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Wstęp
Szacuje się, że obecnie w  Polsce około 2–2,5 mln osób choruje na 
cukrzycę. Przyjmując, że około 43% osób na świecie ma wady wzroku [1], 
to można przyjąć, że w Polsce około 860 tys. osób chorych na cukrzycę 
wymaga korekcji wzroku. Część z nich może zapytać specjalistę ochrony 
wzroku o możliwość korekcji za pomocą soczewek kontaktowych.

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy osoby 
z cukrzycą typu I mogą mieć aplikowane soczewki kontaktowe, przy 

zachowaniu właściwej higieny użytkowania i braku innych przeciw-
wskazań.

Ponadto podjęto się ustalenia, z  jakimi problemami spotyka się 
specjalista ochrony wzroku przy aplikacji soczewek kontaktowych 
tej grupie pacjentów. W  pracy poszukiwano także odpowiedzi, czy 
istnieją jakieś szczególne problemy, na które specjalista-kontakto-
log powinien zwrócić uwagę przed aplikacją.

Wpływ noszenia soczewek kontaktowych 
na stan przedniego odcinka oka 
u pacjentów z cukrzycą typu I 
z uwzględnieniem komfortu noszenia
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Streszczenie
Niniejsza praca miała na celu ukazanie specjalistom, jak dużą grupę pacjen-

tów stanowią osoby z cukrzycą oraz wskazać możliwe postępowanie w przy-

padku takiego pacjenta. Podkreśla też ważne aspekty opieki specjalistycznej 

zarówno przed aplikacją, jak i po aplikacji soczewek kontaktowych. 

Wyjściem do badań było założenie, że osoba z cukrzycą typu I nie ma innych 

chorób, związanych bezpośrednio z cukrzycą. Przyjętą tezą było stwierdzenie, 

iż osoby z cukrzycą nie powinny być dyskwalifikowane do noszenia soczewek 

kontaktowych. W badaniu wzięło udział 12 osób chorujących na cukrzycę, któ-

rych wady zostały skorygowane soczewkami kontaktowymi. Wszyscy badani 

przy zachowaniu odpowiedniej higieny noszenia, użytkowania oraz dezynfek-

cji byli poddawani regularnym kontrolom po tygodniu, dwóch i czterech tygo-

dniach oraz po trzech i sześciu miesiącach od daty pierwszej aplikacji.

Wnioskiem ogólnym, który potwierdził przyjętą tezę pracy, jest to, że pacjent 

obarczony cukrzycą może być dobrym kandydatem na użytkownika soczewek 

kontaktowych. Jednak powinno się kłaść duży nacisk na edukację pacjenta ze 

strony optometryczno-okulistycznej, ale także diabetologicznej i udostępnić 

tę formę korekcji pod pewnymi warunkami, które w dużej mierze są podobne 

jak dla osoby niechorującej na cukrzycę.

Abstract
The purpose of this master thesis was to show to the specialists how 

large could be the group of patients with diabetes and to indicate 

possible vision correction of such patients. It emphasizes the impor-

tant aspects of their care, before and after application of the contact 

lenses. 

The output of the research was the assumption that a person with type 

I  diabetes does not have other diseases directly related to diabetes. 

Adopted thesis was that people with diabetes should not be disquali-

fied for wearing contact lenses. In the study participated 12 diabetics 

who were corrected with contact lenses for half a year. All of them were 

taught a proper hygiene and disinfection, were regularly checked, after 

a week, two weeks, a month, three and six months after the application. 

The study confirmed the thesis that patients affected by diabetes 

should be taken under consideration as good candidates for correction 

with contact lenses, but under the certain conditions, which are largely 

identical with those for standard contact wearers. They also should be 

educated not only by their specialists like optometrists and ophthal-

mologists, but also by diabetologists.
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Soczewki kontaktowe – wskazania i przeciwwskazania
Aplikacja soczewki kontaktowej u każdego pacjenta wymaga sze-
regu różnorodnych działań, jednak przede wszystkim powinna to 
być wspólna i  świadoma decyzja specjalisty-kontaktologa oraz 
pacjenta. Podjęcie decyzji o aplikacji (i związana z tym odpowie-
dzialność) powinno rozpocząć się od rozważenia wszystkich „za 
i  przeciw”, czyli możliwie wszystkich wskazań i  przeciwwskazań 
[2,3].

