
Objednajte sa, sMe tU PRe VÁs!

POIstenCI ZP UnIOn MajÚ OCt VYŠetRenIe V HOdnOte 25 eUR ZdaRMa!!

V Očnom centre Sokolík sme plne pripravení postarať sa o váš zrak! 
Nezabúdajte na zdravie svojich očí a neodkladajte zbytočne vyšet-
renie či operáciu. Ak pociťujete zhoršenie videnia, dlho ste neboli 
na preventívnom vyšetrení alebo vás čaká operácia sivého zákalu, 
objednajte sa ku nám hoci i hneď teraz!

ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

OPERÁCIU SIVÉHO ZÁKALU NIE JE TREBA ODKLADAŤ
Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal.
Toto časté ochorenie komplikuje život mnohým seniorom, pritom sa dá veľmi jednoducho vyriešiť.
Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík
v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje. 

Čo je to sivý zákal a podľa čoho
pacient spozná, že ho má?
Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza     
k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky, 
a to najčastejšie v dôsledku starnutia. 
Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75 
rokov a príznakom je zamlžené, zhoršené 
a skreslené videnie do blízka i do diaľky a 
tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je 
možné odstrániť inak ako operáciou a 
neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient 
by teda operáciu nemal odkladať a mal 
by ju podstúpiť vo chvíli, kedy ho sivý 
zákal obmedzuje v bežnom živote.

Ako prebieha operácia sivého 
zákalu?
Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a 
rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je 

potrebné sa obávať. Počas operácie sa 
ľudská očná šošovka nahrádza umelou 
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a 
vykonáva sa miestnym znecitlivením 
kvapkami. Oko je do druhého dňa zakryté 
náplasťou a po jej zložení už pacient        
na oko vidí. V Očnom centre Sokolík            
v Trenčíne je operácia sivého zákalu 
hradená všetkými zdravotnými              
poisťovňami. 

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných 
vnútroočných šošoviek?
V  Očnom centre Sokolík ponúkame       
kvalitné vnútroočné šošovky amerického 
výrobcu Lenstec. Pacient má buď               
na výber monofokálne šošovky, ktoré mu 
po operácii zlepšia videnie na jednu 
vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si 
môže zvoliť multifokálne vnútroočné 

šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne        
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví 
závislosti na okuliaroch. Vnútroočná 
šošovka zostáva v oku na celý život, už sa 
nevymieňa, preto má pacient jedinečnú 
možnosť výberu, ako sa bude po operácii 
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je 
možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom 
období. Dokonca už ustupuje i trend, 
kedy pacienti na operácie nechceli chodiť 
v lete. Už na druhý deň po operácii 
pacient na operované oko vidí.                   
Po operácii je síce nutné dodržiavať 
kľudový režim, ale to nijako nebráni 
bežným aktivitám.

„ŠANCA VYBRAŤ SI, AKO SA PO ZÁKROKU
BUDETE POZERAŤ NA SVET, JE PRI OPERÁCII

SIVÉHO ZÁKALU ÚŽASNÝ BONUS.“

POMÁHAME VÁM VIDIEŤ
JASNÝ SVET

OPERÁCIA SIVÉHO ZÁKALU
JE PLNE HRADENÁ VŠETKÝMI
ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI. 

VOLAJTE:
TEL.: 032/65 56 060
MOBIL: 0904 146 537
WWW.OCNESOKOLIK.SK

OCT VYŠETRENIE ZDARMA
PRE OSOBY STARŠIE AKO
65 ROKOV
Objednajte sa na preventívne vyšetre-
nie do 31.10.2017 a po predložení 
tohto kupónu získajú pacienti
poisťovne Dôvera naviac ZDARMA OCT 
vyšetrenie v hodnote 25 EUR a pacienti 
poisťovní VšZP a Union OCT vyšetrenie 
za zvýhodnenú cenu 10 EUR. OCT 
vyšetrenie nie je NIKDY hradené z 
verejného zdravotného poistenia. 
Pri objednaní uveďte:
„TRENČIANSKE ECHO“.

Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný 
lekár dokáže včas zachytiť očné ochorenie 
ako je makulárna degenerácia, zelený zákal, 
nádorové ochorenie oka alebo opuch na 
sietnici u pacientov s cukrovkou. Presným 
meraním je možné sledovať i následný vývoj 
ochorenia a účinnosť zavedenej terapie. 

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA  
(bývalý Slovakotex)
Trenčín

recepcia@ocnesokolik.sk
www.ocnesokolik.sk

VOLAJTE: 
0904 146 537

Ochorenie sietnice je potrebné podchytiť včas, 
hrozí i strata zraku!

NEODKLADAJTE OPERÁCIU SIVÉHO ZÁKALU!
Máte viac ako šesťdesiat 

rokov a máte pocit, že hor-
šie vidíte? Potom je možné, 
že vás trápi sivý zákal. Toto 
časté ochorenie komplikuje 
život mnohým seniorom, 
pritom sa dá veľmi jednodu-
cho vyriešiť.

Sivý zákal nie je možné 
odstrániť inak ako operáciou 
a neexistuje iný spôsob jeho 
liečby.

