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OPERAČNÉ VÝKONY
 operácia sivého zákalu (katarakty) s implantáciou vnútroočnej šošovky (VOŠ), 

 možnosť výberu nadštandardných VOŠ – multifokálnych, torických, ich kombinácie
 refrakčná výmena šošovky – výmena ľudskej čírej šošovky za VOŠ,  

 s cieľom úplne sa zbaviť okuliarov
 implantácia fakických VOŠ
 sekundárne implantácie VOŠ
 operácie sekundárnej katarakty YAG laserom
 laserová iridotómia
 PSLT - selektívna laserová trabekuloplastika
 operácie postavenia mihalníc
 plastické operácie mihalníc
 odstraňovanie nádorov z okolia oka a tváre
 operácie spojovkových patologických nálezov (pterýgium, pinguekula, jazvy)
 ošetrenie diabetickej retinopatie a cievnych uzáverov sietnice laserom

Očná jednodňová zdravotná starostlivosť v galantskej nemocnici sa špecializuje 
na operácie predného segmentu oka, najmä na operácie sivého zákalu a na 
refrakčné vnútroočné operácie. Ambulancie a operačná sála disponujú širokou 
škálou moderných oftalmologických prístrojov.

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ – OČNÁ

Nájdete nás na 7. poschodí monobloku nemocnice.

V rámci nadštandardných služieb poskytujeme poradenstvo refrakčnej očnej 
chirurgie pre klientov, ktorí sa chcú zbaviť okuliarov. Ponúkame široké spektrum 
prémiových vnútroočných šošoviek od rôznych výrobcov, podľa individuálnych 
potrieb a finančných možností každého klienta/pacienta.

PORADENSTVO REFRAKČNEJ  
OČNEJ CHIRURGIE

Popri už existujúcej ambulancii so zameraním na vyšetrenia predného segmentu 
oka bola zriadená ambulancia zadného segmentu oka, kde sa diagnostikujú  
a liečia ochorenia sietnice.

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ



OBJEDNAJTE SA

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
 Hodská 373/38, 924 22 Galanta

  +421 31/78 33 641, +421 905 855 633

  alzbeta.cservenkova@svetzdravia.com

ORDINAČNÉ HODINY AMBULANCIE (len objednaní pacienti):

Pondelok:  7.00 – 18.00 hod.
Utorok, streda, štvrtok: 7.00 – 15.30 hod.
Piatok: 7.00 – 13.00 hod.

OPERAČNÉ DNI Pondelok – Štvrtok

TÍM ŠPECIALISTOV

LEKÁRI
 MUDr. Eva Struhárová 
 MUDr. Zuzana Straková 
 MUDr. Marta Szalayová 
 MUDr. Kristína Kvaszová 
 MUDr. Jana Hrnková

INŠTRUMENTÁRKY
 Bc. Klaudia Rojíková 
 Monika Kurucová  
 Iveta Balážová  
 Ivana Kellerová

MANAŽÉR DENNEJ ZMENY
 Alžbeta Cservenková

SESTRY
 Bc. Kristína Horváthová 
 Janka Scsibrányiová 
 Helena Véghová

PRAKTICKÁ SESTRA
 Alena Kosinszká
 Kristína Karácsonyová

VEDÚCI LEKÁR
 MUDr. Ladislav Kardos


