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• Program specjalizacji w zakresie okulistyki 

wymaga wykonania 10 zabiegów 

wewnątrzgałkowych (zaćmy , jaskry) 

• Asysta przy 6 operacjach odwarstwienia 

siatkówki i 2 witrektomiach 

• Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga 

posiadania specjalizacji i nie wymaga 

posiadania kwalifikacji operacyjnych 



• NFZ stale otwiera nowe ośrodki 

okulistyczne 

• Nowe ośrodki okulistyczne muszą 

korzystać z niedoświadczonych 

operatorów, ponieważ doświadczeni już 

pracują w dotychczasowch ośrodkach 



Brak rynku usług medycznych 

• NFZ mimo, że wymaga tworzenia list 

pacjentów oczekujących na leczenie, nie 

zwraca na to uwagi w przydzielaniu 

limitów 

• NFZ nie zwraca uwagi na kwalifikacje 

kadry lekarskiej poparte wynikami leczenia 

u dotychczas leczonych pacjentów 



• Pacjent zostaje zmuszony do leczenia tam 

gdzie NFZ przydzielił większe limity w 

stosunku do listy oczekujących, co 

b.często oznacza, że lekarze bez 

doświadczenia będą go operować 



Chirurgia ciała szklistego- 

witrektomia 



Ocena wyników pooperacyjnych 

• Sukces pooperacyjny (istnieje 

przezierność ośrodków optycznych oka i 

siatkówka jest przyłożona, oko nie ma w 

sobie oleju silikonowgo) 

• Niepowodzenie operacji - Konieczność 

dalszych operacji 

• Niepowodzenie operacji – Odesłanie 

pacjenta do lekarza rejonowego   



Spostrzeżenia konsultanta wojewódzkiego, 

na które nie ma wpływu 

• Absolutna większość pacjentów leczonych z powodu schorzeń 

siatkówki znajduje się w grupie niepowodzeń operacyjnych 

• NFZ narażony jest na finansowanie wielokrotnych operacji 

kończących się niepowodzeniem 

• Ośrodki posiadające wykwalifikowaną kadrę nie mają 

wystarczających limitów na przyjęcia pacjentów pilnych 

• Ośrodki nie posiadające wykwalifikowanej kadry przyjmują 

pacjentów w celu uczenia się 

• Duże koszty społeczne leczenia niezgodnego z normami 

światowymi  



Pacjent tydzień po pierwotnej witrektomii z powodu 

przedarciowego odwarstwienia siatkówki, operowany w 

innym ośrodku. Stan 2 tygodnie od powstania objawów 

choroby 



Warunki jakie powinien spełniać 

system kontroli jakości 

• Obiektywizm 

• Prostota 

• Powtarzalność 

• Możliwość wykonania kontroli 

niekoniecznie przez lekarza 



Kto powinien kontrolować? 

• Towarzystwo naukowe- nie powinno, bo są to również 

świadczeniodawcy i  może to doprowadzić to do skłócenia 

środowiska i wykorzystywania towarzystwa do prywatnych celów 

• Konsultanci – jednosobowo nie jest to możliwe, ryzyko konfliktów, 

sprzeciw zwłaszcza ośrodków akademickich 

• Płatnik – najlepszy wybór, jeśli umieści się kryteria przyznania 

kontraktu w warunkach NFZ przed konkursem, unikniemy 

konfliktów, NFZ będzie mieć informacje o jakości leczenia, za które 

jest odpowiedzialny przydzielając kontrakty 



Spektralne OCT 



Wybrane schorzenia leczone za 

pomocą witrektomii: 

• Schorzenie proste - Pełnościenny otwór w 

plamce 

• Schorzenie skomplikowane – 

Odwarstwienie siatkówki wymagające 

leczenia za pomocą witrektomii 

• Ocena wyników pacjentów leczonych w 

roku poprzedzającym 



Pełnościenny otwór w plamce 

kryteria oceny 

 • 70% chorych z zamkniętym otworem 

udokumentowanym badaniem SOCT 

przed i po zabiegu 

• Współczesne wyniki z piśmiennictwa 

wynoszą ok. 85 – 95% zamkniętych 

otworów 

• Moje wyniki z ostatnich kilku lat wynoszą 

ok. 98 – 100% 



• Otwór przed operacją 

 

 

 

• Stan po operacji  



Odwarstwienie siatkówki leczone 

witrektomią– kryteria oceny  

• 50% pacjentów ma przyłożoną siatkówkę 

potwierdzoną badaniem SOCT, w oku nie 

ma oleju silikonowego, ośrodki optyczne 

są przezierne. 

• Wyniki z piśmiennictwa światowego 

wynoszą ok. 70 – 90% 

• Moje wyniki wynoszą ok. 90%   



25.03.2010 

1.09.2011 – półtora roku po usunięciu oleju 



Wnioski - podsumowanie 

• Umieszczenie w/w kryteriów w warunkach 

dopuszczających do konkursu ofert na leczenie 

schorzeń siatkówki na 2012 rok pozwoli na: 

• Jednoznaczną ocenę jakości usług w zakresie leczenia 

schorzeń siatkówki 

• Ochroni znaczną liczbę pacjentów przed ślepotą 

• Zmniejszy ilość nowych świadczeń rentowych 

• Pozwoli na zniesienie limitów leczenia schorzeń pilnych 

w ośrodkach posiadających kwalifikacje, a być może 

pozwoli na oszczędności 

• Zaopatrywanie powikłań po operacji zaćmy powinno 

następować tylko w ośrodkach posiadających do tego 

kwalifikacje 



Dziękuję Państwu za uwagę 


