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V súčasnosti sa zvýšili nároky pacientov na videnie. Predlžuje sa 
aktívny vek ľudí aj aktívny život v dôchodkovom veku. Pacienti, najmä 
po 40. roku života, chcú byť aj naďalej nezávislí od okuliarovej korekcie 
do diaľky, na strednú vzdialenosť (počítač, prístrojová doska auta), 
do blízka (mobil, noviny). Požadujú vyššiu kvalitu videnia ako doterajšie 
generácie. Našou snahou je sledovať svetové trendy, prinášať ich 
našim pacientom a zvýšiť tak kvalitou zraku kvalitu celkového života. 

MUDr. Mária Hurčíková
hlavná lekárka Sveta Zdravia 

v odbore oftalmológia



OPERAČNÉ/LIEČEBNÉ VÝKONY

Odbornú očnú starostlivosť poskytujeme od roku 2011 výlučne formou 
jednodňovej zdravotnej starostlivosti. 

Na našom pracovisku denne realizujeme priemerne 15 operačných 
výkonov, najmä operácie sivého zákalu, refrakčné operácie na šošovke 
umožňujúce zbaviť sa okuliarovej korekcie, podávanie liečby do sklovcovej 
dutiny oka a iné.

Operačné zákroky sa vykonávajú na 1. poschodí, kde máme k dispozícii 
samostatnú operačnú sálu s odborne vyškoleným personálom. 
V prípade záujmu pacientov o celkovú anestéziu spolupracujeme 
s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny.

 Operácie na šošovke
  operácie sivého zákalu (katarakty) s implantáciou 
  vnútroočnej šošovky podľa výberu
  refrakčné výmeny vnútroočnej šošovky (PRELEX, RLE, CLE)
  sekundárne implantácie vnútroočných šošoviek
  operácie sekundárnej katarakty (NdYAG kapsulotómia, I/A metóda)

 Intravitreálna liečba (podávanie liečiv do sklovca)

 Laserová liečba sietnicových ochorení

 Operácie na slzných cestách

 Operácie na mihalniciach

 Operácie na spojovke

 Operácie proti glaukómu 

 Operačné riešenie úrazov oka

JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

SPEKTRUM NAJČASTEJŠÍCH VÝKONOV 

 4 000 operačných výkonov ročne

 2 000 operácií na šošovke ročne (sivý zákal, refrakčné operácie)

 20 000 operácií sivého zákalu zrealizovaných od roku 1997

 1 500 injekcií podaných do sklovcovej dutiny oka ročne

 12 000 vyšetrení ročne v špecializovaných očných 
 ambulanciách

VÝHODY PRE PACIENTA

 možnosť doliečenia v domácom prostredí s pooperačnou kontrolou 
 nasledujúci deň

 minimalizácia rizík nozokomiálnych infekcií 

 menšia psychická záťaž pacienta

 širšia voľba výberu implantačných materiálov 



Špecializujeme sa najmä na operačné riešenie katarakty (sivý zákal), 
čo tvorí 90 % našej operatívy. 

Princípom zákroku je odstránenie vlastnej šošovky pacienta, ktorú má 
v oku od narodenia, a jej náhrada umelou šošovkou, ktorá sa implantu-
je do vlastného šošovkového puzdra a natrvalo ostáva v oku pacienta.

Naše pracovisko používa na operácie katarakty najmodernejšie prístroje 
využívané celosvetovo, čím udržiavame krok so svetovými trendmi. 
Predoperačne je vnútroočná šošovka precízne zameraná pomocou 
optického biometra, následne vybraná „na mieru“ pacienta a počas 
operačného výkonu implantovaná pomocou navigačného systému, 
s cieľom čo najpresnejšieho refrakčného výsledku a tým najostrejšieho 
videnia pre pacienta.  

Od roku 2011 poskytuje naše pracovisko možnosť refrakčnej operácie 
oka. Refrakčná operácia šošovky je možná u pacientov v každom veku 
(aj bez prítomnosti sivého zákalu, pri čírej šošovke) s prítomnou 
refrakčnou chybou ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus 
(nerovnomerné zakrivenie rohovky) a presbyopia. Vykonávame operácie 
PRELEX – výmena pôvodnej šošovky za umelú multifokálnu šošovku. 
Umožníme tým pacientovi zbaviť sa okuliarovej korekcie na diaľku, 
strednú vzdialenosť a na blízko.

Pacientom pred operáciou katarakty ponúkame pri implantácii výber
z viacerých druhov vnútroočných šošoviek.

SIVÝ ZÁKAL 

REFRAKČNÉ OPERÁCIE OKA   



Naše špecializované ambulancie ponúkajú možnosť širokej škály 
diagnostických a terapeutických metód.

