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Leczenie schorzeń plamki w siatkówce 
oka przynosi bardzo dobre rezultaty jeżeli 
podejmowane jest bezpośrednio po roz-
poznaniu choroby, przekonywali uczest-
nicy 18. Kongresu ESASO Retina Acade-
my, który po raz pierwszy odbywał się 
w Warszawie. Naukowymi i praktycznymi 
doświadczeniami w tej dziedzinie dzielili 
się wybitni eksperci z wielu krajów świata, 
którzy przed dwoma dniami brali udział 
w tym międzynarodowym wydarzeniu. 
Europejska Szkoła Zaawansowanych Stu-
diów Okulistycznych (ESASO) w szwajcar-
skim Lugano wybrała Polskę na miejsce 
kongresu doceniając wybitne dokonania 
polskich specjalistów w leczeniu chorób 
siatkówki oka, w tym m.in. hybrydowej 
witrektomii, schorzeń plamki, urazów 
gałki ocznej i wielu innych chorób narzą-
du wzroku. Te sukcesy zależą m.in. od 
systematycznego zwiększania dostępu do 
nowoczesnych i bezpiecznych technologii 
lekowych. 

Rozpoczęcie leczenia cukrzycowego obrzęku plamki (DME) w ciągu zaledwie 
kilku dni po zdiagnozowaniu choroby chroni pacjentów przed utratą wzroku. 
Podjęcie  takiej terapii po kilku miesiącach może być już bezskuteczne i spo-
wodować wyeliminowanie z rynku pracy tysięcy młodych ludzi do 40 roku 
życia. Straty dla budżetu państwa wynikające z takiego wykluczenia szaco-
wane są rocznie na około 2 mld zł. Profesor Marek Rękas, krajowy konsultant 
ds. okulistyki, wspólnie z prof. Robertem Rejdakiem, szefem Kliniki Okulistyki 
Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie od roku apelują do ministra 
zdrowia o stworzenie programu lekowego dla chorych na DME, którego koszt 
stanowi jedynie 5 proc. tej kwoty.

CZAS MA ZNACZENIE W LECZENIU CUKRZYCOWEGO OBRZĘKU PLAMKI (DME)

Każdy dzień zwłoki grozi utratą widzenia

– Wprowadzony przed trzema laty 
przez Ministerstwo Zdrowia program le-
kowy dla chorych powyżej 45 – 50 roku 
życia z wysiękową postacią zwyrodnienia 
plamki (AMD) uratował przed nieodwra-
calną utratą wzroku ponad 20 tys. osób 
– mówił prof. Marek Rękas, krajowy kon-
sultant ds. okulistyki  w jednym z paneli 
dyskusyjnych na kongresie ESASO Retina 
Academy. – Niecierpliwie oczekujemy na 
taki sam program dla dużo młodszej grupy 
wiekowej pacjentów ze schorzeniami cuk-
rzycowego obrzęku plamki (DME).  

– Ta groźna choroba eliminuje z rynku 
pracy tysiące osób w wieku 30, 40 lat – uzu-
pełniał prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki 
Okulistyki Ogólnej lubelskiego Uniwersytetu 
Medycznego i od 10 lat również dyrektor ds. 
szkolenia praktycznego lekarzy w szwajcar-
skim ESASO. – Przy braku programu leko-
wego nie mamy środków na ich leczenie. Na 
podjęcie terapii czekają wiele miesięcy, a dla 
większości z nich to brzmi jak wyrok.

W lubelskiej klinice, która zajmuje się  
najpoważniejszymi przypadkami schorzeń  
i urazów siatkówki oka pacjenci z cukrzy-
cowym obrzękiem plamki zapisywani są 
na maj 2019 r. 

– Możemy bardzo skutecznie walczyć 
z tym niebezpiecznym schorzeniem, dzięki 
aplikowaniu pacjentom preparatów z grupy 
anty-VEGF, a mimo to skazujemy młodych 
ludzi na cierpienie, powikłania, a nawet 
inwalidztwo – dodaje prof. Rejdak. – Renty, 
zasiłki, zapomogi i utrata wpływów z podat-
ków, których nie wniosą do budżetu, gene-
ruje dwudziestokrotnie wyższe koszty dla 
polskiej gospodarki niż nakłady na program 
lekowy dla chorych z DME.