Bezwzględnie ważnym czynnikiem są wskazania medyczne, np. 
soczewka terapeutyczna bądź soczewka stosowana jako opatru-
nek. Jedną z  częstszych przyczyn aplikacji soczewek kontakto-
wych są wady refrakcji, w  szczególności wysokie wady refrakcji, 
różnowzroczność, afakia czy nieregularność rogówki. Bardzo 
dużą grupę pacjentów stanowią także osoby, które niejako „zmu-
szone są” do założenia soczewek za względu na wykonywany za-
wód (aktorzy, osoby pracujące na wysokościach, żołnierze i po-
licjanci) lub rodzaj uprawianego sportu. Mogą być to również 
wskazania psychologiczne, uznawane często za bardziej błahe, 
np. zmiana wyglądu (przejście z okularów na soczewki), zmiana 
koloru oczu, ale również problemy z  akceptacją własnego wize-
runku w okularach.

Grupa przeciwwskazań jest o wiele większa i dzieli się ją zwy-
kle na dwie podgrupy: przeciwwskazania względne i bezwzględ-
ne [2,3]. Do przeciwwskazań względnych zaliczamy: niskie wady 
refrakcji lub takie, w których ostrość widzenia jest lepsza w oku-
larach, alergie, choroby przemiany materii i  choroby układowe 
(w  tym m.in. cukrzyca, choroby, gdzie współistnieje obniżona 
odporność), palenie papierosów, niesprzyjające środowisko pra-
cy (zanieczyszczone lub chemiczne) czy też zapalenia lub scho-
rzenia przedniego odcinka oka. Do grona pacjentów, których 
dotyczą przeciwwskazania bezwzględne (według literatury), za-
liczane są m.in. osoby jednooczne, z aktywnymi lub nawracający-
mi infekcjami czy erozjami, te, których fizjologia nie pozwala na 
komfortowe stosowanie soczewek – niedostateczne mruganie, 
deficyt łez oraz względy praktyczne (np. higiena, zbytnia wrażli-
wość, przekładająca się na problem manipulacyjny i strach przed 
założeniem soczewki na oko).

Aplikacja soczewek kontaktowych u osób z cukrzycą
Soczewka kontaktowa, pomimo niewielkiej masy, grubości oraz 
relatywnie dużej tlenoprzepuszczalności, stanowi pewnego ro-
dzaju barierę pomiędzy okiem pacjenta a  powietrzem, ponadto 
jest ciałem obcym na powierzchni rogówki, dlatego też może 
w  znaczny sposób wpływać na fizjologię oka. Wpływ ten można 
sklasyfikować następująco:
•	oddziaływanie mechaniczne – zaburzona zostaje topografia 

spojówki i  częściej może dojść do olbrzymiobrodawkowego 
zapalenia spojówek [4];

•	niepełne i  niedostateczne mruganie – powoduje podsycha-
nie oka, dyskomfort, często powikłania związane z  podsy-
chaniem typu „smile” oraz „seals” [2];
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•	 zmniejszona czułość rogówki – obniża się próg wrażliwości 
rogówki [2];

•	 zmiana krzywizny rogówki – występuje w  początkowej fazie 
użytkowania soczewek [4];

•	niedostateczne zaopatrzenie rogówki w  tlen – prowadzi do 
obrzęku rogówki (może wynikać także z niewłaściwego sto-
sowania soczewek kontaktowych – tryb ciągły) [5].

Zmiany w poszczególnych częściach oka u osób z cukrzycą
Cukrzyca, będąc przewlekłą chorobą metaboliczną, wpływa wie-
lorako na organizm człowieka. W  oku osoby chorej na cukrzycę 
może zachodzić wiele zmian wywołanych zaburzonym metabo-
lizmem cukrów. Najczęściej w  literaturze spotykamy się z  infor-
macją o niestabilnym lub zaburzonym widzeniu przy podwyższo-
nej glikemii, związanym ze zmianami krystalicznymi soczewki 
[2,3], czego konsekwencją są zmiany refrakcji. Ewentualnych 
zmian może być o  wiele więcej [5–7], poczynając od opadania 
powiek, częstszego występowania kępek żółtych czy częstszych 
infekcji zarówno wirusowych, jak i  bakteryjnych, a  kończąc na 
tych bezpośrednio związanych ze spojówką (proliferacja naczyń 
włosowatych, rozszerzenie naczyń czy mikrotętniaki) oraz ro-
gówką (zmniejszona wrażliwość istoty właściwej, polimegatyzm, 
pleomorfizm, nawracające ubytki nabłonka czy powierzchniowe, 
punktowe zapalenia rogówki). Pacjent z  cukrzycą może również 
odczuwać większy dyskomfort ze względu na redukcję sekrecji 
filmu łzowego. Ważną zmianą, mającą największe znaczenie dla 
specjalistów aplikujących soczewki wieloogniskowe, jest spowol-
niona reakcja źrenic (u osób ze źle wyrównaną cukrzycą). 

