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Uwagi do ustawy dla kierowców
Przychylam się do sugestii, aby okresowe badania dla osób powyżej 65 r.ż. odbywały
się co 5 lat (zamiast proponowanych 3 lat).
Określenie „widzenie obuoczne” zastąpiono bardziej precyzyjnym „obuoczna ostrość
wzroku”.
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Ostrość
wzroku
obuoczna
nie mniej
niż 0,5 po
korekcji

Okularowa: do -8
Dsph; bez
ograniczeń:
soczewkami
kontaktowymi,
wewnątrzgałkowy
mi, pod
warunkiem dobrej
tolerancji i
adaptacji do
korekcji.

Niewymagane
rozpoznawanie
barw

Obuoczne pole
widzenia powinno
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120° w sposób
ciągły, w tym co
najmniej 50° na lewo
i na prawo, oraz 20°
w górę i w dół od
punktu również w
sposób ciągły

1) ostrość wzroku oka
widzącego wynosi nie
mniej niż 0,5 z
dopuszczalną korekcją jak
w punkcie 4;
2) pole widzenia oka
widzącego powinno
wynosić co najmniej 120°
w sposób ciągły, w tym co
najmniej 50° na lewo i na
prawo, oraz 20° w górę i
w dół od punktu fiksacji
również w sposób ciągły;

Tylko kategoria
A1, A

3) od powstania
jednooczności upłynęło
co najmniej 12 miesięcy.
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w górę i w dół od
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również w sposób
ciągły;

Ad. 3-1 Ostrość wzroku obuoczna zamiast widzenia obuocznego, które nie jest
wymagane u kierowców niezawodowych.
Ad. 4-1 Okularowa: do -8 Dsph; bez ograniczeń: soczewkami kontaktowymi,
wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji.
Korzyści z soczewek kontaktowych ponad korekcją okularową w wysokiej
krótkowzroczności obejmują powiększenie obrazu w stosunku do okularów,
eliminacja efektu pryzmatycznego powodującego przemieszczenie obiektu i
zniekształcenia obrazu spowodowanych przez aberrację sferyczną soczewek
okularowych z poza osią widzenia, ponieważ oś optyczna soczewki kontaktowej
porusza się wraz z osią patrzenia (20). Ponadto podczas korekcji wysokiej
krótkowzroczności, ze względu na konieczność zmniejszenia wagi grubych szkieł
okulistycznych, stosuje się oprawki okularowe o mniejszej średnicy, co może
powodować zawężenie obwodowego pola widzenia i wzrost ryzyka wypadków (21).
Ad. 6-1 Obuoczne pole widzenia powinno wynosić co najmniej 120° w sposób
ciągły, w tym co najmniej 50° na lewo i na prawo, oraz 20° w górę i w dół od punktu
również w sposób ciągły; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny
występować żadne ubytki pola widzenia
Oznacza to, że pacjenci obuoczni nie mogą mieć nakładających się ubytków w polu
widzenia w zakresie 120 stopni w poziomie, a pacjenci jednooczni – żadnych
ubytków. Nakładające się mroczki w centralnej części pola widzenia zmniejszają
szansę na szybkie dostrzeżenie niebezpieczeństw na drodze (1,2,3) - ryzyko
wypadków zwiększa się nawet 2-krotnie (1); natomiast zawężenie pola do wartości
poniżej 100 stopni w poziomie związane jest z 3x wzrostem częstości wypadków (4);
podobne wytyczne odnoście ciągłości pola widzenia w poziomie stosowane są w
USA i Kanadzie (przy różnym zakresie minimalnego poziomego wymiaru pola dla
różnych stanów) oraz zostały zawarte w raporcie „Vision requirements for driving
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safety” opracowanego przez międzynarodowe konsylium okulistów (30th World
Ophthalmology Congress, Sao Paulo, Brazil, 2006).
Badanie orientacyjne pola widzenia jest nieprecyzyjne i nie powinno być używane.
Ad. 7-1 – ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z dopuszczalną
korekcją jak w punkcie 4-1
– Pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120° w sposób ciągły,
w tym co najmniej 50° na lewo i na prawo, oraz 20° w górę i w dół od punktu fiksacji
również w sposób ciągły; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny
występować żadne ubytki pola widzenia

Uwagi dodatkowe:
Kierowcy kat. A – proponuję prawidłowe widzenia zmierzchowe, kontrastowe,
wrażliwość na olśnienie
Badania wskazują, że wypadki są ponad 2x częstsze w warunkach słabego
oświetlenia (5,6), co może być wynikiem niewykrytych zaburzeń widzenia
zmierzchowego, zmniejszenia czułości kontrastowej w warunkach złego oświetlenia
lub zwiększonej wrażliwości na olśnienie (7,8).
Zmniejszone poczucie kontrastu wpływa zarówno na ograniczenie zdolności
prowadzenia pojazdu (9,10), jak i bezpieczeństwo (11,12).
Kierowcy pojazdów kategorii A są szczególnie narażeni na ryzyko utraty zdrowia lub
życia w przypadku wypadku drogowego, dlatego powinni mieć wyższe wymagania
odnośnie zdolności dostrzeżenia niebezpieczeństw na drodze.

