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W wieku 95 lat podjąłem trudną decyzję o usunięciu zaćmy z lewego oka. 
Pomimo obaw nie żałuję jej. Wszystko jest bez zarzutu, na wysokim poziomie 
medycznym. 
 
W wieku 95 lat podjąłem trudną decyzję o usunięciu zaćmy z lewego oka. 
Pomimo obaw nie żałuję jej. Widzę dużo lepiej jak przed zabiegiem. 
W niedługim czasie podejmę decyzję o oku prawym. 
Opieka przed jaki i po operacji jest bardzo dobra. Dzięki takiej opiece stres 
znika i wszystko jest bez zarzutu, na wysokim poziomie medycznym. 
Zadowolony Pacjent 

 

 
Bardzo dobra opieka okołooperacyjna - profesjonalizm  
i świetny kontakt z pacjentem w podeszłym wieku. Prowadzenie pacjenta 
precyzyjnie zaplanowane. 
 
Prowadzenie pacjenta od momentu zgłoszenia się ze skierowaniem na zabieg 
jest bardzo precyzyjnie zaplanowane. Opiekunka pacjenta, pani Agnieszka 
Karolewska świetnie wypełnia swoją rolę. Była ze mną w stałym kontakcie 
telefonicznym, wszystko wyjaśniała w dostępny sposób. Starała się, aby sam 
zabieg przebiegał bezstresowo. Czułam się bezpiecznie. Kiedy stan mojego 
oka wydał mi się niepokojący, natychmiast zorganizowała wizytę lekarską i 
była cały czas do dyspozycji. 
Oceniam opiekę okołooperacyjną bardzo dobrze, na co składa się 
profesjonalizm, świetny kontakt z pacjentem w podeszłym wieku i pełna 
dyspozycyjność. 
Pacjentka – Barbara 
 

 
Miła i profesjonalna opieka związaną z operacją zaćmy. 

 

Na ręce Pani Agnieszki składam podziękowanie lekarzom i pielęgniarkom za 

miłą i profesjonalną opiekę związaną z operacją zaćmy. Życzę powodzenia w 

pracy i życiu osobistym pracownikom CMP.  

Pacjentka – Krystyna 

 

Ze względu na mój wiek 73 lata oraz z tym związaną nieporadność, personel w 
bardzo dyskretny sposób pomógł mi w przygotowaniu się do zabiegu. Cenię ich 
delikatność. 
 
W dniu 19.11.2019 miałem wykonany zabieg operacyjnego usunięcia zaćmy 
prawego oka ze wszczepem sztucznej soczewki przy astygmatyzmie. 
Uważam, że zabieg został przeprowadzony w sposób profesjonalny. Personel 
medyczny wykazał dużą troskę o mnie jako pacjenta zarówno przed 
zabiegiem, w czasie zabiegu i po operacji. 
Ze względu na mój wiek 73 lata oraz z tym związaną nieporadność, personel 
w bardzo dyskretny sposób pomógł mnie przygotować się do zabiegu. Cenię 
ich delikatność. 
Natomiast zespół lekarzy stworzył atmosferę spokoju i bezpieczeństwa, że 
przy moim podwyższonym ciśnieniu czułem się bardzo dobrze zaopiekowany 
i w pełnym komforcie przygotowałem się do operacji. 
Nie jestem fachowcem z zakresu medycyny okulistycznej, ale uważam, że 
aparatura, urządzenia oraz wiedza i doświadczenie personelu medycznego i 
operacyjnego są na bardzo wysokim poziomie. 
Bardzo wszystkim dziękuję. 
Pacjent – Janusz 
 

 

Operacja została przeprowadzona bardzo fachowo. Bardzo dobra organizacja 
badań przez zabiegiem.  Za wszystko jeszcze raz bardzo dziękuję i będę CMP 
„zaćma” polecał. 
 
