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55 oko/wzrok

Pani Małgosiu, wiosnę br. była Pani 
w Norwegii, co jeleniogórska ortop-
tystka robiła tak daleko?
Tak, między 30 maja a 4 czerwca zosta-
łam zaproszona jako wolontariuszka nor-
weskiej Fundacji Safety Shelter do Nor-
wegii. Tam odwiedziłam kilka ośrodków 
specjalizujących się w pracy z osobami 
niedowidzącymi. 

Jakie to były ośrodki?
Najpierw byłam w Centrum Pomocy 
Niedowidzących w Hurdal – prywatnym 
ośrodku dofinansowywany przez rząd, 
gdzie trafiający tam ludzie są badani 
przez specjalistów i przechodzą kilku-
dniowy kurs (zazwyczaj 3 razy po 11 dni 
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zaburzenia w widzeniu obuocznym u dzieci

Rozmowa z Małgorzatą Borysiuk, jeleniogórską ortoptystką i wolontariuszką Fundacji Safety Shelter
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Piękno otaczającego nas świata możemy spostrzegać dzięki naszym oczom. 
Prawidłowo funkcjonujący narząd wzroku przekazuje odbierany obraz do mó-
zgu, dzięki tzw. widzeniu obuocznemu, na które składa się: jednoczesna per-
cepcja, fuzja i stereopsja. Jednak niejednokrotnie dochodzi do zaburzeń tego 
widzenia – wtedy należy rozpocząć rehabilitację w gabinecie leczenia zeza pod 
okiem lekarza okulisty i ortoptysty. 

Konsekwencją zaburzeń widzenia obuocznego może być diplopia, bóle głowy oraz 
niechęć do pisania i czytania (zwłaszcza u dzieci). W takich przypadkach pacjenci 

szukają przyczyn u różnych specjalistów (neurologa, psychologa, pedagoga, okuli-
sty), a mało kto wie, że może to wynikać z zaburzeń widzenia obuocznego. Problem 
ten dotyczy około 60% badanych pacjentów, zarówno dorosłych, jak i dzieci, w róż-
nym przedziale wiekowym. Zatem każde dziecko, podkreślam każde, między 3–5 
rokiem życia (starsze oczywiście też) oprócz podstawowego badania okulistycznego, 
na które składa się: refrakcja, dno oka, ostrość wzroku do dali i bliży oraz fiksacja, 
powinno mieć badanie obuocznego widzenia czyli: jednoczesna percepcja, fuzja 
z zakresem i stereopsja, wykonane przez lekarza – strabologa lub ortoptystę. Dopiero 
te badania dają pełny obraz prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. 

Fot. 1 – Spotkanie w NAV

Fot. 2 – binro firmy Tagarno 

w odstępach), podczas którego zyskują 
informacje na temat swych ograniczeń 
i jak z nimi żyć. O ile jest to potrzebne, 
dostają sprzęt wspomagający, np. lupę, 
binokular, monokular lub powiększalnik. 
By zdecydować, co jest potrzebne da-
nej osobie, sprawdza się ostrość wzroku 
i przy jakim kontraście ona widzi litery. 
Powód? Bywa, że ktoś czyta litery bardzo 
dobrze, ale gdy zmieni się kontrast, już nie 
czyta prawidłowo. Natomiast w centrum 
NAV Buskerud w Drammen poznałam 
procedury przyjmowania pacjentów oraz 
przydzielania im sprzętu pomocniczego. 
Chorzy badani są przez lokalnych okuli-
stów, którzy wpisują na dokumencie su-
gerowane pomoce lub sprzęt. Następnie 
te potrzeby są weryfikowane. Jeśli pomoc 
jest zasadna, ludzie są zapraszani do 
ośrodka, w celu doboru sprzętu i przeszko-
lenia, jak go używać. Za każdym razem pa-
cjent traktowany jest indywidualnie, w za-
leżności od potrzeb dostaje na początek 
lupę, monokular, binokular, a później np. 
powiększalnik.

