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Streszczenie 

Wstęp. Stany nagłe w okulistyce dzieli się według etiologii na urazowe i nieurazowe. Szybkiej diagnostyki i natychmiastowego leczenia wymagają: 
urazy perforujące, oparzenia, ostry atak jaskry, niedrożność tętnicy środkowej siatkówki oraz przednia niedokrwienna neuropatia wzrokowa. 

Cel pracy. Celem pracy była retrospektywna analiza zgłoszeń pacjentów na Ostry Dyżur Okulistyczny w roku 2004 na przykładzie Szpitala Woj-

skowego w Poznaniu. 

Pacjenci i metodyka. Badanie retrospektywne objęło zgłoszenia na Ostry Dyżur Okulistyczny w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 

Pod uwagę brano: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, główny powód zgłoszenia, obecność urazu oraz jego okoliczności, postawione rozpoznanie oraz 

zastosowane postępowanie. 

Wyniki. W badanym przedziale czasowym na Ostry Dyżur Okulistyczny Szpitala Wojskowego w Poznaniu zgłosiły się 4722 osoby  

w wieku od 5 tyg. do 96 lat. Średni wiek zgłaszających się wynosił 40,7 ± 18,6 lat. 39% stanowiły kobiety, 61% – mężczyźni. 68% osób zamieszki-

wało na stałe w Poznaniu. Obecność urazu w wywiadzie podało 9% kobiet i 13% mężczyzn. 51,2% postawionych rozpoznań miało charakter urazo-

wy, 40% stanowiły choroby aparatu ochronnego gałki ocznej, 5% – ostre choroby odcinka przedniego gałki ocznej, 2,4% – choroby przewlekłe,  

a 1,4% – okulistyczne przyczyny nagłego zaniewidzenia. Rozpoznaniem najczęściej stawianym u mężczyzn była obecność ciała obcego powierzch-

niowego, a u kobiet zapalenie spojówek. Hospitalizacji wymagało 2,4% ogółu pacjentów, z tego 37% z powodu ostrych chorób przedniego odcinka 

gałki ocznej, a 22% z przyczyn nagłego zaniewidzenia. W 2,1% ogółu przypadków zalecono kontrolę okulistyczną, a w 1% – konsultację specjali-

styczną. 
Wnioski. Na Ostry Dyżur Okulistyczny Szpitala Wojskowego w Poznaniu w 2004 r. zgłaszały się głównie osoby z przedziału wiekowego 16–60 lat, 

częściej mężczyźni. Najczęstszym powodem były dolegliwości bólowe. Dominowały rozpoznania o charakterze urazowym, bez wskazania konkret-

nego urazu w wywiadzie oraz zapalenia spojówek. Wiek i płeć miały wpływ na rodzaj rozpoznanych schorzeń. Wśród osób starszych częstsze były 

zgłoszenia z powodu chorób przewlekłych oraz stanów wymagających szybkiego leczenia, bądź diagnostyki pozaokulistycznej. Hospitalizacji wy-

magało tylko 2,4% zgłoszeń, były to jednakże stany z zagrożeniem funkcji widzenia. Potwierdzono wartość kompleksowego badania okulistycznego, 

gdyż poważne choroby mogą współistnieć z łagodnymi, a zaburzenia widzenia mieć przyczyny pozaokulistyczne. 

SŁOWA KLUCZOWE: stany nagłe w okulistyce, urazy gałki ocznej, ostre choroby odcinka przedniego gałki ocznej, nagłe zaniewidzenie, 

choroby aparatu ochronnego gałki ocznej. 

Summary 

Introduction. Ophthalmologic emergencies can be classified into two groups: traumatic or non-traumatic ones. Among them penetrating ocular 

trauma, ocular burns, angle-closure glaucoma, central retinal artery occlusion (CRAO) and anterior ischemic optic neuropathy (AION) require 

prompt diagnosis and therapeutic management on which visual prognosis depends. 

Aim of the study. Retrospective evaluation of consultation’s reason, established diagnoses and management in the Ophthalmologic Emergency  

of Poznań Military Hospital in 2004. 

Patients and methods. The study included patients who visited the Ophthalmologic Emergency from the 1st January, 2004 till the 31st December, 

2004. The following factors were taken into consideration: sex, age, place of living, existence of ocular trauma and its circumstances, main complaint, 

established diagnoses and management. 

