
Magazyn Lekarza Okulisty 13 (3) 2019

157

Lotnik czy marynarz – kto powinien widzieć Lepiej?

a piLot or a saiLor – who shouLd see better?
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widzenie     barw

Streszczenie 
Szeroko pojęta komunikacja to jedno z najważ- 

niejszych osiągnięć współczesnego człowieka. Komu- 
nikacja to przede wszystkim przekazywanie różnych 
informacji międzypersonalnych, ale także sposób prze-
mieszczania się ludzi i transport towarów. Może od- 
bywać się drogą lądową, morską i powietrzną. Zdo- 
bycze    techniki    sprawiły,    że    podróżujemy    szybciej  
i transportujemy więcej. Pozwalają na to supernowo- 
czesne samoloty i statki. Urządzenia te kierowane  
są przez człowieka, który bezpośrednio odpowiada  
za życie i zdrowie pasażerów oraz bezpieczeństwo  
samolotu czy statku. Nie ulega wątpliwości, że oso- 
by te oprócz odpowiednich umiejętności muszą wy- 
kazać się doskonałym zdrowiem. Narząd wzroku od- 
grywa  tu  szczególną  rolę. 

W artykule przedstawiono najważniejsze kryteria  
okulistyczne, które musi spełniać lotnik i marynarz.  
Rozpatruje się w nim przede wszystkim ostrość wzro-
ku i pole widzenia, ale również rozpoznawanie barw, 
widzenie przestrzenne oraz zmierzchowe i wrażliwość 
na olśnienie. Dodatkowo ustosunkowano się do wpły-
wu diplopii na możliwość uzyskania licencji pilota  
lub zatrudnienia na statku morskim. Oparto się na  
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 grudnia 2015 ro- 
ku w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych 
od marynarzy do wykonywania pracy na statku mor-
skim oraz na Rozporządzeniu Komisji Europejskiej  
numer 1178/2011 z 3 listopada 2011 r. ustanawiają- 
cym wymagania techniczne i procedury administra- 
cyjne  odnoszące  się  do  załóg  w  lotnictwie  cywilnym.
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Summary
Communication in the wide sense is one of the  

most important achievements of the modern man.  
Communication is primarily the transmission of vari- 
ous interpersonal information, but also the way  
people move and transport goods. It can be carried  
out by land, sea or air. Technology developments  
have allowed us to travel faster and carry more. This  
is made possible by modern, ultra light aircraft and  
ships. They are controlled by people, who are dir- 
ectly responsible for the life and health of passengers  
and the safety of the aircraft or ship. Obviously, in  
addition to adequate skills, such people need to  
prove to be in excellent health. The eye plays a spe- 
cial  role  here. 

The article presents the most important ophthal- 
mological criteria that must be met by a pilot and  
a sailor. It addresses visual acuity and field of vision  
in the first place, but also colour vision, spatial vision,  
mesopic vision and glare sensitivity. In addition, the  
effect of diplopia on the ability to obtain a pilot  
license or work on board of a sea-going ship has  
been analysed. The article is based on the Ordinance  
of the Minister of Health of 9 December 2015 on  
the health conditions required of sailors to perform  
work on a sea-going ship, and on the European  
Commission Regulation No. 1178/2011 of 3 Novem- 
ber 2011 laying down the technical requirements and  
administrative  procedures  for  civil  aviation  crews.
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