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ROZDIEL JE VIDIEŤ. ROZDIEL JE UVEA.
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„Vďaka zraku spoznávame svet okolo seba 
a určujeme, kam sa náš život bude uberať. 
Brožúru, ktorú máte pred sebou, vytvorili 
spoločne moji kolegovia v UVEA Mediklinik, 
aby vám pomohli lepšie porozumieť 
dôležitým informáciám, s ktorými sa 
môžete stretnúť počas návštevy, vyšetrenia 
či operácie očí na najmodernejšej klinike 
na Slovensku. Ak máte chvíľu, potom prosím 
prijmite moje pozvanie k jej čítaniu.“

MUDr. Michal Králik
konateľ očnej kliniky 
UVEA Mediklinik
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Operácia očí je zákrok, 
ktorý si vyžaduje dôveru 
v schopnosti operatéra. 
Skúsený tím našich lekárov 
sa o vaše oči postará tak, 
akoby boli ich vlastné.

TÍM LEKÁROV TÍM LEKÁROV
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Doktorka Iveta Katuščáková je odborníčka  
na excimerové zákroky, detskú oftalmológiu  
a operácie škúlenia (strabizmu). Okrem 
vysokej odbornosti je doktorka Katuščáková 
známa aj svojím milým a citlivým prístupom. 
V minulosti pôsobila niekoľko rokov na očnej 
klinike Univerzitnej nemocnice v Martine, 
kde sa zaoberala diagnostikou ochorení 
predného a zadného segmentu oka, 
extraokulárnymi chirurgickými výkonmi 
a plastickými operáciami. 

Zakladateľ a medicínsky riaditeľ očnej 
kliniky UVEA Mediklinik Peter Žiak pôsobí 
ako prednosta očnej kliniky Univerzitnej 
nemocnice v Martine, kde pracuje už od 
ukončenia štúdia v roku 1989. Doktor Žiak 
patrí k odborníkom, ktorí zásadne prispeli 
k bezpečnej a efektívnej očnej chirurgii 
na Slovensku. Špecializuje sa na laserové 
a vnútroočné operácie, ako aj na laserové 
operácie sivého zákalu s využitím umelých 
vnútroočných šošoviek.

Doktor Anders Holm pochádza z Nórska. 
Na Slovensko prišiel v roku 2008. Už ako 
študent Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Martine vykonával odbornú prax 
v očnej klinike UVEA Mediklinik, kde našiel 
špičkové vybavenie a profesionálny prístup 
porovnateľný s renomovanými škandinávskymi 
pracoviskami. Práve to ho presvedčilo ďalej 
pracovať na Slovensku. Zameriava sa najmä
na ambulantné očné vyšetrenia a refrakčnú 
chirurgiu s použitím femtosekundového lasera. 

Doktor Jaroslav Nikel je dlhoročný odborník 
na sivý zákal a zákroky excimerovým laserom. 
Refrakčnou chirurgiou oka sa zaoberá už 
od roku 1995. Konkrétne na operácie predného 
segmentu oka, vrátane transplantácie rohoviek. 
Mnoho skúseností získal na očnej klinike 
v Banskej Bystrici, kde pôsobil do roku 2009. 
Je členom Slovenskej oftalmologickej 
spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory 
a Českej lekárskej komory.

Doktorka Viola Lešková sa špecializuje 
na ochorenia sietnice, diagnostiku a liečbu 
očných ochorení ako vekom podmienenú 
degeneráciu makuly a diabetickú retinopatiu. 
V roku 1997 začala pracovať na očnej klinike 
v Banskej Bystrici. Od roku 2009 sa aktívne 
zaoberá intravitreálnou farmakologickou 
liečbou ochorení sietnice a laserovou liečbou 
sietnice. Doktorka Lešková pracuje dlhoročne 
ako investigátor na viacerých medzinárodných 
multicentrických klinických štúdiách.

Doktor Juraj Halička ukončil štúdium PhD. 
na Ústave patologickej fyziológie Jesseniovej 
lekárskej fakulty v Martine a následne 
začal pracovať ako lekár oftalmológ. Počas 
doktorandského štúdia intenzívne pracoval 
v neurovedeckom výskume a v tomto smere 
pokračuje aj naďalej. Na očnej klinike UVEA 
Mediklinik sa zaoberá výskumom a liečbou 
amblyopie pomocou 3D virtuálnej reality 
na zariadení Oculus Rift.

Zakladateľ očnej kliniky UVEA Mediklinik, 
doktor Michal Králik, absolvoval Jesseniovu 
lekársku fakultu v Martine. Počas štúdia sa 
začal intenzívne zaujímať o odbor oftalmológia 
a spolu s doktorom Žiakom spolupracoval 
na výstavbe novej súkromnej kliniky v Martine. 
Po otvorení kliniky sa okrem očných vyšetrení 
zaoberá operáciami na femtosekundovom 
laseri, riadi odborné procesy a ako konateľ 
dbá na dodržiavanie štandardov na klinike.

