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Problem Zdrowotny: Zadma 
 Co to jest zadma? 

 Oznacza zmianę przejrzystości, czyli „zmętnienie” soczewki oka.  

     

Jak powszechny jest problem zadmy?  

 Rocznie w Polsce wykonuje się ok. 170 tys. zabiegów 

 Dodatkowo ponad 200 tys. osób oczekuje w kolejce na zabieg1 

 W rozwiniętych krajach EU corocznie wykonuje się 300 – 350 tys. 
zabiegów (w przeliczeniu na wielkośd populacji w Polsce) 

 

 

1 Źródło: SZOI, Liczba osób wpisanych na listy oczekujących w skali kraju. 



Problem Zdrowotny: Zadma 
 

Jak wygląda widzenie przy zadmie? 



Problem Zdrowotny: Zadma 
 

Na czym polega usunięcie zadmy? 



Problem Zdrowotny: Zadma 
 

Jak wygląda widzenie po usunięciu zmętniałej soczewki? 
 Niewyraźny obraz do bliży 



Korekcja wzroku po usunięciu zmętniałej 
soczewki 

Aktualnie pacjentowi bezpłatnie zapewnia się soczewkę 
jednoogniskową sferyczną 

 

Wartośd punktowa grup B12-B15 w systemie JGP, w ramach 
których rozliczane są zabiegi usunięcia zadmy nie umożliwia 
wyboru rodzaju soczewki jaka zostanie pacjentowi 
wszczepiona, uzasadnionego jego preferencjami 

 



Korekcja wzroku po usunięciu zmętniałej 
soczewki 

Możliwości korekcji okularowej po zabiegu usunięcia zadmy z 
wszczepem soczewki jednoogniskowej: 

 
 Okulary do korekcji bliży i odległości pośrednich 
 Okulary do dali 
 
 Dwie pary okularów w przypadku osób mających astygmatyzm przed 

zabiegiem 1,2 

 - jedne korygujące astygmatyzm do dali 
 - drugie do korekcji bliży oraz astygmatyzmu 
 
 
1 „Częstośd występowania astygmatyzmu rogówkowego przed zabiegiem usunięcia zadmy”. JCRS, 2009  
ok.85% osób ma astygmatyzm rogówkowy przedoperacyjny. W tym ok. 20% ma astygmatyzm mocno wpływający na jakośd 

widzenia.   
2Osoba, która ma jednocześnie zadmę i astygmatyzm rogówkowy, po zabiegu chirurgicznym usunięcia zadmy nie odzyska 

wysokiej jakości widzenia dali, o ile nie zostanie skorygowany również astygmatyzm. 



Innowacyjne technologie medyczne znajdujące 
się poza koszykiem świadczeo NFZ 

Nowoczesne soczewki z grupy „premium” (wieloogniskowe, 
toryczne, asferyczne)  

 Istnieje możliwośd uzyskania dobrej jakości widzenia do 
wszystkich odległości bez okularów nawet jeśli dodatkowo 
występuje krótkowzrocznośd, nadwzrocznośd, 
starczowzrocznośd czy astygmatyzm 

 Soczewki „premium” = standardowa soczewka jednoogniskowa 
+ koszt dodatkowych okularów 

Korzyśd dla pacjenta  
 Znaczna poprawa komfortu życia i pracy związana z 

uniezależnieniem  od okularów po zabiegu!  



Implanty wewnątrzgałkowe „premium” 

 Z zastosowaniem filtrów UV i światła niebieskiego  

     (profilaktyka AMD) 

 Asferyczne (korekcja aberracji) 

 Toryczne (korekcja astygmatyzmu) 

 Wieloogniskowe (korekcja presbiopii) 
 

 

 

 

 

 

 



  

Ochrona przed szkodliwym działaniem UV i światła 
niebieskiego – filtry  

 
 
 
 
 
 

AMD - Główna przyczyna nieodwracalnej ślepoty 
w populacji osób w wieku powyżej 65 lat 



Soczewki asferyczne 

 Redukcja aberracji 

    sferycznych 

    wyższego rzędu 

( np. w soczewkach AcrySof IQ) 

 



