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Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
SZ.P. Piotr Pietrasz

Biuro Kampanii
"Jaskra nie boli - kradnie wzrok"
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00-872 Warszawa

Urząd Miasta Katowice
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40-098 Katowice

Szanowny Panie Przewodniczący,

W imieniu organizatorów i partnerów ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Jaskra nie boli - kradnie
wzrok" - Stowarzyszenia Chorych na Jaskrę, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Sekcji
Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
i Polskiego Związku Niewidomych pragniemy zwrócić Pana uwagę na chorobę oczu jaką jest jaskra.
Według Światowej Organizacji Zdrowia jaskra jest drugą najczęstszą po zaćmie przyczyną ślepoty
w krajach rozwiniętych, jednak dużo groźniejszą, gdyż utrata wzroku w przypadku jaskry jest
nieodwracalna'.

Szacuje się, że w 2020 roku liczba chorych na jaskrę wzrośnie do prawie 79,6 mln. Wśród nich 60 mln
będą stanowić chorzy na jaskrę otwartego kąta przesączania, która przebiega bezobjawowo. Do 2020
roku prawdopodobnie ponad 11 mln osób utarci wzrok z powodu jaskry2. Ze względu
na częstość występowania oraz niepomyślne rokowania przy braku leczenia, jaskra jest uznawana
za chorobę cywilizacyjną XXI wieku.

W Polsce problem jaskry zgodnie z szacunkami ekspertów dotyczy nawet 800 tys. osób.
Jedynie połowa z nich - 400 tys. została zdiagnozowana3. Biorąc pod uwagę przytoczone dane
statystyczne, należy spodziewać się, że w Katowicach liczba mieszkańców chorych na jaskrę
może wynosić ok. 6100 osób. Większość z nich niestety nadal nie została zdiagnozowana.

Na jaskrę może zachorować każdy, bez względu na wiek i decyduje o tym wiele czynników.
Do czynników ryzyka w jaskrze należą między innymi:

pbdwyższony poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego w oku,
• wiek powyżej 35 roku życia,

rodzinne występowanie jaskry (I stopień pokrewieństwa - rodzice, rodzeństwo),
krótkowzroczność (jaskra otwartego kąta),
nadwzroczność (jaskra zamykającego się kąta),
zaburzenia gospodarki tłuszczowej (hipercholesterolemia i hiperlipidemia),
cukrzyca,
zaburzenia krążenia obwodowego.

Mimo, że wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka, to większość Polaków nigdy
nie badało go w kierunku jaskry. Co więcej, aż co trzeci Polak nigdy nie był u okulisty, a jedynie lekarz
okulista dysponuje narzędziami by zdiagnozować jaskrę.

1 WHO, G/aucoma is second /eading cause ot b/indness g/obal/y, http://www.who.intlbulletin/volumes82111/feature
1104/en/index1.html.
2 Quigley HA, Broman AT, The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol 2005;90: 262-
267.
3 GUS, 2007. Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r.



Według ekspertów z Polskiego Towarzystwa Okulistycznego przyczynę takiego stanu rzeczy należy
upatrywać między innymi w niskiej świadomości społecznej na temat jaskry, czynników ryzyka,
zagrożeń związanych z utratą widzenia, jak również bezobjawowym przebiegiem choroby. Aż 70%
przypadków jaskry jest w Polsce wykrywana zbyt późno, aby uratować wzrok pacjenta.

Jedyną metodą wykrycia jaskry jest zestaw specjalistycznych badań wykonanych przez lekarza
okulistę, tj. pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, analiza budowy dna oka, nerwu wzrokowego czy
pola widzenia. Niestety od stycznia 2015 r. decyzją Ministerstwa Zdrowia dostęp do lekarza okulisty
został utrudniony. Aby umówić się na konsultację pacjenci muszą udać się do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej. Wydłuża to znacznie czas oczekiwania na konsultację ze specjalistą i opóźnia
postawienie diagnozy, która w przypadku jaskry ma kluczowe znaczenie.

