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dbaj O zdrOwie

Kto cho ru je? 
Zwy kle ata ku je po 60. ro ku ży cia,

zda rza się jed nak młod szym. U tych
ostat nich przy czy ną cho ro by są naj -
czę ściej ura zy oka, kon takt oczu
z che mi ka lia mi, sta ny za pal ne czy
prze wle kłe cho ro by (np. cu krzy ca)
oraz przyj mo wa nie nie któ rych le ków.
Mo że ujaw nić się sto sun ko wo szyb -
ko, na przy kład po kil ku mie sią cach.
Ale by wa i tak, że roz wi ja się przez
dłu gie la ta. Nie ste ty, nie moż na jej
za po biec. Ale nie każ dy za cho ru je. 

jak roz po znać ka ta rak tę? 
Ła two ją roz po znać. Gdy wciąż

mę czy my oku li stę o szkła ko rek cyj -
ne, a ich ko lej ne zmia ny na nie wie le
się zda ją, bo i tak wi dzi my nie ostro,
wów czas spe cja li sta mu si do kład niej
przyj rzeć się so czew ce oka. 

Ta przy po mi na dysk, gdyż z obu
stron jest wy pu kła. Dzię ki ta kiej bu -
do wie mo że sku piać pro mie nie
świetl ne do kład nie na siat ków ce,
od cze go za le ży ostrość wi dze nia.
W mło do ści so czew kę ma my prze -

zro czy stą i ela stycz ną, do sko na le wi -
dzi my więc z da le ka i bli ska. Ale
po czter dzie st ce so czew ka tra ci ela -
stycz ność i aby coś prze czy tać, mu -
si my druk od su wać od oczu. Wte dy
pro blem roz wią zu ją oku la ry. Je śli
jed nak przy czy ną gor sze go wi dze nia
jest za ćma, szkła nie po ma ga ją.
A gdy so czew ka zmęt nie je zu peł nie,
mo że my je dy nie od róż nić dzień
od no cy, świa tło od cie nia. Na szczę -
ście sztucz ne so czew ki ra dzą so bie
na wet z ta ki mi przy pad ka mi.

Co po win no nas za nie po ko ić? Wi -
dzi my co raz go rzej, ob raz sta je się
nie ostry, a te go sta nu nie li kwi du ją co -
raz sil niej sze szkła. Le piej wi dzi my
o zmierz chu czy przy po chmur nej po -
go dzie niż w dzien nym świe tle. Gdy
cho ro ba unie moż li wia funk cjo no wa -
nie, a my po wo li ślep nie my, ko niecz -
ny jest za bieg usu nię cia za ćmy. Czy li
wszcze pie nia sztucz nej so czew ki. Re -
fun du je go NFZ, a wy ko nu je się go
w szpi ta lach z od dzia ła mi oku li stycz -
ny mi lub am bu la to ryj nie. 

Ope ra cja „so czew ka”

Usu nię cie za ćmy to oczy wi ście
nie zdję cie ja kiejś bli żej nie okre ślo -

nej po wło ki z gał ki ocznej. Że by
po pra wić ja kość wi dze nia, spe cja li -
ści mu szą usu nąć zmęt nia łą so czew -
kę i wszcze pić sztucz ną. Za ćmy naj -
le piej po zbyć się jak naj szyb ciej,
a za bieg jest pro sty, sku tecz ny
i rzad ko po wo du je po wi kła nia.
Moż na go prze pro wa dzić u każ de -
go: od kil ku ty go dnio wych dzie ci
(gdy za ćma jest wro dzo na) do lu dzi
w po de szłym wie ku. Je śli oku li sta
stwier dzi u nas za ćmę, nie zwle kaj -
my z za bie giem. Mo że się ona bo -
wiem prze kształ cić w za ćmę przej -
rza łą, któ rej nie le czo ne po wi kła nia
pro wa dzą na wet do nie od wra cal nej
utra ty wzro ku.

Co ty wiesz o za ćmie? 
za ćma, ina czej ka ta rak ta, jest po stę pu ją cym męt nie niem so czew ki oka. Cho ru ją na nią
w więk szo ści oso by star sze, choć by wa też wa dą wro dzo ną. 

