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Panie profesorze, dlaczego cukrzyco-
wy obrzęk plamki jest aż tak groźny dla 
chorego?

– Cukrzyca jest bardzo niebezpieczną 
chorobą cywilizacyjną. Prowadzi do wielu 
poważnych powikłań, a jednym z najgroź-
niejszych jest cukrzycowy obrzęk plam-
ki DME (ang. diabetic macular edema), 
ponieważ uszkadza centralne widzenie. 
Dzięki specyficznej budowie w plamce 
żółtej umiejscowionej w centralnej części 
siatkówki oka powstają barwne obrazy 
o największej rozdzielczości. Jeśli ta plam-
ka o średnicy zaledwie półtora milimetra, 
zostanie uszkodzona w następstwie cuk-
rzycy to może doprowadzić do bezpo-
wrotnej utraty wzroku, a tym samym do 

U chorych na cukrzycę podwyższony poziom glukozy we krwi uszkadza drobne naczynia krwionośne 
w siatkówce oka i pozbawia ją niezbędnych składników odżywczych oraz tlenu. Dochodzi do poważnych 
powikłań, które mogą doprowadzić do całkowitej utraty widzenia. Jest to jedna z najgroźniejszych chorób 
oczu, która eliminuje z rynku pracy tysiące młodych osób, często poniżej 40. roku życia. Tylko szybka diag-
noza choroby oraz interwencja okulistyczna może skutecznie zapobiec nieszczęściu, ostrzega prof. Robert 
Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki SPSK nr 1 w Lublinie, prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

PROF. ROBERT REJDAK: OD DIAGNOZY CUKRZYCOWEGO OBRZĘKU PLAMKI DO ROZPOCZĘCIA TERAPII NIE DŁUŻEJ NIŻ 7 DNI

Leczenie cukrzycowego obrzęku 
plamki to wyścig z czasem 

nieodwracalnej niepełnosprawności. Nie 
ma drugiego organu w organizmie czło-
wieka, o tak małej powierzchni, od któ-
rego tyle zależy, dlatego leczenie chorób 
plamki jest tak newralgiczne. 

Jakie są pierwsze symptomy tej cho-
roby?

– Na początku choroba przebiega  bez-
objawowo, dlatego nie ostrzega przed 
niebezpieczeństwem. Wahania poziomu 
glikemii, mają wpływ na mikrokrążenie 
siatkówki oka i mogą prowadzić do rozwo-
ju retinopatii cukrzycowej, która jest jedną 
z najczęstszych przyczyn ślepoty w prze-
dziale wiekowym 20 – 65 lat. Retinopatię 
można wykryć kiedy pojawią się zmiany 

morfologiczne w siatkówce oka m.in. mi-
krotętniaki, wysięki twarde czy np. krwo-
toczki. Z czasem pojawiają się metamor-
fopsje, czyli wykrzywienie linii prostych. To 
są jeszcze wczesne objawy, które szybko 
możemy zdiagnozować i podjąć skuteczne 
leczenie, podając preparat do gałki ocznej 
nie dłużej niż w ciągu 7dni od diagnozy. 
Jeśli jednak choroba jest nie leczona, do-
chodzi do trwałych ubytków widzenia 
centralnego, a także do ciężkich powikłań, 
m.in. do krwotoku do ciała szklistego czyli 
trakcyjnego odwarstwienia siatkówki.

W jaki sposób można się uchronić 
przed tak niebezpiecznymi konsekwen-
cjami? 

– Najważniejsza jest wczesna diagno-
styka, dlatego od kilku lat zabiegaliśmy 
wspólnie z prof. Markiem Rękasem kon-
sultantem krajowym ds. okulistyki o wpro-
wadzenie systemowego leczenia  cukrzy-
cowego obrzęku plamki, finansowanego 
przez NFZ. Nasze starania się powiodły 
dzięki aktywnemu zaangażowaniu  wice-
ministra zdrowia Macieja Miłkowskiego. 
Od 1 lipca mamy program lekowy DME, 
który stworzył pacjentom szansą na szyb-
ką diagnostykę i skuteczne leczenie. Budu-
jemy system współpracy okulistów z leka-
rzami rodzinnymi i diabetologami. Pacjent 

najpierw trafia do lekarza rodzinnego, któ-
ry po zdiagnozowaniu cukrzycy kieruje go 
do diabetologa i okulisty. Dzięki podjętej 
interwencji medycznej, szybko rozpocznie 
się profesjonalne leczenie, które uchro-
ni młodych ludzi przez dramatem utraty 
wzroku i wykluczenia z życia społecznego 
i zawodowego. Jeszcze lepsze rezultaty 
przyniosłyby rozwiązania telemedyczne, 
tym bardziej, że mamy już przetestowane 
pewne technologie w tym zakresie

Jak jest szansa na wprowadzenie tele-
medycyny w okulistyce?