W wielu państwach światach 
m.in. w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, 

Singapurze, a także w krajach europej-
skich np. we Francji, Hiszpanii, Wło-
szech i Niemczech pacjenci poddawani 
są leczeniu w ciągu zaledwie kilku dni 
od zdiagnozowania  choroby DME. – Po 
siedmiu dniach od rozpoznania cukrzy-
cowego obrzęku plamki dokonujemy 
iniekcji preparatu z grupy anty-VEGF do 
wnętrza gałki ocznej – prezentowali swo-
je dokonania włoscy profesorowie Mau-
rizio Battaglia-Parodi i Bruno Falcomatà. 
– Zaczynamy od 7 do 9 zastrzyków do gał-
ki ocznej w pierwszym roku, a w drugim 
i trzecim roku zmniejszamy tę dawkę  o 
ponad połowę. Dzięki tej terapii znacząco 
spadła liczba osób, które z powodu tego 
schorzenia traciły wzrok. 

Każdy dzień zwłoki z podjęciem leczenia 
jest niebezpieczny dla pacjentów, ponie-
waż ta groźna choroba uszkadza maleńkie 
naczynia krwionośne w siatkówce oka. To 
prowadzi do utraty widzenia centralnego, 
które uniemożliwia chorym  wykonywania 
wielu najprostszych nawet czynności dnia 
codziennego. 

 Prof. Marco Zarbin, z Instytutu Oku-
listyki i Nauk Wizualnych z Rutgers-New 
Jersey University, który poprowadził 
wspólnie z prof. Robertem Rejdakiem 
część sesji plenarnych na kongresie ESASO 
Retina Academy wskazywał na zalety tele-
medycyny w szybkim diagnozowaniu i le-
czeniu pacjentów. Amerykański systemu 
telemedyczny w okulistyce jest odmienny 

od europejskiego, ale pewne wzorce moż-
liwe są do powielania.  

– Tam gdzie utrudniony jest dostęp do 
specjalisty wykorzystujemy mobilny sprzęt 
do wykonywania profesjonalnych zdjęć, 
które dzięki komputerowej analizie wykry-
wają schorzenia w siatkówce oka, wyjaśniał 
prof. Marco Zarbin. – Przy zdiagnozowaniu 
cukrzycowego obrzęku plamki pacjent kie-
rowany jest natychmiast do specjalisty, któ-
ry po kilku dniach rozpoczyna już terapię. 
Wczesne wykrycie schorzenia zapobiega 
poważnym następstwom w przyszłości ra-
tując pacjentów przed utratą wzroku. 

Bez względu na sposób rozpoznawania 
schorzeń plamki specjaliści podkreślali jak 
ważne jest szybkie rozpoczęcie terapii leka-
mi oficjalnie zarejestrowanymi do podania 
doszklistowego z grupy anty-VEGF, które 
kilkanaście lat temu zrewolucjonizowały 
leczenie chorób oczu. Podkreślano, że te 
preparaty są dużo skuteczniejsze i bez-
pieczniejsze od innych metod, które mogą 
powodować poważne powikłania oczne, 
prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz-
gałkowego lub przyspieszać rozwój zaćmy. 

– Te preparaty są dostępne  na polskim 
rynku od 10 lat – podsumowuje prof. Rej-
dak. – Z dużym sukcesem leczymy nimi 
chorych powyżej 45-50 roku życia z wysię-
kową postacią zwyrodnienia plamki, która 
pojawia się z wiekiem. Taką samą terapią 
powinny być jak najszybciej objęte rów-
nież osoby poniżej tej granicy wiekowej 
z cukrzycowym obrzękiem plamki.