Doktor Rastislav Vida ukončil vysokoškolské 
štúdium v roku 1998 na Lekárskej fakulte 
Univerzity Palackého v Olomouci. Po skončení 
štúdia nastúpil na Očnú kliniku v Banskej 
Bystrici, kde pôsobil až do roku 2015. Atestáciu 
z oftalmológie absolvoval v roku 2001 a v roku 
2007. Je špecialistom na diagnostiku a liečbu 
ochorení sietnice a sklovca, pričom od roku 
2009 pracoval ako vitreoretinálny chirurg. 
Rutinne vykonáva operácie sivého zákalu 
a venuje sa aj refrakčnej laserovej chirurgii.

Doktorka Alexandra Sedláková pracuje 
od roku 2009 v Univerzitnej nemocnici 
v Martine a od roku 2015 aj v Očnej klinike 
UVEA Mediklinik. Po dobu štyroch rokov 
je zaradená na špecializovanom pracovisku 
očnej ambulancie, kde sa intenzívne zaoberá 
ochoreniami sietnice. Je odborníčkou 
na diagnostiku a liečbu sietnice, laserovú 
koaguláciu a na intravitreálnu aplikáciu liečiv 
pri sietnicových ochoreniach.

MUDr. Iveta Katuščáková MUDr. Peter Žiak, PhD. 

MUDr. Viola LeškováMUDr. Jaroslav Nikel

MUDr. Anders Rustand Holm

MUDr. Juraj Halička, PhD. MUDr. Michal Králik

MUDr. Rastislav Vida MUDr. Alexandra Sedláková

UVEA Mediklinik je 
špičkovým pracoviskom 
na európskej úrovni. 
Medicínsky tím pod 
vedením doktora 
Žiaka je pre vás 
garantom odbornosti 
a najlepšej možnej 
starostlivosti.

VIAC O TÍME NÁJDETE NA
WWW.UVEA.SK/TIM

TÍM LEKÁROV TÍM LEKÁROV

Doktorka Lenka Jurečeková ukončila štúdium 
na Jeseniovej lekárkej fakulte v roku 1996. 
Následne pracovala ako odborná asistentka 
na Očnej klinike v Martine v oblasti vedeckej 
a pedagogickej činnosti. Od roku 2001 pracuje 
ako oftalmológ s bohatými skúsenosťami 
v diagnostike očných ochorení so zameraním 
na diagnostiku a liečbu glaukómového 
ochorenia. Je členkou Slovenskej lekárkej 
komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti 
a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

MUDr. Lenka Jurečeková
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Naším krédom je, že pomôcť 
sa dá každému. A preto sa 
ku každej diagnóze staviame 
s maximálnym nasadením 
a zodpovednosťou. Vážime si 
dôveru, ktorú do nás pacienti 
vkladajú.
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Uvedomujeme si, aký veľký je vplyv očných 
ochorení na kvalitu života. V centre našej 
pozornosti stojí preto spokojnosť pacientov. 
Naši koordinátori zdravotnej starostlivosti 
sa postarajú o vaše pohodlie a ponúknu vám 
bezplatné občerstvenie počas vyšetrenia 
a odvoz domov po operačnom zákroku.

UVEA Mediklinik sa podieľa na zvyšovaní kvality 
vzdelávania študentov Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Martine.  
Pre ústav biofyziky a očnej kliniky Univerzitnej 
nemocnice v Martine sprostredkúvame výučbu 
medikov, ktorým umožňujeme vyskúšať   
si v praxi tie najmodernejšie technológie,  
ktoré sú momentálne vo svete dostupné.

Vďaka špičkovému technologickému vybaveniu 
je UVEA Mediklinik najlepšou voľbou 
pre pacientov, ktorých stav je komplikovaný 
alebo vážny. Vieme pomôcť aj pacientom, 
ktorých iné očné kliniky odmietli ako 
nevhodných kandidátov na zákrok. Viac než 
98 % ľudí, ktorí nás navštívia, sú operovateľní 
a vždy im poskytneme najúčinnejší a pre nich 
najvhodnejší liečebný postup.

Rozvíjame mladé talenty. 

Hľadáme optimálne riešenie 
pre každého pacienta.

Sme tu na to, aby sme vám pomohli a poradili. 
Preto vám radi venujeme dostatok času  
na vysvetlenie všetkých fáz liečby a možných 
rizík. Odovzdáme vám všetky potrebné 
informácie a zhovárame sa s vami dovtedy, 
kým nezodpovieme všetky vaše otázky. 
Chceme, aby ste liečbu alebo operáciu 
podstupovali maximálne informovaní, 
pokojní a pripravení.