– Myślę, że już niedługo takie plany uda 
się nam urzeczywistnić. Na zlecenie Mini-
sterstwa Zdrowia, w lubelskim Uniwersyte-
cie Medycznym, opracowaliśmy koncepcję 
teleokulistyki i telediabetologii, aby przy 
wykorzystaniu nowoczesnych systemów 
teleinformatycznych i cyfrowych stawiać 
szybką diagnozę i podejmować decyzję 
o specjalistycznym leczeniu cukrzycowego 
obrzęku plamki. Projekt będzie sfinanso-
wany ze środków Funduszu Norweskiego. 
Strona norweska i polska już tę koncepcję 
zaakceptowały i niebawem przystąpimy 
do realizacji pilotażowego przedsięwzięcia. 
Jestem przekonany, że już niedługo będzie-
my się z tego systemu telemedycznego tak 
cieszyć, jak cieszymy się teraz z programu 
lekowego DME. Zawsze wyznaję zasadę, że 
chcieć to znaczy móc i jestem wierny temu 
przesłaniu. 

Z prof. Robertem Rejdakiem  
rozmawiała Jolanta Czudak

– Wszystko zależy od tego jak szyb-
ko zostaną przeprowadzone  przez NFZ 
konkursy na wyłonienie ośrodków, które 
przystąpią do programu lekowego i będą 
podawać pacjentom z DME leki w formie 
zastrzyków do gałki ocznej. Rekomendo-
wałem do tej procedury wyspecjalizo-
wane jednostki, które mają najlepsze za-
plecze techniczne, kadrowe i sprzętowe, 
w tym przede wszystkim te, które zajmo-
wały się do tej pory leczeniem pacjen-
tów z cukrzycowym obrzękiem plamki 
w ramach grupy JPG B-84 na oddziałach 
szpitalnych. Przed wprowadzeniem pro-
gramu lekowego była to jedyna grupa 
objęta  refundacją NFZ. Na szczęście teraz 
się to zmienia i ze środków publicznych 
finansowane będą terapie wszystkich pa-
cjentów zakwalifikowanych do programu 
lekowego DME, który został uruchomiony 
dzięki intensywnym staraniom naszego 
środowiska okulistycznego – tłumaczy 
prof. Marek Rękas, krajowy konsultant 
ds. okulistyki. 

Wejdzie do niego także ok. 80 proc. 
pacjentów z grupy JPG B-84, którzy otrzy-
mywali dotychczas w ramach hospitaliza-
cji powtarzalne iniekcje z preparatu anty-
VEGF do ciała szklistego. Ta powtarzalność 
zastrzyków wynika z procesu terapeutycz-
nego. Najpierw podaje się je co miesiąc, 
a potem coraz rzadziej, ale sama tera-
pia trwa przeważnie kilka lat. W ocenie  

specjalistów, pacjenci nie powinni być 
poddawani tym iniekcjom na oddziałach  
szpitalnych, ale w trybie ambulatoryjnym 
w AOS-ach, co zapewnia teraz program 
lekowy. 

– Próbowałem to zmienić od dawna, 
ponieważ zakładanie historii choroby 
każdemu pacjentowi, który przebywał 
na oddziale tylko jeden dzień w czasie 
podawania zastrzyku do gałki ocznej było 
zbędną biurokracją i dużym obciążeniem 
dla personelu medycznego. Wtedy się nie 
udało, ale  program lekowy DME uwolnił 
nas od tej niepotrzebnej procedury. Teraz 
na oddziałach szpitalnych zostaną tylko te 
osoby z cukrzycowym obrzękiem plamki, 
które wymagają specjalistycznej opieki 
medycznej – podkreśla profesor. 

Na wprowadzenie przez Ministerstwo Zdrowia refundowanego systemowego leczenia cukrzycowego obrzęku plam-
ki, ratującego przed częściową lub całkowitą utratą widzenia, lekarze i pacjenci czekali niecierpliwie od wielu lat. 
Intensywne starania prof. Marka Rękasa, konsultanta krajowego ds. okulistyki, wspierane przez środowisko lekarskie 
i Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, doprowadziły do uruchomienia 1 lipca br. programu lekowego DME. 
Specjaliści oceniają, że w ciągu najbliższego roku jego działaniem objętych zostanie ok. 8 tys. pacjentów, a w kolej-
nych dwóch, trzech latach prawie 30 tysięcy. Pierwsze osoby mogą już być skierowane na terapię refundowaną przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia za trzy miesiące. 

PIERWSZE OSOBY MOGĄ BYĆ SKIEROWANE NA LECZENIE JUŻ ZA 3 MIESIĄCE  

Program lekowy DME rozwiąże istotne problemy 

Przez najbliższe trzy miesiące do paź-
dziernika br. przygotowana będzie cała 
struktury organizacyjna systemu leczenia 
pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plam-
ki. W tym czasie dostosowany zostanie do 
nowych wymagań system informatyczny 
i przeprowadzone będą konkursy przez NFZ. 
Powołany zostanie również koordynacyjny 
zespół ekspertów, którzy będą kwalifikowali 
pacjentów skierowanych przez lekarza pro-
wadzącego na odpowiedni poziom leczenia 
cukrzycowego obrzęku plamki. Przewiduje 
się trzy kolejne linie terapeutyczne, które 
będą stosowane zamiennie w zależności 
od uzyskiwanych efektów doszklistkowego 
podawania preparatów. 

