
bezpłatny zestaw pomiarów:
• pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego 
   metodą bezkontaktową
• pachymetria (mierzenie grubości rogówki)
• autorefraktometria (komputerowy pomiar 
   wad widzenia)

Glaucoma-profi laxis 2015 

Liczba miejsc w programie Glaucoma-profi laxis 2015 
jest ograniczona. 

Zgłoszenia do programu można dokonywać 
telefonicznie lub osobiście w rejestracji CM SKOPIA. 

Każdy pacjent jest uprawniony do jednokrotnego udziału w programie.

Program trwa do końca roku 2015.
 



Jaskra to cała grupa poważnych chorób oczu 

prowadzących do uszkodzenia nerwu wzrokowego 

i komórek zwojowych siatkówki. 

Prowadzi to do postępującego pogorszenia wzroku, 

a nawet do jego całkowitej utraty. 



W Polsce na jaskrę choruje około 200 000 osób. 

Co gorsza, szacuje się, że około 600 000 Polaków 
jest zagrożonych jaskrą, a jaskra to szczególnie 

podstępna choroba rozwijająca się w sposób 
ukryty, często przez wiele lat. 

Wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy ze swojej 
choroby i zgłaszają się do okulisty na stosunkowo późnym 

etapie – wtedy, kiedy dochodzi już do nieodwracalnych 

zaburzeń widzenia.

Podstawową i bezpośrednią przyczyną jaskry 
jest nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz 
gałki ocznej. Warto przy tym zaznaczyć, że 
podniesienie tego ciśnienia występuje na 
etapie, na którym sama choroba nie daje 
jeszcze żadnych widocznych symptomów. 
Pacjent nie wie, że jest chory i nie odczuwa 
problemów z widzeniem. 

Dlatego monitorowanie tego ciśnienia jest 
absolutnie konieczne, aby odpowiednio 
wcześnie wykryć chorobę.

Skuteczność leczenia jaskry, a więc jakość 
widzenia pacjenta, zależy od jej wczesnego 
wykrycia. Wbrew obiegowej opinii, leczenie 
jaskry nie musi oznaczać operacji. Co więcej, 
jak pokazują statystyki, w zdecydowanej 
większości przypadków wcześnie wykryta 
jaskra może być leczona farmakologicznie 
(krople, leki doustne).

Dlatego absolutnie podstawową metodą 
zapobiegania zaburzeniom widzenia 
związanym z jaskrą – szczególnie dla osób 
z grup ryzyka – jest regularne wykonywanie 
pomiaru ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

Podstawowe czynniki 
ryzyka jaskry: 
• wiek powyżej 40 lat 

• występowanie jaskry 
   w rodzinie

• nadciśnienie

• znaczna wada wzroku    
   lub niektóre choroby  
   oczu, jak np. retinopatia 
   cukrzycowa

• rozpoznana cukrzyca 



Centrum Medyczne Skopia ogłasza rozpoczęcie 
programu Glaucoma-profi laxis 2015. W ramach 
tego programu, w naszym centrum wykonywać 
będziemy całkowicie bezpłatnie następujący 
zestaw pomiarów:

Pomiar ciśnienia wewnątrza gałki ocznej, jeśli jest prowadzony 
za pomocą odpowiedniego sprzętu, jest całkowicie bezbolesny. 
Nie trzeba się do niego w żaden specjalny sposób przygotowywać 
(pacjent powinien jedynie zdjąć soczewki kontaktowe, jeżeli ich używa), 
pomiar trwa zaledwie kilka minut, a korzyści zdrowotne z niego płynące 
są absolutnie nie do przecenienia.

•  pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową
•  pachymetria – mierzenie grubości rogówki
•  autorefraktometria (bez farmakologicznego porażania akomodacji) 
    – komputerowy pomiar wad widzenia (wad refrakcji).



Program jest skierowany 

do wszystkich chętnych, 

a w szczególności do osób 

z grup ryzyka. Szczególnie 

zachęcamy do udziału 

w nim pacjentów 

z rozpoznaną cukrzycą.

W ramach programu nie są przeprowadzane konsultacje lekarskie. 

Program ma charakter przesiewowy i jego celem jest identyfi kacja 
jak największego grona pacjentów zagrożonych jaskrą i innymi chorobami 
powiązanymi z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Każdy pacjent, który zgłosi się do centrum jest uprawniony 
do jednokrotnego udziału w programie.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona. 

Zgłoszenia do programu można dokonywać telefonicznie lub osobiście 
w rejestracji CM SKOPIA.

Program trwa do końca roku 2015.



Centrum Medyczne Skopia to ultranowoczesne 

centrum diagnostyczno-zabiegowe świadczące 

szeroki zakres specjalistycznych usług medycznych. 

Dysponujemy wysoko wykwalifi kowaną kadrą oraz 

najnowocześniejszym specjalistycznym sprzętem.



Centrum Medyczne Skopia
ul. Josepha Conrada 79

31-357 Kraków

+48 12 446 46 10
rejestracja@cm-skopia.pl

Zapraszamy:
pon. - pt. 7:30 - 20:00

www.cm-skopia.pl

Badania dla CM Skopia wykonuje
sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA 