Results. The study covered 4722 patients, aged from 5 weeks to 96 years (40.7 ± 18.6). There were 39% of women and 61% of men. 68% were 

residents of Poznań. The history of ocular trauma was noted at 9% of women and 13% of men. 51.2% of diagnosis had a traumatic etiology, 40% 

were eye protecting structures’ diseases, 5% acute anterior segment eyeball’s diseases, 2.4% chronic eye diseases, 1.4% ocular causes of sudden 

visual loss. The most frequent diagnosis for men was superficial foreign body and for women conjunctivitis. At 99.5% of cases ocular cause of symp-

toms was found and the treatment introduced. The hospitalization was necessary in 2.4% of cases: 37% of them for acute anterior segment eyeball’s 

diseases, 22% for ocular causes of sudden visual loss. The follow-up was recommended in 2.1% of cases and non-ophthalmic consultation in 1%. 

Conclusions. Patients of the Ophthalmologic Emergency of Poznań Military Hospital were mainly people aged 16-60 years, mostly men. The main 

reason of consultation was ocular pain. Traumatic etiology diagnosis without ocular trauma in history were the most frequent, followed by conjunc-

tivitis. The established diagnosis varied depending on age and sex. The older the patients were, the more cases were requiring prompt treatment and 

supplementary non-ophthalmic consultation. Chronic diseases were more common reason of consultation in the older group of patients. The hospita-

lization was necessary only in 2.4% of cases, but in these cases visual function was engaged. The value of complete and careful ophthalmic exam- 

ination in the Ophthalmologic Emergency was confirmed due to the possible coexistence of benign and serious diseases and non-ophthalmic causes  

of visual disturbances. 

KEY WORDS: ophthalmologic emergency, ocular trauma, acute anterior segment eyeball’s diseases, sudden visual loss, eye protecting 

structures’ diseases. 
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Wprowadzenie 

Stany nagłe w okulistyce dzieli się według etiologii na 

urazowe i nieurazowe. Do pierwszej grupy należą: urazy 

tępe, urazy przenikające, obecność ciał obcych powierzch-

niowych lub wewnątrzgałkowych oraz oparzenia. Druga 

grupa obejmuje stany patologiczne prowadzące do nagłego 

spadku ostrości wzroku. Gdy dotyczy on oka bolącego  

i zaczerwienionego bierze się pod uwagę: ostry atak jaskry, 

zapalenie rogówki lub zapalenie tęczówki. 

Nagły spadek ostrości wzroku przy braku bolesności 

i zaczerwienienia oraz widoczne odchylenia w badaniu 

dna oka powodują: przednia niedokrwienna neuropatia 

wzrokowa, niedrożność tętnicy środkowej siatkówki lub 

jej gałęzi, niedrożność żyły środkowej siatkówki lub jej 

gałęzi, przedarciowe odwarstwienie siatkówki, zwyrod-

nienie plamki związane z wiekiem powikłane neowasku-

laryzacją naczyniówkową, stany zapalne tylnego odcinka 

gałki ocznej. Przy braku anomalii w badaniu dna oka 

stan taki wskazuje, w zależności od kontekstu, na poza-

gałkowe zapalenie nerwu wzrokowego lub uszkodzenie 

dalszego odcinka dróg wzrokowych, natomiast przy 

braku przezierności ciała szklistego na jego zapalenie 

lub krwotok doszklistkowy. 

Czasowe zaburzenia widzenia są wynikiem przej-

ściowych napadów niedokrwienia, bądź obrzęku tarczy 

nerwu wzrokowego na tle wzrostu ciśnienia śródcza-

szkowego lub migreny ocznej [1, 2]. 

Celem pracy była retrospektywna analiza zgłoszeń 
pacjentów na Ostry Dyżur Okulistyczny w roku 2004 na 

przykładzie Szpitala Wojskowego w Poznaniu. 

Pacjenci i metodyka 

Badanie retrospektywne objęło zgłoszenia na Ostry 

Dyżur Okulistyczny Szpitala Wojskowego w Poznaniu 

w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. 

Analizie zostały poddane księgi dyżurowe z tego okresu. 

