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Streszczenie:
Celem pracy jest przedstawienie najczęstszych zaburzeń okulistycznych należących do chorób cywilizacyjnych. Wiążą się one ze zmianami w ota-
czającym środowisku. Są wśród nich następujące choroby: retinopatia wcześniaków, krótkowzroczność, choroby alergiczne oczu, suche oko. Omó-
wiono czynniki ryzyka rozwoju zmian ocznych, etiologię, objawy i postępowanie lecznicze. Retinopatia wcześniaków jest związana z gwałtownym 
postępem neonatologii. Stanowi jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty obuocznej u dzieci. Krótkowzroczność jest problemem zdrowotnym zwią-
zanym ze znaczną częstością występowania i ryzykiem innych powikłań ocznych. Ryzyko powikłań rośnie ze stopniem zaawansowania krótkowzrocz-
ności. Objawy alergii ocznej są jedną z częściej spotykanych i przewlekle leczonych patologii. Powodują różne powikłania pogarszające widzenie. 
Suche oko jest związane z zaburzeniami filmu łzowego pochodzenia miejscowego i /lub ogólnego. Wzrastająca liczba różnych czynniki ryzyka zwią-
zanych z trybem życia powoduje częste występowanie objawów suchego oka. 
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Summary:
The aim of this paper is to present the most often of ocular abnormalities adherent to civilization diseases. They are associated with changes in the 
surrounding environment. These include the following diseases: retinopathy of prematurity, myopia, ocular allergy and dry eye. To review risk factors 
for ocular changes, aetiology, symptoms and treatment procedure. Retinopathy of prematurity is connected with the sudden progress of neonato-
logy. It is one of the most common causes of binocular blindness in children. Myopia is a health problem associated with a significant prevalence 
and risk of other complications of the eyes. The risk of complications increases with the severity of myopia. 
Symptoms of ocular allergies are one of the most common pathologies which need chronic treatment. They cause various complications, deterio-
rating vision. Dry eye is associated with impaired tear film of local origin and/or general. The increasing number of different risk factors related to 
lifestyle causes frequent symptoms of dry eye.
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