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Każdy zjazd ESCRS 
ma charakter naukowo
-szkoleniowy. Eksperci 
podsumowali najnow-
sze dokonania naukowe 
w dziedzinie technik 
operacyjnych w chirur-
gii zaćmy, nowych tera-
pii, preparatów i socze-
wek typu PREMIUM, 
które leczą zarówno 

astygmatyzm jak i starczowzroczność. Swoje wystą-
pienia na ESCRS mają zawsze największe autorytety 
w dziedzinie chirurgii zaćmy i chirurgii refrakcyjnej. 

Jednym z najbardziej cenionych europejskich spe-
cjalistów w tej dziedzinie jest prof. Robert Rejdak, szef 
Kliniki i Katedry Okulistyki Lubelskiego Uniwersytetu 
Medycznego i jednocześnie prorektor tej uczelni. Pre-
zydent The European Society Cataract and Refractive 
Surgeons (ESCRS) prof. Rudy Nuijts, organizator zjaz-
du w Amsterdamie, zaprosił prof. Rejdaka do udziału 
w dwóch odrębnych sesjach, aby podzielił się bogatym 
doświadczeniem w zakresie innowacyjności metod 
i terapii stosowanych w leczeniu tych schorzeń.

– Podczas pierwszej sesji poświęconej najnowszym 
trendom w chirurgii zaćmy oprócz mnie wystąpiło 
jeszcze trzech profesorów z Wielkiej Brytanii, Francji 
i Włoch – informuje prof. Robert Rejdak. – W swoim 
wystąpieniu skoncentrowałem się na dwóch ważnych 
aspektach, właściwej organizacji pracy podczas ope-
racji w czasie pandemii oraz na wewnątrzgałkowym  

Inwestycje mieszkaniowe i biurowe wykonywane 
przez firmę PROFBUD charakteryzuje oryginalny styl 
i nieszablonowy design, odpowiadający najnow-
szym trendom architektonicznym. Budynki wykona-
ne są z wysokiej jakości materiałów z odpowiednią 
izolacją termiczną i akustyczną, dostosowaną do 
potrzeb środowiskowych. Nowoczesne rozwiązania  
zapewniają komfort użytkowania obiektów i prze-
kładają się bezpośrednio na oszczędności ekono-
miczne i ekologiczne. Wśród projektów realizowa-
nych obecnie na terenie Warszawy wyróżnia się 
m.in. Zakątek Cybisa na Ursynowie, Osiedle Złota 
Oksza i Osiedle Ligia etap II na Ursusie oraz Osied-
le Stella etap IV na Bemowie. Za flagowe projekty 
– Osiedle Awangarda i Yugo, PROFBUD otrzymał 
certyfikaty European Quality Certificate®.

Emisja obligacji wprowadzonych do giełdowego ob-
rotu wzmocniła dodatkowo kapitał firmy o 11 mln zł,  

znieczuleniu przy użyciu preparatu Mydrane, roz-
szerzającego również źrenice. Moje doświadczenie 
z prowadzenia kilkuset operacji usuwania zaćmy 
miesięcznie potwierdza, że stosowanie tego prepa-
ratu gwarantuje pełne bezpieczeństwo, efektywność 
zabiegu i komfort dla pacjenta.  Dodatkowo w czasie 
pandemii ogranicza kontakt personelu z osobą ope-
rowaną, ponieważ preparat wstrzykuje wyłącznie 
chirurg. Podczas prezentacji wideo podzieliłem się też 
kolejną moją obserwacją, że aplikowanie na zakoń-
czenie operacji zaćmy dokomorowego antybiotyku 
Aprokam w istotny sposób eliminuje zakażenie we-
wnątrzgałkowe. Oba te preparaty Mydrane i Aprokam 
jako jedyne, są zrejestrowane ze  wskazaniem on label 
do wykorzystania dokomorowego w okulistyce. 