Utrata wzroku to tragedia nie tylko osobista, ale również problem społeczny. Oznacza wyłączenie
z życia publicznego, zawodowego, niezdolność do wykonywania ról społecznych. Degradacja wzroku
związana z jaskrą uniemożliwia normalne funkcjonowanie, może prowadzić do depresji, poczucia
odosobnienia, wymusza na bliskich całodobową opiekę i nieustającą kontrolę. Chorzy są zmuszeni do
korzystania ze wsparcia państwa, co powoduje ekonomiczne obciążenie dla gospodarki kraju.

W związku z powyższym chcemy zachęcić władze miasta do podjęcia działań na rzecz
wczesnego wykrywania jaskry wśród mieszkańców Katowic, w tym sfinansowania
i przeprowadzenia akcji badań mieszkańców znajdujących się w grupie podwyższonego
ryzyka, którzy przynajmniej od dwóch lat nie mieli wykonywanych badań okulistycznych.
Szczególną uwagę należy tu zwrócić na osoby z rodzinnym występowaniem, gdyż właśnie ten
fakt zwiększa nawet B-krotnie ryzyko zachorowania",

W zależności od wykonywanych badań koszt diagnostyki w kierunku jaskry waha się od ok 20 zł
(pomiar ciśnienia śródgałkowego) do ok. 180 zł (kompleksowa diagnostyka jaskry). To niewielki koszt
zważywszy na ogromne korzyści finansowe dla budżetu miasta w postaci mniejszej liczby osób
niewidomych.

Z poważaniem,

Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę.
Partner kampanii

"Jaskra nie boli - kradnie wzrok"

4 Glaucoma Australia (www.glaucoma.org.au).



Partnerzy kampanii "Jaskra nie boli - kradnie wzrok"

Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę powołane w celu pogłębiania i rozszerzania wiedzy na temat
jaskry oraz pobudzania świadomości społecznej, a także inspirowania zachowań prowadzących do
wczesnego wykrywania choroby. Stowarzyszenie pomaga również w utrzymaniu dobrej jakości życia
chorego poprzez organizację szkoleń, warsztatów na temat profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę stale współpracuje z Kliniką Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego we Wrocławiu.

Polskie Towarzystwo Okulistyczne zostało założone w 1911 roku jako Towarzystwo Okulistów
Polskich. PTO jest lekarskim stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym okulistów z całej Polski, które
aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.
Celem Towarzystwa jest działalność publiczna na rzecz ochrony i promocji zdrowia społeczeństwa,
rozwój i integracja działalności naukowej w dziedzinie okulistyki oraz współdziałanie z parlamentem,
organami administracji państwowej i samorządowej w usprawniani opieki w zakresie okulistyki.
W ramach Polskiego Towarzystwa Okulistycznego działa obecnie 12 oddziałów w całej Polsce.
www.pto.com.pl

Sekcja Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego została powołana w ramach Polskiego
Towarzystwa Okulistycznego w celu prowadzenia działalności naukowo szkoleniowej w zakresie
podspecjalności okulistycznej jaką jest jaskra oraz nawiązywania współpracy z pokrewnymi
stowarzyszeniami i instytucjami, które prowadzą działania w kierunku ochrony zdrowia społeczeństwa.

Polski Związek Niewidomych jest największą organizacją członkowską osób niewidomych oraz
słabowidzących w Polsce, zrzesza niepełna 60 tys. osób. Głównym celem organizacji jest
wieloaspektowa rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz wsparcie
ich rodzin. PZN prowadzi kilkanaście placówek specjalistycznych na terenie całego kraju, m.in.
edukacyjne, opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne, szkoleniowe, aktywizujące zawodowo
i lecznicze. Polski Związek Niewidomych jest członkiem Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych.
www.pzn.org.pl

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich zostało powołane w 1993 roku w celu realizacji na
poziomie lokalnym strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) "Zdrowie dla wszystkich" poprzez
poprawę warunków zdrowotnych w miastach, tzn. stanu środowiska i zdrowia mieszkańców. Aktualnie
organizacja liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln. Stowarzyszenie Zdrowych Miast
Polskich w 2010 r. otrzymało od WHO certyfikat potwierdzający spełnienie odpowiednich standardów,
które pozwalają przynależeć do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast. www.szmp.pl
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