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Upośledzenie widzenia uniemożliwia  

zdrowe i samodzielne starzenie się 

Dwukrotny wzrost upadków 

Wzrost częstrości złamania szyjki kości 
udowej  od 4 do 8 razy 

 Trzykrotny wzrost depresji 

Opieka pielęgniarska wymagana o 3 
lata wcześniej 

 Zależność socjalna wzrasta dwukrotnie 

Dwukrotny wzrost wizyt lekarskich  

Dwukrotny wzrost śmiertelności 
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Society Values Eye Care 

American Journal of Ophthalmology 

Taylor 2007 

 

Survey of Health Condition Feared Most 

“Scotomaphobia” 
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The Aging Population of Poland 

2050 

U.S. Census Bureau, International Database 

2025 

U.S. Census Bureau, International Database 

2000 

U.S. Census Bureau, International Database 
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The Global Population is Aging 
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Finansowanie okulistyki 

• Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym 

zabiegiem chirurgicznym na świecie i ma najlepszy 

stosunek kosztów do uzyskanych korzyści. 

• W Australii obliczono, że każdy dolar wydany na 

okulistykę powoduje prawie 5 dolarów oszczędności w 

wydatkach zdrowotnych i socjalnych. 

• Powikłania cukrzycy, takie jak choroby sercowo-

naczyniowe, niewydolność nerek, amputacje nóg czy 

utrata wzroku, kosztują budżet państwa pięć razy 

więcej niż leczenie samej cukrzycy - wynika z raportu 

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 

 



Najważniejsze choroby oczu 

• Zaćma 

• Jaskra 

• AMD 

• Retinopatia cukrzycowa 

• Inne choroby siatkówki 

• Choroby rogówki 

• Urazy 

• Wady refrakcji 

• Choroby dziecięce 



Chirurgia Zaćmy 

• Sushruta (Indie) VI w p.n.e. Reklinacja 

• Daviel (Francja) 1748r ECCE 

• Pagenstecher (Niemcy) 1865 ICCE 

• Smith (Indie) ca 1900  ICCE (ekspresja) 

• Barraquer (Hiszpania)1910 przyssawka 

• Barraquer (Hiszpania) 1958 zonuloliza 

• Krwawicz (Polska) 1959 krioekstrakcja 

• Kelman (USA) 1967 fakoemulsyfikacja 

 

 





Chirurgia zaćmy 
• Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywanym 

zabiegiem chirurgicznym na świecie i ma najlepszy 

stosunek kosztów do uzyskanych korzyści. 

• W ciągu ostatnich 30 lat liczba operacji zaćmy 

wzrosła 10-krotnie, hospitalizacja skróciła się z 

kilku dni do kilku godzin, liczba poważnych 

powikłań zmniejszyła się z kilkunastu do <1%. 

• Chirurgia jest jedynym sposobem przywrócenia 

widzenia, krople przeciw zaćmie są nieskuteczne. 

• Operację należy wykonać wcześnie. 



Chirurgia zaćmy 

• Złoty standard: Fakoemulsyfikacja. 

• Małe cięcie bez szwów. 

• Soczewki:  

– Jednoogniskowe 

• Asferyczne, z filtrem 

– Wieloogniskowe, Toryczne 

– Pseudoakomodujące  

• Fakoemulsyfikacja wspomagana laserem 

femtosekundowym. 

 

 

 





Liczba operacji zaćmy na milion 
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Operacje zaćmy 2009 

na milion ludności 
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Finansowanie chirurgii zaćmy 

7 - 12 zł/osobę 

>15 zł/osobę 

13 - 15 zł/osobę 

Średnia: 13.50 zł/osobę 
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Czas oczekiwania na operację zaćmy 2011 
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DOSTĘP DO CHIRURGII ZAĆMY 

Finansowanie Liczba operacji Okres 

oczekiwania 



Finansowanie zaćmy: % całości 

57-64% 

Średnia: 65.7% 

>70% 

65-70% 

86% 

57% 

70% 
62% 

77% 

77% 



Powikłania w chirurgii zaćmy 

Poniższe badanie pokazuje, że odsetek powikłań torebkowych waha 

się 100x od 0.75% do 75% w zależności od liczby czynników ryzyka. 