Zaostrzenie kryterium ostrości wzroku dla kierowców motorów, pojazdów
uprzywilejowanych...
Intuicyjnie wydaje się, że pacjenci z lepszą ostrością wzroku powinni bezpieczniej
prowadzić, jednak w dostępnej literaturze brak jest na to dowodów. Prace wskazują
jedynie na ograniczenie zdolności prowadzenia auta (np. płynność prowadzenia), ale
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bez wpływu na bezpieczeństwo na drodze (obszerny przegląd literatury zawiera
pozycja 12 z piśmiennictwa). Podobnie przedstawia się kwestia widzenia
stereoskopowego.

Ad. 4-2 Okularowa: do -8 Dsph; bez ograniczeń: soczewkami kontaktowymi,
wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji.
Uzasadnienie j.w. Ad.4-1.

Ad. 6-2 Obuoczne pole widzenia powinno wynosić co najmniej 160° w sposób
ciągły, w tym co najmniej 70° na lewo i na prawo, oraz 30° w górę i w dół również w
sposób ciągły; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne
ubytki pola widzenia
Uzasadnienie j.w. Ad.6-1.

Uwagi dodatkowe:
Dwojenie
bez
możliwości
wyrównania
uniemożliwiającym uzyskanie prawa jazdy

powinno

być

kryterium

Dwojenie wpływa zarówno na zdolność prowadzenia pojazdu, jak i bezpieczeństwo
na drodze (23).
Badanie pola widzenia u kierowców po udarach
Badania wskazują, że 12-90% (przegląd literatury zawarty jest w poz.22) pacjentów z
jednoimiennymi kwadrantowymi lub połowicznymi ubytkami w polu widzenia potrafi
zaadaptować się do nowego zakresu widzenia i kompensują je poprzez skanowanie
pola widzenia ruchami oczu i/lub głowy (13,14). Samo pole widzenie nie ma więc w
tym wypadku wartości predykcyjnej (15,16). Jednakże istotne jest, aby pacjent miał
czas, aby zaadaptował się do ograniczonego pola widzenia, co trwa około roku.
Dlatego wydaje się, że powinna istnieć jakaś możliwość obligatoryjnego kierowania
pacjentów po udarze na badanie pola widzenia np. przez jednostkę zbierającą
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informacje o pacjentach po udarach, a w przypadku stwierdzenia znacznych ubytków
– zawieszania prawa jazdy na okres jednego roku. Po tym czasie pacjent powinien
zdawać egzamin praktyczny (w razie potrzeby poprzedzony lekcjami z instruktorem),
który weryfikowałby bezpieczeństwo prowadzenia samochodu przez taką osobę (17).
Badania okresowe w celu przedłużenia prawa jazdy co 5 lat u osób po 65 roku
życia
Wyniki badań wskazują, że zaćma ma istotny wpływ na zmniejszenie
bezpieczeństwa kierowania autem, najprawdopodobniej w wyniku zmniejszenia
czułości kontrastowej, zaburzeń widzenia zmierzchowego, a także redukcji ostrości
wzroku w warunkach olśnienia (7,8). Nawet 50-82% pacjentów z zaćmą zgłasza
trudności w prowadzeniu pojazdu, tymczasem po zabiegu usunięcia zaćmy z
implantacją sztucznej soczewki 5-44% (18,19). Okresowe badanie okulistyczne
umożliwi kierowanie pacjentów z znamienną zaćmą na zabieg operacyjny.
Badania okresowe pozwolą również na wykrycie innych chorób, które występują
częściej u osób w podeszłym wieku, a istotnie wpływają na widzenie, jak
zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, jaskra i neuropatie niedokrwienne,
retinopatia cukrzycowa. Ponadto badania okresowe powinny być wykonywane u
młodszych pacjentów w przypadku stwierdzenia chorób siatkówki, które powodują
ograniczanie pola widzenia lub obniżenie ostrości wzroku, jak np. wysoka
krótkowzroczność degeneracyjna, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, oraz choroby
nerwu wzrokowego (głównie jaskra).
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