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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką podczas 

18. posiedzenia Senatu RP dotyczące zespołu suchego oka, oka cybernetycznego 

i cybernetycznego mózgu u dzieci, uprzejmie przekazuję następujące informacje, 

przygotowane na podstawie opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki. 

Używanie urządzeń typu komputer, tablet, telefon komórkowy w chwili obecnej stało się 

powszechne i konieczne. Z punku widzenia okulistyki problemem, jaki może 

to powodować jest zespół suchego oka dotyczący jednak głównie osób po 40. roku 

życia. Zaburzenia tego typu nie wynikają jednak z samego faktu korzystania z urządzeń, 

mogą być nasilane z powodu mniejszej częstości mrugania, która jest normalna przy 

pracy wzrokowej. Zespół suchego oka wynika z zaburzeń o charakterze 

ogólnoustrojowym i może być nasilany poprzez wytężoną pracę wzrokową. W chwili 

obecnej emisja promieniowania krótkofalowego od ekranów komputerowych jest 

minimalna i nie ma wpływu na oczy. W trakcie korzystania z urządzeń, o których mowa, 

należy więc dbać o to, by praca wzrokowa była przerywana i tradycyjny układ trwania 

zajęć lekcyjnych tzn. 45 minut pracy i 10 minut przerwy jest w opinii konsultanta 

skuteczny i wystarczający, by zachować prawidłowe funkcjonowanie powierzchni oka 

dziecka w wieku szkolnym. Należy jednak zwrócić uwagę, że czas spędzony przed 

ekranem komputera może być związany z pracą lub zabawą. O ile praca w chwili 
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obecnej jest koniecznością to zabawę polegającą na spędzaniu godzin przed 

komputerem mogą z powodzeniem limitować rodzice. Czym innym jest bowiem 

uzależnienie od komputera ukryte pod pojęciem oka cybernetycznego czy mózgu 

cybernetycznego. 

Odnosząc się do transmisji wirusa SARS-CoV-2 drogą przez spojówkę, należy wskazać, 

że była ona opisywana w literaturze w dwóch przypadkach, przy czym w jednym z nich 

nie ma pewności, czy zapalenie spojówek było drogą pierwotną czy było już objawem 

choroby. Chorzy na COVID mają często łagodną postać zapalenia spojówek jako 

manifestację schorzenia ogólnego lub nastrzyk związany z odruchem kaszlowym. 

Z drugiej strony w literaturze można znaleźć prace niepotwierdzające tezy, że SARS-

CoV-2 namnaża się w ogóle w spojówce. Stąd też zakażenie przez spojówkę nie jest do 

końca potwierdzone. W związku z tym w szerokiej populacji nie ma potrzeby 

zabezpieczania oczu. Rekomendacje dla społeczeństwa zalecają dystans społeczny, 

noszenie maseczek i higienę rąk i są wystarczające. Natomiast dla zawodów 

medycznych czyli grupy narażonej na bliższe kontakty z pacjentem rekomendacje 

wydają konsultanci krajowi. Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów 

świadczeń są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-

swiadczen. W przypadku zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń np. 

w dziedzinie okulistyki czy stomatologii ochrona oczu w postaci przyłbic bądź gogli 

została uwzględniona. 

W przypadku zachowywania zasad higieny osobistej nie ma również potrzeby 

ograniczania noszenia soczewek kontaktowych. Chorzy noszący soczewki kontaktowe 

zawsze muszą mieć na uwadze ryzyko infekcji najczęściej bakteryjnych szczególnie 

w reżimie noszenia maseczek.

Odnosząc się do kwestii czasu trwania nauczania zdalnego uprzejmie wyjaśniam, 

że Ministerstwo Zdrowia oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna na bieżąco realizują 

nadzór epidemiologiczny i sanitarny na obszarze kraju. W zależności od stanu 

epidemicznego wprowadzane są nowe rozwiązania prawne oraz wytyczne mające 

na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Jest to cel 

nadrzędny przyświecający wszystkim wprowadzanym przez Radę Ministrów 

ograniczeniom, nakazom i zakazom. 

W związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną podjęto decyzję, 

zgodnie z którą od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. na obszarze kraju 

ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen


3

1) szkół podstawowych;

2) szkół ponadpodstawowych;

3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-

2021-r. 

Jednocześnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 

2111), ferie zimowe – trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 

17 stycznia 2021 r.

Należy też wskazać, że nauczyciele klas I-III szkół podstawowych będą mogli być 

przetestowani na obecność koronawirusa przed zakończeniem ferii zimowych. 

Testowanie będzie odbywać się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą 

dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje w tej sprawie są dostępne na stronie 

internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/testowanie-

nauczycieli-klas-i-iii-odbedzie-sie-miedzy-11-a-15-stycznia. 

Sytuacja jest dynamiczna, w zależności od stanu epidemicznego są wprowadzane nowe 

rozwiązania prawne – również w obszarze edukacji – mające na celu przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się koronowirusa.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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