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Wiedza w praktyce

Obrażenia oczu
w praktyce ratownika medycznego

mgr Agnieszka Franczak
Centrum Medyczne Osteodex 
w Nowym Sączu

W Polsce nie ma dokładnych statystyk 
dotyczących urazów oka. W Stanach 

Zjednoczonych dochodzi rocznie do  po
nad 2  mln urazów, z  czego kilkadziesiąt 
tysięcy określane są jako poważne. W róż
nych krajach liczba ciężkich urazów oka 
na 100 tys. mieszkańców waha się od kilku 
do kilkunastu rocznie. Ratownik medyczny 
może spotkać się w swojej pracy z poważ
nymi urazami (zranienia penetrujące gał
kę oczną, pęknięcia gałki ocznej, ciała obce 
wewnątrzgałkowe, oparzenia chemiczne), 
zdarzają się one rzadziej niż drobne urazy 
(ciała obce pod powieką i w rogówce, erozje 
nabłonka rogówki), jednak są bardzo groź
ne i nierzadko prowadzą do utraty widzenia 
lub gałki ocznej.

O  urazie oka mówimy, gdy dochodzi 
do uszkodzenia jego tkanek wskutek dzia
łania czynników zewnętrznych: 

 Title
Eye injuries in paramedic practice

 Streszczenie
Obrażenia oczu w codziennej pracy ratownika medycznego nie są 
zbyt częstym zjawiskiem. Wśród najczęstszych urazów oka wymie-
nia się tzw. drobne uszkodzenia (ciało obce pod powieką lub w ro-
gówce albo erozje), niepowodujące poważnych następstw, oraz te 
poważniejsze, które mogą prowadzić do utraty wzroku (zranienia 
penetrujące gałkę oczną, pęknięcia gałki ocznej, oparzenia che-
miczne i ciała obce wewnątrzgałkowe).
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 Summary
Eye injuries are not very common in the daily work of a paramedic.
The most common eye injuries include the so-called minor inju-
ries (a foreign body under the eyelid or in the cornea, or erosions), 
which do not result in serious consequences, and more serious 
ones, which may lead to blindness (injuries penetrating the eyeball, 
eyeball ruptures, chemical burns and intraocular foreign bodies).
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•	 mechanicznych,	
•	 chemicznych,	
•	 termicznych,	
•	 promieniowania	elektromagnetycznego	itd.	

Najczęstsze urazy oczu
Urazy oczu wahają się od  łagodnych 
do ciężkich. Niektóre z najczęstszych ura
zów oczu to: 

Podbite oko

Uderzenie w oko lub tkankę wokół niego 
powoduje podbite oko. Okolica oka jest po
siniaczona, opuchnięta i bolesna. Powieka 
może być również przecięta. Obrzęk może 
zakłócać widzenie.

Krwawienie w oku

Krwotok z powierzchni oka (krwawienie) 
może wynikać z nadmiernego wysiłku (np. 
podczas kaszlu) lub urazu oka. Krwotok 
podspojówkowy ma miejsce, gdy krew po
jawia się w spojówce, która pokrywa białą 
część (twardówkę). Krew może również 
gromadzić się między rogówką a tęczówką 
(przeźroczysta część oka i kolorowa część). 
To krwawienie nazywa się – krwistek.

Oparzenia i podrażnienie
Chemikalia, opary i inne czynniki drażniące 
mogą oparzyć lub uszkodzić oko, prowadząc 
do utraty wzroku.

Otarcie rogówki
Ciała obce, paznokcie, soczewki kontakto
we i inne przedmioty mogą zarysować ro
gówkę. Rogówka to  przezroczysty obszar 
z przodu oka. Otarcia rogówki powodują 
ból, wrażliwość na światło i łzawienie oczu. 

Urazy spowodowane obcym przedmiotem
Gdy coś utknie w oku, mogą wystąpić pro
blemy ze wzrokiem i ból oka. Najczęstsze 
ciała obce w oku to: brud lub gruz, troci
ny lub rozbite szkło. Soczewki kontaktowe 
mogą powodować obrażenia oczu, gdy po
zostają w oku zbyt długo. 

Złamania oczodołu
Uraz lub tępy nacisk na  kości otaczające 
oko może spowodować złamanie. Złama
nia oczodołu zwykle zdarzają się, gdy jakiś 
przedmiot lub pięść uderza w oko. W złama
niu oczodołu pękają jego kości wewnętrz
ne. Mięśnie podtrzymujące oczy mogą roz
ciągnąć się, rozerwać lub zostać uwięzione. 
Dzieci są na to szczególnie podatne. 

