
Mnohí ľudia uvažujú o operácii očí,
vďaka ktorej by už nepoznali ob-
medzenie pri športe alebo zahmle-
né okuliare v zime či za dažďa.
Môžu im v tom pomôcť aj novinky
v oblasti operácií očí. 

Šampionát na vlastné oči
Jedným z príkladov je hokejista
Dušan Pašek ml. Syn hokejovej le-
gendy nevidel poriadne do diaľky
a päť rokov striedavo nosil a neno-
sil okuliare s dvoma dioptriami.
„Necítil som sa pohodlne, keď som
ich mal na nose, ale aj vtedy, keď
som ich zložil. Okrem hokeja štu-
dujem manažment a dosť pracujem
s počítačom. Veľakrát som sa pri-
stihol pri tom, že prižmurujem, aby
som lepšie videl,“ spomína. Kon-
com apríla preto podstúpil operá-
ciu očí femtosekundovým laserom
a v týchto dňoch sa teší, že „vidím
majstrovstvá sveta v hokeji prvý-
krát skutočne na ,vlastné oči´“.

Dva v jednom
Hoci štandardné postupy sú už nie-
koľko rokov viac-menej stabilné,
nové typy prístrojov či očných im-
plantátov rozširujú možnosti leká-
rov. Bežnými sa preto stávajú bez-
bolestné operácie, pri ktorých ne-
musíte prvé dva dni prežiť akoby
s pieskom v očiach či korekcie hra-
ničných dioptrií. Okuliarov sa
môžu rýchlo zbaviť dokonca aj de-
ti, hoci ešte pred pár rokmi bol hra-
ničný vek osemnásť rokov. 

„Najčastejšie operácie oka sú
operácie sivého zákalu s implantá-
ciou vnútroočnej šošovky a refrakč-
né operácie excimerovým laserom,
ktorými sa odstraňuje krátkozra-
kosť, ďalekozrakosť a astigmatiz-

mus,“ hovorí riaditeľka Centra mik-
rochirurgie oka v Bratislave Eva Vi-
dová. Operácia sivého zákalu sa ro-
bí ultrazvukom, ktorým sa naruší
zakalená šošovka,  tá sa následne
z oka odsaje a nahradí sa novou
vnútroočnou šošovkou. Aj po operá-
cii však pacienti obyčajne potrebo-
vali ešte okuliare. 

„Dnes sa používajú špeciálne
multifokálne šošovky, ktoré umož-
ňujú pacientovi, aby videl aj do diaľ-
ky aj do blízka perfektne. Každému

pacientovi pred operáciou urobíme
takzvanú biometriu a vypočítame,
šošovka akej dioptrickej hodnoty by
mu mala byť implantovaná. V jed-
nom zákroku ho tak môžeme zba-
viť sivého zákalu aj dioptrickej chy-
by,“ vysvetľuje Vidová.

Niektorým okuliare zostanú
Keď sa potrebujete „len“ zbaviť
okuliarov, do úvahy prichádza la-
serová operácia, a to buď excime-
rovým laserom, ktorý je momen-

tálne na Slovensku najrozšírenejší,
alebo takzvaným femtosekundo-
vým laserom, ktorý zatiaľ ponú-
kajú dve centrá. V obidvoch prípa-
doch ide o výkon takzvanej jedno-
dňovej chirurgie, takže pacient
môže bezprostredne po operácii
odísť domov. 

Operáciu očí však nemôžu pod-
stúpiť všetci. „Kontraindikáciou sú
ochorenia spôsobujúce zmeny na
rohovke alebo na sietnici, ťažká
cukrovka alebo reumatické ocho-

renia. Nevhodná je tiež pre tehotné
a dojčiace ženy,“ vysvetľuje dok-
torka Eva Ponťuchová z Laserového
centra Cornea. Problémom je aj ak
vás trápia takzvané keloidné, teda
ťažko sa hojace jazvy. 

Ceny neklesajú
Ceny operácií sa pohybujú približ-
ne od 350 do 800 eur za jedno oko,
to v prípade, ak ide o zákrok od-
straňujúci dioptrickú chybu. Nie-
ktoré centrá však majú uzavreté aj
zmluvy so zdravotnými poisťovňa-
mi, takže časť výkonu vám môže
preplatiť poisťovňa. 

