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Bo diabeł tkwi 
w szczegółach…

O radości widzenia rozmawiamy z dr n. 
med. Iwoną Filipecką, kierownikiem me-
dycznym Kliniki OKULUS w Bielsku-Bia-
łej i Jaworznie

Na początku dziękuję, że tak szyb-
ko po powrocie z misji w Afryce 
znalazła Pani czas na naszą roz-
mowę.

Dr I. Filipecka:  Nie, to było proste! Jako 
wieloletnia melomanka Narodowej Or-
kiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 
Katowicach nie mogłam odmówić ich 
partnerowi.

- Rozumiem zatem, że gości-
ła już Pani w nowej siedzibie  
NOSPR?

Dr I. Filipecka:  Oczywiście. Byłam na 
kilku koncertach z rodziną i przyja-
ciółmi. NOSPR to miejsce niezwykłe. 
Szczerze cieszę się, że twórcom udało 
się stworzyć tak magiczny klimat. Jako 
członek Amerykańskiej Akademii Oku-
listyki oraz  Europejskiego Towarzystwa 

Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrak-
cyjnej biorę udział w konferencjach i 
sympozjach na całym świecie. Czasem 
pomiędzy wykładami odwiedzamy po-
dobne miejsca, więc z całym przeko-
naniem mogę powiedzieć, że mamy się 
czym chwalić. I ta perfekcja w każdym 
szczególe!

Właśnie, szczegóły! Jak to z nimi 
jest? Dlaczego jedni je widzą, a inni 
nie?

Dr I. Filipecka: Aby wi-
dzieć szczegóły potrzebny 
jest bardzo dobry wzrok i 
sprawna akomodacja, czyli 
zdolność do dobrego wi-
dzenia z różnych odległo-
ści. W dzisiejszych, kom-
pute rowo - t ab l e tow ych 
czasach, coraz więcej jest 
osób, które nie widzą do-
brze z powodu wady wzro-
ku czy zaburzeń akomoda-
cji. Coraz więcej jest osób, 
które po prostu muszą no-
sić okulary.

… ?

Dr I. Filipecka: Po 40 roku życia nawet 
u najzdrowszego i  najaktywniejszego 
40-latka pojawia się naturalna prezbio-
pia, czyli utrata dobrego widzenia na 
bliskie odległości. O tym, że pora za-
cząć nosić okulary pacjent przekonuje 
się, gdy „nie wystarcza ręki”, aby odda-
lić czytany tekst. Oczywiście wiele osób 
buntuje się w jakiś sposób przeciwko 
temu, ale prawdę mówiąc na niewiele się 
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to zdaje. O jakość widzenia warto dbać, 
bo bez niej świat staje się zdecydowanie 
mniej ciekawy…

No tak, ale  co zrobić w sytu-
acji, gdy nie lubimy nosić oku-
larów?

Dr I. Filipecka: Oczywiście jest kilka in-
nych rozwiązań. Popularne i dość wygod-
ne są soczewki kontaktowe. Ale dla osób 
pomiędzy 21 a 40 rokiem życia najlep-
szym rozwiązaniem jest dziś laserowa ko-
rekcja wad wzroku…

Proszę może przypomnieć, na czym 
polega ta procedura i dla których 
pacjentów to najlepsza metoda 
uniknięcia noszenia okularów?

Dr I. Filipecka: Laserowa korekcja wad 
wzroku polega na odpowiednim do 
wady modelowaniu powierzchni ro-
gówki oka, która w zależności od wady 
jest spłaszczana albo uwypuklana. Me-
todę tę szczególnie polecamy osobom 
aktywnym, uprawiającym sporty (nur-
kowanie, skoki spadochronowe, jazda 
na rowerze, motocyklu, itp.) oraz oso-
bom, których wada wzroku uniemoż-
liwia wykonywanie zawodów wyma-
gających dobrego widzenia, np. służb 
mundurowych. Podstawowe warunki 
do przeprowadzenia zabiegu u wszyst-
kich to ukończenie 21 roku życia, brak 
zmiany mocy szkieł przez przynajmniej 
rok, wada widzenia w zakresie od +6 do 
-9 dioptrii sferycznych, do 6 dioptrii 
astygmatyzmu oraz  dobry ogólny stan 
zdrowia. Te i pozostałe czynniki wery-
fikujemy oczywiście w Klinice OKU-
LUS w trakcie wielu specjalistycznych 
badań. Warto pamiętać, że ingerencja 
promienia lasera to ledwie mikronowe 
części milimetra! 

A co z pacjentami po 40 roku ży-
cia? 

Dr I. Filipecka: Oni powinni rozważyć 
zabiegi chirurgii refrakcyjnej soczew-
ki, czyli wymianę własnej soczewki na 
sztuczną przy bardzo zindywidualizo-
wanym doborze tej drugiej. Dziś ten 
dobór może być tak precyzyjny jak – 
zachowując oczywiście właściwą skalę 
porównania – szycie ubrania na miarę. 
Ponieważ zwykle taki zabieg wykonuje-
my raz w życiu, taka precyzja przynosi 
nieocenione korzyści. A przy tym nie 
są to procedury nadmiernie uciążli-
we. Takie zabiegi przeprowadzane są w 

Klinice OKULUS w ciągu jednego dnia 
przy znieczuleniu kroplowym do oka z 
wykorzystaniem najnowocześniejszych 
technologii.

Czyli rodzaj wszczepianej soczew-
ki ma istotny wpływ na jakość ży-
cia pacjenta po zabiegu?

Dr I. Filipecka: Zdecydowanie tak i 
warto to zapamiętać. Wszyscy pacjen-
ci – oczywiście z uwzględnieniem ich 
trybu życia, rodzaju wykonywanej pra-
cy i stanu zdrowia – powinni decydo-
wać się na najodpowiedniejsze dla nich 
soczewki. I właśnie tu diabeł tkwi w 
szczegółach. Dla przykładu soczewki 
z filtrem żółtym zatrzymują promie-
niowanie UV, asferyczne pozwalają wi-
dzieć lepiej wieczorem i o zmierzchu, 
a z kolei toryczne likwidują współist-
niejący astygmatyzm. Mogłabym da-
lej o tym opowiadać, ale to już bardzo 
precyzyjna wiedza, niezbędna dla mnie 
jako chirurga do osiągnięcia celu zabie-
gu, ale niepotrzebna z punktu widzenia 
kogoś, kto po prostu chce sycić się pięk-
nem sali koncertowej NOSPR.  W każ-
dym razie właśnie dzięki soczewkom 
klasy premium udaje nam się zadowo-
lić nawet najbardziej wymagających 
pacjentów. Po takim wszczepie każdy 
potrafi bez okularów zarówno przeczy-

tać program koncertu, jak i podziwiać 
podwodny świat rafy koralowej. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Kozera

Dr n.med. Iwona Filipecka - kierownik me-
dyczny Kliniki OKULUS w Bielsku Białej i 
Jaworznie, specjalista chorób oczu, członek 
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, 
Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz 
Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Za-
ćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. Pomysłodaw-
czyni licznych kampanii społecznych, w tym 
Szkoły Zdrowego Widzenia oraz akcji Okuli-
ści dla Afryki.