Zodpovieme všetky vaše otázky.

Záleží nám na vašej spokojnosti. 
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Prostredie má veľký vplyv 
na to, ako sa pacienti cítia 
od vyšetrenia až po samotný 
zákrok. Našu kliniku sme 
preto navrhli tak, aby ste 
sa u nás cítili príjemne 
a uvoľnene.
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Poznáme vaše pocity pred operáciou. Preto je 
náš operačný trakt koncipovaný s maximálnym 
dôrazom na pokoj a bezpečie. Jeho súčasťou 
sú dve izby s vlastným sociálnym zariadením 
a stanovišťom pre dozerajúci personál. Výbava 
týchto izieb tvorí nadštandard terapeutických  
aj osobných potrieb pacienta.

UVEA Mediklinik je postavená na základe 
osobitného projektu, ktorý spĺňa najprísnejšie 
požiadavky EÚ na vysokošpecializované 
zdravotnícke zariadenie najvyššieho typu  
so zameraním na oftalmológiu. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie medicínskeho 
prostredia, ktoré kladie dôraz na funkčnosť, 
účelnosť, spĺňa hygienické normy a vynikne   
aj svojou estetikou. 

NAVŠTÍVTE VIRTUÁLNU PREHLIADKU  
WWW.UVEA.SK/PREHLIADKA
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„Príjemné priestory majú veľký vplyv na pohodu 
pacientov a personálu. Keď sa ľudia cítia dobre, 
je ľahšie vytvoriť vzťah dôvery a pozitívnej 
energie. Pri zariaďovaní interiéru kliniky sme 
spolu s tímom UVEA zvolili prírodné materiály 
a čisté línie, budovu sme vybavili jednoduchým 
orientačným systémom a ozdobili ju príjemnou 
kombináciou farieb. Súhra týchto faktorov 
upevňuje pocit bezpečia a pohody.“

MgA. Lenka Plívová, Dis.
dizajn výrobkov a interiérov

Interiér našej 
kliniky vznikal 
v úzkej spolupráci 
s dizajnérkou  
Lenkou Plívovou. 

FOTOGRAFIE KLINIKY NÁJDETE NA 
WWW.UVEA.SK/FOTOGALERIA

PROSTREDIEPROSTREDIE
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Ani najvyspelejšia technológia 
nenahradí odborné znalosti, 
operačné schopnosti 
a skúsenosti chirurgov. 
Kvalitné technológie nám 
však pomáhajú dosahovať 
najlepšie možné výsledky.
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VIAC O TECHNOLOGIÁCH NÁJDETE NA
WWW.UVEA.SK/TECHNOLOGIE

Náš medicínsky 
tím používa 
najkvalitnejšie 
technické vybavenie, 
ktoré je vo svete 
dostupné. Výber 
prístrojov sme dlho 
a detailne zvažovali, 
kým sme našli 
to najlepšie, čo svetový 
trh ponúka. 

Ako prvé a jediné pracovisko na Slovensku 
prevádzkujeme kombinovaný femtosekundový 
laser Victus nemeckej firmy Technolas. Jeho 
výhodou je vysoká presnosť a šetrnosť ku 
tkanivám oka. Jeho výhodou je využiteľnosť 
pri viacerých operačných metódach, napríklad 
pri operácii sivého zákalu, metódach FEMTO 
LASIK, INTRACOR a ďalších. Spoločnosť 
Technolas si vybrala UVEA Mediklinik ako svoje 
referenčné a školiace pracovisko.

Operačná sála kliniky UVEA je vybavená 
v súčasnosti najlepším mikroskopom 
pre mikrochirurgiu oka na svete. Špičková 
nemecká optika umožňuje excelentnú 
vizualizáciu štruktúr oka a tým priamo 
zvyšuje kvalitu aj bezpečnosť operačných 
výkonov. K mikroskopu patrí aj unikátny 3D HD 
stereoskopický live a záznamový systém. 
Tento systém je v Európe unikátny a bol 
vyvinutý špeciálne pre potreby kliniky UVEA.

Laser nemeckej firmy Schwind je v súčasnosti 
jedným z najlepších excimerových laserov  
na svete. Dokáže sledovať presné pohyby oka 
až 1050-krát za sekundu a extrémne rýchlo 
a presne vykonať korekciu krátkozrakosti, 
astigmatizmu aj ďalekozrakosti. 

