
MY I ZDROWIE

Co to jest zaćma?
- Zaćma jest to zmętnienie so-

czewki. Soczewką natomiast jest 
struktura położona w oku zaraz za 
źrenicą oraz tęczówką i służąca do 
załamywania światła na siatkówce. 

Soczewka pełni też ważną funkcję w procesie akomodacji, dzięki które-
mu do 40-50 r.ż. można dobrze widzieć z bliska, np. czytać gazetę lub 
książkę. Stopniowe stwardnienie soczewki, które odbywa się z wiekiem 
prowadzi do tego, iż w wieku ok. 40-50 tracimy zdolność do akomodacji, 
czyli niezbędne stają się okulary do czytania. Zmętnienie soczewki wystę-
puje w coraz większym stopniu proporcjonalnie do wieku, ale nie zawsze 
musi oznaczać pogorszenie widzenia. Jedynie zaćma związana z pogor-
szeniem widzenia jest wskazaniem do operacji. Gdy dowiadujemy się od 
lekarza, że mamy zmętnienie soczewki, czyli zaćmę, nie musi to wcale 
oznaczać wykonania zabiegu operacyjnego. 

W jakim wieku można spodziewać się wystąpienia zaćmy?
Najczęściej zaćma dotyczy osób powyżej 60 r.ż. a im jesteśmy starsi 

tym prawdopodobieństwo wystąpienia zaćmy jest większe, np. zaćma 
występuje u ok. 60% 70-latków, a ok. 90% u 90-latków. 

Czym się objawia zaćma?
Zmętnienie soczewki może nie dawać często żadnych dolegliwości 

wtedy zostaje rozpoznane podczas badania przez okulistę. W miarę na-
silenia zmian zmętnienia soczewki najczęściej prowadzą do pogorszenia 
widzenia do dali lub do bliży, problemów z olśnieniem, tzn. np. nietoleran-
cją oświetlenia przez światła nadjeżdżających samochodów.

Czym grozi zaćma?
Zaćma jest chorobą postępującą, która stopniowa po-

garsza widzenie i ogranicza przez to komfort życia. Zaćma 
może doprowadzić do tak dalece upośledzonego widze-
nia, iż pacjent danym okiem może rozpoznać tylko światło. 
W takich sytuacjach, jeżeli dotyczy to obu oczu niemożli-
wa jest nawet samodzielna egzystencja, pacjent wymaga 
stałej opieki ze strony innych osób. Zwykle postępująca 
zaćma nie powoduje żadnych konsekwencji medycznych, 
tzn. nie powoduje ryzyka powstania innych chorób oczu. 

Jak leczy się zaćmę (czy środki farmakologiczne 
działają)?

Nie ma obecnie żadnych kropli ani tabletek, które by 
skutecznie spowalniały albo leczyły zaćmę. Wszystkie pro-
ponowane środki farmaceutyczne, zarówno przez apteki 
jaki i reklamy, np. w radio i telewizji, są w tym zakresie cał-
kowicie bezwartościowe, tzn. nigdy nie udowodniono ich 
działanie w tym zakresie. Jedynym obecnie dostępnym 
leczeniem zaćmy jest operacja. 

Na czym polega operacja zaćmy?
Operacja zaćmy polega na usunięciu zmętniałej so-

czewki, tj. jądra i kory soczewki poprzez bardzo małe cięcie 
ok. 2-3 mm. Chirurg wprowadza sondę ultradźwiękową do 
oka, rozdrabnia masy zaćmowe oraz usuwa je na zewnątrz. 
Jądro i kora soczewki znajdują się w warunkach prawidło-
wych w torebce i tę torebkę chirurg stara się pozostawić, by 

wprowadzić do niej sztuczną soczewkę. 
Na co należy zwrócić uwagę przed ope-

racją zaćmy?
Obecnie operacja zaćmy wykonywana jest 

zwykle w trybie ambulatoryjnym, tzn. bez poby-
tu w szpitalu oraz trwa zwykle dość krótko tzn. 
ok. 15-20 minut. Jednak zarówno współpraca 
pacjenta jak i jego przygotowanie do opera-
cji są bardzo ważne. Przeciwwskazaniem do 
operacji są wszystkie stany zapalne oka, takie 
jak zapalenie spojówek, stany zapalne powiek, 
brak drożności dróg łzowych, czego objawem 
jest łzawienie co może zwiększać ryzyko infekcji. 