„Ide o  úplne bezpečný 
a  rýchly chirurgický zákrok, 
ktorého nie je potrebné sa 
obávať. Operácia trvá asi 15 
minút a je úplne bezbolest-

ná. Vykonáva sa miestnym 
znecitlivením kvapkami. Oko 
je do druhého dňa zakryté 
náplasťou a po jej zložení už 
pacient okom vidí,” hovorí 
MUDr. Ján Sokolík, primár 
Očného centra Sokolík, ktoré 
sa na liečbu a operácie sivého 
zákalu špecializuje a dodáva: 
„Pacient by teda operáciu 
nemal odkladať a  mal by ju 
podstúpiť vo chvíli, kedy ho 
sivý zákal obmedzuje v  bež-
nom živote. V Očnom centre 
Sokolík v Trenčíne je operácia 
sivého zákalu hradená všet-
kými zdravotnými poisťovňa-
mi.”

Počas operácie sa ľud-
ská očná šošovka nahrádza 
umelou šošovkou, ktorá zo-
stáva v oku po celý život, už 
sa nevymieňa. Typ vnútrooč-
ných šošoviek sa volí s ohľa-
dom na problém a požiadav-
ky pacienta na videnie. Čím 
ďalej viac pacientov si uve-
domuje, že vďaka operácii 
sivého zákalu majú možnosť 
si vybrať, ako sa budú poze-
rať na svet po zákroku. I pre-
to mnoho z  nich na svojich 
očiach nešetrí a pri operácii 
si priplatia za prémiové či 
nadštandardné vnútroočné 
šošovky. 

Ochorenie sietnice je 
vždy veľmi závažné a často 
nevratné, môže viesť až 
k  strate zraku. Dôležitá je 
včasná diagnostika a neod-
kladné začatie liečby. 

Mnoho ochorení sietnice 
vo svojom počiatku prebie-
ha skryto a až v pokročilom 
štádiu sa prejaví zhoršeným 
videním, ktoré však v tú chvíľu 
už nie je možné napraviť, iba 
spomaliť. Každý po 35. roku 
života by teda mal podstúpiť 
špeciálne vyšetrenie sietnice 
(tzv. OCT angiografiu), ktorá 
dokáže odhaliť závažné ocho-
renie sietnice v počiatočnom 
štádiu, kedy pacient ešte 

žiadne príznaky nepociťuje. 
Vyšetrenie pomocou OCT 
angiografie je rýchle, bezpeč-
né, naviac úplne bezbolestné 
a bez vnútrožilného použitia 
kontrastných látok.

Očné centrum Sokolík má 
špecializované centrum pre 
liečbu sietnice, v rámci ktoré-
ho pacient získa kompletnú 
starostlivosť na jednom mies-
te – od diagnostiky až po ná-
slednú laserovú liečbu. „Pra-
covísk, ktoré sa zaoberajú 
komplexnou liečbou sietnice 
je v súčasnej dobe veľmi málo 
a pacienti tak často musia ča-
kať až pol roka na objednanie. 
Bohužiaľ pri ochorení sietnice 
si pacienti čakanie nemôžu 

dovoliť. V našom centre má-
me pre ochorenia sietnice pre 
pacientov minimálne objed-
návacie lehoty a najmoder-
nejšie diagnostické a liečeb-
né prístroje”, hovorí MUDr. 
Dana Černoubá, špecialistka 
na liečbu sietnice a sklovca 
Očného centra Sokolík.  

Očné centrum Sokolík 
je jedným z dvoch špeciali-
zovaných pracovísk v Tren-
čianskom kraji, ktoré môžu 
poskytovať biologickú liečbu 
sietnice pomocou vnútro-
očných injekcií s anti-VEGF 
preparátom do sklovca. Na 
poskytovanie tejto liečby má 
zmluvy so všetkými zdravot-
nými poisťovňami.

V oblasti očného lekárstva sú najohrozenejšou skupi-
nou seniori. Preto sú u osôb nad 60 rokov dôležité pravi-
delné preventívne prehliadky zraku, a to i vtedy, keď žiad-
ny problém pacient nepociťuje. V  tomto veku sa môžu 
objavovať rôzne vážne očné ochorenia.

Vážne očné ochorenia 
ohrozujúce seniorov

Je závažné ochorenie ciev očnej 
sietnice dôsledkom zle liečenej 
cukrovky. Vysoká hladina cukru 
v krvi spôsobuje upchatie či po-
škodenie drobných ciev, ktorými 
je sietnica pretkaná. Dochádza 
tak k  nedostatočnému prekr-
veniu či opuchu sietnice, ktoré 
spôsobuje zhoršené videnie až 
po stratu zraku. 

Diabetická retinopatia

Patrí k  častým očným ocho-
reniam, ktoré je však veľmi zá-
važné a  býva nazývané i „tichý 
zlodej zraku“. Dôvodom je, že 
pri zelenom zákale dochádza 
k postupnej degenerácii a odu-
mieraniu zrakového nervu, 
avšak pacient žiadne príznaky 
nepociťuje. 

Zelený zákal 
(odborne Glaukóm)

Vzniká najčastejšie dôsledkom 
starnutia ľudskej očnej šošovky 
a  väčšinou postihuje osoby vo 
veku 60 až 75 rokov. Pri sivom 
zákale dochádza k zakaleniu 
ľudskej očnej šošovky, čo bráni 
prieniku svetelných lúčov na 
sietnicu, a človek to vníma, ako 
keby videl cez hmlu. 

Sivý zákal 
(odborne Katarakta)

Patrí k  najzávažnejším ochore-
niam sietnice a  je najčastejšou 
príčinou ťažkej straty zraku až 
slepoty u  starších ľudí. Pri ma-
kulárnej degenerácií dochádza 
k  postihnutiu tzv. žltej škvrny 
(centrálna časť očnej sietnice). 

Vekom podmienená 
makulárna degenerácia 

(VPDM)


