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Rys histoRyczny chiRuRgii zaćmy wRaz z analizą 
aRchiwalnej dokumentacji klinicznej z lat 1945−1950

histoRy oF cataRact suRgeRy. ReView oF Patient medical 
RecoRds FRom 1945−1950

Słowa kluczowe
Zaćma,    couching,    łyżka    Daviela,    pozatorebkowe  
usunięcie  zaćmy,  wewnątrztorebkowe  usunięcie zaćmy.

Streszczenie
Wstęp:  Najczęstszą  przyczyną  znacznego  upo-

śledzenia  widzenia  na  świecie  jest  zaćma.  W  ciągu  
ostatnich  dziesięcioleci  techniki  operacyjne  usunięcia 
zaćmy  z  ryzykownych,  o  niepewnym  rokowaniu,  prze-
kształciły  się  w  zabiegi  z  niską  ilością  powikłań. 

Pacjenci i metody:  Problem  zaćmy  przestudio- 
wano  na  podstawie  archiwalnej  dokumentacji  medycz-
nej  Akademii  Lekarskiej  w  Gdańsku  (1945−1950).  
Przeanalizowano  epidemiologię  zachorowań,  rodzaje 
technik  operacyjnych,  skuteczność  leczenia  oraz  po- 
wikłania  pooperacyjne.

Wyniki:  Najczęstszą  przyczyną  hospitalizacji  by- 
ła  zaćma.  Ponad  połowę  rozpoznań  stanowiła  zać- 
ma  starcza,  z  czego  w  72%  jej  postać  dojrzała.  Do  
głównych  technik  operacyjnych  należał  zabieg  ze- 
wnątrztorebkowego  usunięcia  soczewki.  W  45%  przy-
padków  czas  hospitalizacji  wynosił  3−4  tygodnie.  
W  okresie  pooperacyjnym  u  61%  pacjentów  BCVA  
(best-corrected visual acuity  −  najlepsza  skorygowa- 
na  ostrość  wzroku)  wynosiła  0,1−0,4 Sn.

Wnioski:  Ze  względu  na  duże  ryzyko  związane  
z  zabiegiem  operacyjnym  oraz  konieczność  stosowa- 
nia  korekcji  okularowej  do  operacji  kwalifikowano 
głównie  pacjentów  z  zaćmą  dojrzałą.  Długi  okres  ho- 
spitalizacji  wynikał  z  wielu  procedur  medycznych,  
którym  poddawany  był  pacjent  w  okresie  przed-  i  po- 
operacyjnym.  Pomimo  złych  warunków  pracy,  jakie 
panowały  na  terenie  powojennego  Gdańska,  niewiel-
kiej  ilości  lekarzy,  skomplikowanych  zabiegów  oraz 
,,gęstych’’  zaćm,  osiągano  ostatecznie  znaczną  po- 
prawę  ostrości  wzroku.

Key words
Cataract,  couching,  Daviel  lens  spoon,  extracapsular  
cataract  extraction,  intracapsular  cataract  extraction.

Summary
Background:  Cataract  is  the  leading  cause  of  

severe  vision  impairment  worldwide.  Over  the  last  
decades,  cataract  surgery  techniques  have  evolved  
from  risky  procedures  with  uncertain  prognosis  into  
predictable  treatment  with  low  complication  rates.

Patients and methods:  We  reviewed  patient  
medical  records  from  1945−1950,  archived  at  Med- 
ical  University  of  Gdansk  in  an  attempt  to  determ- 
ine  epidemiology  of  cataract,  historically  available  
and  used  surgical  techniques,  treatment  efficacy  and 
complication  rates.

Results:  Cataract  was  by  far  the  most  common  
cause  of  hospital  admission.  Over  a  half  of  all  cases  
was  senile  cataract  with  72%  of  patients  presenting  
with  mature  cataract.  The  main  surgical  technique  
was  the  extracapsular  cataract  extraction  (ECCE).  
The  duration  of  inpatient  treatment  in  45%  of  was  
3−4  weeks.  Postoperatively,  nearly  61%  of  patients  
achieved  the  BCVA  within  the  range  of  0.1  to  0.4  
(Snellen). 

Conclusion:  Due  to  high  perioperative  risks  and  
the  need  for  spectacle  correction,  mainly  mature  
cataract  patients  were  eligible  for  surgery.  The  long  
duration  of  inpatient  treatment  was  due  to  the  nu-
merous  medical  procedures  performed  pre-  and  
postoperatively.  Despite  the  unfavourable  working  
conditions  in  post-war  Gdansk,  insufficient  number 
of  ophthalmologists,  complex  procedures  and  preval- 
ence  of  ”dense”  cataracts,  significant  improvements  
of  visual  acuity  were  ultimately  achieved.
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