Constellation Vision System je najmodernejšia 
operačná stanica, ktorá rozširuje možnosti 
operatéra pri špecifických zákrokoch 
v prednom a zadnom segmente oka. Prístroj 
obsahuje posledné technologické výdobytky 
nevyhnutné pre väčšinu mikrochirurgických 
operácií v oftalmológii a zabezpečuje presnosť, 
bezpečnosť a efektivitu operačných zákrokov. 
Na našej očnej klinike je využívaný hlavne 
na  odsatie skalenej alebo čírej šošovky.

Unikátny sledovací systém Callisto Eye 
bol ako prvý na území Česka a Slovenska 
inštalovaný práve na našej klinike. Umožňuje 
presné umiestnenie vnútroočnej šošovky  
v oku počas operácie tak, že do mikroskopu 
operatéra premieta počítačom generované 
lokalizačné značky. Sleduje a prispôsobuje 
sa pohybom oka. Pre pacienta je tento prístroj 
zárukou bezpečnosti a presnosti.

Laser predstavujúci najnovšiu technológiu, 
ktorá sa používa na odstránenie zákalov 
sklovca, tzv. očné mušky. V Európe je takýchto 
zariadení iba osem a jeden z nich používame 
práve na našej očnej klinike. Technika zákroku 
sa radí medzi veľmi bezpečné.

Femtosekundový laser Victus 

Mikroskop Zeiss LUMERA 700 

Excimerový laser Amaris 750S 

Alcon Constellation 

Sledovací systém Callisto Eye 

YAG laser Ellex 
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Žiadne dve oči na svete, 
ani oči s rovnakými 
dioptriami, nie sú identické. 
Podrobné informácie 
o vašich očiach sú preto 
kľúčom k úspešnému 
operačnému zákroku.
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Zmyslovým orgánom zraku je oko.
Svetlo najskôr dopadá na rohovku, číre tkanivo 
bez ciev. Ako transparentná, rovnomerne 
vyklenutá časť oka je rohovka dôležitá pri lome 
svetla. Ďalšou súčasťou oka je dúhovka. Práve 
tu sa nachádza pigment, ktorý určuje farbu 
našich očí. Optickým systémom vo vnútri oka 
je šošovka, ktorá je zodpovedná za správne 
zaostrenie svetelných lúčov na sietnicu. 
Šošovka môže svojou elasticitou meniť lom 
svetla, čo je potrebné pri videní do blízka. 

Táto funkcia sa volá akomodácia. Svetlo 
napokon dopadá na sietnicu, kde ležia 
fotoreceptory, ktoré prijímaním svetelných 
podnetov umožňujú videnie. Vnútorný priestor 
oka je vyplnený sklovcom, priehľadnou 
rôsolovitou hmotou.

Pre zmyslové vnímanie 
zraku sú potrebné 
časti tvoriace optický 
systém oka. Práve tie 
sústreďujú svetelné 
lúče tak, aby ohnisko 
bolo presne na sietnici.

Sietnica: diaľnica s miliónmi rýchlych pruhov.
Je pokrytá miliónmi svetlocitlivých buniek, 
ktoré podľa funkcie delíme na tyčinky a čapíky. 
Keď tieto bunky podráždi svetlo, vyšlú 
nervové signály do zadnej časti mozgu 
a my si uvedomíme obraz, ktorý sme práve 
videli. Tyčinky zachytávajú pohyb a čiernobiely 
kontrast, vďaka nim vidíme aj v šere. Čapíky  
sú sústredené prevažne v oblasti žltej škvrny   
a umožňujú nám rozlišovať farby.

Prečo máme dve oči?
Na rozdiel od bájneho jednookého kyklopa 
máme obrovskú výhodu: vďaka dvom očiam 
vieme správne odhadnúť vzdialenosť a vidíme 
priestorovo. 

Rohovka

Žltá škvrna

Slepá škvrna

Optický nerv

Dúhovka

Šošovka

STAVBA OKA AKO VIDÍME?

Sietnica

Sklovec
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Krátkozrakosť (myopia) 
Oko krátkozrakého človeka je buď dlhšie ako 
má byť, alebo je jeho rohovka zakrivená viac  
ako treba. Svetlo v oku sa preto sústredí  
do bodu pred sietnicou a nie do bodu na nej,   
a vytvára tak rozmazaný obraz pri pohľade  
do diaľky. Najčastejšou príčinou krátkozrakosti 
je dedičnosť a práca, pri ktorej sledujete 
predmety zblízka, napríklad práca s počítačom 
(ideálna vzdialenosť očí od obrazovky je 60 cm).

