
Jeśli odpowiedziałeś/-aś „tak” na dwa pytania 
lub więcej, może to oznaczać, że znajdujesz się 
w grupie osób zagrożonych zaćmą lub wystąpił 
u Ciebie przynajmniej jeden objaw tej choroby. 
Jeśli rozpoznałeś/-aś u siebie czynniki ryzyka lub 
masz objawy zaćmy, zalecamy wizytę u okulisty. 
Udaj się do lekarza pierwszego kontaktu po 
skierowanie do okulisty, który postawi właściwą 
diagnozę i omówi możliwości dalszego leczenia.

Swoje odpowiedzi możesz pokazać podczas 
wizyty u okulisty.

 

* Powyższa lista pytań nie ma na celu 
zdiagnozowania zaćmy ani nie zastępuje 
konsultacji z okulistą. W razie wszelkich 
wątpliwości związanych ze wzrokiem 
skontaktuj się z wykwali�kowanym okulistą.

Czy cierpisz na podwójne 
widzenie w jednym oku? 

T

Czy częściej niż dawniej musisz 
zmieniać okulary na mocniejsze? 

 
 T

N

N

Czy Twoje widzenie jest mętne, 
niewyraźne lub przyciemnione? 

T N

Czy Twoje oczy są bardziej wrażliwe 
na światło niż kiedyś? 

Czy (coraz) większą trudność sprawia Ci 
widzenie w nocy (czy np. widzisz aureole 
wokół źródeł światła albo doznajesz oślepienia, 
prowadząc samochód nocą)? 

T N

T N

Czy kolory wydają się wyblakłe albo 
mają żółtawe/brązowe zabarwienie? 

T N

Możliwe objawy

Czy cierpisz na cukrzycę? T N

Czy jesteś osobą otyłą 
(wskaźnik BMI1  powyżej 30)?  

T N

Czy masz wysokie2 ciśnienie tętnicze? T N

Czy masz więcej niż 60 lat (wystąpienie 
zaćmy przed 60-rokiem życie jest mniej 
prawdopodobne, ale nie jest  niemożliwe)?

 
T N

Czy byłeś/-aś narażony/-a na długotrwałe 
działanie promieni słonecznych (np. pracując 
na świeżym powietrzu lub spędzając dużą 
część czasu wolnego na dworze) bez okularów 
przeciwsłonecznych? 

 
T N

Czy palisz lub paliłeś/-aś przez przynajmniej 
kilka lat w przeszłości? 

 T N

Czy kiedykolwiek doznałeś/-aś urazu 
oka lub stanu zapalnego w oku? 

 T N

Czy kiedykolwiek przechodziłeś/-aś operację 
oczu (inną niż zabieg laserowej korekcji wzroku 
metodą PRK czy LASIK)? 

T N

Czy stosowałeś/-aś przez dłuższy czas 
(dłużej niż miesiąc) leki kortykosteroidowe?

T N

Czynniki ryzyka

1 BMI = masa ciała (kg) / wzrost (m)2
2 Ciśnienie 120/80 mmHg lub mniej to ciśnienie optymalne lub zdrowe. 
  Wartości powyżej 140/90 uznawane są za ciśnienie wysokie, natomiast 
  wszelkie wartości pomiędzy podanymi tutaj, to ciśnienie podwyższone.

Sprawdź, 
czy grozi Ci zaćma
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Odpowiedz na poniższe pytania, aby ocenić, 
czy grozi Ci zaćma i rozpocząć konsultacje z okulistą*.