Danymi branymi pod uwagę u każdego zgłaszającego się 
były: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, główny powód 

zgłoszenia, obecność urazu oraz jego okoliczności, uży-

wanie soczewek kontaktowych, postawione rozpoznanie 

oraz zastosowane postępowanie. 

Wyniki 

W badanym przedziale czasowym na Ostry Dyżur 

Okulistyczny Szpitala Wojskowego w Poznaniu zgłosiły 

się 4722 osoby w wieku od 5 tyg. do 96 lat. Średni wiek 

zgłaszających się wynosił 40,7 ± 18,6 lat. Było wśród 

nich 1836 kobiet (39%), których średni wiek wynosił 

43,3 ± 20,4 i 2886 mężczyzn (61%), średni wiek 39 ± 

17,1. 3217 osób (68%) zamieszkiwało na stałe w Pozna-

niu. W celu dalszej analizy pacjentów podzielono na 

sześć grup wiekowych (Ryc. 1.). 

Ból oka był najczęściej podawaną przyczyną zgłoszenia 

(41%), następnie uczucie obecności ciała obcego (18%)  

i zaczerwienienie oka lub jego okolicy (16%). Uraz, jako 

bezpośrednią przyczynę zgłoszenia podało 11% zgłaszają-
cych się. Obecność wydzieliny i obrzęk powiek stanowiły 

główny powód w 4% przypadków każdy. Po 2% podało 

pieczenie, spadek ostrości wzroku oraz inne zaburzenia 

widzenia (Ryc. 2.). 
 

7

25
27

20

28
26 27

15

8 7

3

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

pon.16r.ż 16-29 30-44 45-59 60-74 pow.75r.ż

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

 
Ryc. 1. Struktura wiekowa zgłaszających się na Ostry Dyżur 

Okulistyczny. 
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Ryc. 2. Przyczyny zgłoszenia na Ostry Dyżur Okulistyczny. 

 

Obecność urazu w wywiadzie podały 162 kobiety 

(9%) i 378 mężczyzn (13%). 88% kobiet podało, jako 

okoliczności urazu, czynności związane z prowadzeniem 

domu lub pracą w ogrodzie. Takie okoliczności podało 

46% mężczyzn. Uraz związany z pracą był udziałem 36% 

mężczyzn i 3% kobiet, a powstały w wyniku działania 

osób trzecich – 18% mężczyzn i 9% kobiet (Ryc. 3.). 
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Ryc. 3. Okoliczności urazu u mężczyzn i u kobiet. 

 

Wśród zgłaszających się 0,6% (28 osób) nosiło soczew-

ki kontaktowe. 68% z nich stanowiły kobiety (19 osób). 

Postawiono 4738 rozpoznań. 51,2% stanowiły roz-

poznania o charakterze urazowym, 40% – choroby apa-

ratu ochronnego gałki ocznej, 5% – ostre choroby odcin-

ka przedniego gałki ocznej, 2,4% choroby przewlekłe,  

a 1,4% – przyczyny nagłego zaniewidzenia (Ryc. 4.). 

Wśród postawionych rozpoznań urazowych 50% sta- 

nowiła obecność ciała obcego powierzchniowego; w 78% 

było ono zlokalizowane na rogówce, w 22% w obrębie 

spojówki.  
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                           Ryc. 9. Procentowy udział charakteru rozpoznań na Ostrym Dyżurze u kobiet i u mężczyzn. 

30% rozpoznań stanowiły erozje rogówki bez kontekstu 

urazowego w wywiadzie, 8% – urazy tępe gałki ocznej, 6% 

– urazy izolowane aparatu ochronnego gałki ocznej, 5,5% – 

oparzenia, w tym: 56% – chemiczne, 28% – fotoelektrycz-

ne i 16% – termiczne. Urazy przenikające stanowiły 0,5% 

wszystkich rozpoznań urazowych (Ryc. 5.). 
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Ryc. 4. Struktura rozpoznań postawionych na Ostrym Dyżurze 

Okulistycznym. 
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Ryc. 5. Struktura rozpoznań urazowych na Ostrym Dyżurze 

Okulistycznym. 

