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       Uprzejmie proszę o przyjęcie sprawozdania z realizacji programu medycznego 

dotyczącego leczenia i zapobiegania retinopatii wcześniaków w okresie 01.07.2014 r. – 31.11. 

2015 r.    

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o dane uzyskane na podstawie  68 ankiet otrzymanych 

z ośrodków zajmujących się problemami  retinopatii wcześniaków w Polsce.  

 Działania profilaktyczne i lecznicze są  prowadzone  z wykorzystaniem  sprzętu zakupionego  

przez Fundację   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wzierniki  okulistyczne pośrednie f. 

Heine, fotokoagulatory laserowe f. Iris Medical lub Medical, aparaty RetCam f. Clarity).  

W okresie sprawozdawczym zbadano okulistycznie łącznie 13 829 dzieci-wcześniaków. 

Uwzględniając, że każde dziecko z rozpoznaną retinopatią wcześniaków wymaga co najmniej 

3-krotnego badania tj.  w 4., 8., 12. tygodniu życia  (jeżeli nie ma postępu choroby) lub 

indywidulanie częściej w rozwijających się stadiach  choroby, liczba wykonanych badań jest 

kilkakrotnie większa i wykorzystanie sprzętu znaczne.        

Retinopatię wcześniaków w różnym stadium rozwoju choroby (1.st.-5 st.)  rozpoznano u 2069 

dzieci czyli u 14, 96% ogółu zbadanych wcześniaków.  

Spośród  2069 wcześniaków z retinopatią do fotokoagulacji laserowej siatkówki 

zakwalifikowano  599 wcześniaków  (28,9% dzieci z rozpoznaną retinopatią) i wykonano u 

nich zabieg fotokoagulacji laserowej.   Pozytywny efekt laseroterapii uzyskano u 577 



leczonych wcześniaków, czyli u 96,3% poddanych tej terapii. Inaczej mówiąc  tej grupie -577  

dzieciom - uratowano wzrok, umożliwiając im dalszy prawidłowy rozwój psychofizyczny.            

Na podstawie danych ankietowych w 2015 roku,  najliczniejsza grupa dzieci była zbadana  (w 

kolejności alfabetycznej) w ośrodkach w: Lublinie -2856,  Poznaniu -450, Tarnowie -467, 

Warszawie (IMID) -722 Warszawie (IPCZD) - 500, Wrocławiu (Ośrodek Retinopatii 

Wcześniaków) -1772.   

Najwięcej zabiegów fotokoagulacji laserowej siatkówki wykonano w ośrodkach (wg 

kolejności alfabetycznej): Katowice (Klinika  Neonatologii)- 37, Kraków-30, Poznań  

(Klinika Neonatologii)- 45, Szczecin (PUM) – 49,  Wałbrzych – 44,   Warszawa (IPCZD) -72, 

Wrocław (Ośrodek Retinopatii Wcześniaków)- 131. 

     Łącznie  od początku prowadzenia programu  do końca 2015 r. zbadano okulistycznie   

193094 dzieci przedwcześnie urodzonych,  korzystając ze sprzętu zakupionego przez 

Fundację WOŚP. Retinopatię w stadium kwalifikującym do laseroterapii siatkówki 

rozpoznano i wykonano zabieg  u  7949    niemowląt,  za pomocą laserów  otrzymanych od 

Fundacji WOŚP.  Zabieg był skuteczny u 7609 (95,7%)  dzieci  poddanych laseroterapii,  

czyli tej grupie dzieci uratowano wzrok w okresie realizacji programu.   

     Wieloletnia, bezinteresowna pomoc świadczona przez WOŚP na rzecz dzieci z retinopatią,  

przynosi trwałe rezultaty zdrowotne  u diagnozowanych i leczonych dzieci, ale także znacznie 

podnosi  poziom świadczonych usług medycznych, dzięki  darowanej, wysokiej jakości,   

aparaturze  medycznej. Zrozumienie Fundacji dla potrzeb dzieci z retinopatią wcześniaków, 

która jest główną przyczyną  ślepoty u najmłodszych pacjentów, budzi niezmiennie szacunek   

i  uczucie wdzięczności.   

Pozostaję  w przekonaniu, że Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zechce nadal 

pomagać  dzieciom-wcześniakom   z chorobami narządu wzroku i służyć  pomocą sprzętową 

umożliwiając działalność ośrodków zajmujących się retinopatią wcześniaków. Dzięki 

wsparciu prowadzonej przez Pana Prezesa Fundacji rozwinęła się i utrzymuje wysokie 

standardy  opieka okulistyczna  nad dzieckiem  z retinopatią wcześniaków.         

       Łączę  wyrazy głębokiego szacunku  

       i serdecznie pozdrawiam  

                                                           prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek 