Poglądy na temat noszenia soczewek kontaktowych 
przez osoby z cukrzycą typu I
Chociaż poglądy specjalistów w zakresie możliwości stosowania 
soczewek kontaktowych przez osoby z  cukrzycą są zróżnicowa-
ne, to dominuje w nich „ostrożność i rozwaga” oraz „konieczność 
dokładnego rozważenia za i przeciw”. W ramach niniejszej pracy 
przeprowadzono szereg tzw. wywiadów eksperckich z  wieloma 
specjalistami. Oto najważniejsze stwierdzenia, wybrane z  tych 
wywiadów:
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Lekarz okulista 1: „Osłabiona integralność komórek nabłonka rogów-
ki ułatwia powstawanie ubytków w  jej powierzchni, a  uszkodzona 
blaszka graniczna przednia nie stanowi w  pełni skutecznej bariery 
zabezpieczającej przed wniknięciem patogenów w  jej głębsze war-
stwy i odpowiada za wydłużony proces gojenia. Istota właściwa jest 
zwykle grubsza, gdyż wykazuje cechy niewielkiego obrzęku. Zmia-
ny dotyczą również blaszki granicznej tylnej i  śródbłonka (zmiana 
wielkości i kształtu komórek), co w efekcie ma negatywny wpływ na 
metabolizm całej rogówki. Rogówka wykazuje cechy narządu podda-
nego przewlekłemu stresowi, a dodatkowy czynnik zewnętrzny może 
zaburzyć słabą równowagę.”
Lekarz okulista 2: „Jak przed każdą aplikacją pacjent powinien być 
zbadany, czy nie ma przeciwwskazań do noszenia soczewek danego 
typu. Odpowiednio dopasowane soczewki, przy odpowiedniej kon-
troli i przestrzeganiu rygorystycznych zasad higieny, moim zdaniem 
nie niosą zwiększonego ryzyka u pacjentów z cukrzycą typu I. Jednak 
powtarzające się infekcje lub objawy przewlekłego niedotlenienia 
rogówki powinny skłonić do dyskwalifikacji do noszenia soczewek 
zarówno osoby zdrowe, jak i z cukrzycą typu I.”
Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii: „Jestem jak naj-
bardziej za, nie mam nic przeciwko. Myślę, że to zależy od pacjenta. Jeśli 
jest jakikolwiek stan zapalny w obrębie oczu, to oczywiście jest to rów-
nież przeciwwskazanie okulistyczne. Pacjent niewyrównany metabolicz-
nie może mieć większą tendencję do infekcji, to także dotyczy oka.”
Lekarz, specjalista endokrynolog: „W tej kwestii zdajemy się na lekarzy 
okulistów, którzy są znacznie bliżej tego problemu i jak się spodzie-
wamy, to oni lepiej potrafią to ocenić. Być może i my z naszej strony 
też powinniśmy zwrócić na to większą uwagę. (…) Dlatego prosi-
my pacjentów o  regularne kontrole okulistyczne, mając na uwadze 
szczególnie to, co dzieje się na dnie oka, ale nie myślimy o wadach 
wzroku czy przednim odcinku oka. Myślę jednak, że powinniśmy być 
lepiej zorientowani, u kogo bezpiecznie możemy stosować soczewki 
kontaktowe, a u kogo nie.”
Lekarz okulista 3: „Osłabiona odporność ogólna chorych na cukrzycę 
stanowi dodatkowy czynnik komplikujący przebieg stanów zapalnych 
przedniego odcinka oka u  tych pacjentów. U  chorego na cukrzycę 
może łatwiej dojść do procesu zapalnego, jego przebieg może być 
cięższy, a proces gojenia długotrwały. Jednak cukrzyca, sama w so-
bie, nie jest przeciwwskazaniem do stosowania soczewek kontakto-
wych do korekcji wad wzroku.”
Optometrysta: „Wzmożone ryzyko infekcji, słabego gojenia oraz po-
ważnych zmian w metabolizmie rogówki powoduje, że ja jako opto-
metrysta jestem bardzo negatywnie nastawiony do używania socze-
wek kontaktowych u osób z cukrzycą typu I.”
Lekarz okulista 4: „Ja osobie z cukrzycą typu I nie aplikowałabym so-
czewek kontaktowych. (…) W początkowej fazie nie będzie żadnych 
zmian. W  stanach zaawansowanych z  pewnością wystąpią zmiany 
dotyczące powierzchni oka, te mają znaczenie przy aplikacji socze-
wek kontaktowych. Obniżone będzie czucie rogówki ze względu na 
możliwość wystąpienia neuropatii, co z kolei może prowadzić do ła-
twiejszego uszkodzenia powierzchni oka, mikro- i makrourazów, a te 

