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Kryteria oKulistyczne obowiązujące  
przy obsłudze urządzeń mechanicznych

ophthalmological criteria applicable  
to the use of mechanical devices

Słowa kluczowe
Dźwig,      wózek      podnośnikowy,      ostrość      wzroku, 
pole    widzenia,    widzenie    przestrzenne

Streszczenie 
W praktyce orzeczniczej okulista ma coraz czę-

ściej do czynienia z pracownikami obsługującymi  
takie urządzenia mechaniczne, jak: wózki jezdnio- 
we, urządzenia podnośnikowe, dźwigi, suwnice, cięż-
ki sprzet budowlany (koparki, spycharki, walce). Ma- 
szyny te stwarzają realne zagrożenie dla osób pra- 
cujących z nimi. Nie ulega watpliwości, że praca  
z takimi urządzeniami wymaga dużych umiejetności 
technicznych  i  odpowiedniego  zdrowia.

Szczególnie sprawny musi być narząd wzroku,  
aby precyzyjnie i bezpiecznie posługiwać się wy- 
branymi urządzeniami mechanicznymi. Konsultacja 
okulistyczna w przypadku kwalifikowania do obsłu- 
gi różnych urządzeń mechanicznych, zarówno jezd-
nych, jak i podnośnikowych, jest obligatoryjna. Zna- 
jomość podstawowych zasad kwalifikacji, a w szcze-
gólności kryteriów okulistycznych, jakie musi speł- 
niać pracownik, wydaje się konieczna dla każdego  
specjalisty  chorób  oczu. 

Artykuł    przedstawia    najnowsze    wytyczne    dla  
norm okulistycznych, które muszą spełniać pracow- 
nicy posługujący się urządzeniami mechanicznymi, 
wynikające z zalecenia Instytutu Medycyny Pracy  
im. prof. Nofera w Łodzi z 25 kwietnia 2016 r. w as- 
pekcie najważniejszych parametrów okulistycznych,  
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Summary
In ophthalmic practice, an ophthalmologist is  

increasingly dealing with employees handling mech- 
anical devices such as forklift trucks, lifting devices,  
cranes, gantry cranes, and heavy construction equip- 
ment (excavators, bulldozers, rollers). These machines  
create a real threat to people working with them.  
There is no doubt that working with such devices  
requires high technical skills, but also adequate  
health. 

The eyesight must be especially effective in  
order to precisely and safely use selected mechanical  
devices. Ophthalmological consultation in the case  
of qualification for handling various mechanical  
devices, both mobile and lifting, is obligatory. Know- 
ledge of the basic rules of qualifications, and in par- 
ticular the ophthalmological criteria that must be  
met by a given employee, seems to be necessary for  
any  eye  disease  specialist. 

The article presents the latest guidelines for oph- 
thalmological norms that must be met by employees  
who use mechanical devices, resulting from the re-  
commendations of the Nofer Institute of Occupa- 
tional Healthcare in Łódź of 25 April 2016 regard- 
ing the most important ophthalmic parameters, i.e.  
visual acuity, visual field, binocular vision, colour  
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tj.: ostrości wzroku, pola widzenia, stereopsji, po-
strzegania barw, widzenia zmierzchowego i wrażliwo-
ści  na  olśnienie. 

Największe różnice w wytycznych dla różnych  
urządzeń dotyczą, ze zrozumiałych względów, ostro- 
ści wzroku oraz pola widzenia. Częstym elementem 
różnicującym jest także widzenie przestrzenne. Z ko-
lei badania z pogranicza okulistyki i psychotechniki, 
tj. widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, 
nie  są  wymagane.

vision, mesopic vision and glare sensitivity. Under- 
standably, the biggest differences in guidelines for  
different types of equipment apply to visual acuity  
and  visual  field. 

Binocular vision is also a frequent differentiating  
element. Studies from the borderline of ophthalmo- 
logy and psychotechnics, on the other hand, ie. meso- 
pic  vision  and  glare  sensitivity,  are  not  required.
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