Operacja została przeprowadzona bardzo fachowo i sprawnie. Bardzo dobra 
organizacja badań przez zabiegiem i po zabiegu. Chcę podziękować mojemu 
opiekunowi pani Agnieszce Karolewskiej i całemu zespołowi lekarzy, którzy 
zajmowali się mną przed i po operacji zaćmy. Za wszystko jeszcze raz bardzo 
dziękuję i będę CMP „zaćma” polecał. 
Pacjent – Grzegorz 
 

 

 

 



 

Dziękuję za dotychczasowe leczenie całemu Zespołowi Okulistyki CMP i polecam 

wszystkim ich profesjonalne działanie. 

 

Mija trzeci dzień po mojej pierwszej operacji zaćmy w CMP i już mogę 

stwierdzić, że, nastąpiła wyraźna poprawa widzenia. Operacja została 

przeprowadzona bardzo sprawnie pod względem medycznym oraz w miłej, 

wręcz przyjacielskiej atmosferze. Wprawdzie odczuwam pewien dyskomfort, 

że jeszcze okiem nieoperowanym źle widzę, ale z dwoma oczami jest już po 

operacji znacznie lepiej. Mam nadzieję, że w możliwie krótkim czasie będę 

miał operację drugiego oka, o którą oczywiście dalej poproszę specjalistów z 

CMP do których od początku mam zaufanie, którzy doskonale sprawdzili się 

podczas pierwszej operacji. Dziękuję za dotychczasowe leczenie całemu 

Zespołowi Okulistyki CMP Puławska i polecam wszystkim ich profesjonalne 

działanie. 

Pacjent – Andrzej 

 

 

96 – letnia matka nazajutrz po operacji powiedziała cyt. „nie wiedziałam, że 

otoczenie jest takie piękne”. Dziękujemy! 

 

Cztery tygodnie temu jechałem ul. Puławską w Piasecznie i dostrzegłem 

baner reklamujący operacje zaćmy oka. Zjechałem na wygodny parking przed 

CMP. Natychmiast skierowano mnie do osoby koordynującej przygotowanie 

operacji. Uzyskałem uprzejmą, rzeczową informację również w formie 

broszury opisującej logicznie krok po kroku cały proces.  

Od początku matka nasza (z poważnym schorzeniem nóg) została 

profesjonalnie zaopiekowania przez Panią koordynator Agnieszkę, która 

przeprowadziła ja troskliwie przez wszystkie etapy przygotowań 

minimalizując liczbę wizyt do dwóch.  

Nasza 96 – letnia matka nazajutrz po operacji powiedziała cyt. „nie 

wiedziałam, że otoczenie jest takie piękne”. Dziękujemy! Dziękujemy 

szczególnie, że kilka lat wcześniej w znanym warszawskim ośrodku leczenia 

zaćmy nie udało nam się…. 

Pacjent – Zbigniew 

Bardzo dobra organizacja badań przed zabiegiem. Bardzo dobry kontakt z 

opiekunem pacjenta zaćmowego. Zabieg bez komplikacji, dobra opieka 

anestezjologiczna. 

 

Kolejna wizyta w CMP Piaseczno związana tym razem z zabiegiem uśnięcia 

zaćmy z lewego oka. Bardzo dobra organizacja badań przed zabiegiem. Bardzo 

dobry kontakt z Panią Agnieszką – opiekunką pacjentów z zaćmą. Przemiła 

osoba, dająca wiele dobrych rad, podtrzymująca na duchu, jednym słowem 

same plusy. Zabieg bez komplikacji, dobra opieka anestezjologiczna. Po 

zabiegu krótki odpoczynek, kilka uwag na temat zachowania po zabiegu i do 

domu. W następnym dniu zdjęcia opatrunku, kontrola – na szczęście wszystko 

w porządku. Kolejna wizyta osiem dni po zabiegu. Obie wizyty wliczone w 

koszty operacji. Dodatkowo bonus: dwa vouchery do wykorzystania w ciągu 

90 dni: dla mnie lub dla kogoś z rodziny – szkoda, że tylko powyżej 50 roku 

życia, w dzisiejszych czasach coraz młodsi mają kłopot ze wzrokiem. Ogólnie 

jestem bardzo zadowolona i serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w 

jakikolwiek sposób byli zaangażowani w wykonanie tego zabiegu.  