 Commissioning Cataract Surgery – 

an Outline of Good Practice  

• Świadczeniodawca musi zapewnić opiekę,  jeśli u chorego 

wystąpią powikłania pooperacyjne.  

• Niedopuszczalne jest odesłanie pacjenta bez zapewnienia 

mu odpowiedniego leczenia powikłań.  

• Jeśli wystąpią powikłania śródoperacyjne lub pooperacyjne 

świadczeniodawca musi albo zaopatrzyć je samodzielnie, 

lub zorganizować bezpośrednie przeniesienie do innego 

świadczeniodawcy. 

• Komisja akredytująca powinna upewnić się, że 

świadczeniodawca ma umowę z jednostką  NHS, która 

posiada specjalistów i wyposażenie odpowiednie do 

leczenia wczesnych i późnych  powikłań pooperacyjnych. 



  Stan obecny 

• Pomimo odpowiedniej infrastruktury, wystarczającej 
liczby okulistów i przeznaczania znacznych środków 
Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod 
względem liczby operacji zaćmy na milion ludności. 

• Środki nie są przekazywane tam, gdzie chorzy chcą sie 
operować, ale na podstawie wątpliwej jakości algorytmów 
i rankingów do podmiotów nowych, lub z niewielką liczbą 
oczekujących pacjentów. 

• Zbyt mało środków przeznacza się na chirurgię zaćmy, a 
zbyt dużo na często niepotrzebne hospitalizacje, np 
zachowawcze. 

• Istnieją znaczne różnice w dostępie do świadczeń oraz 
traktowaniu oferentów w zależności od oddziału NFZ. 

• Stawka NFZ za zaćmę w Polsce (2500-3500 zł) jest 
wyższa, niż w niektórych znacznie bogatszych krajach. 

 

 

 

 



Kalkulacja kosztów w chirurgii zaćmy 



Jaskra 

• W  Polsce na jaskrę choruje ok. 700 tysięcy 
osób, z czego leczy się tylko 65 - 66 tysięcy.  

• Jak podaje Polski Związek Niewidomych ok. 18-
20 proc. niewidomych w Polsce to osoby, które 
utraciły wzrok z powodu jaskry. 

• Przebieg jaskry jet bardzo różny, od łągodnego 

do powodującego ślepotę w ciągu dni lub 

tygodni. 



Jaskra 

• Leczenie powinno być dostosowane indywidualnie do 

każdego chorego. 

• W większości postaci jaskry leczenie jest objawowe i 

polega na obniżaniu ciśnienia śródocznego, ale są 

postacie, z wąskim i zamykającym sie kątem, które 

można wyleczyć. 

• W Polsce brakuje oficjalnych zaleceń i standardów 

posepowania oraz kontroli jakości leczenia. 

• Znaczna liczba pacjentów jest leczona niepotrzebnie, lub 

nadmiernie, z kolei wielu chorycvh leczonych jest 
nieoostatecznie i traci wzrok. 



Standardy leczenia jaskry 



Standardy leczenia jaskry 





Standardy leczenia jaskry 

• Leczenie zachowawcze: dostępne 

• Leczenie laserowe: LI, LIP, ALT, SLT, CFC: 

• dostępne z ograniczeniami. 

• Leczenie operacyjne: 

– Trabekulektomia z MMC, Implant Express 

– Sklerektomia nieprzebijająca, Kanaloplastyka, 

– Implanty drenujące Ahmed, Baerveldt 

– Trabektom,  

Dostępne w niektórych ośrodkach 

• Leczenie jaskry zamkniętego kąta 

 

 

 



Witrektomia 

• Jedno z największych osiągnięć w chirurgii 

okulistycznej (Machemer, 1972). 

• W Polsce dostępne w pojedynczych ośrodkach od 

początku lat 90-tych. 