Starnúce oči (presbyopia)
Presbyopia je súčasťou bežného procesu 
starnutia a prejavuje sa najmä ako neschopnosť 
zaostriť na blízke predmety, ktoré sa potom 
javia rozmazané. Vnútroočná šošovka vekom 
stráca pružnosť a schopnosť meniť tvar, preto 
sa ohnisko oka nepresúva pri zmene pohľadu 
z diaľky na blízko tak, ako by sa malo. Prvé 
príznaky starnúceho oka môžeme zaregistrovať 
už vo veku 40-45 rokov. Ľudia s presbyopiou 
často nevedomky držia objekty ďalej od očí, 
nakoniec je však ruka prikrátka a prichádzajú 
na rad okuliare na čítanie. Aj keď proces 
starnutia oka nie je možné zastaviť, operácia 
dokáže zabezpečiť zlepšenie videnia a zvýšenie 
komfortu skoro pre každého pacienta 
s presbyopiou.

Ďalekozrakosť (hypermetropia) 
Pri ďalekozrakosti je oko buď kratšie, alebo 
je rohovka zakrivená menej, ako by mala byť. 
Svetlo sa preto v oku sústredí v bode 
za sietnicou. Tento stav môže mať vplyv 
na videnie na blízko a neskôr i do diaľky.

Sivý zákal (katarakta)
Sivý zákal sa prejavuje zakalením očnej 
šošovky. Šošovka sa tak stáva menej priehľadná 
a bráni prechodu lúčov svetla, čím dochádza  
k poklesu zrakovej ostrosti. Vývoj ochorenia   
je individuálny; môže trvať mesiace, ale aj roky. 
Vznik sivého zákalu najčastejšie súvisí  
s procesom starnutia. Pri operovaní sivého 
zákalu riešime aj refrakčné chyby, takže 
je pravdepodobné, že po operácii už nebudete 
potrebovať okuliare. 

Astigmatizmus
Tvar rohovky astigmatického oka pripomína 
skôr vypuklý ovál než kruh. Svetlo vstupuje 
do oka v rôznych uhloch a vytvára dva body 
ostrosti. Obraz je rozmazaný, niekedy aj dvojitý. 
Možno ste boli upozornení, že astigmatizmus 
nie je možné liečiť očným laserom. Je pravda, 
že niektoré formy tohto ochorenia sú na liečbu 
zložitejšie, ale prakticky všetky typy 
sú s pomocou odborníka a správnej 
technológie liečiteľné.

Zákaly sklovca (opacity, mušie krídlo)
Sklovec je vnútroočná rôsolovitá hmota bez ciev 
a nervov, ktorá vypĺňa až dve tretiny očnej gule. 
Zákaly sklovca, viditeľné ako drobné priehľadné 
poletujúce útvary, sa najčastejšie objavujú 
pri pohľade na bielu plochu alebo do svetla. 
Tie najmenšie čiastočky pripomínajú mušky, 
preto sa táto diagnóza nazýva aj „mušie krídlo“.   
Vo väčšine prípadov ide o zákaly, ktoré vznikajú 
postupnou zmenou konzistencie sklovca. 
Časť jemných kolagénových vlákien sa vyzráža   
do tvaru plávajúcich bodiek, krúžkov či retiazok. 
Pribúdajú najmä s vekom, ale po úrazoch 
či pri krátkozrakosti sa s nimi stretávame 
aj u mladších pacientov.

NAVŠTÍVTE NAŠU ONLINE PORADŇU
WWW.UVEA.SK/PORADNA

AKO SA PREJAVUJÚ   
OČNÉ OCHORENIA?
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rohovky

sietnica

väčšie zakrivenie rohovky dlhšie oko

sietnica
svetlo

plochejšia rohovka kratšie oko

sietnica
svetlo

sietnica
svetlo

menej
pružná
šošovka

sietnica
svetlo

zákaly
sklovca

zakalená
šošovka

sietnica
svetlosvetlo
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Môžete mať predpísané 
rovnaké okuliare ako niekto 
iný, ale detaily očí, ich tvar 
a veľkosť, či spôsob, akým 
reagujú na svetlo, to všetko 
je jedinečné. Práve preto 
venujeme vyšetreniu vašich 
očí toľko času a pozornosti.
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5. Fokometria 
Zistíme vám presnú hodnotou dioptrií (hodnoty 
sféry a cylindra) vo vašich okuliaroch. Či už ide 
o monofokálne, bifokálne alebo multifokálne 
okuliare. 

6. Topografia rohovky 
V rámci vstupného vyšetrenia vám zmeriame 
presnú geometriu a hrúbku rohovky v 3D. 
Detailné údaje o rohovke sú pre nás kľúčovým 
údajom. Laserová chirurgia očí totiž často 
zahŕňa jej modelovanie. Vďaka meraniam 
zistíme, či sú parametre rohovky dostatočné 
na bezpečný chirurgický zákrok.

Žiadne z našich 
vyšetrení nie je 
bolestivé. Niektoré 
vyšetrenia môžu byť 
trochu nepríjemné, 
no o každom detaile 
budete priebežne 
informovaní, takže  
vás nič neprekvapí.

