WAŻNY TEMAT

NIE ZWLEKAJ
Z OPERACJĄ
ZAĆMY!
Zaćma (łac. cataracta) jest jedną
z najczęściej występujących chorób oczu. Według WHO powoduje
ona ponad 50% przypadków ślepoty na świecie. Według różnych danych, w Polsce choruje na nią już
blisko milion osób. Mimo, że można
ją operować, często rozpoznawana
jest dopiero w zaawansowanym
stadium. Jak zdiagnozować zaćmę
i jak ją leczyć?

dzona) i u osób młodych. Zaćma
najczęściej występuje w obydwu
oczach, ale postępowanie wady
i jej nasilenie może się różnić.

ZAĆMA? A CO TO
TAKIEGO?

•
•
•

Zaćma jest chorobą, która powoduje zmętnienie soczewki oka.
Stopniowo prowadzi do zaburzenia
widzenia, a nieleczona nawet do
ślepoty.
NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONA JEST ZAĆMA "STARCZA", CZYLI
TYP ZWIĄZANY Z WIEKIEM. U 40%
OSÓB PO 75. ROKU ŻYCIA WYSTĘPUJE POWAŻNE POGORSZENIE WIDZENIA, A U 90% OBSERWUJE SIĘ ZMĘTNIENIE SOCZEWKI. W wyjątkowych
przypadkach choroba może rozwinąć się także u dzieci (zaćma wro-
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WCZESNE OBJAWY ZAĆMY:
•
•
•
•

zaburzenie ostrości widzenia,
przymglone widzenie,
problemy z oceną odległości,
problemy z widzeniem w jasnym świetle,
szybkie męczenie się oczu,
dwojenie się obrazu,
utrata intensywności kolorów.

Już we wczesnym etapie zaćma
może
powodować
problemy
z prowadzeniem samochodu nocą
oraz rosnący dyskomfort widzenia
w ostrym świetle słonecznym, gdy
źrenice zwężają się. Należy jednak
pamiętać, że ostateczną diagnozę
stawia zawsze okulista.

PRZYCZYNY
Najczęstszą przyczyną choroby
jest starzenie się soczewki oka. Zapadalność na zaćmę rośnie więc
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wraz z wiekiem. W związku z postępującym starzeniem się ludności w Polsce, prognozowany jest
wzrost zachorowalności na zaćmę
w kolejnych latach. Przyczyną zaćmy starczej są zmiany zachodzące
w organizmie. Stopniowo zwiększa
się bowiem nawodnienie zewnętrznych warstw soczewki, które tracą
przejrzystość, co z kolei niekorzystnie wpływa na ostrość widze-

nia. Tylko ok. 10% przypadków ma
podłoże metaboliczne, genetyczne
lub związane z innymi chorobami. Zaćma wtórna łączy się często
z cukrzycą, schorzeniami tarczycy, a w przypadku chorób oczu
z zapaleniem błony naczyniowej.
Z kolei zaćma pourazowa powstaje
w wyniku uszkodzenia oka, silnego
promieniowania, czy np. porażenia
prądem. Na pojawienie się zaćmy

mogą mieć wpływ także przyjmowane leki, takie jak sterydy.

JAK LECZYĆ ZAĆMĘ?
Mimo, że zaćma może prowadzić
nawet do ślepoty (na szczęście odwracalnej), jest ona stosunkowo
łatwa w leczeniu. JEDYNĄ METODĄ
USUWANIA ZAĆMY JEST ZABIEG
CHIRURGICZNY. NA RYNKU DOSTĘPNE SĄ WPRAWDZIE
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KROPLE MAJĄCE ZAHAMOWAĆ POSTĘP CHOROBY, JEDNAK ICH SKUTECZNOŚĆ JEST CO NAJMNIEJ WĄTPLIWA. METODY ZACHOWAWCZE,
TAKIE JAK WITAMINY CZY SPECJALNA DIETA, TAKŻE NIE SĄ W STANIE
POWSTRZYMAĆ
NATURALNEGO
POSTĘPU CHOROBY.
Leczenie chirurgiczne polega na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej sztuczną o odpowiednio
dobranej mocy optycznej. Najlepsze
rezultaty daje fakoemulsyfikacja, czyli
rozbicie zaćmy za pomocą ultradźwięków, a następnie jej odessanie. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu
miejscowym, bez zakładania szwów.
Operacja jest nieskomplikowana, bezpieczna i ma wysoką skuteczność.
W ramach rekonwalescencji przez kilka
tygodni należy zakraplać oko. W tym
okresie nie można się także przemęczać
i uprawiać sportów wyczynowych.
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BEZ ZAĆMY I BEZ OKULARÓW?
Wybór sztucznych soczewek jest
obecnie bardzo szeroki. W wielu
przypadkach dobrze dobrana soczewka koryguje także współtowarzyszące zaćmie wady wzroku.
Na rynku dostępne są soczewki, likwidujące nawet astygmatyzm (soczewki toryczne).
Co ciekawe, standardowo w Polsce
wszczepiane są soczewki jednoogniskowe opłacane ze środków
publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety, w przypadku poddania się operacji w kraju,
nie ma możliwości dopłaty do
lepszej soczewki. Natomiast osoby
operujące zaćmę za granicą także
otrzymują zwrot kosztów operacji
w ramach ustawy transgranicznej,
a dodatkowo mogą dopłacić do
lepszej soczewki klasy premium.
Zapewne właśnie z tego powodu

i przez wydłużające się w wielu
województwach kolejki do szpitali,
turystyka medyczna jest coraz popularniejsza.
Wzrok jest podstawowym zmysłem,
dzięki któremu człowiek odbiera
około 80% informacji z otaczającego nas świata. Jego osłabienie poważnie przekłada się na funkcjonowanie w społeczeństwie – często
łączy się z izolacją i może prowadzić
do niepełnosprawności. PAMIĘTAJMY, ŻE ZAĆMA ROZWIJA SIĘ STOPNIOWO I NALEŻY JĄ OPEROWAĆ
STOSUNKOWO WCZEŚNIE. NIEOPEROWANA PROWADZI DO CAŁKOWITEJ UTRATY WZROKU. JEDYNĄ SKUTECZNĄ METODĄ PRZYWRÓCENIA
PRAWIDŁOWEGO WIDZENIA JEST
ZABIEG CHIRURGICZNY.
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