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OPHTHALMOLOGY

• Treatments and operations
• Cataract surgery
• Glaucoma surgeries
• Cataract surgery with glaucoma
• Vitrectomy
• Eyelid surgery
• Intravitreal injections
• Strabismus and amblyopia 

treatment room
• Treatment of the wet form of AMD
• Laser therapy in diabetes and 

glaucoma
• Diagnostic tests
• Eyeball ultrasound
• Optical biometry
• OCT examination
• Perimetry of visual field 

examination
• Fluorescein angiography
• Autorefractometry
• The bottom of the eye
• GDX
• Measurement of intraocular 

pressure

REHABILITATION

• Tens currents
• Interferential currents
• Diadynamic currents
• Electrostimulation
• Laser
• Laser scanner
• Ultrasounds
• Solux
• Kinesotaping
• Massages
• Manual therapy
• Kinesiotherapy
• Physiotherapeutic consultations

DENTISTRY

GYNECOLOGY

CARDIOLOGY

PROCTOLOGY

OUR CLINICS

• Warsaw (Ursus and Bemowo)
• Chrzanów 
• Lublin
• Kielce
• Pińczów
• Krapkowice
• Nowa Sól

Okoklinik was established in 2008. The idea was 
to create a network of ophthalmic clinics special-
izing in ophthalmic surgery, in particular in cata-
ract surgery, vitrectomy and glaucoma treatment. 
We chose places for our wards, where so far there 
were no such centers, and patients had to trav-
el to distant hospitals or, as in the case of vitrec-
tomy, travel abroad. We have also built clinics in 
the provincial cities we come from. This is how the 
branches in Warsaw, Lublin and Kielce were es-
tablished. At the moment, we have 11 clinics and 8 
one-day hospitals.

The base of our clinics is the staff coming from 
ophthalmic clinics in Katowice, Warsaw and Lu-
blin, as well as the highest quality equipment for 
operations and diagnostics. The basis of our oper-
ation are contracts with the National Health Fund 
in the field of inpatient and outpatient treatment. 
During this time, we have performed over 55,000 
cataract surgeries, 16,000 vitrectomies and 6,000 
anti-glaucoma surgeries. In our clinics in Poland, 
we have admitted tens of thousands of patients

We are one of the largest networks of ophthalmic 
clinics in Poland.

We specialize in the detection and diagnosis of 
cataracts. We perform cataract qualifications on 
the best Carl-Zeiss IOL Master laser equipment 
and the Alcon-Ocusan acoustic device. These de-
vices guarantee precise calculations of implanted 
intraocular lenses.

We also specialize in the treatment and diag-
nosis of retinal diseases. In the departments in 
Chrzanów, Krapkowice and Pińczów, we have the 
AMD drug program contracted by the National 
Health Fund. As part of the program, we present a 
drug recognized as the most effective in the treat-
ment of AMD - senile macular degeneration. We 
diagnose retinal diseases, in particular AMD and 
diabetes-related retinal diseases, using the most 
modern Angio-OCT-OPTO VIU, OCT 500 and OCT 
400 devices by Carl Zeis, and Topcon angiogra-
phies.

We conduct glaucoma diagnostics on the basis 
of diagnostic test packages, which enable, dur-
ing a single stay in our clinics, a number of tests 
to precisely diagnose glaucoma changes. As part 
of the packages, we perform GDX tests by Medis, 
GCC angio-oct and oct devices. We test the field 
of view using Carl Zeis Matrix FDA and Humphrey 
cameras.

Since 2017, we have expanded the scope of our 
services to dentistry. Dental departments were 
established in Chrzanów and Warsaw.

Since 2018, we have been developing services in 
other specialties in Warsaw; dermatology, gyne-
cology, orthopedics, speech therapy.

From 2020, in Warsaw at ul. Jagiełły 2/2, we 
launched the Rehabilitation Center, where the 
best physiotherapists - specialists from Kon-
stancin work.

We have optical stores in Warsaw and Chrzanów.

Our mission is to provide highly specialized medi-
cal services, relief in suffering and everyday func-
tioning of patients.

Soon we are preparing the opening of a new head-
quarters in Chrzanów, 3,000 m2 and Stare Babice, 
1,600 m2 (investment under construction)

Michał Kamiński, MD, PhD with eye diseases and 
health specializations. Long-term ophthalmic mi-
crosurgeon specializing in cataract, vitrectomy 
and anti-glaucoma surgeries. He gained expe-
rience in Poland and abroad. He has carried out 
thousands of complex, highly specialized opera-
tions. He created the school of ophthalmic micro-
surgery. The creator of the nationwide network 
of eye clinics OKOKLINIK and its main operator. In 
the field of ophthalmic diagnostics, specialization 
in highly specialized diagnostics of eye diseases; 
angio-OCT, UBM, USG, HRT tests, GDX. He also 
specializes in ophthalmic laser therapy.
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OKULISTYKA

• Zabiegi i operacje 
• Operacje usunięcia zaćmy
• Operacje jaskry
• Operacje zaćmy z jaskrą
• Witrektomia
• Operacje powiek
• Iniekcje doszklistkowe
• Gabinet leczenia zeza 

i niedowidzenia
• Leczenie wysiękowej postaci AMD 
• Laseroterapia w cukrzycy i jaskrze
• Badania diagnostyczne
• USG gałki ocznej 
• Biometria optyczna
• Badanie OCT
• Perymetria badania pola widzenia 
• Angiografia fluoresceinowa
• Autorefraktometria 
• Dno oka
• GDX
• Pomiar ciśnienia 

wewnątrzgałkowego

REHABILITACJA

• Prądy Tens 
• Prądy Interferencyjne 
• Prądy Diadynamiczne 
• Elektrostymulacja 
• Laser 
• Laser skaner 
• Ultradźwięki 
• Solux 
• Kinesotaping 
• Masaże 
• Terapia manualna 
• Kinezyterapia 
• Konsultacje fizjoterapeutyczne