są wrotami zakażenia. Dodatkowo w  przypadku cukrzycy mamy do 
czynienia z trudniejszym gojeniem się uszkodzonych tkanek.”  

Przebieg badań, wyniki i analiza
Do badań zakwalifikowano 12 pełnoletnich osób z cukrzycą typu I, 
bez powikłań ocznych i współistniejących chorób. Wszyscy zakwali-
fikowani do badań pacjenci nosili okulary lub mieli nieskorygowaną 
wadę wzroku. Średnia wieku w  grupie badanych wyniosła 28,5 lat 
(w dniu rozpoczęcia badań), a średni czas trwania choroby wynosił 
prawie 11 lat. Natomiast średni poziom hemoglobiny glikowanej wy-
nosił 7,38% (przedział 6–8,5%). 

Dzięki współpracy z firmami kontaktologicznymi każdy z pacjentów 
otrzymał możliwie najlepsze dla siebie soczewki kontaktowe oraz 
zapas płynów pielęgnacyjnych. Każdemu z pacjentów zaaplikowano 
najbardziej optymalne pod względem dopasowania i  komfortu so-
czewki silikonowo-hydrożelowe 1-dniowe, 14-dniowe lub 30-dniowe 
trzech różnych producentów.

Badania podzielono na dwie części. Pierwszy etap stanowiła 
pierwsza wizyta aplikacyjna – w tej części przeprowadzono wywiad, 
wykonano pomiar refrakcji, ocenę przedniego odcinka oka, aplikację 
soczewki kontaktowej oraz przeprowadzono edukację pacjenta w za-
kresie używania i pielęgnacji soczewek kontaktowych. W drugiej czę-
ści badań przeprowadzono ocenę przedniego odcinka oka, pomiar 
ostrości wzroku oraz ocenę komfortu noszenia w trakcie pięciu wizyt 
według harmonogramu:

1. Ocena ostrości wzroku, komfortu i narządu wzroku po tygodniu 
od aplikacji.

2. Ocena ostrości wzroku, komfortu i narządu wzroku po dwóch ty-
godniach od aplikacji.

3. Ocena ostrości wzroku, komfortu i narządu wzroku po czterech 
tygodniach od aplikacji.

4. Ocena ostrości wzroku, komfortu i  narządu wzroku po trzech 
miesiącach od aplikacji.

5. Ocena ostrości wzroku, komfortu i  narządu wzroku po sześciu 
miesiącach od aplikacji. 

Wszyscy zakwalifikowani do badań pacjenci wzięli udział we 
wszystkich etapach postępowania. Nie zauważono jednak znaczą-
cych zmian w przednim odcinku oka oraz zmian proporcjonalnych do 
czasu noszenia (w ciągu dnia i w ciągu sześciu miesięcy noszenia). 