Jako przykład skuteczności działania obu preparatów 
prof. Rejdak podzielił się doświadczeniem z obuocznej 
operacji zaćmy w czasie jednego zabiegu, wykonanej 
u seniora, który po przebytej chorobie covidowej stra-
cił całkowicie widzenie. Pacjent nie odczuwał żadnego 
dyskomfortu ani bólu podczas operacji, a bezpośrednio 
po niej w pełni odzyskał wzrok i ustąpiło u niego m.in. 
załamanie nerwowe spowodowane utratą widzenia. 

Drugie wystąpienie prof. Rejdaka na zjeździe ESCRS  
dotyczyło doświadczeń z wykorzystania technik 3D 
oraz najnowszych technologii w chirurgii zaćmy. 
Swoje dokonania na tym sympozjum przedstawili też 
chirurdzy z Norwegii, Kuwejtu i Zjednoczonych Emi-
ratów Arabskich. Lubelska okulistyka jest w ścisłej 
czołówce światowych organizacji stosujących inno-
wacyjne metody i techniki leczenia zaćmy.

który pozwoli na dalszy 
rozwój inwestycji budow-
lanych oraz pozyskiwanie 
nowych gruntów pod in-
westycje deweloperskie. 
Uroczysty debiut obligacji 
dewelopera na rynku Ca-
talyst odbył się pod koniec 
sierpnia br. w siedzibie 
Giełdy Papierów Wartoś-
ciowych. Zabierając głos 
podczas tej uroczystości 
prezes zarządu firmy PRO-
FBUD Paweł Malinowski 
przedstawił perspektywę 
rozwoju przedsiębiorstwa 

na najbliższe lata – Czeka nas pełna inspiracji przy-
szłość. Naszym celem w ciągu najbliższych 4 lat jest 
realizacja planu sprzedażowego na poziomie 500 
mieszkań rocznie. Jeszcze w tym roku planujemy 
rozpoczęcie sprzedaży kolejnych pięciu projektów, 
z czego cztery znajdują się w Warszawie, a jedna 
w Łodzi. Bank ziemi przy założeniu sprzedaży 500 
mieszkań rocznie mamy zapełniony na około 7 lat. 

Paweł Malinowski podziękował wszystkim oso-
bom, które były zaangażowane w przygotowanie 
obligacji oraz wejście na rynek Catalyst i dodał. 
– Jest to kolejny kamień milowy w rozwoju naszej 
grupy i działalności firmy PROFBUD. 

Doroczny Zjazd Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS) jest 
najbardziej elitarnym i największym wydarzeniem w środowisku okulistycznym. Z uwagi na pan-
demię w tegorocznym zjeździe w Amsterdamie uczestniczyło ponad 4 tys. specjalistów chirurgii 
refrakcyjnej oraz zaćmy, a kilkanaście tysięcy korzystało z formuły hybrydowej on-line. Z wykładami 
w dwóch eksperckich sesjach, dotyczących nowych technologii i trendów w chirurgii zaćmy, w tym 
rzadko stosowanej jeszcze w Europie obuocznej operacji usunięcia zmętniałych soczewek podczas 
jednego zabiegu, wystąpił prof. Robert Rejdak. Prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Pol-
skich jest jednym z najbardziej cenionych autorytetów w europejskim środowisku okulistycznym.

Emisja obligacji i debiut na rynku Catalyst otwiera przed grupą kapitałową PROFBUD nowe 
perspektywy rozwojowe. Emitentem obligacji i spółką dominującą grupy kapitałowej działa-
jącej pod marką PROFBUD jest spółka INFINITY S.A. Firma od ponad 11 lat realizuje z sukce-
sem projekty mieszkaniowe o wysokim standardzie jakościowym, w atrakcyjnych lokaliza-
cjach, głównie na terenie Warszawy oraz Łodzi. 

Badania udowadniają, że za postrzeganie drugiego człowieka, jego kondycji zdrowotnej, atrak-
cyjności, potencjału i emocji aż w 40 odpowiada oprawa oczu. Zatem nasze oczy to nie tylko 
zwierciadło duszy, ale i ogrom informacji, które płyną do naszych rozmówców. Zdrowe, piękne 
oczy to nasza wizytówka, przekonuje dr n. med. Radosław Różycki, kierownik Kliniki Okulistki 
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. 

