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na ręce Pani Anny Jakubaszek  

Fundacja WOŚP 

Wielce Szanowny Panie Prezesie,  

 

Uprzejmie proszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji programu medycznego 

dotyczącego leczenia i zapobiegania retinopatii wcześniaków,  prowadzonego w oparciu 

o sprzęt (oftalmoskopy  pośrednie i fotokoagulatory laserowe) przekazany przez Fundację 

ośrodkom  krajowym zajmującym się diagnostyką i leczeniem retinopatii wcześniaków. 

Sprawozdanie dotyczy okresu 01.07.2013 – 31.06.2014, opracowano je w oparciu 

o dane ankietowe uzyskane z 74 ośrodków. 

W okresie sprawozdawczym zbadano okulistycznie łącznie 14 211 dzieci-

wcześniaków. Należy pamiętać, że u każdego dziecko urodzonego przedwcześnie 

wykonywane są co najmniej 3 badania (w 4., 8., 12. tygodniu życia), co znacznie zwiększa 

liczbę badań i wielokrotność wykorzystania sprzętu. 

Ogólna liczba wcześniaków, u których rozpoznano stadium fazy czynnej (1.-5. st.) 

ROP wynosiła 2107 (14,8%) dzieci. Do fotokoagulacji laserowej siatkówki zakwalifikowano 

i wykonano zabieg u 710 dzieci, co stanowi 5 % wszystkich wcześniaków i 33,7% dzieci 

z ROP. Leczenie było skuteczne u 673 (94,8%) dzieci poddanych laseroterapii. Objawy ROP 

uległy u nich zahamowaniu lub regresji, co pozwoliło na zachowanie widzenia. U 37 (5,2%) 

dzieci mimo laseroterapii, zmiany w siatkówce związane z ROP postąpiły, prowadząc do 

stadium 4. i 5. rokującego niepomyślnie. 

Uwzględniając liczbę ocenionych okulistycznie w ciągu roku wcześniaków, najwięcej 

dzieci zbadano w następujących ośrodkach (w kolejności alfabetycznej): Białystok-859, 

Lublin-1670, Olsztyn-1343, Warszawa IPCZD-2197, Wrocław-356, Szczecin-897, Zielona 

Góra-441. 



Podsumowując dane od początku prowadzenia programu do końca bieżącego okresu 

sprawozdawczego badanie okulistyczne przeprowadzono u 179 265 dzieci urodzonych 

przedwcześnie. Zakwalifikowano do laseroterapii i wykonano ją u 7 350 wcześniaków, 

hamując rozwój choroby u 7 032 niemowląt, czyli tej liczbie dzieci uratowano wzrok. 

Świadczona przez Fundację WOŚP rzeczowa pomoc, w postaci aparatury 

diagnostycznej i leczniczej w ramach programu medycznego dotyczącego leczenia 

i zapobiegania retinopatii wcześniaków, jest w dalszym ciągu niezbędnym i podstawowym 

zabezpieczeniem sprzętowym, koniecznym do prowadzenia okulistycznych badań 

profilaktycznych i działań leczniczych u dzieci urodzonych przedwcześnie i narażonych na 

rozwój ROP. ROP jest jedną z głównych przyczyn utraty widzenia u najmłodszych pacjentów 

i działania Fundacji przyczyniające się do ograniczenia tej choroby budzą szacunek 

i podziękowanie. 

W przekonaniu, że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie nadal 

służyła pomocą dzieciom-wcześniakom, wyposażając ośrodki zajmujące się leczeniem 

i profilaktyką ROP w nowy i nowoczesny sprzęt medyczny 

 

Pozostaję z wyrazami szacunku 

i serdecznie pozdrawiam 

Prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek 

Specjalista chorób oczu 