 

Zapalenie spojówek aż w 70% było przyczyną dolegli-

wości ze strony aparatu ochronnego gałki ocznej, pa-

tologia powiek w 19% (zapalenia brzegów powiek, gra- 

dówki, jęczmienie), 9% stanowiły wylewy podspojów-

kowe (Ryc. 6.). 
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Ryc. 6. Struktura chorób aparatu ochronnego gałki ocznej. 

 

Spośród ostrych chorób odcinka przedniego gałki 

ocznej najczęściej stwierdzono zapalenie rogówki – 43% 

ogółu, następnie zapalenie tęczówki (36%) i ostry atak 

jaskry (21%) (Ryc. 7.). 
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Ryc. 7. Ostre choroby odcinka przedniego gałki ocznej. 

 

Przyczynami nagłego zaniewidzenia, łącznie stano-

wiącymi tylko 1,4%, były: krwotok do ciała szklistego-

32%, zapalenie nerwu wzrokowego – 17%, niedrożności 

naczyń siatkówki – 29% oraz krwotoki do plamki i od-

warstwienie siatkówki (Ryc. 8.). 

Udział charakteru rozpoznań był odmienny u kobiet  

i u mężczyzn, co przedstawia ryc. 9. 
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Ryc. 8. Przyczyny nagłego zaniewidzenia. 

 

Rozkład procentowy rozpoznań w zależności od 

wieku i płci przedstawiają ryciny 10–15.  

W wieku poniżej 16 r.ż., u obu płci najczęstszym 

rozpoznaniem jest zapalenie spojówek. Zwraca uwagę 
ten sam udział obecności ciał obcych oraz dominacja 

chorób powiek u dziewcząt (Ryc. 10.).  

Powyżej 16 r.ż. zmienia się struktura postawionych 

rozpoznań. U kobiet nadal dominują zapalenia spojówek, 

natomiast u mężczyzn najczęstsza jest obecność ciał 

obcych powierzchniowych. Z rozpoznań urazowych 

także urazy tępe, przenikające, oparzenia oraz urazy 

aparatu ochronnego gałki ocznej do 44 r.ż. są częstszym 

rozpoznaniem u płci męskiej (Ryc. 11.–12.). Choroby 

powiek pozostają częstszą przyczyną zgłoszeń kobiet.  

Począwszy od 60 r.ż. ciała obce przestają być domi-

nującym rozpoznaniem u mężczyzn, jako najczęstsze 

powraca zapalenie spojówek. Po 75 r.ż. ma ono podobny 

udział u obu płci. 

Ostre choroby odcinka przedniego gałki ocznej i choro-

by przewlekłe zaczynają mieć większy udział w rozpo-
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    Ryc. 10. Struktura rozpoznań w grupie pon. 16 r.ż.                     Ryc. 11. Struktura rozpoznań w grupie 16–29. 
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    Ryc. 12. Struktura rozpoznań w grupie 30–44 lata.                    Ryc. 13. Struktura rozpoznań w grupie 45–59.  
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    Ryc. 14. Struktura rozpoznań w grupie 60–74 lata.                   Ryc. 15. Struktura rozpoznań w grupie pow. 75.  

 

znaniach po 45 r.ż.. W grupie po 75 r.ż. przyczyny na-

głego zaniewidzenia są trzecim, co do częstości, rozpo-

znaniem u kobiet, natomiast ostre choroby odcinka 

przedniego gałki ocznej drugim, co do częstości, rozpo-

znaniem u mężczyzn (Ryc. 15.).  

U 99,5% osób, które zgłosiły się na Ostry Dyżur 

Okulistyczny, rozpoznano okulistyczną przyczynę dole-

gliwości i zastosowano leczenie. Hospitalizację zapro-

ponowano 112 osobom, co stanowiło 2,4% ogółu osób, 

które zgłosiły się w 2004 r. Najczęstszym powodem były 

ostre choroby przedniego odcinka gałki ocznej – łącznie 

37%, w tym: 27% – ostry atak jaskry, 6% – zapalenie 

tęczówki, 4% – zapalenie rogówki. 22% hospitalizacji 

stanowiły przyczyny nagłego zaniewidzenia – po 8% 

zapalenia nerwu wzrokowego i niedrożność tętnicy środ- 

kowej siatkówki. 14% hospitalizacji stanowiły urazy 

tępe, 8% – przenikające.  

