
Š
edý zákal je časté oční onemoc-
nění, které komplikuje život
řadě seniorů, přitom se dá jed-
noduše vyřešit.

Na dotazy pacientů k šedému
zákalu odpovídá MUDr. Radan Zugar,
primář Očního centra Praha, které se na
léčbu a operace šedého zákalu specializu-
je.

Co je to šedý zákal a podle čeho pacient
pozná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke
snížení průhlednosti lidské čočky, a to
nejčastěji v důsledku stárnutí. Většinou
se objevuje ve věku 60 až 75 let a přízna-
kem je zamlžené, zhoršené a zkreslené
vidění nablízko i do dálky a také citlivost
na světlo.

Jak se řeší léčba šedého zákalu?
Šedý zákal nelze odstranit jinak než ope-
rací a neexistuje jiný způsob jeho léčby.
Pacient by operaci neměl zbytečně odklá-
dat. Důvodem je nejen kvalita života, ale
i to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý,
tím je operace oka náročnější. Řadě paci-
entů byla z důvodu koronavirové epide-
mie a odložené péče v nemocnicích ope-
race zrušena a návrat k běžnému provo-
zu v nemocnicích bude nyní pomalý a
pacienti tak můžou dostat nový termín
za řadu měsíců. Doporučoval bych jim
tedy, aby se objednali jinam, kde nebu-
dou zbytečně čekat. U nás v Očním cen-
tru Praha jsme po celou dobu zachovali
péči v plném rozsahu a operační provoz
jsme nepřerušili. Dokážeme tak nyní
pacientům nabídnout termíny bez dlou-
hého čekání.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a
rychlý chirurgický zákrok, kterého není
třeba se obávat. Během operace se lidská
oční čočka nahrazuje umělou čočkou.
Operace trvá asi 15 minut a provádí se v
místním znecitlivění kapkami. Oko je do
druhého dne zakryto náplastí a po jejím
sejmutí již pacient na oko vidí. V Očním
centru Praha je operace šedého zákalu
hrazena všemi zdravotními pojišťovna-
mi.

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní
zakalená lidská oční čočka nahrazuje
umělou nitrooční čočkou, která zůstává
v oku natrvalo až do konce života. Typ nit-
roočních čoček se volí s ohledem na pro-
blém a požadavky pacienta na vidění.
Čím dál více pacientů si uvědomuje, že
díky operaci šedého zákalu mají mož-
nost si vybrat, jak se budou dívat na svět
po zákroku. I proto mnoho z nich na
svých očích nešetří a při operaci si připla-
tí za multifokální nebo trifokální nitrooč-
ní čočky, které je úplně zbaví závislosti
na brýlích. Po operaci nám pak často říka-
jí, že opravdu vidí jak zamlada.
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Je vám přes šedesát let a máte pocit, že hůř vidíte? Pak by vás mohl trápit
šedý zákal.

Operace šedého zákalu
by se neměla odkládat
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