Zadowolony Pacjent  

 

 

Niezwykle profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie operacji oka. 
Bezpieczeństwo i komfort dzięki życzliwości i zaangażowaniu Pań pielęgniarek. 
 
Szanowni Państwo, pragnę z całego serca podziękować całemu zespołowi 
kliniki za niezwykle profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie operacji 
oka. 
Jednak szczególnie zachwycona jestem pracą Pań pielęgniarek i słowa 
uznania kieruję do nich, dziękując za życzliwość, opiekę i zaangażowanie, 
dzięki którym czułam się bezpiecznie i komfortowo. 
Z wyrazami szacunku 
Wdzięczna pacjentka Halina 
 

 

 
 



 

Fachowe i uśmiechnięte pielęgniarki, wszystko o czasie, bez zbędnego czekania, 
w miłej atmosferze! Poleciłam już ten zgrany i sympatyczny zespół kolejnym, 
przyszłym pacjentom. 
 
Opieka w trakcie przygotowania do zabiegu, samego zabiegu oraz po była 
fantastyczna. Na każdym etapie czułam się zaopiekowana kompletnie przede 
wszystkim przez p. Agnieszkę Karolewską, która przez wszystkie 
przygotowania do zabiegu przeprowadziła mnie za rękę. Wszystkie badania i 
konsultacje odbywały się w umówionym terminie, bez zbędnego oczekiwania. 
W dniu zabiegów przez wstępne przygotowania przeprowadziły mnie 
fachowe i uśmiechnięte pielęgniarki, które dodatkowo postarały się 
rozładować napięcie związane z zabiegiem. 
Obydwa zabiegi odbyły się w niezwykle przyjaznej atmosferze ze strony 
operującej jak i anestezjolożki, a także pielęgniarek. Żadnych złych wrażeń, 
bólu czy strachu. 
Wizyty kontrolne o czasie i w miłej atmosferze. 
Nic dodać, nic ująć! Poleciłam już ten zgrany i sympatyczny zespół kolejnym 
przyszłym pacjentom. 
Dziękuję! 
Daria 
 

 

Zostałam bardzo dobrze przygotowana do zabiegu. Profesjonalnie, miło i 
bezpiecznie. 
 
Przeszłam operację zaćmy w Klinice Centrum Medyczne Piaseczno. 
Zostałam bardzo dobrze przygotowana do zabiegu. 
Sam zabieg był, wbrew mojemu lękowi, bardzo spokojny. Lekarka operująca 
spokojna, cały zespół dbający o uspokojenie pacjenta, kontrola ciśnienia, 
serca, anestezjolog czuwa przy zabiegu nad znieczuleniem. 
Moment operacji był wyjątkowo przyjemny – nie czułam nawet dotyku w 
okolicy oka, było mi przyjemnie, cicho, a w operowanym oku, pojawiały się 
przepiękne, zmienne kolory. 
Miałam wrażenie przebywania w bajkowym świecie. 
Profesjonalnie, miło i bezpiecznie. 
Pacjentka – Barbara 
 

Jestem bardzo zadowolona ze wspaniałej, miłej i profesjonalnej opieki. Na 
usunięcie zaćmy w drugim oku na pewno zgłoszę się do CMP. 
Będę polecać CMP wszystkim znajomym! 
 