W 2,1% ogółu przypadków zalecono kontrolę okuli-

styczną, a w 1% konsultację specjalistyczną (Ryc. 16.), 

najczęściej neurologiczną. Zalecono ją w przypadku 

stwierdzenia anizokorii bez odchyleń w badaniu okuli-

stycznym, porażenia n. VI, zaniewidzenia przejściowego 

(amaurosis fugax), niedowidzenia połowiczego jedno-

imiennego, obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. Pacjenci, 

u których postawiono te rozpoznania, zgłaszali się z za- 

burzeniami widzenia. 
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Ryc. 16. Konsultacje specjalistyczne na Ostrym Dyżurze Oku-

listycznym. 

Dyskusja 

Celem Ostrego Dyżuru Okulistycznego jest diagno-

zowanie i udzielanie kwalifikowanej pomocy w nagłych 

stanach dotykających narząd wzroku [3]. W analizowa-

nym roku w Poznaniu był on pełniony przez cztery nie-

zależne ośrodki: Szpital Wojewódzki przy ul. Juraszów, 

Szpital ZOZ Poznań – Nowe Miasto przy ul. Szwajcar-

skiej, Szpital Wojskowy przy ul. Grunwaldzkiej oraz 

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką  
i Dzieckiem SPZOZ przy ulicy Krysiewicza. Do godziny 

17 dyżur pełniły także Poradnie Okulistyczne. 

Przeprowadzone badanie dotyczyło Szpitala Woj-

skowego, położonego w centrum Poznania. 

Wyniki pracy wskazują, że średnio dziennie przyjmo-

wał on 13 pacjentów z dolegliwościami ze strony narządu 

wzroku. Według danych Głównego Urzędu Statystyczne-

go w Poznaniu Wielkopolska w 2004 r. liczyła 3 364 629 

mieszkańców, a na 100 mężczyzn przypadało 106,1 ko-

biet. Liczba mieszkańców miasta Poznań wynosiła w ba- 

danym roku 572 341 mieszkańców, na 100 mężczyzn 

przypadało 114,7 kobiet. Aby wykluczyć wpływ profilu 

analizowanego szpitala na płeć pacjentów, 61% zgłaszają-
cych się to mężczyźni, porównano zgłoszenia z 1999 r. – 

ostatniego roku pełnienia ostrego dyżuru przez Klinikę 
Okulistyki AM w Poznaniu. Wówczas zgłosiło się 7881 

pacjentów; mężczyźni stanowili 63,3%. Podobne wyniki 

przedstawiła Ciszewska i wsp. w analizie ostrego dyżuru 

Kliniki Okulistyki AM w Warszawie, obejmującej okres 

dwóch lat [4]. 

Ból oka lub okolicy oczodołu był w naszym badaniu 

najczęstszym powodem zgłoszeń pacjentów. Według de- 

finicji jest nieprzyjemnym doznaniem czuciowym i emo- 

cjonalnym, związanym z aktualnym bądź zagrażającym 

uszkodzeniem tkanek [5]. W okulistyce przyczyny bólu 

można zakwalifikować do dwóch kategorii: wynikające  

z podrażnienia powierzchni gałki ocznej (rogówki lub spo-

jówki) i związane z ich patologią: zapalenia, erozje rogów-

ki, oparzenia, obecność ciał obcych lub z patologią struktur 

sąsiadujących: zapalenia brzegów powiek, jęczmienie, 

gradówki, patologie układu łzowego. Drugim typem jest 

ból głęboki, zlokalizowany w okolicy oczodołu. Jego przy-

czyną mogą być schorzenia okulistyczne: ostry atak jaskry, 

zaostrzenia jaskry przewlekłej, zapalenia błony naczynio-

wej, zapalenia nerwu wzrokowego, urazy oka, bądź poza-

okulistyczne: zapalenia zatok, migreny, neuralgie, guzy 

okolic sąsiadujących z oczodołem [5]. W związku z tak 

liczną etiologią bólu w okulistyce oraz subiektywnym jego 

charakterem, ogromną wartość ma dokładny wywiad ze 

zwróceniem uwagi na semiologię bólu oraz objawy towa-

rzyszące [1, 2, 5]. 