7. Pupilometria
Špeciálnym prístrojom vám odmeriame zrenicu 
za tmy a za svetla. Podľa toho nám vyjde 
výsledná hodnota, ktorá je dôležitou súčasťou 
každého predoperačného vyšetrenia. 

4. Vyšetrenie predného segmentu 
Vyšetrenie pomáha lekárovi skontrolovať 
predný segment oka - mihalnice, rohovku, 
spojovku, prednú komoru, dúhovku, šošovku, 
slzný film a v neposlednom rade aj očné 
pozadie.

8. Biometria 
Vyšetrenie nám umožňuje extrémne presné 
meranie dĺžky oka, zakrivenia rohovky 
a hĺbky prednej komory, čo zaistí presný 
výpočet optickej mohutnosti implantovanej 
šošovky. Výsledkom je presnosť pooperačnej 
refrakcie a vylúčenie potreby nosenia okuliarov 
po operácii sivého zákalu.

9. Vyšetrenie vnútroočného tlaku
Vnútroočný tlak vám bezkontaktne zmeriame 
plne automatickým prístrojom. Vnútroočný tlak 
je významným faktorom v oftalmológii. Jeho 
udržiavanie vo fyziologických hodnotách 
je pre správnu funkciu oka, a v konečnom 
dôsledku aj pre zachovanie dobrého 
a neporušeného videnia, veľmi dôležité.

KOMPLEXNÉ PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE

3. Vízus
LCD optotyp nám umožňuje rôzne varianty 
merania zrakovej ostrosti, kontrastnej citlivosti, 
vyšetrenie refrakčnej rovnováhy, farbocitu, 
vyšetrenie okohybných funkcií, astigmatizmu, 
prípadných deformácií obrazu. Získame tak 
dokonale subjektívnu refrakciu (vízus) pacienta.

2. Spekulárna mikroskopia
Vyšetrením zachytíme obraz endotelu (spodná 
vrstva rohovky), kde pozorujeme veľkosť   
a tvar buniek. Môžeme určiť ich hustotu, plochu 
a počet, a tak analyzovať štruktúru a kvalitu 
endotelu. Endotelové bunky sú zodpovedné   
za výživu rohovky oka a jej priehľadnosť.

1. Vyšetrenie autorefraktometrom 
Toto vyšetrenie nám umožňuje veľmi presné 
a rýchle odmeranie dioptrií (hodnoty sféry 
a cylindra), zmeranie polomeru zakrivenia 
prednej plochy rohovky a odmeranie 
vzdialenosti zreníc. Poskytuje objektívne údaje 
o poruchách refrakcie.

Vstupné predoperačné vyšetrenie je veľmi precízne a môže trvať aj dve hodiny. Odporúčame vám 
preto vyčleniť si dostatok času, aby ste sa mohli uvoľniť a celý proces absolvovať bez stresu. 
Na základe kompletne vykonaných vyšetrení vám lekár navrhne najvhodnejší operačný zákrok 
alebo liečbu. 
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13. OCT - optická koherentná tomografia 
Umožňuje detailné vyšetrenie zadných 
a predných štruktúr oka (sietnica, makula, 
zrakový nerv, rohovka). Dokonale zmapuje 
sietnicu, jej jednotlivé vrstvy a následne vytvorí 
rezy štruktúrou sietnice na akomkoľvek mieste, 
ktoré lekár potrebuje zobraziť.

12. Vyšetrenie zadného  segmentu 
Lekár dôkladne prezrie stav zadného segmentu 
oka - sklovec, sietnica, makula, zrakový nerv 
a zistí tiež skutočnú dioptrickú hodnotu 
refrakcie, pretože pod vplyvom mydriatík 
nie je možné, aby ste zaostrili zrak.

10. Vyšetrenie slzivosti
Očné vyšetrenie pokračuje testom slzného 
filmu (Schirmerov test). Test robíme pomocou 
špeciálneho filtračného papierika, ktorý 
vkladáme do spojovkového vaku, čo môže 
byť trochu nepríjemné. Trvanie testu 
je však veľmi krátke, približne 1-5 minút.

PREČÍTAJTE SI VIAC O VYŠETRENIACH 
WWW.UVEA.SK/VYSETRENIA

11. Mydriatiká
Pocit po aplikovaní mydriatík pre rozšírenie 
zreničiek môže byť trochu zvláštny a po ich 
aplikácii môžete vidieť mierne rozmazane 
až na niekoľko hodín. Mydriáza je dôležitá 
pre dôkladné vyšetrenie očného pozadia 
a meranie refrakcie bez podpory akomodácie 
šošovky. 

