
Operáciu sivého zákalu nie je potrebné odkladať

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

Máte viac ako šesťdesiat rokov 
a máte pocit, že horšie vidíte? Po-
tom je možné, že vás trápi sivý zá-
kal. Toto časté ochorenie kompliku-
je život mnohým seniorom, pritom 
sa dá veľmi jednoducho vyriešiť. Na 
otázky pacientov k sivému zákalu 
odpovedá MUDr. Ján Sokolík, pri-
már Očného centra Sokolík v Tren-
číne, 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 dochá-
dza k  zníženiu priehľadnosti ľudskej 
šošovky, a to najčastejšie v dôsledku 
starnutia. Väčšinou sa objavuje vo ve-
ku 60 až 75 rokov a príznakom je za-
hmlené, zhoršené a skreslené videnie 
do blízka i do diaľky, a tiež citlivosť na 
svetlo. Sivý zákal nie je možné odstrá-
niť 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 zá-
kalu?

Ide o úplne bezpečný, bezbolestný 
a  rýchly chirurgický zákrok, ktorého 
nie je potrebné sa obávať. Počas ope-
rácie sa ľudská očná šošovka nahrá-
dza 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 okom vidí. V Oč-
nom centre Sokolík v Trenčíne je ope-
rácia sivého zákalu hradená všetkými 
zdravotnými poisťovňami. 

Môžem si vybrať z  rôzne kvalit-
ných vnútroočných šošoviek?

V Očnom centre Sokolík ponúkame 
kvalitné vnútroočné šošovky americ-
kého výrobcu Lenstec. Pacient má 
buď na výber monofokálne šošovky, 
ktoré mu po operácii zlepšia videnie 
na jednu vzdialenosť podľa jeho voľ-
by, alebo si môže zvoliť multifokálne 
vnútroočné šošovky, vďaka ktorým 
uvidí kvalitne do blízka i  do diaľky 
a úplne sa tak zbaví závislosti na oku-
liaroch. Vnútroočná šošovka zostáva 

v oku po celý život, už sa nevymieňa, 
preto má pacient jedinečnú možnosť 
výberu, ako sa bude po operácii poze-
rať na svet. 

Ovplyvňuje operáciu odstránenia 
sivého zákalu ročné obdobie?

Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu 
je možné podstúpiť v  ktoromkoľvek 
ročnom období. Dokonca už ustupu-
je i  trend, kedy pacienti na operácie 
nechceli chodiť v  lete. Už na druhý 
deň po operácii pacient operovaným 

okom vidí. Po operácii je síce nutné 
dodržiavať kľudový režim, ale to nijako 
nebráni bežným aktivitám.

Prečo prísť na operáciu ku Vám, 
do Očného centra Sokolík?

V  Očnom centre Sokolík sme 
úspešne uskutočnili už viac ako 
10  000 vnútroočných operácií, čo 
svedčí o obrovskej dôvere pacientov. 
Teší ma, že sú medzi nimi i naši prí-
buzní a známi. Najväčšia odmena za 
našu prácu je spokojný pacient, ktorý 
nás odporučí ďalej svojim blízkym, 
priateľom, a tí opäť ďalej a ďalej. Je 
to zásluha celého kolektívu. Pacien-
ti oceňujú nielen výborný výsledok 
práce, ale i rodinné prostredie centra 
a profesionálny, a zároveň ľudský prí-
stup celého personálu ku každému 
pacientovi. To všetko je dôvod, prečo 
prísť práve k nám.

Ochorenie sietnice je vždy 
veľmi závažné a  často ne-
vratné, môže viesť až k stra-
te zraku. Dôležitá je včasná 
diagnostika a  neodkladné 
začatie liečby. 

Mnoho ochorení sietnice 
vo svojom počiatku prebieha 
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 od-
haliť mnoho očných ochorení 
v  počiatočnom štádiu, kedy 
pacient ešte žiadne príznaky 
nepociťuje. 

„OCT angiografia je revoluč-
ná zobrazovacia metóda sietni-
ce, ktorá oproti štandardnému 
OCT zobrazuje nielen stav jed-
notlivých vrstiev sietnice, ale 
zároveň i  funkčnosť všetkých 
jej štruktúr,“ vysvetľuje MUDr. 
Dana Černohubá, odborná le-
kárka Očného centra Sokolík, 
ktoré sa špecializuje na liečbu 
sietnice a  sklovca. Špeciálne 
skenovanie sietnice dokáže 
odhaliť závažné ochorenie siet-
nice (diabetická retinopatia), 
ochorenie makuly, odchlípenie 
sietnice a ďalšie degeneratívne 
zmeny na sietnici. Vyšetrenie 
pomocou OCT angiografie je 
rýchle, bezpečné, naviac úplne 
bezbolestné a bez vnútrožilné-
ho použitia kontrastných látok. 

Očné centrum Sokolík má 
špecializované centrum pre 
liečbu ochorení sietnice (tzv. 
vitreoretinálne centrum), 
v  rámci ktorého pacient získa 
kompletnú starostlivosť na 
jednom mieste – od diagnos-
tiky až po následnú chirurgic-
kú liečbu. „Pracovísk, ktoré sa 
zaoberajú komplexnou liečbou 
sietnice je v súčasnej dobe veľ-

mi málo a  pacienti tak často 
musia čakať až pol roka na ob-
jednanie. Bohužiaľ pri ochorení 
sietnice si pacienti čakanie ne-
môžu dovoliť. V našom centre 
máme pre ochorenie sietnice 
pre pacientov minimálne ob-
jednávacie lehoty a najmoder-
nejšie diagnostické a liečebné 
prístroje,” hovorí MUDr. Dana 
Černohubá.  

50% ľudí 
nad 65 rokov

70% ľudí 
nad 75 rokov

Sivým zákalom trpí

Šanca vybrať si, 
ako sa po zákroku
budete pozerať 
na svet, je pri operácii sivého 
zákalu úžasný bonus.“

NÁVRAT DO SVETA FARIEB
Očné centrum Sokolík je súkromné centrum, 
ktoré poskytuje očnú zdravotnú starostlivosť 
už od roku 2010. Poskytujeme vysokú kvalitu 
operácií a vyšetrení, garantovanú výborným 
technickým zázemím a excelentnými operatérmi.

POISTENCI ZP UNION MAJÚ OCT VYŠETRENIE V HODNOTE 30 EUR ZDARMA!

Váš zrak bude v Očnom centre Sokolík 
v tých najlepších rukách!

• Vyšetrenie a operácia sivého zákalu
• Liečba sietnice a sklovca
• Liečba zeleného zákalu
• Liečba vekom podmienenej makulárnej 
   degenerácie (VPMD)
• Preventívne komplexné vyšetrenie
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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. 

VOLAJTE  
0904 146 537 

Očné centrum Sokolík, s.r.o.
Jilemnického 532/2
budova ALFA (bývalý Slovakotex)
Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk
www.ocnesokolik.sk
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