Najczęściej stawianymi rozpoznaniami na Ostrym Dy-

żurze, były te o charakterze urazowym (51,2%). W podob-

nym badaniu, ekipa warszawska, na pierwszym miejscu 

podaje zapalenia spojówek [4]. Warto zwrócić uwagę na 

fakt, że rozpoznaniom urazowym, tylko w 20% przypad-

ków u mężczyzn, a w 31% u kobiet, towarzyszyło wskaza-

nie konkretnego urazu w wywiadzie. Dane z literatury 

potwierdzają, że większość banalnych urazów, tzn. obec-

ność ciał obcych powierzchniowych oraz erozje rogówki, 

wykrywane są przypadkowo, przy zgłoszeniach z powodu 

bólu oka lub uczucia przeszkadzania [5]. Są one najczęstsze 

u osób młodych i aktywnych, z wiekiem ich częstość 
zmniejsza się. Nie należy ich jednakże bagatelizować. 
Obowiązuje dokładne badanie spojówki, włącznie z odwró-

ceniem powieki górnej. Możliwa jest obecność więcej niż 
jednego ciała obcego: w naszym badaniu u jednego z pa-

cjentów było ich aż 12. 22% ciał obcych miało lokalizację 
pozarogówkową: spojówka gałkowa, powiekowa, załamki 

spojówki. Najmniejsza wątpliwość, co do obecności ciała 

obcego wewnątrzgałkowego, narzuca konieczność badań 
radiologicznych oczodołu.  

Urazy tępe gałki ocznej nie wymagają, w przeciwień-
stwie do urazów przenikających, natychmiastowego postę-
powania terapeutycznego. Mogą mieć postać wyłącznie 

erozji rogówki, wylewu podspojówkowego, bądź obejmo-

wać komorę przednią, tęczówkę, soczewkę oraz odcinek 

tylny. W naszym badaniu tylko w 8% urazów tępych za-

proponowano hospitalizację. Ten typ urazu podwyższa 

jednakże ryzyko wystąpienia odwarstwienia siatkówki, 

które może pojawić się nawet kilka miesięcy po nim [2].  

W przypadku uszkodzenia spojówki należy zawsze 

pamiętać o możliwości rany twardówki i obecności ciała 

obcego wewnątrzgałkowego, które kwalifikują uraz jako 

przenikający, wymagający natychmiastowego przywróce-

nia integralności gałki ocznej i związany zawsze z pod-

wyższonym ryzykiem infekcji [7]. W naszej analizie 

stwierdzono 9 takich urazów, we wszystkich postępowa-

niem była hospitalizacja.  

Dane z literatury podają 5–18% udziału oparzeń w 

urazach gałki ocznej [8]. U nas stanowiły one 5,5% 

rozpoznań. Stopień ciężkości tych urazów zależy przede 

wszystkim od czynnika sprawczego [2, 8], a określa się 
go według klasyfikacji Roper-Hall, biorąc pod uwagę 
głębokość uszkodzenia rogówki i rozległość niedo-

krwienia rąbka. W badanej przez nas grupie hospitaliza-

cja konieczna była tylko w jednym przypadku – oparze-

nia termicznego. Okoliczności oparzeń były związane z 

wypadkami domowymi: środki chemiczne oraz pracą: 
zaprawa murarska, farba, spawanie.  

Podobnie jak w innych doniesieniach [3, 4], obok 

rozpoznań o etiologii urazowej, na Ostrym Dyżurze 

Okulistycznym najczęściej diagnozowane są choroby 

aparatu ochronnego gałki ocznej, a wśród nich dominują 
zapalenia spojówek. Dotyczą one pacjentów z każdej 

kategorii wiekowej, obu płci. W naszym badaniu było to 
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najczęściej stawiane rozpoznanie u kobiet w każdej 

kategorii wiekowej, zaś u mężczyzn – w wieku poniżej 

16 r.ż. i po 60 r.ż. 
Według literatury zapalenie spojówek łączy się z mi-

nimalnymi dolegliwościami bólowymi [2]. Charaktery-

styczne są dla niego objawy w postaci swędzenia, pie-

czenia, uczucia obecności ciała obcego. Niemniej 21% 

osób, u których postawiono to rozpoznanie, podało jako 

główną przyczynę zgłoszenia ból. Zapalenie spojówek 

ma charakter samoograniczający się i nie powoduje 

komplikacji. Może jednak nakładać się, z racji częstości 

swojego występowania, na inną patologię okulistyczną, 
wymagającą swoistego leczenia: ostry atak jaskry, zapa-

lenie błony naczyniowej, uraz przenikający gałki ocznej, 

przyczyna nagłego zaniewidzenia. W naszym badaniu 

towarzyszyło najczęściej erozji rogówki, ciału obcemu 

powierzchniowemu, wylewom podspojówkowym, gra-

dówkom oraz w jednym przypadku obrzękowi tarczy 

nerwu wzrokowego. 