14. Pohovor s lekárom
Na základe kompletne vykonaných vyšetrení 
vám lekár navrhne ten najvhodnejší operačný 
zákrok alebo liečbu. 
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FOTOGRAFIE KLINIKY NÁJDETE NA 
WWW.UVEA.SK/FOTOGALERIA
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• zákroky preplácané zo zdravotného poistenia
• 24h telefonická dostupnosť lekára po zákroku
• bezplatné pooperačné kontroly do 6 mesiacov
• potrebné lieky a vitamíny v cene operácie

• vlastné parkovisko pre klientov
• kompletný bezbariérový prístup pre ŤZP
• bezplatné občerstvenie a pitný režim
• bezplatný odvoz po operácii
• vlastné izby v prípade hospitalizácie

• kompletne vybavená lekáreň a optika
• financovanie cez splátkový systém 
• možnosť platby platobnou kartou
• zľavy pre študentov SŠ a VŠ (aj externých)

BEZPLATNÉ BENEFITY

Úspešné absolvovanie predoperačného 
vyšetrenia je kľúčom k vášmu novému zraku. 
Zavolajte nášmu Koordinátorovi zdravotnej 
starostlivosti na telefónne číslo 043 401 26 00 
alebo nám pošlite email: info@uvea.sk 
a dohodnite si termín zákroku či konzultácie.

Na rozdiel od mnohých očných kliník, u nás 
platíte za vyšetrenie a operáciu jednotnú cenu 
bez ďalších skrytých poplatkov. Aktuálny cenník 
a zľavy nájdete na www.uvea.sk/cennik.

Viac informácií nájdete na našej stránke 
www.uvea.sk. Môžete sa stať fanúšikom na 
Facebooku www.facebook.com/rozdieljevidiet 
alebo si pozrieť naše videá cez kanál YouTube 
www.youtube.com/mediklinik.

VIAC INFORMÁCIÍ
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Vážime si vaše rozhodnutie 
zveriť sa do našich rúk. 
Čaká vás úžasná zmena 
a my spravíme všetko preto, 
aby ste sa cítili uvoľnene 
a mohli sa už čoskoro tešiť 
z nového pohľadu na svet.
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NEBOJTE SA
Je pochopiteľné, ak pred operáciou 
pociťujete nervozitu. Nemusíte si robiť 
starosti, vaše oči poznáme v tejto fáze 
do najmenšieho detailu.

KONTROLA
V deň zákroku vám skontrolujeme zrak   
a zopakujeme predchádzajúce merania.

PRÍPRAVA NA ZÁKROK
V prípravnej miestnosti vám zdravotná 
sestra aplikuje kvapky na lokálne 
znecitlivenie očí a vysvetlí všetky 
podrobnosti zákroku.

NEBOLÍ TO
Počas zákroku nepocítite žiadnu bolesť. 
Na oku môžete cítiť určitý tlak, čo môže 
byť trochu nepríjemné, ale potrvá to len 
niekoľko okamihov.

ZRAK JE V BEZPEČÍ
Špičková operačná technológia počíta 
so žmurkaním a pohybmi očí. Môžete 
sa spoľahnúť, že vaše oči budú 
v bezpečí a pod dohľadom lekára.

DOKTOR BUDE PRI VÁS
Vaša pohoda je pre zákrok dôležitá.  
Preto vám doktor vysvetlí celý priebeh 
operačného zákroku.

ODPOČIŇTE SI
Odpočiniete si v našej miestnosti 
pre pacientov, kde vám pripravíme 
malé občerstvenie. Pre lepšie hojenie 
vám dáme kvapky a vitamíny.

POOPERAČNÁ STAROSTLIVOSŤ
Prvú kontrolu po operácii absolvujete 
už na druhý deň a ďalšie v dobe 3 až 6 
mesiacov. 

PRED OPERÁCIOU PO OPERÁCIIV PRIEBEHU OPERÁCIE
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„Som nadmieru spokojná a som rada, že som si 
zvolila práve túto kliniku. Vidím, ako som doteraz 
nikdy nevidela.“ 

Katarína

 „Na klinike pracuje veľmi milý personál. Vyšetrenie 
aj operácia prebehli bez problémov, som spokojný.“ 

Erlend

„Operácia prebehla bez akýchkoľvek problémov. 
Práca lekárov na očnej klinike UVEA je prívetivá 
a profesionálna.“ 

Natália

 „Sestričky sa snažia vyhovieť po každej stránke, 
som zo všetkého nadšená a obdivujem osobný 
prístup, ktorý dostáva každý pacient.“ 

Lýdia

„Páčil sa mi prístup lekárov aj príjemné 
prostredie. Operácia bola profesionálna 
a rýchla. Lekári so mnou počas nej 
komunikovali a vysvetlili mi celý postup.” 

