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Słowa kluczowe
Presbiopia, okulary progresywne, widzenie pośrednie.

Streszczenie
Presbiopia jest naturalnym procesem starzenia się 

oka. Polega na postępującym ograniczeniu zdolności do 
akomodacji, do skupiania wzroku na blisko położonych 
obiektach. Mechanizm tego zjawiska nie jest do końca 
znany. Wiadome jest, iż po 45 roku życia włókienka 
obwódki rzęskowej oraz włókna mięśnia rzęskowego 
tracą swoją elastyczność, co w konsekwencji prowadzi 
do zaburzenia akomodacji. Pacjent zaczyna mieć trud-
ności z postrzeganiem drobnego tekstu w książce. Aby 
temu zaradzić potrzebne jest zastosowanie odpowied-
niego dodatku do bliży, co jest możliwe przy dobraniu  
prawidłowej korekcji okularowej.

W niniejszej pracy skupiono się na okularach progre-
sywnych, chociaż oprócz nich znamy wiele innych me- 
tod korekcji starczowzroczności, jak np. soczewki kon-
taktowe czy zabiegi chirurgiczne. Okulary to jednak na-
dal najpowszechniejsza i najczęściej wybierana metoda  
dla poprawienia ostrości wzroku u pacjentów z presbio-
pią.

W naszym artykule skupiamy uwagę na okularach 
progresywnych, ponieważ stanowią one najlepsze roz-
wiązanie dla osób, które pragną dobrze widzieć na odle-
głości bliskie, dalekie i, co najważniejsze, na odległości 
pośrednie. Okulary progresywne umożliwiają przenie-
sienie wzroku na wymaganą odległość przy zachowa- 
niu prawidłowej ostrości widzenia. Jednym z proble- 
mów jakie mogą wystąpić w trakcie okresu adaptacji 
może być uczucie lekkiego dyskomfortu i zamazane  
widzenie, które mija, jeżeli tylko pacjent nauczy się  
odpowiednio poruszać głową tak, aby w sposób płyn- 
ny przenosić wzrok z przedmiotów położonych w dali  
do tych znajdujących się nieco bliżej. Wiadomo, że im 
szybciej nastąpi używanie okularów progresywnych, 
tym łatwiejszy będzie czas adaptacji oraz komfort  
z używania tylko jednej pary okularów.
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Summary
Presbyopia is a natural process of eye ageing. It is  

a progressively diminishing ability of the eye to accom-
modate or focus on near objects. Its exact mechanism 
is unknown. All we know is that after 45 years of age 
the fibrils of the ciliary zonule and the fibres of the cilia-
ry muscle lose flexibility. As a consequence, that leads 
to disorders in accommodation and problems focusing 
on fine print. To help this, a proper add power for near  
vision is needed. That is possible with appropriate spec-
tacle lens correction.

Although there are many other methods of pres- 
byopia correction, such as contact lenses or surgery, the 
current article focuses on progressive eyeglasses. Using 
glasses is the most common method of improving visual  
acuity in patients with presbyopia.

This article focuses on progressive eyeglasses be-
cause they bring the best results to people who need  
a good near and far-distance vision, and most impor- 
tantly – mid-distance vision. Progressive eyeglasses  
enable the switching of the focus to a required distance 
with correct visual acuity. Problems which might occur 
during the adaptation process include slight discomfort 
and hazy vision, which may disappear if the patient 
successfully learns to smoothly move their focus from 
distant to near objects. It is well-known that the earlier 
we use progressive eyeglasses, the easier the adaptation 
process becomes and the higher the comfort of using  
a single pair of glasses.
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