• Możliwość leczenia wcześniej nieuleczalnych 

chorób: 

• Powikłane odwarstwienia siatkówki, ciała obce, 

wewnątrzgałkowe, otwory plamki, błony 

nasiatkówkowe i w ciele szklistym i wiele innych. 

• Są to operacje pilne i zwłoka pogarsza rokowanie. 

 



Witrektomie w Polsce 2009 

na 10000 ludności 
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Witrektomia: problemy 

• Brak dostatecznej liczby doświadczonych 

chirurgów oraz ograniczone możliwości 

szkolenia w Polsce. 

• Brak kontroli jakości 

• Rozliczanie witrektomii z dostępu przedniego 

tak samo, jak z dostępu tylnego. 

 



AMD. Iniekcje doszklistkowe. 

• AMD – główna przyczyna ślepoty w krajach rozwiniętych. 

Możliwości leczenia istnieją w około 10% przypadków 

(postać wysiękowa). 

• Preparaty anty-VEGF:  

– Zarejestrowane do użycia w okulistyce: 

• Lucentis 

• Macugen 

– Off-label: 

• Avastin 

• Triamcinolon. 

• Inne zastosowania: Retinopatia cukrzycowa, Zakrzep 

żylny siatkówki, Obrzęk plamki i inne. 

 



Chirurgia rogówki 

Wskazania: 

• Stożek rogówki 

• Zwyrodnienie pęcherzowe (obrzęk) 

• Blizny, zwyrodnienia i dystrofie. 

• Ciężkie zakażenia, perforacje (stany pilne) 

Metody: 

• Keratoplastyka: drążąca, warstwowa. 

• Keratoproteza. 



 

Keratoplastyka drążąca 

Keratoproteza 



Keratoplastyka warstwowa przednia i tylna. 



Przeszczepy rogówki w Polsce 
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URAZY 

• Leczenie urazów należy do najtrudniejszych 

dziedzin okulistyki. 

• W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w 

postępowaniu w ciężkich urazach i nawet w 

oczach bez poczucia światła udaje się w 50% 

uzyskać funkcjonalne widzenie. 

• Warunki: dostępność chirurgów biegłych 

zarówno w przednim, jak i tylnym odcinku oka. 

• Możliwość szybkiego wykonania operacji: 

witrektomia w ciągu 4-7 dni od urazu. 

 



Ferenc Kuhn, MD, PhD 

Helen Keller Foundation 

American Society of Ocular Trauma 

 Birmingham, AL, USA 
Ośrodki Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego 

Kraków, Nałęczów, Rzeszów 



URAZY 

• Konieczność zorganizowania przynajmniej jednego 

centrum leczenia urazów oka (docelowo 3-4), gdzie 

chorzy mogliby być w każdej chwili kierowani po 

wstępnym zaopatrzeniu ze szpitali, w których 

kompleksowe leczenie nie jest dostępne. 

 



Dostępność podstawowych procedur 

Zaćma Witrektomie 
Przeszczepy 

rogówki 



Finansowanie okulistyki 

Średnia: 20,50 zł/osobę 
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Jakość i bezpieczeństwo w okulistyce 

• W Polsce nie ma oficjalnych wskazówek  

(standardów) postepowania w chorobach oczu. 

• Brakuje  norm oraz kontroli jakości w chirurgii 

okulistycznej. 

• Nie ma sformalizowanego szkolenia w ramach 

podspecjalizacji. W trakcie specjalizacji praktycznie 

nie ma szkolenia chirurgicznego. 

• Skutkiem tego wielu chorych jest suboptymalnie 

leczonych, a w wielu szpitalach liczba powikłań  

przekracza wielokrotnie światowe standardy. 

• Jest to źródłem marnotrawstwa i niewłaściwego  

wykorzystywania środków  NFZ.  