Po rad nia oku li stycz na po sia da
kon trakt z NFZ, na to miast utra ta te -
go na le cze nie szpi tal ne by ła spo rym
cio sem dla od dzia łu i szpi ta la. W po -
dob nej sy tu acji zna la zły się też trzy
in ne pod mio ty na Ślą sku. W Gli wi -
cach prze or ga ni zo wa no więc pra cę
oraz sys tem świad czo nych usług.
Od 2012 ro ku – ko mer cyj nych. – Nie -
ste ty, dla wie lu pa cjen tów utra ta kon -
trak tu by ła jed no znacz na z za mknię -
ciem od dzia łu. Nic po dob ne go! Pra -
cu je my peł ną pa rą, przyj mu je my
na za bie gi i sta ra my się wal czyć
o co raz lep szą po zy cję – mó wi dr Sa -
dow nik. Do da je, że no wa rze czy wi -
stość kon trak to wa zmu si ła ich wpraw -
dzie do re zy gna cji z za bie gów ope -
ra cyj nych, wy ma ga ją cych dłuż szej

ho spi ta li za cji, ale otwo rzy ła po le
do wy spe cja li zo wa nia się w tzw.
chi rur gii jed ne go dnia. 

Atu ty od dzia łu? Po pierw sze, ze -
spół le kar sko -pie lę gniar ski, pra cu ją -
cy pod okiem or dy na to ra dr Mo ni ki
Szym ko wiak. Po dru gie, do bra apa -
ra tu ra: no wo cze sny mi kro skop ope -
ra cyj ny; wy so kiej kla sy apa rat do fa -
ko emul sy fi ka cji za ćmy, sto so wa ny
przy szcze gól nie za awan so wa nym
sta dium cho ro by; bio metr optycz ny,
ul tra so no graf i to mo graf oku li stycz -
ny. Po trze cie, kwe stia przy go to wa -
nia pa cjen tów do za bie gu. Dla kom -
for tu przyj mo wa ni są dzień przed pla -
no wa nym za bie giem. Ta kie roz wią -
za nie wy bra no ze wzglę du na to, że
w prze wa ża ją cej czę ści usu nię ciu

za ćmy pod da wa ne są oso by star sze,
za leż ne od po mo cy ro dzi ny, ma ją ce
kło pot z do jaz dem, ob cią żo ne licz nym
cho ro ba mi (np. cu krzy cą, nad ci śnie -
niem). Ce na za bie gu jest kon ku ren -
cyj na, ist nie je moż li wość roz ło że nia
jej na ra ty, a czas ocze ki wa nia – krót -
ki. Od dwóch ty go dni do mie sią ca. 

Szpi tal, a więc i od dział oku li stycz -
ny, w tro sce o kom fort pa cjen tów
przy stą pił do pro gra mów spo łecz no -
ścio wych, gwa ran tu ją cych zniż ki
na płat ne usłu gi me dycz ne. Są to: pro -
gram Gli wic ki Se nior 67+ i 75 +, Kar -
ta 3+ oraz pro gram Mi ni ster stwa
Pra cy, tzw. Kar ta Du żej Ro dzi ny. 

Uwa ga! Od 2015 ro ku przy cho dząc
do po rad ni oku li stycz nej, po trze bu -
je my skie ro wa nia wy sta wio ne go
przez le ka rza ro dzin ne go. Oprócz
kon sul ta cji po rad nia ofe ru je peł ną dia -
gno sty kę i le cze nie sze ro kie go za kre -
su cho rób oczu. Z po mo cą no wo cze -

sne go sprzę tu spe cja li stycz ne go wy -
ko na ba da nie re frak cji, do bie rze szkła
ko rek cyj ne, zba da wy dzie la nie łez,
oce ni prze zier ność ośrod ków optycz -
nych, zmie rzy ci śnie nie we wnątrz gał -
ko we, wy ko na USG gał ki ocznej
czy OCT – to mo gra fię po zwa la ją cą
zdia gno zo wać scho rze nia siat ków ki. 