Podczas wizyt analizie poddano: zmiany przekrwienia rogówki, 
zmiany przekrwienia rąbka rogówki, zmiany przekrwienia spojówki, 
neowaskularyzację naczyń oraz zmiany barwienia rogówki za pomocą 
fluoresceiny pomiędzy kolejnymi wizytami. Do oceny zmian stosowa-
no kombinację skal stopniujących CCLRU oraz firmy Alcon (przygoto-
wane przez Sickenberger, Wiegleb, Marx):
•	 Skale firmy Alcon posłużyły do oceny stanu powiek, brzegów po-

wiek, spojówki, rogówki, rąbka rogówki oraz barwienia rogówki; 
pomogły także w ocenie zlokalizowania ubytków.

•	Skalę CCLRU stosowano do oceny ubytków i  ich zobrazowa-
nia oraz ścisłego określenia liczebnego (ilościowego i  po-
wierzchniowego).
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Dla poszerzenia zakresu skal oceniano pacjenta także w skali po-
łówkowej, jeśli trudno było przyporządkować zmianę do konkretne-
go stopnia. Należy jednak zwrócić uwagę, że są to zmiany w obrębie 
stopnia oceny, a nie ocena stopnia.

Zmiany stanu przedniego odcinka oka przedstawiono na wykre-
sach, gdzie na osi x oznaczono kolejne wizyty (kontrole), natomiast 
na osi y naniesiono zmiany pomiędzy kolejnymi wizytami – zmia-
ny „dodatnie”, powyżej osi y, to zmiany negatywnie wpływające na 
przedni odcinek oka, natomiast zmiany „ujemne” to zmiany pozytyw-
ne, gdzie nastąpiła redukcja stopnia oceny.

Otrzymano następujące wyniki:

Jak pokazuje wykres 1, stan rogówki pacjentów zmienił się nie-
znacznie. Zmiany zaobserwowane podczas kolejnych wizyt oscy-
lują maksymalnie w  obrębie 1/3 stopnia. Zmiana na tym poziomie 
w  warunkach gabinetowych zazwyczaj jest pomijana lub uznana za 
idiopatyczną, jeśli jednak chcielibyśmy wskazać podłoże tych zmian, 
możemy doszukać się nieznacznej poprawy stanu rogówki podczas 
pierwszej oraz drugiej kontroli, co można wyjaśnić lepszą pielęgnacją 
oczu, zakraplaniem czy większą dbałością o higienę oczu. Natomiast 
podczas kolejnych kontroli (czyli po miesiącu i  trzech miesiącach 
noszenia) nastąpiło nieznaczne pogorszenie, które można wytłuma-
czyć przyzwyczajeniem pacjentów, zmniejszeniem dbałości o higienę 
użytkowania lub też podłożem idiopatycznym. 

Przekrwienie rąbka rogówki także zmieniło się w nieznacznym 
stopniu (na poziomie 1/3 stopnia). Zmiany te miały w przypadku 
czwartej kontroli wymiar pozytywny. Jedynie kontrola po trzech 
miesiącach wykazała średnie dodatnie (negatywne) zmiany, jed-
nak są one na tyle niewielkie, że można je w praktyce pominąć.

Stan przekrwienia spojówki wykazuje tendencję wzrosto-
wą w  pierwszym okresie użytkowania soczewek kontaktowych 
i można to bezpośrednio powiązać z nauką zakładania soczewek 
i manipulowania nimi. Podczas kolejnej wizyty następuje zmiana 
pozytywna dla pacjentów i unormowanie, stąd brak zmian w póź-
niejszym okresie.

Zauważalne zmiany następują dopiero w drugim tygodniu użyt-
kowania, jednak zmiany są tak niewielkie, że można by je całko-
wicie pominąć, a po wprowadzeniu kropli nawilżających ustąpiły 
całkowicie.