Podejrzenie infekcji wirusami z grupy Herpes, stano-

wi przeciwwskazanie do leczenia kroplami steroidowymi, 

stosowanymi w innych typach zapalenia spojówek. Od-

czyn spojówkowy może być również objawem infekcji 

rzeżączkowej, wymagającej terapii systemowej [2].  

Godnym zwrócenia uwagi oraz dokonania głębszej 

analizy jest tylko 4% udział spadku ostrości wzroku oraz 

innych zaburzeń widzenia w ogólnej liczbie powodów 

zgłoszenia się na Ostry Dyżur. Faktem jest, że patologie, 

które mogą dawać takie objawy, tzn. przyczyny nagłego 

zaniewidzenia oraz ostre choroby odcinka przedniego 

gałki ocznej, są rzadkie. W naszym badaniu ich łączny 

udział wynosił 6,4%, z czego 5% stanowiły te ostatnie, 

dające oprócz spadku ostrości wzroku również objawy 

bólowe oraz zaczerwienienie. Istotnym elementem, wska-

zującym na mniejsze przywiązywanie uwagi pacjentów 

do spadku ostrości wzroku, jest fakt, że aż 81% osób,  

u których zdiagnozowano ostry atak jaskry, podawało 

jako główny powód zgłoszenia ból, a tylko 15% pogorsze-

nie widzenia. W przypadku zapalenia rogówki było to 

odpowiednio 71% pacjentów i 6%, a zapalenia tęczówki – 

43% i 15%. 

Zauważono również, że w przypadku chorób powo-

dujących izolowany spadek ostrości wzroku, pacjent 

zgłaszał się na Ostry Dyżur Okulistyczny po dłuższym 

czasie od początku wystąpienia objawów. 

To w przypadku tych schorzeń szybka diagnostyka 

oraz celowa terapia mają największe znaczenie, co do 

dalszej ewolucji, a tym samym zachowania widzenia. 

Nie dziwi więc ok. 60% udział tych chorób w zapropo-

nowanych hospitalizacjach. Wynik ten znacznie odbiega 

od uzyskanego w badaniu warszawskim, gdzie aż 66% 

powodów hospitalizacji stanowią urazy [9]. 

Najczęstszą przyczyną hospitalizacji w naszym ba-

daniu był ostry atak jaskry. W przypadku tej diagnozy 

należy jak najszybciej zastosować leczenie obniżające 

ciśnienia wewnątrzgałkowe oraz prowadzić profilaktykę 
drugiego oka. Należy także zwrócić uwagę na ewentual-

ne czynniki predysponujące, np.: hypermetropia, stoso-

wane leki, znieczulenie ogólne, zaćma. Wykazano staty-

stycznie, że drugie oko ma 50% ryzyka by w ciągu ko-

lejnych 5 lat także zostać dotknięte [1]. Definitywnym 

środkiem zapobiegania nawrotowi ataków jest wykona-

nie irydotomii, stosowane w odniesieniu do oka, które 

odpowiedziało na leczenie farmakologiczne oraz pre-

dysponowanego towarzyszącego. 

Nagłe zaniewidzenie jest stanem wymagającym szyb-

kiej diagnostyki, od której zależy nie tylko rokowanie, co 

do widzenia, ale i postępowanie ogólne. Najczęściej jest 

ono objawem patologii systemowej: miażdżycy, chorób 

serca predysponujących do powstawania materiału zatoro-

wego, zaburzeń krzepnięcia krwi, chorób o charakterze 

vasculitis, cukrzycy [2, 10]. Uzyskane przez nas wyniki nie 

odbiegają od prezentowanych w literaturze [10].  