Vyšetrenia realizujeme v 3 špecializovaných ambulanciách:

I. ambulancia: pre metabolické a cievne ochorenia oka
II. ambulancia: glaukómová, konziliárna
III. ambulancia: pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu oka

NAŠE ÚSPECHY

ŠPECIALIZOVANÁ AMBULANTNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

V roku 2015 získalo naše pracovisko štatút Kompetenčného 
centra pre oftalmológiu pre sieť Svet zdravia, ako aj funkcie 
hlavného lekára a hlavnej sestry.

Od roku 2010 sme Aplikačným centrom, ktoré MZ SR schválilo  
na podávanie biologickej liečby do sklovca oka pri metabolických, 
cievnych, degeneratívnych ochoreniach oka.

Patríme k pracoviskám s najvyšším počtom operácií sivého 
zákalu na Slovensku. V roku 2015 sme sa umiestnili na 2. mieste 
z celkového počtu 51 slovenských pracovísk.

Od roku 2017 ponúkame riešenie sekundárneho zákalu šošovky 
pomocou YAG lasera, čo je rýchla metóda používaná celosvetovo. 
Prístroj možno využiť na redukciu sklovcových zákalov. 

V roku 2016 bol profesijný životopis primárky MUDr. Hurčíkovej 
publikovaný v Encyklopédii osobností Českej a Slovenskej republiky.

V roku 2016 získalo naše pracovisko v Lige výnimočných Sveta 
zdravia cenu „Najlepšie oddelenie“ nemocníc Svet zdravia. 



Vyhľadávajú nás pacienti predovšetkým z okresov Trebišov, Michalovce, 
Sobrance, Medzilaborce, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina
a Rimavská Sobota. Našou ambíciou je poskytovať oftalmologickú 
starostlivosť pacientom aj z ďalších regiónov Slovenska. 

O VAŠE ZDRAVIE SA STARÁ 
ODBORNÝ PERSONÁL

SPOKOJNOSŤ NAŠICH PACIENTOV 
JE PRE NÁS PRVORADÁ

Primárka:
MUDr. Mária Hurčíková

Vedúca sestra: 
Mgr. Jana Barilová

Lekári:
MUDr. Miroslava Hricová
MUDr. Mária Piecková
MUDr. Michaela Pilárová
MUDr. Jana Muchová
MUDr. Eva Harvanová 
MUDr. Simona Tutko 
MUDr. Peter Spišák

Mal som problémy s očami, nevidel som do diaľky. 
Často cestujem, som podnikateľ a stále som 
zabúdal okuliare. Som bývalý učiteľ, športovec, 
hádzanár, v zime hrávam hokej, zrak som 
potreboval, no vo viacerých situáciách ma už 
okuliare znervózňovali. Chcel som teda vyskúšať 
radšej fungovanie bez okuliarov. Operovala ma 
pani primárka, postupne obe oči. Odvtedy mám 
iný život. Šiesty rok, čo to funguje, nemám žiadne 
problémy. Som veľmi rád, že to vyšlo. Veľká vďaka 
očnému 

Môj otec bol operovaný v Trebišove ako 100-ročný 
a veľmi dobre to dopadlo. Aj sestrin manžel 
podstúpil operáciu – opäť bola spokojnosť. Tak 
som neváhal a došiel som sem aj ja s mojím pro-
blémom. Mal som všelijaké pocity,  bola to moja 
prvá operácia. Už som však videl ako cez mliečne 
sklo, ako v hmle. Nevidel som prečítať ani správu 
od lekára. Neprajem to nikomu. Dnes po operácii 
vidím farby, vidím ostro, akoby som sa opäť narodil.

Potrebovala som okuliare aj na čítanie, aj do diaľky. 
Obťažovalo ma to, len čo som mala nosiť už aj 
do diaľky, pomýšľala som na odstránenie dioptrií 
operáciou. Zvažovala som Bratislavu, Košice, 
ale presvedčili ma známi, že v Trebišove sú dobrí 
lekári aj prístroje. A neľutujem. Som veľmi spokojná.

Zoltán Fulop

Emanuel Šmídl

Eva Schwarzbacherová

Kráľovský Chlmec, 63 rokov

72 rokov, Sabinov

57 rokov, Humenné
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Pacientom spríjemňujú pobyt vynovené a rozšírené priestory pracoviska 
so zreteľom na zvýšenie komfortu.

Ponúkame priateľské zrenovované prostredie s možnosťou oddychu po 
operačnom výkone, eventuálne možnosť prenocovania spolu s príbuzným.

 AJ PROSTREDIE LIEČI

OBJEDNAJTE SA
Recepcia na prízemí nemocnice: telefonické a osobné objednávky

 056/666 0522
V pracovné dni od 7.30 do 16.00 hod.

Svet zdravia Trebišov
SNP 1079/76, 075  01 Trebišov

6. poschodie budovy nemocnice (C pavilón)

facebook.com/NemocniceSvetzdravia