Lekarze apelują do Ministerstwa Zdro-
wia o wprowadzenie programu lekowego 
z nadzieją, że z takiej terapii chorzy będą 
mogli skorzystać już od 2019 roku. (jc)
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Wybitni okuliści: amerykański prof. Marco Zarbin  
i polski prof. Robert Rejdak

Fot. Archiwum

– Wieloletnie doświadczenie pracow-
ników naukowych instytutu będzie po-
mocne w przygotowaniu tych wszystkich 
zadań?

– Instytut od kilku lat jest liderem spe-
cjalizującym się w adaptacji do zmian kli-
matu w naszym kraju. Zrealizowaliśmy pro-
jekt Klimada, którego efektem jest krajowy 
,,Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020”. Zrealizowaliśmy także  wie-
le projektów związanych z polityką klima-
tyczną dla sektora energetycznego, trans-
portu, rolnictwa, ale w znacznie mniejszej 
skali. Teraz wdrażamy modelowanie jako-
ści powietrza, a jednym z zadań  Instytutu 
jest prowadzenie  krajowej bazy emisji. 
Niektóre projekty się ze sobą doskonale 
uzupełniają lub rozszerzają zakres wie-
dzy. Przygotowujemy też strategie i plany 
adaptacyjne dla miast, liczne ekspertyzy i 
szkolenia, dlatego nie obawiamy się ryzyka 
związanego z opracowaniem tego przed-
sięwzięcia. Wymaga to oczywiście ogrom-
nego wysiłku i zaangażowania prawie 80 
osobowego zespołu, ale także bezpośred-
niej współpracy z organami administra-

Adaptacja do zmian klimatu to wielkie wyzwanie współczesnego świata. Wy-
maga solidnej diagnozy oraz interdyscyplinarnego działania uczonych z wieloma 
instytucjami i partnerami krajowymi oraz europejskimi. Instytut Ochrony Środo-
wiska intensywnie pracuje nad przygotowaniem olbrzymiej bazy wiedzy o zmia-
nach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian. Dofinansowany ze środków unij-
nych projekt obejmuje realizację aż 18 różnych zadań, wchodzących w skład tego 
gigantycznego przedsięwzięcia. O zaangażowaniu zespołu w te niezwykle złożone 
działania rozmawiamy z dr. Krystianem Szczepańskim, dyrektorem IOŚ-PIB. 

KLIMADA 2.0 – powstaje innowacyjna baza wiedzy 

cji państwowej, uczelniami, instytutami 
badawczymi, samorządami i wieloma in-
nymi partnerami np. z PKP PLK, GDDKiA, 
firmami ubezpieczeniowymi czy sektorem 
zdrowia publicznego. Przygotowujemy 
bazę, uwzględniając interdyscyplinarność 
i kompleksowość adaptacji do zmian kli-
matu. Baza będzie dostępna na specjalnie 
utworzonym w tym celu portalu, ma uła-
twić różnym resortom oraz podmiotom 

planowanie i podejmowanie strategicznych 
decyzji minimalizujących społeczne i gospo-
darcze skutki pojawiających się zagrożeń 
związanych ze zmianami klimatu. Projekt 
KLIMADA2.0 będzie realizowany do 2021 
roku, ale wiele efektów naszej pracy będzie-
my udostępniać już wcześniej. 

– Co jest w tym projekcie najważniejsze?
– Pozyskanie wiarygodnych danych ze 

wszystkich możliwych źródeł krajowych 
i europejskich oraz ich aktualizowanie. Bar-
dzo ważne jest tu współdziałanie m.in. z In-
stytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
czy Europejską Agencją Kosmiczną w pozy-
skiwaniu bieżących danych satelitarnych. 
Dane te wykorzystamy do opracowania 
scenariuszy klimatycznych i map prognozo-
wania ekstremalnych warunków pogodo-
wych np. intensywnych opadów czy suszy, 
z których wszyscy zainteresowani będą mo-
gli korzystać nie tylko po zakończeniu pro-
jektu, ale również w przyszłości. W naszym 
projekcie pokażemy katalog zalecanych 
działań, które mają zapobiegać poważnym 
zagrożeniom, wynikającym z ekstremalnych 
warunków pogodowych, albo minimalizo-
wać ich skutki w danym regionie. Pokażemy 
też jakie nakłady się wiążą z zapewnieniem 
bezpieczeństwa ekologicznego oraz koszty 
wynikające z zaniechania pewnych działań 
adaptacyjnych. Na podstawie zebranych 
i przeanalizowanych informacji źródło-
wych stworzymy rozwiązania systemowe 
umożliwiające ich powszechne stosowanie 
i późniejszą aktualizację. Dane szybko się 