PROF. ROBERT REJDAK PODWÓJNYM PRELEGENTEM NA ZJEŹDZIE ESCRS W AMSTERDAMIE 
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Przyszłość pełna inspiracji

OPERACJA POLEGA NA USUNIĘCIU NADMIARU WIOTKIEJ SKÓRY POWIEKI GÓRNEJ

Blefaroplastyka fanaberia czy konieczność?

Fot. Archiwum

Wydawca: ARJOL-Media, ul. XXI Wieku 7c lok.1, 05-500 Józefosław, e-mail: redakcja@liderzyinnowacyjnosci.com, tel/fax 022 702-15-16, 660 400 468, redakcja: Jolanta Czudak i Marek Tomaka. Skład i łamanie: Arkadiusz Chorąży – DFG studio, tel. 605 681 685

Fot. Archiwum

Operacje plastyczne powiek to konieczność, czy nie-
potrzebne ryzyko?

Oprawa oczu decyduje nie tylko, jak postrzegają nas 
inne osoby, ale również jak sami siebie postrzegamy. 
Przecież większość kobiet, i nie tylko,  codziennie pod-
kreśla kosmetykami blask swoich oczu, żeby wyglądać 
lepiej. Istnieje cała gama dedykowanych kosmetyków, 
kremów na dzień i na noc na powieki, złotych płatków 
przyklejanych na skórę powiek, mających na celu po-
wstrzymać upływ czasu i zachować jak najdłużej piękne 
oczy. To dowody, które znamy na co dzień. Powracając 
do pytania: operować czy nie? – przytoczę wyniki jed-
nej z prac opublikowanych w czasopiśmie Transactions 
of the American Ophthalmological Society. W badaniu 
poproszono studentów, żeby ocenili, na podstawie 24 
fotografii ludzi zupełnie im obcych, 11 cech charakteru 
takich, jak: inteligencję, życzliwość, zdrowie, atrakcyj-
ność, wiarygodność, pracowitość, szczęście, srogość, 
szansę na sukces czy skłonność do chorób psychicz-
nych lub alkoholizmu. Badacze oceniali w skali od 1 do 
5 punktów, przy czym 1 to wynik najniższy, określający 
osobę jako nieatrakcyjną, a 5 punktów to wynik najwyż-
szy, jeżeli według nich osoba była bardzo atrakcyjna. 
Pacjenci z nadmiarem wiotkiej skóry powieki górnej, 
czyli tak zwaną dermatochalazą lub inaczej blefaroptozą 
uzyskali wyniki od 1,5 do najwyżej 2.89 punktu! Te same 
fotografie, oceniane po operacji plastycznej powiek, 
przypominam, tylko na podstawie odczuć (studenci nie 

znali tych osób, nic o nich nie wiedzieli) uzyskały średnią 
liczbę punktów w zakresie: 2.63-3.36, czyli ich ocena 
znacząco wzrosła. 

Rozumiem względy natury psychologicznej i decy-
zję o operacji ze względów nazwijmy to estetycznych, 
ale czy istnieją jakieś wskazania medyczne?

Oczywiście! Wiotka skóra powiek, marszcząc się 
i opadając na rzęsy znacząco ogranicza pole widzenia. 
Szerokość szpary powiekowej u kobiet wynosi średnio 
9 mm, u mężczyzn jest o 1 mm mniejsza. Przyjmuje się, 
że zmniejszenie szpary powiekowej od góry o 2 mm 
powoduje utratę 20 proc. pola widzenia. Mniej światła 
dociera przez źrenicę do naszej siatkówki, zmniejsza się 
wrażliwość na kontrast i powoduje odczucie słabszego 
widzenia. Te wrażenia dodatkowo potęgują się w nocy, 
w warunkach gorszego oświetlenia. Ograniczenie gór-
nego pola widzenia powoduje ponadto wyrównawcze 
ustawienie głowy. Po prostu, żeby lepiej widzieć nasz 
mózg ustawia głowę odchyloną do tyłu, co sprzyja prze-
wlekłym bólom szyi i karku. 