Odwarstwienie siatkówki 
Oderwana siatkówka może spowodo
wać trwałą utratę wzroku. Zwykle wynika 
ze zmian związanych z wiekiem lub z urazu 
oka. Dzieje się tak, gdy siatkówka (cienka 
tkanka z tyłu oka) odrywa się od ściany oka.

Urazy mechaniczne
Urazy mechaniczne oka dzielimy na zam
knięte i otwarte. Urazy zamknięte to stłu
czenia oraz rany warstwowe (niepełnej gru
bości), jak również częste powierzchowne 
ubytki nabłonka rogówki (erozje). Wyróż
niamy także urazy otwarte (ryc. 1).

Objawy są  różne i  zależą od  ciężkości 
i rodzaju urazu. Charakterystyczne jest to, 
że  ciężkość urazu jest odwrotnie propor
cjonalna do występującego przy nim bólu. 
Drobne i z reguły szybko gojące się uszko

Fot. 1. Podbite oko, źródło: iStock

Fot. 2. Krwawienie w oku, źródło: iStock
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dzenia nabłonka rogówki (erozja rogówki) 
powodują silny ból. Natomiast poważne 
urazy, np. związane z penetracją i perfora
cją gałki ocznej, mogą mieć łagodniejsze 
objawy bólowe, ale stanowią zagrożenie 
dla integralności gałki ocznej i  prowadzą 
do całkowitej utraty widzenia. 

Możliwymi następstwami urazów zam
kniętych gałki ocznej są:
•	 obrzęk i krwiak powiek (krwiak okula

rowy),
•	wylew podspojówkowy (raczej bezbole

sny, bez pogorszenia ostrości wzroku),
•	 uszkodzenie tęczówki,
•	 krwistek (wylew krwi do przedniej ko

mory oka).
Objawy przy tego typu urazach to:
•	 pogorszenie ostrości wzroku,
•	menisk krwi w  przedniej komorze lub 

wypełnienie krwią całej komory,
•	 niewidoczne struktury tęczówki,
•	 krwawienie do  komory ciała szklistego 

częściowe lub całkowite,
•	 uszkodzenie siatkówki,
•	 pęknięcie naczyniówki (z pogorszeniem 

widzenia lub bezobjawowe),

•	 uszkodzenie tkanek miękkich i złamania 
kości twarzoczaszki.

Złamanie rozprężające oczodołu
Dotyczy zwykle dolnej ściany oczodołu, 
wkleszczeniu ulega tłuszcz oczodołowy, jak 
również mięsień prosty dolny.

Objawy przy takim urazie to:
•	 tkliwość i ból,
•	 obrzęk powiek,
•	 trzeszczenie podskórne,
•	 podwójne widzenie obuoczne (znika 

po zasłonięciu jednego oka),
•	 zapadnięcie gałki ocznej (początkowo jest 

maskowane przez obrzęk oczodołu),
•	 przemieszczenie gałki ocznej ku dołowi 

i ograniczona ruchomość czynna lub bier
na (zwłaszcza w pionowym kierunku),

•	 zaburzenia czucia podoczodołowego i wy
czuwalna deformacja brzegu kostnego 
oczodołu.

Postępowanie
1. Zbierz wywiad i zbadaj oczy. Bardzo waż

ne jest, aby nie uciskać gałek ocznych. Na
leży zbadać chorego w świetle dziennym 
lub z latarki kieszonkowej. 

2. Nie należy podawać pacjentowi doust
nie żadnych leków, pokarmów i płynów 
do czasu rozstrzygnięcia, czy chory nie 
będzie wymagał pilnej interwencji chi
rurgicznej w znieczuleniu ogólnym.

3. Zapobiegaj wymiotom, podaj np. meto
klopramid iv. 

4. Przed szczegółowym badaniem gał
ki ocznej przez specjalistę nie zakładaj 
zwykłego opatrunku na  oko, zwłaszcza 
uciskowego. Gałkę oczną należy zabez
pieczyć sztywną plastikową lub metalo
wą osłonką, aby pocieranie lub ucisk nie 
spowodowały pogorszenia.

5. W przypadku krwiaka powiek lub wybro
czyn spojówkowych zastosuj zimny okład 
z lodu (najlepiej przez 2448 h – zmniej
sza obrzęk), a następnie ciepły kompres 
(ułatwia wchłanianie się krwiaka). 