„Býva to napríklad u silne krát-
kozrakých pacientov. Operácia 
sivého zákalu je hradená zo zdra-
votného poistenia, pričom sa hra-
dí výkon plus implantát v ob-
starávacej cene,“ približuje Eva 
Vidová. 

V praxi to znamená, že ak chce-
te najkvalitnejšiu alebo špeciálne
upravovanú umelú šošovku, musí-
te si priplatiť. Za to, že sa ceny za
posledné roky nemenili, respektí-
ve mierne stúpli, podľa Evy Vidovej
môžu najmä vysoké náklady na no-
vé prístroje, ktorých životnosť je
zhruba päť rokov.
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SPÝTAJTE SA LEKÁRA▼▼

Chcela by som sa zbaviť okuliarov, no na každom oku
mám rozdielne, pomerne silné dioptrie a navyše
kombináciu krátko- a ďalekozrakosti. Povedali mi, že
laserová operácia mi nepomôže. Existuje iný spôsob?

Rozhodnutie zá-
visí od veku a di-
optrií. Pre pa-
cientov, u kto-
rých sa operácia
laserom z akého-
koľvek dôvodu
nedá urobiť, sú
vhodné takzva-
né nelaserové
refrakčné operá-
cie. Pri nich má
lekár viacero
možností. Jed-
nou je vloženie
prídavnej šošov-
ky priamo do
oka. Vtedy sa
v prednej časti
oka urobí veľmi jemný rez, kto-
rý má približne dva až tri mili-
metre. Cez tento vstup sa po-
tom do oka vstrekne nová diop-
trická šošovka, ktorá sa vnútri
rozvinie do potrebného tvaru.
Celá operácia trvá zhruba de-
sať minút pri lokálnej anestézii,
pacient s lekárom komunikuje
a po operácii môže ísť hneď

domov. Oko je
do druhého
dňa zalepené
a ešte týždeň
sa doň kvap-
kajú špeciálne
kvapky. Pri
kombinácii di-
optrií je výhod-
nejšie podstú-
piť výmenu vnú-
troočnej šošov-
ky. To zname-
ná, že paciento-
vi vyberieme je-
ho vlastnú šo-
šovku a na jej
miesto vložíme
novú, dioptric-

kú. Táto šošovka môže byť buď
monofokálna, teda zaostrená
na jednu vzdialenosť či už do
diaľky alebo na blízko, podľa
výberu pacienta. Alebo multifo-
kálna, teda orientovaná rôz-
nym smerom, presne podľa po-
trieb daného pacienta.
Očný chirurg Radovan Piovarči,

klinika NeoVízia Bratislava

Novinkou v oblasti očnej chirur-
gie je takzvaný femtosekundový
laser. O čo ide?

Femtosekunda je jedna na mínus
pätnástu sekundy a vyjadruje rých-
losť lasera, ktorou dokáže za sebou
vytvoriť sled výbojov presne zacie-
lených do určitého tkaniva. Tam vy-
tvoria rez, ktorý sa dá následne vy-
užiť.

Konkrétne akým spôsobom?
Pri operácii sivého zákalu môže

nahradiť všetky kroky doteraz vy-
konávané skalpelom. Lekár už po-
tom len dokončí operáciu s implan-
táciou šošovky. Podobne dokáže pri-
praviť tkanivo pri transplantácii
rohovky. Treťou možnosťou je re-
frakčná chirurgia, teda korigovanie
dioptrických odchýlok.

Aké výhody z toho plynú pre pa-
cienta? 

Pomocou lasera sa dá urobiť pres-
ne naplánovateľný rez v určitej hĺb-
ke rohovky. Predtým sa robieval vy-
sokofrekvenčným skalpelom, ktorý
sa priložil na oko a zrezal  vrstvu
rohovky, pričom bolo treba rátať
s istou odchýlkou. Rez femtosekun-
dovým laserom je pre pacienta kom-
fortnejší, bezpečnejší a rýchlejší.
Veľkou výhodou je najmä bezbo-
lestné hojenie, už do troch hodín po
operácii. Takže napríklad večer
môže sledovať televíziu alebo čítať.  