Więcej informacji: www.okulistyka21.pl

Okiem okulisty 

Wszystko o zaćmie
część 1 

Na pytania odpowiada prof. nadzw. dr hab. med. A. Grzybowski, prezes Funda-
cji Rozwoju Okulistyki ,,Okulistyka 21”

Sztuczna soczewka wszczepiona do torebki so-
czewki oka

Zaćma
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

zadbał o nią, by nie miała zbyt wiele chwil na rozmyślanie.
Mąż był mądrym człowiekiem. Zapisał ją na intensywny
kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
chciało jej się wychodzić z domu, ale zbierała się i
wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
się na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
pytają ją jak sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
jestem ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 

Nie czuję się też samotna. Ja po prostu żyję. 
Gdy słucham mojej przyjaciółki, to w końcu zaczynam

wierzyć, że mija czas smutnego, polskiego emeryta. Coraz
więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
działania i robienia nowych rzeczy, zarówno dla siebie jak i
dla innych. 

W imieniu zespołu My50+ życzę naszym Czytelnikom
wakacyjnej aktywności, a my postaramy się na bieżąco,
zanim ukaże się w sierpniu kolejne wydanie, na naszej
stronie www.my50plus.pl i profilu na Facebooku
informować o ciekawych wydarzeniach w Poznaniu 
i okol icach. 

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Czy po operacji zaćmy muszę no-
sić okulary?

Nie, nie jest to zawsze konieczne. 
Standardowo ustala się z przed ope-
racją z pacjentem jego oczekiwania 
w zakresie widzenia bez okularów i to 
pacjent wskazuje lekarzowi czy chce 

po operacji widzieć z bliska bez okularów, a nosić okulary do chodzenia czy 
odwrotnie, czytać w okularach i chodzić bez okularów. Sytuacja ta jest ty-
powa dla soczewek jednoogniskowych, ponieważ soczewka zapewnia wi-
dzenie tylko jednej odległości (do dali lub do bliży). Niemniej w ostatnich 
latach pojawiło się nowe rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie lepszego 
wyniku operacji by w 80-90 % sytuacji nie musieć korzystać z okularów ani do 
bliży ani do dali. Wymaga to bądź zastosowania tzw. monowizji bądź spe-
cjalnych soczewek, które umożliwiają dobre widzenie 
w różnych odległościach. Są to tzw. soczewki dwu-, 
trzy- i wieloogniskowe. Soczewki te muszą być dobra-
ne z wyprzedzeniem dla danego pacjenta oraz nie 
powinny być stosowane przypadku chorób siatkówki, 
np. zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Dla-
tego kwalifikacja pacjenta do tego rodzaju soczewek 
wymaga gruntownego badania okulistycznego oraz 
omówienia specyfiki funkcjonowania tych soczewek, 
Najlepiej zrobić to dużo wcześniej przed planowanym 
terminem operacji, co najmniej ok. 30 dni wcześniej. 
Monowizja z drugiej strony to sytuacja w której pla-
nuje się by jedno oko po operacji zaćmy widziało do 
dali, a drugie oko po operacji zaćmy widziało do bliży. 
Dzięki temu pacjent pacząc obuocznie może widzieć 
dobrze zarówno do dali jak i do bliży. Odbywa się to 
kosztem nieznacznego pogorszenia widzenia stere-
oskopowego (przestrzennego). Jednak poza osobami aktywnymi zawodowo 
bądź wykonującymi bardzo precyzyjne czynności nie ma to większego nega-
tywnego znaczenia dla pacjenta.

Czego mogę spodziewać się podczas operacji zaćmy?
Operacje zaćmy wykonywane są w warunkach sali operacyjnej gdzie 

pacjent proszony jest o położenie się na stole operacyjnym na plecach. Po 
położeniu się pacjenta zostają podłączone przewody do nosa, przez które 
doprowadzany jest tlen. Dzięki temu pomimo, iż pacjent ma zakrytą głowę, 
nie brakuje mu powietrza. Następnie po umyciu (dezynfekcji) skóry powiek 
i okolic oka i równoczesnym zakropleniu różnego rodzaju kropli do worka spo-
jówkowego zakłada się na okolice operowanego oka specjalną folię. Folia ta 
przykrywa również całą twarz. Jeżeli pacjent obawia się przebywania pod okry-
ciem (np. w przypadku klaustrofobii) powinien to zgłosić wcześniej lekarzowi 