6. U  pacjenta z  wylewem krwi do  przed
niej komory oka należy transportować 
go z głową uniesioną pod kątem 30°. 

ciała obce 
wewnątrz-
gałkowe

pęknięcia gałki
(tępy uraz)

rany 
penetrujące 
(rana
wlotowa 
i wylotowa 
są w tym 
samym
miejscu)

rany perforujące
(rana wlotowa i wylotowa 
są w różnych miejscach),

Urazy
mechaniczne

otwarte

Ryc. 1. Rodzaje urazów mechanicznych otwartych
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7. W  przypadku złamania rozprężającego 
oczodołu należy zakazać pacjentowi wy
dmuchiwania nosa, unieść głowę przy le
żeniu i zastosować zimne okłady z lodu. 

Ciała obce wewnątrzgałkowe
Większość obrażeń spowodowana przez 
ciało obce wbite w rogówkę nie jest groźna 
i nie powoduje istotnego uszkodzenia wzro
ku. Najczęściej dochodzi do nich podczas 
prac, w  trakcie których powstają drobne 
fragmenty (odpryski) twardego materiału 
(np.: szlifowanie, wiercenie, praca z młot
kiem itp.). Zawsze należy wykluczyć obec
ność ciała obcego wewnątrz gałki ocznej. 

Postępowanie
 1.  Zbierz wywiad.
 2.  Wypłucz ranę i  worek spojówkowy 

0,9proc. NaCl lub wodnym roztworem 
soli mineralnych.

 3.  Wstępnie oceń uszkodzenia gałki ocznej 
(lokalizacja, rozmiary). Ciało obce tkwią
ce w załamku spojówki lub w spojówce 
tarczkowej usuń, płucząc lub używając 
zwilżonego wacika. Nie usuwaj ciała 
obcego wewnątrzgałkowego, nawet je
śli jego fragment wystaje z gałki ocznej. 

 4.  Zabezpiecz gałkę oczną opatrunkiem. 
Ranę z głęboko wbitym ciałem obcym 
zabezpiecz, aby się nie przemieszczał. 
Na czas transportu warto zasłonić drugie 
oko opatrunkiem – uniknie się współ
ruchów gałek ocznych. 

 5.  Podaj lek przeciwbólowy. Nie stosuj 
NLPZ, ponieważ mogą nasilać krwa
wienie. 

Urazy chemiczne
Oparzenia chemiczne to  pilne stany wy
magające szybkiej interwencji. Oparzenia 
oczu to  około 718% obrażeń zaopatry
wanych na szpitalnych oddziałach ratun
kowych. Ponad 80% z  nich to  oparzenia 
chemiczne. Ciężkość oparzeń oka zależy 
od  rodzaju działającej substancji, jej pH, 
stężenia i  zdolności przenikania w  głąb 
tkanek oraz czasu utrzymywania się jej 
kontaktu z powierzchnią oka. Im bardziej 

zasadowy lub kwaśny odczyn substancji 
działa na  oko, tym większych można się 
spodziewać uszkodzeń. Szczególnie nie
bezpieczne są  zasady, wnikają bowiem 
głębiej w  tkanki. Zasady wykazują duże 
powinowactwo do  tłuszczów, zmydlają 
kwasy tłuszczowe błon komórkowych, 
powodując zniszczenie komórki i jej śmierć. 
Dodatkowo jon wodorotlenowy niszczy 
międzykomórkowe struktury kolagenowe. 
Uszkodzone tkanki pobudzają reakcję 
zapalną i dochodzi do uwolnienia enzymów 
proteolitycznych. Wszystko razem prowadzi 
do powstania martwicy rozpływnej, która 
w ciągu 515 min obejmuje głębokie struk
tury gałki ocznej. Konsekwencjami oparzeń 
gałki ocznej zasadami mogą być wzrost 
ciśnienia śródgałkowego i rozwój zaćmy. 

Oparzenia chemiczne mogą powodo
wać: detergenty, rozpuszczalniki, wybiela
cze, środki dezynfekujące, amoniak, środ
ki do udrażniania rur, kosmetyki, nawozy 
sztuczne, pestycydy lub preparaty żrące. 

Oparzenie termiczne spowodowane jest 
głównie przez bezpośredni kontakt z roz
grzanymi płynami, roztopionymi metalami 
lub gorącymi gazami. Uszkodzenia ograni
czają się przeważnie do powierzchownych 
struktur oka. Promieniowanie ultrafioletowe 
powoduje punktowe uszkodzenia nabłonka 
rogówki. Silny ból pojawia się kilkanaście 
godzin po ekspozycji nieosłoniętych oczu, 
np. na łuk powstający w trakcie spawania, 
słońce (nad taflą wody, która odbija pro
mienie słoneczne lub na śniegu na dużych 
wysokościach), lampy w solarium lub inne 
źródła promieniowania UV. 