U nás sa využíva najmä femtose-
kundový a excimerový laser. Aký
je medzi nimi rozdiel?  

Použitie femtosekundového lase-
ra je len jedným z dvoch krokov pri
refrakčnej operácii. Poznáme dva
typy operácií. Pri povrchových sa
pomocou excimerového lasera od-
stráni presne vypočítané množstvo
tkaniva z povrchu rohovky, a tým
sa koriguje dioptria oka. Pri hĺbko-
vých operáciách sa odstráni diop-
tria v hĺbke tkaniva. Najskôr sa po-
vrchová vrstva v určitej hrúbke ro-
hovky nareže a odklopí. Tento krok
vykoná femtosekundový laser. Dru-
hý krok, teda samotná korekcia, sa

vykonáva excimerom. Po odstráne-
ní dioptrie sa lamela vráti naspäť.
Hĺbková operácia sa dá v prípade
potreby zopakovať, zároveň lekáro-
vi umožňuje väčší rozsah od-
straňovania dioptrií. 

Sú laserové operácie ohraničené
vekom?

Spodnou hranicou nie je  vek, ale
schopnosť detského pacienta spo-
lupracovať. Náš najmladší mal je-
denásť rokov, no pokojne môžu

operáciu absolvovať už deväť-, de-
saťročné deti, ak sú dostatočne psy-
chicky vyspelé. Operácia u detí sa
zvažuje zvlášť pri vyšších mínuso-
vých dioptriách. 

Koľko detských pacientov ste ma-
li?

Na Slovensku zatiaľ troch. Deti
sú veľmi motivovaní, a teda discip-
linovaní pacienti. 

Čo ich motivuje najviac?
Šport a potom kolektív, najmä pri

vyšších dioptriách.

Začať sa môže okolo desiatich ro-
kov, aká je vrchná hranica?

Pri laserových operáciách v pod-
state neexistuje, je to skôr otázka
prínosu pre pacienta. Pre nás je hra-
nica zhruba štyridsaťpäť rokov v pri-
márnom riešení dioptrickej chyby.
Vo vyššom veku sa zvyčajne nedá
jedným zákrokom odstrániť celý
problém a pacient by napriek operá-
cii musel nosiť okuliare na čítanie.
Preto sa vo vyššom veku rozhodu-
jeme skôr pre nelaserové refrakčné
operácie, prípadne kombináciou via-
cerých postupov. (apn)

Nová technológia
znamená viac
odstránených dioptrií 
a menej bolesti.

Stačí štvrťhodina a ste bez okuliarov
Rýchlu operáciu očí bez použitia skalpela môžu najnovšie podstúpiť aj vaše deti. Nebude ich to bolieť.

Pri operácii laserom pacient vníma iba malé svetielko. Ak náhodou pohne hlavou, laser sa zastaví. Ilustračná snímka: archív NeoVízia

Rozhovor � Radovan Piovarči, primár očnej kliniky NeoVízia v Bratislave, pre Hospodárske noviny:

Už večer po zákroku si pozriete film

“V jednom zákroku
môžeme pacienta
zbaviť sivého zákalu
aj dioptrickej chyby.
Eva Vidová z Centra mikrochirurgie
oka v Bratislave 

Prichádza k nám trend
bezbolestnej operácie
očí. Je síce o niečo
drahšia, ale pacient sa
už pár hodín po nej
vráti do každodenného
života. 

“Veľkou výhodou je
bezbolestné hojenie,
už do troch hodín po
operácii. 

bezbolestná operácia, po
niekoľkých hodinách už
môžete čítať

operácia detí už od desať
rokov

odstránenie sivého zákalu
a dioptrií počas jedného
zákroku

Ceny operácií očí
od 350 do 800 eur 
za jedno oko

časť môže preplatiť
zdravotná poisťovňa

Novinky v očnej 
chirurgii▼▼

vychádza každú druhú stredu


