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Moje oświadczenie dotyczy ważnej sprawy, mianowicie zespołu suchego oka, oka cybernetycznego 

i cybernetycznego mózgu u dzieci pojawiających się wskutek nadużywania komputera, smartfonu i innych 

urządzeń elektronicznych. Kieruję je do Panów, ministra edukacji i ministra zdrowia, z zapytaniem, co zosta-

ło zrobione, aby tym dwóm bardzo groźnym zjawiskom zapobiec albo chociażby je zminimalizować. 

Opieram się tutaj, jeśli chodzi o zespół suchego oka, na publikacji pani prof. Grażyny Malukiewicz, zna-

nego polskiego okulisty z Bydgoszczy, która pisze, że „oko cyfrowe” czy „oko ery smartfonów”, czy „zespół 

oka cyfrowego” jest schorzeniem groźnym, które może odbić się na jakości wzroku, ale przede wszystkim 

odbija się na sposobie uczenia się przez dzieci. Dorosłych oczywiście też to dotyczy, ale moje oświadczenie 

dotyczy dzieci i edukacji zdalnej prowadzonej w związku z zakażeniem SARS-CoV-2, czyli pandemią, jaką 

w tej chwili mamy.  

Chcę jeszcze dodać, że istnieje możliwość ocznych manifestacji zakażenia i przeniesienia SARS-CoV-2. 

I to jest pytanie do Pana Ministra Zdrowia: co zostało zrobione w zakresie zabezpieczenia społeczeństwa 

przed zakażeniem przez oczy? Zasłaniamy usta, zasłaniamy nos, ale nie ma w zaleceniach mowy o zasłania-

niu oczu. Pani profesor sugeruje, aby osoby, które noszą szkła kontaktowe, na czas pandemii przerzuciły się 

na okulary. Objawy tego schorzenia to: łzawienie, suchość, pieczenie, zamazywanie obrazu. To, że zbyt dłu-

gie przesiadywanie przed komputerem przynosi również niekorzystne skutki dla mózgu dziecka, mózgu, 

który się jeszcze ciągle doszlifowuje i rozwija, jest rzeczą wiadomą. 

Moje pytanie do obu Panów Ministrów dotyczy następujących spraw: czy wiadomo, jak długo w różnych 

częściach kraju – czy jest w ogóle kontrola nad tym – dzieci przebywają przed komputerem w okresie pan-

demii? Czy wiadomo, czy prowadzone są jakiekolwiek badania nad skutkami? Minęło już wiele miesięcy. 

Chcę powiedzieć, że za 3 miesiące to już będzie rok, od kiedy trwa w Polsce pandemia. Czy wydano jakie-

kolwiek zalecenia dla nauczycieli i rodziców pod względem długości czasu przebywania przed urządzeniami 

elektronicznymi, które wymieniłam? Bo wiadomo, że dziecko może jeszcze w celach rozrywkowych po za-

kończeniu zajęć szkolnych używać komputera. Co zostało w tej sprawie zrobione? 
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