe. Za ich pomocą, w nieskomplikowany sposób możemy skutecznie 
poprawić widzenie z bliska i na odległościach pośrednich (np. do komputera). Jest 
to możliwe bez kompromisów względem widzenia do dali u pacjentów z osłabioną 
akomodacją. To zachowawcze rozwiązanie pozwala naszym pacjentom powrócić do 
jakości widzenia na wszystkich odległościach jaką mieli przed laty i ogranicza do 
sytuacji okazjonalnych konieczność sięgania po okulary. Dziś produkowane 
soczewki wieloogniskowe ze względu na wysoką (blisko 80%) skuteczność to 
gwarancja sukcesu specjalisty i satysfakcji pacjenta. 
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V. Elzbieta Enderlin, M.D – Ocena skuteczności metody RWGM (ang. Read Without 
Glasses Method) w grupie osób presbiopijnych – badania wstępne.  
 
Metoda RWGM bazuje na fizjologicznym zjawisku stymulacji akomodacji przez 

konwergencję. Polega na wykonywaniu ćwiczeń wzrokowych przy pomocy 

specjalnie opracowanej tablicy. Grupę badawczą stanowiło 14 osób w wieku 47 do 

68 lat, wszyscy używali korekcji do bliży, jedna w nich również do dali.  Uczestnicy 

byli zainteresowani zmniejszeniem/zlikwidowaniem korekcji do bliży. Uzyskali 

również praktyczne instrukcje jak wykonywać ćwiczenia i zaopatrzeni zostali w 

tablice do ćwiczeń. Czas trwania ćwiczeń wynosił 15 miesięcy (od czerwca 2015 do 

września 2016). Wyniki: Z 14 osób, które zaczęły pracę tylko 3 ją ukończyły. Główną 

przyczyną były trudności w zorganizowaniu czasu na ćwiczenia. Wszystkie osoby, 

które ukończyły pracę uzyskały pozytywne rezultaty: zmniejszyły wartość korekcji 

do bliży, zlikwidowały korekcję na odległość, poprawiły jakość widzenia 

(subiektywne odczucia). Wnioski: Fakt, że wszystkie osoby , które ukończyły cały 

cykl ćwiczeń uzyskały pozytywne rezultaty jest zachęcający i świadczy o tym, że 

RWGM może stanowić praktyczny i alternatywny sposób kontroli presbiopii. Jest 

to badanie wstępne . Aby uzyskać więcej informacji o skuteczności metody 

należałoby wykonać dalsze badanie z większą ilością uczestników oraz również w 

wieku przed-presbiopijnym.  
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5. Dokumentacja fotograficzna.  
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6. Załącznik 1 – program konferencji 
 

Program konferencji „Współczesne metody leczenia starowzroczności”  
 
PIĄTEK 17.11.2017 
KURSY 9.00-12.00 
9.00- 10.00 Topografia rogówki  
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek 

 
10.00-11.00 Biometria i kalkulacja soczewek  
Prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski, Dr n. med. Małgorzata Gaca- Wysocka  
 
11.00-12.00 Neuroprotekcja- szansa dla współczesnej medycyny ?  
Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk- Hojło, Prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski  
 
12.00-12.10 – Przerwa kawowa 
 
12. 10 Otwarcie Konferencji 
12.10 – 15.05  SESJA EDUKACYJNA 
Prezydium sesji: Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, Dr med. Paweł Klonowski, Dr  med. 
Jarosław Marek, Dr med. Marek Ćwirko, Lek. med. Marek Skorupski,  Prof. nadzw. dr hab. med. 
Andrzej Grzybowski 
  
12.10 – 12.30 Presbiopia – wyzwanie przyszłości 
Prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski 
 
12.30 – 12.50 Teorie akomodacji  
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek  
 

12.50 – 13.10 Monowizja 
Lek med. Agnieszka Cisek, Dr med. Mariusz Spyra 
 
13.10 – 13.30 Mechanizmy działania soczewek wieloogniskowych  
Dr med. Paweł Klonowski 
 
13.30 – 13.50 Kwalifikacja pacjenta do różnych typów soczewek wieloogniskowych   
Dr  med. Jarosław Marek 
 
13.50 – 14.10 Co jest ważne w doborze soczewek wieloogniskowych  
Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek 
 
14.10 – 14.30 Przegląd technik rogówkowych korekcji presbiopii  
Dr med. Marek Ćwirko 
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14.30– 14.50 O dziesięć lat młodsi - zastosowanie multifokalnych/ wieloogniskowych soczewek 
kontaktowych w korekcji prezbiopii 
Lek. med. Marek Skorupski  
 