Kiedy powinniśmy zdecydować się na zbieg?
Wskazania mogą wypływać z natury psychologicznej 

lub funkcjonalnej. Kiedy u pacjenta diagnozowanego 
z innych przyczyn widzę nadmiar wiotkiej skóry, to biorąc 
pod uwagę przytoczone wyżej argumenty, informuję go 
o takiej możliwości. Gdy nadmiar wiotkiej skóry „opiera” 

się na rzęsach i ogranicza pole widzenia, to są wskazania 
lekarskie do przeprowadzenia zabiegu. Kobiety najczęś-
ciej zauważają problem, kiedy nie mogą efektownie  
pomalować powiek górnych, zrobić tzw. kreski lub poma-
lowane rzęsy ”brudzą” skórę powieki z powodu jej opad-
nięcia. To jest czas na konsultację u okulisty. 

Czy operacja jest niebezpieczna? 
Każdy zabieg chirurgiczny wiąże się z ryzykiem powi-

kłań. Dlatego decyzję trzeba dobrze przemyśleć. Często 
mówię pacjentom, że operacja to nie „koncert życzeń”. 
Chirurgia może wiele poprawić, ale oczekiwania muszą 
być realne. Każdy z nas jest zbudowany inaczej i wyniki 
operacji mogą się różnić między pacjentami. Dlatego 
podczas wizyty kwalifikującej symuluję, jaki efekt za-
biegu można osiągnąć, żeby uniknąć nieporozumień. 
Na temat operacji powiek są publikacje książkowe, stąd 
nie wyczerpię tematu działań niepożądanych, nie mniej 
lubię ten zabieg, bo zdarzają się one rzadko i są sto-
sunkowo łatwe do opanowania. To truizm, ale sukces  
zależy od wszystkich elementów związanych z zabie-
giem, tj.: właściwego przygotowania, czyli skrupulatnej  

kwalifikacji, bardzo dobrej chirurgii i stosowania się pa-
cjentów do zaleceń pooperacyjnych. Wtedy unikniemy 
działań niepożądanych i będziemy zadowoleni z efektu.

Czy istnieją przeciwskazania do wykonania operacji 
blefaroplastyki?

Stosunkowo rzadko. Oczywiście trzeba być ogólnie 
zdrowym, bez stanów gorączkowych i mieć uregulowane 
choroby współistniejące. Ze strony narządu wzroku nie-
zwykle ważne jest zwrócenie uwagi na stan powierzchni 
gałki ocznej, szczególnie na zespół suchego oka. Operu-
jemy powieki, które odpowiadają za rozprowadzanie 
łez po powierzchni gałki ocznej. Po operacji na pewien 
czas ich praca jest zaburzona, te objawy takie jak uczu-
cie ciała obcego, pieczenie, kłucie mogą się nasilić, stąd 
bardzo dokładnie należy ocenić jakość i ilość łez. Często 
na wizytach kwalifikujących zlecam odpowiednią higienę 
brzegu powiek, żeby poprawić ich kondycje przed zabie-
giem. Stosuję  również leki na przykład delikatne krople 
steroidowe, żeby zapobiec występowaniu  stanów zapal-
nych na powierzchni gałki ocznej. Takie krótkie terapie są 
bardzo bezpieczne i skuteczne. Jak w każdej procedurze 
chirurgicznej przygotowanie pacjenta, wykluczenie bez-
względnych przeciwskazań czy „podleczenie” występują-
cych zaburzeń jest drogą do pełnego sukcesu i uniknięcia 
problemów. Zabieg blefaroplastyki jest  operacją, która 
przynosi pacjentom i chirurgom dużą satysfakcję. Okres 
pooperacyjny oprócz ryzyka zasinień jest praktycznie bez-
bolesny. Zatem nawiązując do tytułu: czy blefaroplastyka 
jest to fanaberia czy konieczność, uważam, że w trakcie 
wizyty kwalifikacyjnej w gabinecie lekarskim znajdą pań-
stwo na to pytanie ostateczną odpowiedź, pamiętając 
o tym jak ważna jest oprawa oczu.  

Publikacje przygotowała Jolanta Czudak
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