Leczenie chorego na DME rozpocznie-
my od podania mu 5 dawek z Avastinu. 
Jest to najtańszy obecnie na rynku lek, 
który nie posiada stricte okulistycznego 
przeznaczenia, ale stosowany jest po-
wszechnie do leczenia tego typu schorzeń 
na całym świecie jako lek off label. Jeśli za-
strzyki z Avastinu okażą się skuteczne, to 
metoda ta będzie kontynuowana. W przy-
padku braku efektów, do terapii w drugiej 
linii włączone zostaną oryginalne leki oku-
listyczne z grupy anty-VEGF, albo preparat 
steroidowy. W tej linii leczenia wszystkie 
leki ustawione są na równych zasadach. 
Jeżeli natomiast preparaty anty-VEGF nie 
pomogą choremu, to w trzeciej linii tera-
peutycznej pozostaje leczenie steroidowe  

Prof. Robert Rejdak

dexametazonem. Każdorazowo o wyborze 
najlepszej dla pacjenta metody leczenia 
zadecydują eksperci.   

Zbudowanie sieci współpracy okulistów 
z lekarzami rodzinnymi i diabetologami po-
zwoli na skuteczną diagnostykę i efektywną 
rekrutację nowych pacjentów do syste-
mowego leczenie cukrzycowego obrzęku 

plamki. W Polsce ok. 3 mln osób choruje 
na cukrzycę. Z tego 14 proc. ma cechy re-
tionapatii cukrzycowej. Przewiduje się, że 
docelowo w programie znajdzie się ok. 30 
tys. pacjentów, którzy będą mieli dostęp do 
refundowanych leków, które są powszech-
nie stosowane w leczeniu cukrzycowego 
obrzęku plamki.  (JC)

Wprowadzenie programu lekowego DME było dla Mi-
nisterstwa Zdrowia jednym z najważniejszych zadań 

z uwagi na społeczną skalę problemu dotyczącą tysięcy 
młodych osób chorujących na cukrzycowy obrzęk plamki 
– informuje Maciej Miłkowski (n.z.), podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia. – Nad rozwiązaniami propono-
wanymi przez prof. Marka Rękasa, konsultanta krajowego 
ds. okulistyki, prof. Roberta Rejdaka przewodniczącego 
SCOP, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę i innych orga-
nizacji pracowaliśmy w gronie specjalistów przez kilka lat. 
Zależało nam jednak, żeby w tych działaniach związanych 
z leczeniem chorób ocznych zachować pewną hierarchię 
i najpierw zlikwidować kolejki na operację zaćmy. Udało 
się tego dokonać z powodzeniem i kolejnym krokiem było 

wprowadzenie programu lekowego, który sukcesywnie obejmie wszystkich potrzebujących.  
Trudno jeszcze dokładnie oszacować ile osób skorzysta z refundowanego przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia leczenia, ale na pewno kilkadziesiąt tysięcy. Ten program będzie znacznie więk-
szy od wprowadzonego 5 lat temu systemowego leczenia chorych na AMD, czyli zwyrodnienie 
plamki związane z wiekiem. Sukces programu AMD był dla nas również inspiracją do tworzenia 
programu lekowego dla chorych na DME. Organizacja będzie podobna. Wyłonione w konkursie 
przeprowadzonym przez NFZ oddziały będą podawać chorym zastrzyki z preparatami lekowymi 
do gałki ocznej według ustalonej w programie linii leczniczej. Prezes NFZ przedstawił już projekt 
zarządzenia w tej sprawie, wkrótce też zakończą się  konsultacje ze środowiskiem okulistycznym 
i ośrodki te przystąpią do przyjmowania pierwszych pacjentów. To może nastąpić już pod koniec 
września br., bo wszystko bardzo sprawnie przebiega łącznie z dostosowaniem do tych potrzeb 
elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych (SMPT). Pieniądze na leczenie są 
w systemie zagwarantowane, nie będzie tu żadnych ograniczeń ani limitów. Wysokość tych wy-
datków pozwoli z czasem określić też wielkość budżetu rezerwowanego rok rocznie dla tego pro-
gramu. Podawanie chorym zastrzyków w trybie ambulatoryjnym odciąży całkowicie lecznictwo 
szpitalne, spowoduje oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych, ale co najważniejsze 
zapewni systemowe i profesjonalne leczenia pacjentów, ratując skutecznie tysiące młodych osób 
przed utratą widzenia. Będą mogli normalnie żyć, pracować i płacić podatki do budżetu państwa, 
a nie pozostawać na utrzymaniu ZUS-u. Ten program jest olbrzymią szansą na efektywną i szybką 
terapię pacjentów. 
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