14.50 – 15.05 Dyskusja 
15.05 – 15.40 LUNCH 
 
15.40 – 18.10 SESJA NAUKOWA 
 
Prezydium sesji: Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, Dr med. Paweł Klonowski, Prof. dr hab. 
Zbigniew Jaroszewicz, Dr. n. med. Maria Muzyka- Woźniak, Jos Rozema, MSc PhD, Prof. nadzw. dr 
hab. med. Andrzej Grzybowski 
 
15.40 – 16.00  Porównanie elementów optycznych ze zwiększoną głębią ostrości z kątową i radialną 
modulacją mocy optycznej do zastosowań jako soczewki wewnątrzgałkowe  
Prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz 
 
16.00-16.20  Porównanie parametrów optycznych soczewek multifokalnych stosowanych w 
warunkach klinicznych  
Dr inż. Krzysztof Petelczyc, Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Lek med. D. Bronicki, Lek med. R. 
Pawlik, Prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz, Dr K. Kołacz, Dr inż. N. Błocki, 
Dr M. Miler, Dr A. Kołodziejczyk 
 
16.20 – 16.40 Przerwa kawowa 
 
16.40 – 17.00 Zmiany związane z wiekiem biometrii oka i soczewki towarzyszące presbiopii (eng.) 
Jos Rozema, MSc PhD 
 
17.00- 17.20 Badanie soczewek wewnątrzgałkowych w dwóch układach sztucznego oka zgodnego z 
normą ISO i zbliżonego do budowy oka biologicznego  
Dr inż. Narcyz Błocki 
 
17.20- 17.40  Kwestionariusz funkcji widzenia dla pacjentów z wewnątrzgałkowymi soczewkami 
wieloogniskowymi  
Dr. n. med. Maria Muzyka- Woźniak 
 
17.40- 18.10 – Dyskusja 
 
18.20 Kolacja dla Uczestników (Sala Restauracyjna)  
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SOBOTA 18.11.2017 
9.00-10.00  „Nowości technologiczne 2017” – Sesja sponsorska.  
Prezydium sesji: Dr med. Paweł Klonowski, Prof. nadzw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski, Prof. 
Barbara Pierścionek, BSc, PhD, MBA, Dr n. med. Janusz Cieślik, Dr. n. med. Maria Muzyka- Woźniak 
 
9.00 – 9.20  Rodzina soczewek multifokalnych Bausch+Lomb – odpowiedź na potrzeby 

wszystkich pacjentów z presbiopią. 
  Mgr. Jędrzej Kućko 
 
9.20 – 9.40  Refrakcyjna chirurgia zaćmy z soczewką PanOptix  

 Lek. med. Ewa Bobińska- Kachnowicz 
 

9.40 – 10.00    Jak uniknąć niespodzianek refrakcyjnych 
  Maciej Rzetelski  

__________________________________________________________________________________ 
10.00-10.20 Akomodacja – Co wiemy i czego nie wiemy ?  (eng/pl) 
Prof. Barbara Pierścionek, BSc, PhD, MBA 
 
10.20 – 11.20 
Tematy własne – najciekawsze przypadki 
(6 min. Przypadek + 3 min. pytania) 
 
10.20 – 10.30 Kryteria kwalifikacji i przygotowania pacjentów do operacyjnego leczenia presbiopii. 
Dr. med. Ludmiła Popowska, Lek. med. Tomasz Grędysa, Dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny 

10.30- 10.40 Ocena skuteczności metody RWGM (Read Without Glasses Method) – badania 
wstępne. 
Elzbieta Enderlin M.D, Ray Gottiled OD, PhD, Dr n. med. Hanna Buczkowska  

10.40- 10.50 Refrakcyjna wymiana soczewek  

 Dr n. med. Janusz Cieślik  

10.50 – 11.00 Fakijne soczewki toryczne. Opis przypadku  

Dr n. med. Janusz Cieślik  

11.00 – 11.10 Laser Blended Vision jako metoda korekcji presbiopii - opis przypadku  

Lek. med. Dominik Uram  

11.10 – 11.20 Refrakcyjna wymiana soczewki u księgowej? Przypadek wszczepienia soczewki 

wieloogniskowej u osoby nadwzrocznej, z zezem rozbieżnym, połączony z laserową korekcją wady 

resztkowej 

Lek. med. Piotr Krzywicki   

11.30 – Zakończenie Konferencji oraz wydanie certyfikatów uczestnictwa.  
 