starzeją, dlatego musimy wypracować takie 
mechanizmy i narzędzia informatyczne, aby 
można je było aktualizować w kolejnych la-
tach i z pożytkiem wykorzystywać. 

– Stworzenie takiego systemu polega na 
zintegrowaniu wielu baz danych, które są 
rozproszone w różnych miejscach?

– Takie mamy założenia. Wiele insty-
tutów badawczych, uczelni czy instytucji, 
posiada własne bazy danych. To są udo-
kumentowane dokonania, dlatego z tego 
dorobku będziemy korzystać dostosowu-
jąc go do naszych potrzeb, aby stworzyć 
jedną spójną bazę. Doświadczenia, które 
zdobywamy przy realizacji tego projektu, 
będziemy się starali przenieść na działania 
legislacyjne z myślą o rozwiązaniach syste-
mowych. Mamy też niedostatek wiedzy, jak 
pewne przepisy realizować. Przykładowo, 
jak poprawnie uwzględnić zagadnienie ad-
aptacji do zmian klimatu w ocenach oddzia-
ływania na środowisko. Podobnie, jak okre-
ślać poziom emisji z transportu kołowego 
w miastach.  Mamy wiele różnych modeli, 
a powinniśmy mieć jeden wspólny, który 

pozwoli na łączenie danych, przeprowa-
dzanie porównań i wyciąganie poprawnych 
wniosków. Takich wątpliwości jest bardzo 
dużo, dlatego będziemy je rozwiązywać. 

– Pracownicy IOŚ posiadają interdyscy-
plinarną wiedzę, która to ułatwia? 

– Wielką zaletą Instytutu jest interdyscy-
plinarny zespół, ale tam, gdzie jest to nie-
zbędne pomagają nam eksperci z różnych 
dziedzin np. nauk prawnych i ekonomicz-
nych. Organizujemy cykliczne spotkania 
w gronie specjalistów, podczas których oma-
wiamy poszczególne  zadania w projekcie. 
Przy prowadzeniu różnych symulacji środo-
wiskowych, analiz i badań związanych z ad-
aptacją do zmian klimatu wykorzystywane 
będą zaawansowane algorytmy i techno-
logie komputerowe tak, więc w projekcie 
pracują wysoko wyspecjalizowani specjali-
ści. Pracownicy Instytutu mają także duże 
doświadczenie i wiedzę w zarządzaniu, nie-
zbędne w tym gigantycznym wyzwaniu. To 
jest nasz kapitał społeczny, to niewątpliwe to, 
co nam pozwoli na opracowanie spójnego 
i rzetelnego systemu, który pomoże admini-
stracji państwowej, samorządom oraz wielu 
różnym instytucjom przygotowywać się do 
zmian klimatu i minimalizować ich negatyw-
ne skutki.  

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Jolanta Czudak

PAWEŁ SAŁEK, DORADCA PREZYDENTA RP DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I POLITYKI 
KLIMATYCZNEJ: 

W „Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” wpisany został projekt 
strategiczny „Adaptacja do zmian klimatu”. Dzięki temu działania adaptacyj-
ne są lepiej skoordynowane, a polityce adaptacyjnej została nadana wysoka 
ranga w polityce kraju. Klimada2.0 jest jednym z głównych działań tej polity-
ki, ma być narzędziem usprawniającym podejmowanie decyzji dla wszystkich 
podmiotów planujących i wdrażających politykę adaptacyjną. 

 „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa   
na  zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”

Dr Krystian Szczepański dyrektor IOŚ-PIB