Typ Staar toric 
AA4203TF/TL 

MicroSil toric 
6116 

Rayner T-flex 
573/563T  

Acri.comfort 
646TLC 

AcrySof Toric 
SN60TT 

Produce
nt 

Staar Surgical HumanOptics Rayner Surgical Acri.Tec Alcon 

płaskie haptyki zwijalna 
trzyczęściowa 

zwijalna 
jednoczęściowa 

zwijalna 
płaskie haptyki 

zwijalna 
jednoczęściow
a 

materiał sillicon silicon   
optyczna 
Microplex 
haptyczna 

akryl 
hydrofilowy 

akryl 
hydrofilny I 
hydrofobowy 

akryl 
hydrofobowy 

zakres 
sfery 

+9,5 do +28,5 -3,0 do +31,0 -5,0 do +32,5 -10,0 do +32,0 +6,0 do +30,0 

zakres 
cylindra 

+2,0 i +3,5 +2,0 do +12,0 +1,0 do +11,0 +1,0 do +12,0  od+1,25;    do 
+6,0 

cięcie 2,6mm 3,4 mm 2,5-3,2 mm 1,6 mm 2,2 mm 

Korekcja astygmatyzmu - soczewki toryczne 



Korekcja presbiopii – soczewki wieloogniskowe  

 

•  Akomodacyjne 

•  Refrakcyjne 

•  Dyfrakcyjne 

•  Refrakcyjno-dyfrakcyjne 

•  Dwuogniskowe 

 

 

 

 

NuLens - 
DynaCurve 

Topcon M-plus AMO ReZoom 

CrystaLens HD Alcon  Acysof ReSTOR 

AMO Tecnics Visiogen - Synchrony PowerVision -  FluidVision 



Korzyści dla pacjenta 

 

 Pełna korekcja wzroku na wszystkie odległości po wykonaniu 
tylko jednego zabiegu 

 Znaczna poprawa ostrości widzenia, kontrastu, widzenia barw 

 Niezależnośd od okularów: 
 Wygoda (nie parują, sporty, prowadzenie pojazdów) => bezpieczeostwo 

 Pełne pole widzenia => bezpieczeostwo 

 Naturalna wielkośd obrazu => bezpieczeostwo 

 Brak ryzyka złamania, zgubienia okularów => komfort 

 Nie obciąża nosa => komfort 

 Koszt (potrzeba zmiany okularów średnio co 3 lata) 

 

 

 



Ocena profilu bezpieczeostwa 

Procedura usunięcia zadmy: 
 Obecnie jedna z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych   procedur 

zabiegowych 

 Wykonywana w znieczuleniu miejscowym 

 Często procedura jednego dnia 

Technologia soczewek wewnątrzgałkowych:  

Wysoka jakośd materiałów z których są wykonane oraz design 
soczewek zmniejsza prawdopodobieostwo powikłao => 
bezpieczeostwo pacjenta 



Miejsce nowych technologii w standardach 
postępowania 

 

Wycena punktowa w ramach których rozliczane są zabiegi usunięcia 
zadmy uniemożliwia pacjentowi bezkosztowy wszczep soczewek 
z grupy „premium” (m. in. wieloogniskowych i torycznych), więc 
dostęp do nich jest bardzo ograniczony 1 

 

W ośrodkach prywatnych oferowane są w ramach pełnopłatnych 
procedur (tj. koszt zabiegu i soczewki!) więc są praktycznie 
niedostępne dla większości pacjentów 

 

 

 
1Soczewki wieloogniskowa i toryczna stanowią istotną składową kosztową świadczenia gwarantowanego, jakim jest 

usunięcie zadmy 

 



Ocena dostępności do innowacyjnej technologii  
w Polsce 

Oparcie się na istniejącej procedurze z możliwością dopłaty do 
soczewek wieloogniskowych i torycznych przez pacjenta 
(podobnie jak w przypadku leków i wyrobów medycznych 
refundowanych w opiece ambulatoryjnej) 

 

Brak prawnego usankcjonowania możliwości dopłaty przez 
pacjentów do refundowanych procedur medycznych 



Podsumowanie 

Pacjent ze wszczepioną soczewką jednoogniskową już dziś 
zmuszony jest do partycypowania w kosztach pełnej 
korekcji wzroku poprzez koniecznośd zakupu okularów do 
korekcji bliży / astygmatyzmu, co oznacza brak przeszkód 
natury prawnej przy ewentualnym umożliwieniu 
pacjentowi dokonania dopłaty z tytułu wszczepu soczewki 
wieloogniskowej, torycznej i asferycznej. 

 



Podsumowanie 

Zadma to powszechny problem  
 Rocznie w Polsce wykonuje się ok. 170 tys. zabiegów.  

 Dodatkowo ponad 200 tys. osób oczekuje w kolejce1. 

Operacja usunięcia zadmy to obecnie jedna z 
najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych procedur 
zabiegowych 

Innowacje w zakresie soczewek wewnatrzgałkowych dają 
pacjentom możliwośd funkcjonowania bez okularów i 
poprawę jakości życia 

Barierą dostępności do innowacji jest brak możliwości dopłaty 
do zabiegu usunięcia zadmy z wszczepem soczewki 
wewnątrzgałkowej najnowszej generacji 