Jest tak że no wo cze sna pra co wa nia la -
se ro wa, wy po sa żo na w wy so kiej kla sy
la ser dio do wy, umoż li wia ją cy le cze nie
re ti no pa tii cu krzy co wej czy pro fi lak tycz -
ne le cze nie od war stwia nia siat ków ki. 

Szpi tal Wie lo spe cja li stycz ny w 2014
ro ku roz po czął pro ce du ry zmie rza ją -

ce do uzy ska nia akre dy ta cji udzie la -
nej przez mi ni stra zdro wia. – To dla nas
du że wy zwa nie, do któ re go bar dzo sta -
ran nie się przy go to wu je my. W Gli wi -
cach ta ką akre dy ta cję ma tyl ko Cen -
trum On ko lo gii, w Pol sce – 180 szpi -
ta li. Co wię cej, nie od pu ści my w spra -
wie od zy ska nia kon trak tu na oku li sty -
kę. Wy stą pi my z ofer tą w 2016 ro ku.
Przed na mi pra co wi ty i in ten syw ny
czas – tłu ma czy pre zes Sa dow -
nik. – Waż ne jest tak że na sze mot to:
trosz czy my się o Cie bie i Two ich
bli skich. Dr Sa dow nik jest prze ko na -
na, że nie bę dą to tyl ko sło wa. 

Oko na szpi tal 
Usu wa nie za ćmy, drob ne za bie gi pla stycz ne i chi rur gicz -
ne, no wo cze sny sprzęt, per spek ty wa od zy ska nia kon trak -
tu z NFz. i naj waż niej sze: po zy tyw ne no to wa nia u pa cjen -
tów. Od dział oku li stycz ny gli wic kie go Szpi ta la
wie lo spe cja li stycz ne go pnie się w gó rę spe cja li stycz nych
ran kin gów. – Chce my być naj lep si – dr be ata Sa dow nik,
no wy pre zes szpi tal nej spół ki nie kry je naj waż niej sze go
ce lu, ja ki po sta wi ła so bie i ze spo ło wi. 

SzPiTaL
wieLOSPeCjaLiSTyCzNy 

SPółKa z O. O., 
44-100 Gli wi ce, ul. Ko ściusz ki 1

cen tra la tel. 32 238 20 91/96, re je stra -
cja – wew. 333 oraz 784 016 816; www.szwg.pl

Od dzia ły: l Gi ne ko lo gii, Po łoż nic twa i Pa to lo gii Cią ży l Fi zjo lo gii, Pa to lo gii i in ten syw nej Opie ki Me dycz nej No wo rod ka l Oku li stycz ny l La ryn go lo gicz ny 
PO rad Nie: l Oku li stycz na, La ryn go lo gicz na, dla Ko biet czyn na: pon.-czw. 9-14, wt. 9-18, pt. 8-12 l Po rad nia Pa to lo gii No wo rod ka czyn na: wto rek 14 -18, czwar tek 11-15, pt. 8-12
l Po rad nia Lak ta cyj na tel. 501 255 345;  
Pra COw Nie: rTG, eKG, USG w go dzi nach pra cy po rad ni, 
La bO ra TO riUM aNa Li TyCz Ne czyn ne ca łą do bę; moż li wość od płat ne go wy ko na nia ba dań dla osób nie bę dą cych pa cjen ta mi Szpi ta la
SzKO ła rO dze Nia tel. 32 238 20 91/96- ter mi ny po rad i spo tkań do uzgod nie nia.

Po cząw szy od 11 lu te go, w każ dą śro dę mie sią ca pa cjen ci bę dą
mo gli sko rzy stać z po rad prof. Wan dy Ro ma niuk, kra jo we go kon -
sul tan ta ds. oku li sty ki. Za pi sy na wi zy tę od po nie dział ku do piąt -
ku, w godz. 8.00 do 9.00 oraz 13.30 do 15.00. Szcze gó ło we in for -
ma cje pod nr. 692 370 423. 