Jakość i bezpieczeństwo w okulistyce 





Clinical Guidelines   

Amerykańskiej Akademii Okulistyki 

• Na prośbę Prezydenta AAO, prof. Abbotta 

podpisałem zgodę na przetłumaczenie na 

język polski 23 aktualnych wskazówek 

postępowania w najczęstszych chorobach 

oczu.  

• Będą one dostępne na portalu edukacyjnym 

(ONE network) na początku 2012 r. 





Rozdział pieniędzy 

• W Polsce pieniądze idą nie „za chorym”, ale 
„przed chorym”. Jest to najgorszy sposób ich 
wydawania. 

• Świadczeniodawcy, zamiast walczyć o chorych, 
starają się o przychylność decydentów  z NFZ, a 
podmioty z dużą liczbą oczekujących są często 
dyskryminowane. 

• NFZ ma oficjalne kolejki do zaćmy oraz 
wydzielone na ten cel środki. Umożliwia to 
kierowanie pieniędzy za chorym, tam, gdzie 
wybrał on miejsce leczenia. 

 



Rozdział pieniędzy 
• Nie są stosowane zasady równego dostępu dla 

pacjentów i  równego traktowania oferentów w całej 
Polsce. Np. są województwa, gdzie liczba operacji 
zaćmy na milion ludności wynosi 2500 (jest więc 
podobna do krajów 3-go świata) i takie, gdzie jest 2 razy 
większa.  

• W niektórych szpitalach pacjenci czekają kilka lat na 
operacje zaćmy, podczas gdy środki kierowane są tam, 
gdzie kolejki są minimalne, lub do nowych podmiotów. 

• W województwie mazowieckim nie tylko płacone są 
nadwykonania operacji zaćmy, ale toleruje się pobieranie 
dodatkowych opłat od pacjentów operowanych w ramach 
NFZ, co nie jest możliwe np. w woj. lubelskim.  

 



Oddział Liczba oczekujących Kontrakt  zaćmy 2009 

 

Okres 

oczekiwania 

 1 2318  9 900 000   8 mies  

 2 2074  1 300 000 50 mies 

 3 1218  3 200 000 14 mies 

 4  811  1 816 000 18 mies 

 5  474  3 500 000   4 mies 

 6  344     862 000 14 mies 

 7  275  1 482 000       6 mies 

 8.  178  2 150 000    4 mies 

 9.  113      510 000    6 mies 

10.    66  1 245 000    2 mies 
Razem 

 8 000  27 000 000  10 mies 



Eksperci NFZ  
• Zespół ekspertów ustalających wycenę, wymagania, 

potrzeby, algorytmy, rankingi itd. jest anonimowy. 

• Prof. Jerzy Szaflik, specjalista krajowy w dziedzinie 

okulistyki: ˝ustalenia sprzętu obligatoryjnie wymaganego 

do podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia na realizację procedur okulistycznych 

określonych zarządzeniem prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia, w tym: HRT, GDX, laser argonowy, 

diodowy lub laser YAG, mikroskop lustrzany oraz 

pachymetr, nie zostały ze mną skonsultowane˝. 

• W Wielkiej Brytanii, na której podobno wzorowano się 

wprowadzając system JPG, eksperci ze wszystkich 

dziedzin podani są na stronie internetowej. 

 



Przykład  brytyjski 

• We have a tariff for cataract surgery which is paid for 

each case done and 90% are day cases. The tariff is 

around £730 per case.  

• The waiting time is 3 months nationally following several 

government initiatives to get it down.  

• The main method of quality control in the UK is via audit. 

Most surgery is audited and outcomes are examined. If a 

Surgeon is not performing to an expected standard they 

are assessed and re-trained or stopped from operating. 

• Analysis of cataract surgery using a system called 

Medisoft. This looks at risk and outcomes and provides 

each centre and each surgeon with personalized data.   

 

 

Larry Benjamin 
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Przykład niemiecki 

• Die DOG hat mehr als 30 LEITLINIEN zu allen 

relevanten Ophthalmologischen Themen aufgestellt.  