Czy system pomocy osobom z różną 
niepełnosprawnością jest inny niż 
w Polsce?
System, taki jak obecnie funkcjonuje 
w Polsce, istniał w Norwegii w latach 50. 
i 60., później został zastąpiony tym, który 
teraz działa. Opiera się on na indywidual-
nym podejściu do pacjenta. Funkcjonują 
lokalne oddziały, gdzie pracownicy bez-
pośrednio poznają potrzeby chorych. Na 
każdą gminę jest też osoba odpowiedzial-
na za kontakt z ludźmi niepełnosprawny-
mi. Lokalne biura kontaktują się zazwyczaj 
telefonicznie (ale także poprzez wideo–

konferencje) z centralą w Oslo, gdzie 
specjaliści i eksperci weryfikują potrzeby 
i szukają najlepszych rozwiązań. Pomoc 
dotyczy też znajdywania zatrudnienia. 
Byłam w centrali w Oslo, gdzie ludzie nie-
pełnosprawni mają dostęp do profesjo-
nalnej pomocy od państwa. System po-
mocy rządowej prowadzony jest według 
dwóch ścieżek: pierwsza, tzw. renta reha-
bilitacyjna, płacona na czas rehabilitacji 
po urazie/wypadku, pokrywa wszelkie 
koszty rehabilitacji, sprzętu, podróży itp., 
później ta renta jest anulowana. Druga, 
to wsparcie do czasu emerytury, jest to 
zazwyczaj 60% pierwszych zarobków, 
a więc im były one wyższe tym lepiej. 

Poznała też Pani procedury badania 
okulistycznego, stosowane metody 
lecznicze i warunki refundacji okularów
Tak w Hamar spotkałam się z polską 
lekarką, pracującą na oddziale okuli-
stycznym w tamtejszym szpitalu. Spo-
tkanie było szczególnie ciekawe, gdyż 
mieliśmy możliwość wzajemnej wymia-
ny doświadczeń. Pani Doktor opisała 
procedury postępowania z pacjentami 
w Norwegii. Dla przykładu dzieci i mło-
dzież do 16. roku życia mają refundo-
wane okulary i wspomagane leczenie, 
o ile chorują na dwie choroby. Bardzo 
często stosuje się wstrzykiwanie botuli-
ny, jako metody nowoczesnej i dającej 
dobre rezultaty. 

Jakie nowoczesne sprzęty oferowane 
są niedowidzącym?
Dla przykładu w Oslo mieliśmy możli-
wość poznania najnowszej oferty sprzę-
tu firmy Tagarno, np. powiększalników, 

dzięki którym pacjent niedowidzący może 
czytać tekst. Działają one albo samodziel-
nie, albo podłączone są do ekranu moni-
tora komputerowego. Są też takie współ-
działające z komputerem, posiadające 
kamerę wysokiej rozdzielczości i klawiaturę 
w języku Braille. Zaprezentowano nam 
też program czytająco – wspomagający 
o nazwie Supernova, firmy Delphin (firma 
brytyjska), który wydawał się działać dosyć 
ciekawie, efektywnie i szybko, nawet po 
ustawieniu wersji polskiej. 

Czy w Norwegii są biblioteki audio- 
booków?
W Norwegii są dwie biblioteki audioksiąż-
kowe: jedna ogólnodostępna, państwowa, 
a druga prowadzona przez Chrześcijańskie 
Centrum Pomocy Niewidomym w Askim. 
Aby mieć do niej dostęp trzeba być człon-
kiem Centrum i mieć potwierdzoną jakąś 
niepełnosprawność wzrokową. 

Ilu ortoptystów poznała Pani 
w Norwegii?
Nie spotkałam swoich kolegów po fachu, 
ale dowiedziałam się, że obecnie jest 
w Norwegii tylko ok. 30 ortoptystów, a kraj 
liczy ok. 4 mln. mieszkańców. Tam, aby 
zostać ortoptystą, należy najpierw skoń-
czyć szkołę średnią, być przez jakiś czas 
pielęgniarką, a dopiero później wolno się 
specjalizować na uczelniach będących 
odpowiednikiem polskiego licencjatu. 
Ortoptyści zatrudniani są głównie w szpi-
talach, gabinetach leczenia zeza lub sa-
modzielnie prowadzą działalność.

Dziękuję za rozmowę.
                                                            B.Z.