Michaela

AKO NÁS VIDIA NAŠI PACIENTI 

 „Páči sa mi príjemné prostredie na očnej klinike 
UVEA aj prístup personálu.“ 

Marek

VIAC REFERENCIÍ NÁJDETE NA
WWW.UVEA.SK/REFERENCIE

NAŠI PACIENTI

 „Pracujú tu lekári, ktorí svoje povolanie vnímajú 
ako pomoc pre pacienta, ktorá prináša krajší život. 
Čo môže byť lepšie ako znova dobre vidieť?“ 

Júlia

 „Očná klinika UVEA ponúka moderné prístroje, 
je tu milý, ochotný a empatický personál a vysoká 
úroveň zdravotnej starostlivosti.“ 

Marianna

 „Na klinike UVEA sú veľmi milé a starostlivé 
sestričky. Som spokojná aj s pánom doktorom 
a pekným prostredím.“ 

Miroslava
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V očnej ambulancii UVEA radi privítame nielen 
dospelých, ale aj detských pacientov, ktorých 
poteší školený personál svojím milým a citlivým 
prístupom. Pacientom poskytujeme komplexnú 
diagnostickú a ošetrovateľskú staroslivosť. 
Systém objednávania vyšetrení zaručuje 
minimálne čakacie doby. Ordinačné hodiny 
obsahujú aj večerné termíny. 

UVEA Mediklinik je špičkovým pracoviskom 
očnej chirurgie na európskej úrovni. Na klinike 
prevádzkujeme ambulantnú (jednodňovú) 
chirurgiu, pri ktorej sa plánovaný operačný 
zákrok vykonáva v deň príchodu pacienta. 
Ak si to vyžaduje zdravotný stav pacienta, 
realizujeme liečbu s hospitalizáciou. Vďaka 
prepracovanému manažmentu poskytujeme 
vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti.

K očnej klinike UVEA Mediklinik patrí vlastná 
moderná optika, ktorá ponúka široký sortiment 
produktov a služieb, vrátane odborného servisu 
a kvalifikovaného poradenstva. Ak pri vyšetrení 
zraku optometrista zistí problém, ktorý nie 
je možné korigovať okuliarmi, konzultuje 
ho priamo s očnými lekármi alebo odporučí 
klienta na špecializované vyšetrenie na klinike.

Priestranná lekáreň UVEA kladie dôraz  
na široký sortiment. Okrem tradičnej ponuky 
tu nájdete aj širokú škálu produktov 
pre novorodencov a deti. Poskytujeme meranie 
tlaku, glukózy, triglyceridov aj cholesterolu. 
Lekáreň má bezbariérový prístup z blízkeho 
parkoviska. Postaráme sa aj o najnáročnejších 
klientov s individuálnymi požiadavkami.

V rámci jednodňovej plastickej chirurgie 
vykonávame vyhľadávané estetické zákroky 
v okolí očí. Medzi ne patrí vyhladzovanie 
mimických vrások botulotoxínom. Efekt je 
vynikajúci najmä u začínajúcich vrások a vrások 
žien v strednom veku. Najčastejším estetickým 
zákrokom je operácia viečok (blefaroplastika), 
kde odstraňujeme prebytočný tuk v okolí očí, 
ktorá osvieži a omladí celú tvár.

OČNÁ AMBULANCIAOČNÁ KLINIKA LEKÁREŇOPTIKA ESTETICKÁ CHIRURGIA
Dúfame, že ste vďaka 
tejto brožúre získali 
prehľad o jedinečnej 
odbornosti a kvalitnej 
starostlivosti na našej 
klinike. Operáciu očí 
treba zveriť do rúk 
tým najlepším.



KONTAKTY

adresa kliniky

gps súradnice

ordinačné hodiny

mhd

telefón

fax

e-mail

web

lekáreň

optika

sídlo spoločnosti

PL

CZ

SLOVENSKO

Trnava

Nitra

Martin

Žilina

Banská Bystrica

Košice

HU

UA

RO

Trenčín

Prešov

UVEA MEDIKLINIK, s.r.o.

Zelená 1/A, 036 01 Martin

49° 6‘ 22.39“ N

18° 55‘ 24.44“ E

Po-Pia: 7:30 - 15:30

Zastávka MHD: Ul. 1. Československej brigády

Autobusové linky: 10, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 27, 55

043/4012600, SKYPE: UVEA Mediklinik

043/4012601

info@uvea.sk

www.uvea.sk

043/4012605 | lekaren@uvea.sk

043/4012607 | optika@uvea.sk

Československej armády 3/10223, 036 01  Martin
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maŤ VŠetky informácie Je Základ.



ZELENÁ 1/A, 036 01 MARTIN
WWW.UVEA.SK

ROZDIEL JE VIDIEŤ. ROZDIEL JE UVEA.