• KTQ = Kooperation fuer Transparenz und Qualitaet = 

Generelle Qualitaetsrichtlinien, die von der Deutschen 

Aerztekammer herausgegeben werden und auch 

kontrolliert werden. 

•  Kataraktoperation inklusive IOL 600-700€. Es werden 

von der GKV keine Premiumlinsen uebernommen. Die 

Differenz zur Einfachlinse muss zugezahlt werden. 

Dr. Rolf Grewe 



 

Interpelacja nr 12087 

do ministra zdrowia 

 • Czy w związku ze stanowiskiem specjalisty krajowego 
w dziedzinie okulistyki ministerstwo podtrzymuje opinię, 
że na liście sprzętu niezbędnego do ubiegania się o 
przyznanie kontraktu z NFZ na wykonywanie procedur 
okulistycznych - operacji zaćmy muszą znaleźć się 
takie urządzenia, jak: HRT lub GDX, lasery, mikroskop 
lustrzany oraz pachymetr?  

• Czy po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji 
ministerstwo rozważy podjęcie działań zmierzających 
do wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 
93/2008/DSOZ prezesa NFZ w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
leczenie szpitalne?  

 

 

Poseł Joanna Mucha, Lublin, 6.10.2009 



Prezydent ICO  

do Prezesa NFZ 8.10.2008 

 Jak mi wiadomo z kontaktów z polskimi okulistami 
istnieją arbitralnie ustalone limity ilości zabiegów 
operacyjnych dla różnych szpitali, które wahają się 
od 5 do około 500 na miesiąc. Ponadto, od niedawna 
obowiązujące przepisy wymagają wyposażenia 
zbędnego do przeprowadzania tych zabiegów, np. 
laserów. Operacje usunięcia zaćmy w świecie 
rozwiniętym przeprowadza się rutynowo jako zabiegi 
ambulatoryjne. Jeśli usunie się te przeszkody to 
więcej niż prawdopodobnie, w ciągu trzech lat można 
osiągnąć poziom CSR 6,000, czyli poziom 
zadowalający.  Prtof. Bruce Spivey, Prezydent ICO 



Sugestie optymalizacji finansowania 

• Przejrzyste zasady rozdziału środków: 
– Rozdział środków przeznaczonych na chirurgię zaćmy 

proporcjonalnie do długości kolejki, ew. wprowadzenie promes 
dla zarejestrowanych w kolejkach w NFZ, docelowo zniesienie 
limitów. 

– W pierwszej kolejności należy sfinansować operacje chorych, 
którzy najdłużej czekają w kolejce NFZ (często kilka lat). 

– Dopuszczenie wszystkich świadczeniodawców spełniających 
warunki do świadczenia usług finansowanych przez NFZ. 

– Nowe podmioty powinny otrzymywać ustalony niewielki 
kontrakt, który po roku byłby weryfikowany. 

• Przynajmniej 90% to hospitalizacje jednodniowe. 

• Maksymalne ograniczenie  hospitalizacji  zachowawczych,  które 
są  źródłem  największego  marnotrawstwa  środków. 



Wnioski 

• Przy odpowiedniej dystrybucji środków można 
zaspokoić aktualne potrzeby bez zwiększania 
budżetu. 

• Pieniądze powinny iść „za chorym”, a nie „przed 
chorym”. 

• Chory nie powinien czekać na operację dłużej, niż 
6 miesięcy. 

• ≥80% środków należy przeznaczać na chirurgię 
zaćmy,  witrektomie + iniekcje doszklistkowe. 

• Należy wprowadzić wskazówki postepowania 
oraz kontrolę jakości świadczonych usług. 

• Wycena, wymagania i kryteria oceny powinny być 
opracowane przez konsultanta krajowego i 
znanych ekspertów, nie anonimowo. 

 

 

 



Czy chorzy w Polsce muszą czekać 

 kilka lat na operację zaćmy ? 

 

Nie!! 

Wystarczy zmienić sposób dystrybucji środków   

i wycenę procedur.  

 

Dziękuję za uwagę!!! 

 

 

 