Nagłe zaniewidzenie jako przyczyna zgłoszeń jest 

rzadkie, pojawia się po 60 r.ż., w naszym badaniu czę-
ściej występowało wśród kobiet.  

W przypadku zdiagnozowania ostrej niedokrwiennej 

neuropatii wzrokowej lub niedrożności tętnicy środko-

wej siatkówki, wskazany jest dokładny bilans sercowo-

naczyniowy, a u osób pow. 60 r.ż. dodatkowo systema-

tyczne badanie w kierunku choroby Hortona – badanie 

OB. Jej podejrzenie narzuca natychmiastową steroidote-

rapię, w celu zapobieżenia utracie widzenia oka towa-

rzyszącego, działania leczniczego w stosunku do zajęte-

go oraz prewencji powikłań neurologicznych – głównie 

udarów niedokrwiennych mózgu [1, 10]. 

Najczęściej stwierdzaną w naszym badaniu przyczy-

ną nagłego zaniewidzenia lub nagłych zaburzeń widze-

nia był krwotok do ciała szklistego. Zazwyczaj, podob-

nie jak w innych badaniach tego typu, był on powi- 

kłaniem retinopatii cukrzycowej. Nie należy jednakże za-

pominać o innych możliwych jego przyczynach: niedo-

krwiennej formie zakrzepu żyły środkowej siatkówki, prze- 

darciu siatkówki, zwyrodnieniu plamki związanemu z wie-

kiem, zespole Tersona [11]. Stopień upośledzenia widzenia 

w tej patologii zależy od objętości wynaczynionej krwi oraz 

jej umiejscowienia. Ewolucja polega na samoistnym wchło-

nięciu (w ciągu 28 dni), a leczenie jest zachowawcze, z wy- 

jątkiem przedarcia siatkówki, obecności neowaskularyzacji 

tęczówkowej i krwiaka podplamkowego. W naszej analizie 

hospitalizacje z powodu krwotoku do ciała szklistego sta-

nowiły tylko 3% ogółu zaproponowanych.  

Ważnym aspektem Ostrego Dyżuru Okulistycznego, 

widocznym również w naszym badaniu, jest powiązanie 

dolegliwości ze strony narządu wzroku z przyczynami 

pozaokulistycznymi, szczególnie neurologicznymi. Przej-

ściowe epizody nagłego zaniewidzenia (amaurosis fugax) 

są okulistyczną manifestacją przejściowych ataków nie- 

dokrwienia mózgowego. Wykazano, że występują u 30–

40% pacjentów posiadających jednostronne zmiany 

miażdżycowe t. szyjnych. U 53 do 83% osób, które go 

przebyły, można wykazać krytyczne zwężenie t. szyjnej 

wewnętrznej [10]. Wiążą się ze znacznym wzrostem ryzyka 

zgonu z powodu zawału serca. Toteż konieczne jest wyko-

nanie bilansu sercowo-naczyniowego po epizodzie przej-

ściowego nagłego zaniewidzenia.  
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Wnioski 

1. Na Ostry Dyżur Okulistyczny Szpitala Wojsko-

wego w Poznaniu w roku 2004 zgłaszały się głównie 

osoby z przedziału wiekowego 16–60 lat, częściej męż-
czyźni. 

2. Najczęstszym powodem zgłoszenia na Ostry Dy-

żur był ból oka lub okolicy oczodołu. 

3. Wiek i płeć miały wpływ na rozpoznane schorzenie.  

4. Najczęstsze były rozpoznania o charakterze ura-

zowym, bez wskazania konkretnego urazu w wywiadzie, 

za nimi plasowały się zapalenia spojówek. 

5. Z wiekiem rosła częstość zgłoszeń z powodu sta-

nów wymagających szybkiego leczenia oraz diagnostyki 

pozaokulistycznej. Osoby starsze częściej zgłaszały się 
na Ostry Dyżur z powodu chorób przewlekłych. 

6. Hospitalizacji wymagało tylko 2,4% zgłoszeń, by-

ły to jednakże stany, z zagrożeniem funkcji widzenia. 

7. Kompleksowe badanie okulistyczne na Ostrym 

Dyżurze jest szczególnie ważne, gdyż poważne choroby 

mogą współistnieć ze stanami o łagodnym przebiegu. 
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