Ze względu na brak zauważalnych zmian nie przedstawiono 
zmian dotyczących neowaskularyzacji naczyń (oceny długości 
wrastających w  rogówkę naczyń), zwykle związanej z  niedotle-
nieniem rogówki. Tak jak spodziewano się w  trakcie badań, od-
powiednie oraz komfortowe dopasowanie soczewek kontakto-
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Ryc. 1. Ocena zmian przekrwienia rogówki pomiędzy kolejnymi wizytami
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Ryc. 2. Ocena zmian przekrwienia rąbka rogówki pomiędzy kolejnymi wizytami
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Ryc. 3. Ocena zmian przekrwienia spojówki pomiędzy kolejnymi wizytami  
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Ryc. 4. Ocena zmian barwienia rogówki za pomocą fl uoresceiny pomiędzy kolejnymi wizytami  
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Dział „Optyka – nauka”: zapraszamy do współpracy!
Redakcja „Optyki”, realizując postulaty środowisk akademickich oraz organizacji reprezentujących środowiska optyków 
i optometrystów (KRIO, PTOO, ŚKAOOiO), prowadzi dział „Optyka – nauka”. Przedsięwzięcie to ma na celu umożliwienie 
publikacji oryginalnych wyników badań naukowych przede wszystkim studentom, doktorantom oraz młodym pracowni-
kom nauki. „Optyka” znalazła się na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Za publikacje w naszym czasopiśmie przyznawane są 2 punkty naukowe! Nad merytorycznym poziomem nadsyłanych 
do druku prac czuwa Rada Naukowa dodatku „Optyka – nauka” w składzie:  

Prof. dr hab. RYSZARD NASKRĘCKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)    
Dr hab. inż. D. ROBERT ISKANDER (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. HENRYK KASPRZAK (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. ANDRZEJ KOWALCZYK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr hab. MAREK KOWALCZYK-HERNÁNDEZ (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. BOGDAN MIŚKOWIAK (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Rada korzystać będzie także z pomocy zewnętrznych recenzentów.
Wszelkie informacje na temat wymogów przygotowywania manuskryptów znajdują się na naszej stronie internetowej:  
www.gazeta-optyka.pl.
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wych pacjentom, które równocześnie spełniają wymogi możliwie 
największego dostarczania tlenu do rogówki, zapewniają brak 
zmian.

Średnia ocena komfortu przez pacjenta wykazuje tendencję 
wzrostową (oceny dokonywano w  pięciostopniowej skali). Ten-
dencję taką można uznać za naturalną, ponieważ w  pierwszym 
etapie użytkowania soczewek kontaktowych musi zmienić się 
„czucie rogówki”. Warto wspomnieć, iż na ocenę komfortu skła-
dają się inne czynniki, jak np. łatwość manipulacji podczas za-
kładania soczewek kontaktowych, która jest również ważna dla 
użytkownika. Kolejne wizyty wskazują na wzrost zadowolenia 
i  komfortu użytkownika, zbliżając się do oceny maksymalnej. 
Niepełne zadowolenie podczas kolejnych wizyt wynikało z popra-
wy jakości widzenia u osób mających niewielki astygmatyzm, co 
zostało skorygowane ekwiwalentem sferycznym.

Wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań [8]  potwierdziły, że zmiany zacho-
dzące w narządzie wzroku związane z użytkowaniem soczewek kon-
taktowych przez pacjentów z cukrzycą typu I są na tyle nieznaczne, 
iż są one porównywalne z  naturalnymi zmianami fi zjologicznymi 
zachodzącymi w organizmie lub zmianami idiopatycznymi. Po prze-
prowadzonych badaniach i  analizie wyników każdego z  pacjentów 
stwierdzono, że osoba chorująca na cukrzycę, a odpowiednio dbająca 
o higienę użytkowania, nie powinna być dyskwalifi kowana do nosze-
nia soczewek kontaktowych (przy założeniu braku powikłań, chorób 
współistniejących oraz wykluczając względnie lub bezwzględnie 
przeciwwskazania do noszenia soczewek kontaktowych). 

Praca i  badania na jej potrzeby miały na celu ukazanie specjali-
stom, jak dużą rzeszę ich pacjentów mogą stanowić osoby z cukrzy-
cą, które, jak wspomniano, tworzą teoretyczną grupę nawet 860 tys. 
osób, mogących zgłosić się do specjalisty w celu zmiany formy ko-
rekcji lub jej dopełnienia soczewkami kontaktowymi. Warto podkre-
ślić, że bezwzględna dyskwalifi kacja pacjenta do noszenia soczewek 
kontaktowych może w dużym stopniu wpłynąć zarówno na komfort 
pacjenta w stosowanej korekcji, ale przede wszystkim na idące za nią 
ograniczenia np. psychologiczne, sportowe czy zawodowe.

Praca magisterska, na podstawie której powstał niniejszy artykuł, wygrała polską edycję programu FORCE 2014/2015.
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Ryc. 5. Ocena komfortu pacjentów podczas poszczególnych wizyt  
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