by rozważyć operację, np. w warunkach znieczulenia ogólne-
go. Przez cały czas operacji, tzn. ok. 15 minut pacjent musi 
leżeć płasko. Jeżeli to z jakiś powodów jest niemożliwe lub 
trudne do wykonania, np. z powodu zwyrodnienia kręgosłu-
pa szyjnego, trzeba koniecznie tę sprawę omówić z lekarzem 
wcześniej tak by możliwe było dokładne przygotowanie stołu 
operacyjnego dla danego pacjenta. Pacjent w dniu operacji 
powinien spożyć stosowane przez siebie leki ogólne, w tym 
przeciw nadciśnieniu tętniczemu oraz leki przeciwastmatycz-
ne. Zwykle sama operacja zaćmy związana jest z pewnym 
stresem, co dodatkowo może podwyższyć ciśnienie tętnicze, 
dlatego pacjenci chorujący na tego typu chorobę powinni 
koniecznie swoje leki przyjąć jeszcze przed operacją. Chorzy 
na astmę z kolei mogą mieć problemy z dusznościami bądź 

kaszlem. Jest to niekorzystne w trakcie 
operacji i może zwiększać ryzyko za-
biegu operacyjnego. Dlatego i ci pa-
cjenci powinni koniecznie zażyć swoje 
leki przed operacją. Podczas operacji 
pacjent powinien leżeć nieruchomo, 
tzn. nie poruszać głową ani okiem. 
Jest to ważne dla zagwarantowania 
korzystnego wyniku operacji. Można 
sobie wyobrazić iż pacjent poruszył 
głową lub okiem a w tym samym cza-
sie chirurg operuje narzędziem czyn-
ności w wewnątrz oka, doprowadzić 
może to do powikłań, które mogą 
dawać nieodwracalne, niepożądane 
skutki z zakresie widzenia. Dlatego roz-
luźnienie i uspokojenie się i spokojne 

leżenie w trakcie operacji jest tak ważne. Choć operacja jest 
bezbolesna (pacjent otrzymuje znieczulenie poprzez zakro-
plenie do worka spojówkowego kropli). Jednak pacjent wy-
czuwa dotyk oraz może odczuwać różnego stopnia dyskom-
fort związany z samym faktem operacji oka. Niemniej 99% pa-
cjentów znosi operacje bardzo dobrze. Jeżeli jednak mamy 
obawy iż możemy nie współpracować odpowiednio w tracie 
operacji (odczuwamy paraliżujący strach przed operacją oka 
bądź jesteśmy szczególnie wrażliwi na drobne nawet zabiegi, 
np. iniekcje dożylne, wtedy warto poinformować o tym chirur-
ga okulistycznego wcześniej tak by uzgodnić najlepszą dla 
danego pacjenta formę znieczulenia i operacji.

Więcej informacji: www.okulistyka21.pl

Okiem okulisty 

Wszystko o zaćmie
część 2 

Na pytania odpowiada prof. nadzw. dr hab. med. A. Grzybowski, prezes Funda-
cji Rozwoju Okulistyki ,,Okulistyka 21”
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M ojej przyjaciółce czas przejścia na emeryturę zbiegł
się z chorobą męża i jego śmiercią. Był to dla niej
bardzo trudny okres. Mąż jednak przed śmiercią

zadbał o nią, by nie miała zbyt wiele chwil na rozmyślanie.
Mąż był mądrym człowiekiem. Zapisał ją na intensywny
kurs języka angielskiego. Miewała momenty, w których nie
chciało jej się wychodzić z domu, ale zbierała się i
wychodziła, bo robiła to dla męża. Skończyła kurs, zapisała
się na kolejny. Minęło już pięć lat od czasu, kiedy została
wdową. Niedawno powiedziała mi, że znajomi z troską
pytają ją jak sobie radzi, a ją to denerwuje. – Przecież ja
jestem ciągle zajęta – odpowiada. – Nie mam na wiele
rzeczy czasu, jak wtedy, gdy pracowałam na pełnym etacie. 