Dnia 19.11.2019 miałam wykonany zabieg operacyjny polegający na 
usunięciu zaćmy i wszczepieniu sztucznej soczewki w CMP Piaseczno, ul. 
Puławska 49. 
Jestem bardzo zadowolona ze wspaniałej, miłej i profesjonalnej opieki 
lekarsko – pielęgniarskiej. Osoba koordynująca jest w stałym kontakcie z 
pacjentem od początku do ostatniej wizyty kontrolnej. 
Przygotowanie do zabiegu i sam zabieg wykonane są w bardzo miłej i 
sympatycznej atmosferze, co najważniejsze zupełnie bez bólowo. 
Bardzo dokładnie udzielane są informacje, wszelkich wskazań i 
przeciwwskazań dotyczących w/w zabiegu. 
Na usunięcie zaćmy w drugim oku na pewno zgłoszę się do CMP. 
Będę polecać wszystkim znajomym w/w przychodnię. 
Zadowolona Pacjentka 
 

 

Jestem zadowolona z usług okulistycznych świadczonych przez Centrum 

Medyczne CMP Piaseczno. Dobry, sympatyczny kontakt z pacjentem. Przebieg 

przeprowadzonego zabiegu usunięcia zaćmy bardzo pozytywny. 

 

Jestem zadowolona z usług okulistycznych świadczonych przez Centrum 

Medyczne CMP Piaseczno. Dobry, sympatyczny kontakt z pacjentem. 

Broszurka „Operacja Zaćmy” doskonała, bardzo przydatna dla pacjenta. 

Odpowiada na wszystkie pytania nękające pacjenta.  

Przebieg przeprowadzonego zabiegu usunięcia zaćmy bardzo pozytywny, 

opieka po zabiegu również. Pani Agnieszka – opiekun pacjenta zaćmowego – 

miła, opiekuńcza, bardzo przydatna. Skorzystam ponownie z usług Centrum 

Medycznego CMP. 

Pacjentka – Wanda 

 

 

 

 



 

Jestem pod wrażeniem wysokich standardów usługi medycznej obejmującej 

przygotowanie pacjenta do zabiegu, precyzję samego zabiegu jak i techniczne 

wyposażenie ośrodka.  

 

Przebyłem operację zaćmy w oddziale CMP Piaseczno i jestem pod 

wrażeniem wysokich standardów usługi medycznej obejmującej 

przygotowanie pacjenta do zabiegu, precyzję samego zabiegu wykonanego 

przez Doktor Justynę Badowska jak i techniczne wyposażenie ośrodka.  

Szczególne uznanie pragnę wyrazić za troskliwą opiekę i serdeczność 

okazywaną pacjentom przez Panią Agnieszkę Koralewska koordynatorkę 

poszczególnych etapów kompleksowej usługi jaką jest operacja zaćmy. 

Pacjent prowadzony jest przez nią przez całą procedurę badań wstępnych 

dzięki czemu nie ma przestojów, czekania na korytarzach i niepotrzebnej 

straty czasu. 

Uważam, że mamy już w Polsce ośrodki medyczne które wiedzą, 

doświadczeniem i wyposażeniem technicznym nie ustępują tym najlepszym w 

Europie Zachodniej. Szkoda, że jest to w Polsce zjawisko odosobnione.  

Pacjent – Maciej 

 

 

Wszystko odbyło się bardzo sprawnie. Opieka lekarzy, pielęgniarek i p. Agnieszki 

(opiekunki pacjenta z zaćmą) bardzo kompetentna i sympatyczna. Ogólna ocena: 

5/5. 

 

Mam bardzo dobrą opinię o przebiegu całej procedury: wszystko odbyło się 

bardzo sprawnie. Opieka lekarzy, pielęgniarek i p. Agnieszki, (opiekunki 

pacjenta z zaćmą) bardzo kompetentna i sympatyczna. Wizyty kontrolne 

odbyły się punktualnie i bez zbędnego czekania. 

Jeśli można się do czegoś "przyczepić", to do dosyć skromnego i ciasnego 

pomieszczenia pooperacyjnego. 

Ogólna ocena: 5/5. 

Pozdrowienia 

Pacjent – Michał 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy 

za zaufanie! 
 