Objawy urazów chemicznych to:
•	 silny ból, łzawienie i skurcz powiek,
•	w przypadku łagodnych oparzeń kwasa

mi lub zasadami: 
– uszkodzenie nabłonka rogówki (od roz

sianych punktowych ubytków po cał
kowite zniszczenie nabłonka), 

– zmiany spojówkowe (obrzęk, prze
krwienie, wybroczyny),

– łagodna reakcja zapalna ze  strony 
przedniego odcinka błony naczynio
wej oka,
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– łagodny obrzęk powiek i  oparzenia 
skóry,

•	 ciężkie oparzenia powodują:
– duży obrzęk i  zblednięcie spojówki 

(przypomina ugotowane rybie mięso),
– oparzenie rąbka rogówki (i powstanie 

obszarów niedokrwienia),
– przymglenie rogówki z jej obrzękiem 

(przybiera porcelanowy wygląd – cał
kowity lub bardzo ograniczony wgląd 
w dalsze struktury oka),

– umiarkowana lub ciężka reakcja zapal
na w przednim odcinku błony naczy
niowej,

– wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego,
– oparzenia skóry wokół oczu.

Postępowanie
 1.  Płucz obficie oko ≥ 30  min wod

nym roztworem soli mineralnych, ewen
tualnie 0,9proc. NaCl. Jeśli jedynym 
dostępnym płynem jest niejałowa woda, 
to należy jej użyć, nie czekając na jało
wy płyn. Wodę z kranu można skiero
wać do oka złożonymi rękami. Wodę 
z prysznica można lać na oko pod ma
łym ciśnieniem. Wodą ze szklanki lub 
kubka należy wielokrotnie polewać oko 
przy głowie odchylonej do tyłu. Można 
użyć zestawu do wlewów kroplowych – 
dren połączony z butelką kierować tak, 
aby roztwór płuczący spływał do worka 
spojówkowego. 

 2.  Usuń widoczne ciała obce.

 3.  Załamki worka spojówkowego prze
trzyj zwilżonym wacikiem, aby usunąć 
wszystkie cząstki parzącej substancji. 

 4.  Oparzonego oka nie zasłaniaj opatrun
kiem, żeby nie ograniczać wypromienio
wania ciepła wyzwalającego się w reakcji 
egzotermicznej. 

 5.  Podaj ogólnie lek przeciwbólowy (pa
racetamol, NLPZ). 

Zapobieganie obrażeniom oczu 
Większości urazów oczu można zapobiec, 
np. nosząc odpowiedni sprzęt. Aby uniknąć 
urazu oka należy: 
1. Nosić okulary ochronne lub gogle. Ochro

na oczu jest szczególnie ważna podczas 
uprawiania sportów lub czynności, które 
narażają na większe ryzyko urazu oczu. 

2. Nosić odpowiednią ochronę oczu podczas 
używania chemikaliów, prac w ogrodzie, 
piłowania drewna lub używania elektro
narzędzi. 

3. Bezpiecznie przechowywać chemikalia. 
Umieścić detergenty, środki czyszczące, 
wybielacze i inne chemikalia poza zasię
giem dzieci. Chronić oczy podczas uży
wania środków czyszczących. 

4. Uważać na fajerwerki. Tylko dorośli po
winni się nimi zajmować. 

5. Nie korzystać ze wskaźników laserowych 
w niebezpieczny sposób, tzn. nie kierować 
go na czyjeś oczy i nie pozwalać dzieciom 
bawić się nimi. 

Podsumowanie
Perspektywy dla osób z  urazami oczu 
są  różne. Wczesna ocena przez okulistę 
i leczenie mogą znacznie poprawić rokowa
nie i pomóc uniknąć trwałej utraty wzro
ku. Wszystko zależy od kilku czynników: 
ilości czasu przed zabiegiem, ciężkości 
urazu i rodzaj urazu oka. Warto pamiętać 
o tym, że najważniejsze jest zabezpiecza
nie oczu przed wszystkimi czynnościami, 
które mogą potencjalnie powodować ura
zy. Edukacja w tym kierunku powinna być 
nieodzownym elementem.  q

Piśmiennictwo dostępne na stronie: 
www.ratownicy24.pl

Fot. 3. Prawidłowa metoda odwracania powieki górnej, źródło: (10)