Nie czuję się też samotna. Ja po prostu żyję. 
Gdy słucham mojej przyjaciółki, to w końcu zaczynam

wierzyć, że mija czas smutnego, polskiego emeryta. Coraz
więcej osób uświadamia sobie, że emerytura to czas, w
którym mogą robić coś dla siebie, nieograniczeni
obowiązkami zawodowymi i wobec dzieci. 

A jak mówi w naszej rozmowie Wojciech Bauer, dyrektor
Centrum Inicjatyw Senioralnych, aktywność służy zdrowiu i
to nie tylko ta aktywność stricte f izyczna, ale chęć do
działania i robienia nowych rzeczy, zarówno dla siebie jak i
dla innych. 

W imieniu zespołu My50+ życzę naszym Czytelnikom
wakacyjnej aktywności, a my postaramy się na bieżąco,
zanim ukaże się w sierpniu kolejne wydanie, na naszej
stronie www.my50plus.pl i profilu na Facebooku
informować o ciekawych wydarzeniach w Poznaniu 
i okol icach. 

Anna Dolska, 
redaktor naczelna My50+  
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Okiem okulisty

Soczewki
wewnątrzgałkowe

Na pytania odpowiada 
prof. nadzw. dr hab. med. 
A. Grzybowski, 
prezes Fundacji Rozwoju 
Okulistyki „Okulistyka 21”

Czy wszystkie soczewki wewnątrzgałkowe są takie same?
Nie. Istnieje bardzo dużo różnorodnych soczewek wewnątrzgałko

wych zarówno w zakresie rodzaju materiału, z którego są wykonane, 
cech kształtu oraz właściwości optycznych. Obecnie stosowane są 
tzw. soczewki zwijalne, których implantacja (wszczepienie do oka) od
bywa się po ich „zwinięciu" przez bardzo mały port (rana rogówki), 
około 2-2,8 mm, dzięki czemu nie ma konieczności zakładania szwu 
na tak powstałą ranę. Dawniej kiedy stosowano soczewki niezwijalne 
konieczne było wykonanie większego cięcia ok. 4-6 mm, co zmuszało 
chirurga do zamknięcia tak powstałej rany za pomocą szwu. Przez to 
dawniej gojenie trwało dłużej (ze względu na wielkość rany) oraz po
wstały duży tzw. astygmatyzm pooperacyjny (nieregularność rogówki 
spowodowana pociąganiem szwu). Obecnie rozwój technik operacyj
nych doprowadził do możliwości operacji zaćmy przez tak małe porty 
rogówkowe, iż nie wymagają one zakładania szwów, co znacznie przy
spiesza gojenie pooperacyjne oraz ogranicza możliwość powstawania 
astygmatyzmu pooperacyjnego. Soczewki zwijalne są dzisiaj standar
dem powszechnie stosowanym w operacji zaćmy w Polsce.

Jak różnice między soczewkami wpływają na wi
dzenie pooperacyjne?

Udowodniono, iż soczewki tzw. hydrofobowe (jest 
to cecha materiału, z którego zrobiona jest soczewka) 
znacznie zmniejszają ryzyko wtórnego zmętnienia torby 
tylnej (torba tylna pozostaje po operacji zaćmy jako ele
ment rusztowania dla wszczepienia sztucznej soczewki) 
w stosunku do innego typu soczewek. Ponadto wiado
mo, iż niektóre materiały są bardziej podatne na zmiany 
fizykochemiczne i mogą z czasem ulegać zmętnieniu. 
Dlatego wybór soczewki jest ważny. Pozostaje ona bo
wiem w oku do końca życia i powinna dawać gwarancje 
dobrego widzenia prze cały ten czas. Jak w przypadku 
różnych technologii na rynku europejskim dopuszczane 
są do sprzedaży zarówno soczewki o wysokiej, średniej 
i niskiej jakości. Znajduje to znaczne odzwierciedlenie 
w ich cenie. Ważne zatem, by dowiedzieć się przed 
operacją zaćm jakiego rodzaju soczewka wszczepiana 
jest w danym ośrodku i zweryfikować opinie na jej temat. 
Najwyższej jakości soczewki pochodzą zwykle z Europy 
Zachodniej lub Stanów Zjednoczonych, np. Belgii, Ho
landii, Niemiec i Francji. Natomiast soczewki niższej jako
ści sprowadzane są z Indii lub innych krajów Azji.
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