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Jaskra - badaj oczy!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z badań diagnostycznych i wizyt konsultacyjnych, które oferuje pacjentom Instytut Jaskry i Chorób Oka. Instytut ten powstał z inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Profilaktyki Jaskry i specjalizuje się we wszechstronnej diagnostyce i leczeniu najgroźniejszych chorób oczu. W Instytucie Jaskry i Chorób Oka eksperci diagnozują i leczą
jaskrę oraz choroby siatkówki, tj. AMD - zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i retinopatię cukrzycową - powikłanie towarzyszące cukrzycy. Dzięki aparaturze, którą dysponuje Instytut
Jaskry prowadzi diagnostykę jaskry, diagnostykę zwyrodnienia plamki AMD i diagnostykę retinopatii cukrzycowej już na najwcześniejszym etapie zmian chorobowych. Dzięki wiedzy i
wieloletniemu doświadczeniu swoich lekarzy oraz najnowocześniejszej aparaturze, diagnostyka i leczenie jaskry oraz diagnostyka i leczenie chorób siatkówki osiąga w Instytucie Jaskry
najwyższy światowy standard. Laserowe leczenie jaskry i laserowe leczenie chorób siatkówki prowadzone jest na najnowszej, najmniej inwazyjnej aparaturze laserowej, a pacjenci leczeni
są w ośrodku, który spełnia międzynarodowe wymogi stawiane wysoce-specjalistycznym ośrodkom okulistycznym. W Instytucie Jaskry można wykonać m.in. badanie SL-OCT, badanie
HRT, badanie GDX, badanie OCT jaskrowe, badanie OCT siatkówkowe, perymetria FDT, perymetria ORA, tonometria Pascala, mikroperymetria, autofluorescencja oka,
UBM, USG oka.
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