STOMATOLOGIA

GINEKOLOGIA

KARDIOLOGIA

PROKTOLOGIA

NASZE ODDZIAŁY

• Warszawa (Ursus i Bemowo)
• Chrzanów 
• Lublin
• Kielce
• Pińczów
• Krapkowice
• Nowa Sól

Okoklinik powstało w 2008 roku. Ideą było 
stworzenie sieci klinik okulistycznych specjalizują-
cych się w chirurgii okulistycznej tj. w szczególno-
ści operacji zaćmy, witrektomii i zabiegów przeciw 
jaskrowych. Na miejsca swoich oddziałów wybie-
raliśmy obszary, w których dotychczas nie było 
takich ośrodków, a pacjenci musieli podróżować 
do odległych szpitali lub jak w przypadku witrek-
tomii wyjeżdżać za granicę.  Budowaliśmy również 
kliniki w miastach wojewódzkich z których się wy-
wodziliśmy. I tak powstały placówki w Warszawie, 
Lublinie i Kielcach. W tym momencie dysponu-
jemy 11 poradniami oraz 8 szpitalami jednego 
dnia.

Bazą naszych klinik jest kadra wywodzącą się z kli-
nik okulistycznych w Katowicach, Warszawie i Lu-
blinie oraz najwyższej jakości sprzęt do operacji 
i diagnostyki. Podstawą naszego funkcjonowania 
są kontrakty z NFZ, w zakresie lecznictwa szpital-
nego i ambulatoryjnego. Przez ten czas wykonali-
śmy ponad 55 000 operacji zaćmy, 16 000 operacji 
witrektomii i 6 000 operacji przeciw jaskrowych. 
W naszych poradniach na terenie Polski przy-
jęliśmy dziesiątki tysięcy pacjentów.

Jesteśmy jedną z największych sieci klinik okuli-
stycznych w Polsce.

Specjalizujemy się w wykrywaniu i diagnosty-
ce zaćm. Kwalifikacje zaćmy wykonujemy na naj-
lepszym, laserowym sprzęcie firmy Carl-Zeiss IOL 
Master oraz akustycznym urządzeniu firmy Al-
con – Ocusan. Urządzenia te dają gwarancję pre-
cyzyjnych kalkulacji wszczepianych soczewek we-
wnątrzgałkowych. 

Wyspecjalizowaliśmy się również w leczeniu 
i diagnostyce schorzeń siatkówek. W oddziałach 
w Chrzanowie, Krapkowicach i Pińczowie posia-
damy zakontraktowany przez NFZ program leko-
wy AMD. W ramach programu podajemy, uznany 
za najskuteczniejszy w leczeniu AMD – starcze-
go zwyrodnia plamki lek. Diagnostykę schorzeń 
siatkówki w szczególności AMD i chorób siatków-
ki związanych z cukrzyca realizujemy na najnowo-
cześniejszych Aparatach Angio- OCT- OPTO VIU, 
OCT 500 i OCT 400 firmy Carl Zeis, Angiografiach 
firmy Topcon.

Diagnostykę jaskry prowadzimy w oparciu 
o pakiety badan diagnostycznych, dających moż-
liwość podczas jednorazowego pobytu w naszych 
klinikach wykonanie szeregu badan, precyzyjnie 
diagnozujących zmiany jaskrowe. W ramach pa-
kietów wykonujemy badania GDX firmy Medis, 
GCC aparaty angio-oct i oct. Pole widzenia bada-
my w oparciu o aparaty Matrix FDA, Humphrey 
firmy Carl Zeis.

Od 2017 roku poszerzyliśmy zakres naszych usług 
o stomatologie. Powstały oddziały stomatologii 
w Chrzanowie i Warszawie.

Od 2018 rozwijamy na terenie Warszawy świad-
czenia w innych specjalnościach; dermatologii, gi-
nekologii, ortopedii, logopedii.

Od 2020 roku w Warszawie przy ul. Jagiełły 2/2 
uruchomiliśmy Centrum Rehabilitacji, w którym 
pracują najlepsi fizjoterapeuci - specjaliści z Kon-
stancina. 

Posiadamy salony optyczne w Warszawie i Chrza-
nowie.

Naszą misja jest świadczenie wysokospecjali-
stycznych usług medycznych, ulga w cierpieniu 
i codziennym funkcjonowaniu pacjentom.

Już wkrótce szykujemy otwarcie nowej siedziby 
w Chrzanowie 3000m2 powierzchni i Starych Ba-
bicach 1600m2 powierzchni (inwestycja w trakcie 
budowy)

Dr n. med. Michał Kamiński specjalizacja z cho-
rób oczu i zdrowia publicznego. Wieloletni mi-
krochirurg okulistyczny, specjalizujący się w ope-
racjach zaćmy, witrektomii i operacjach przeciw 
jaskrowych. Doświadczenie zdobywał w Polsce 
i za granicą. Przeprowadził tysiące skomplikowa-
nych, wysokospecjalistycznych operacji. Stwo-
rzył własną szkołę mikrochirurgii okulistycznej. 
Twórca ogólnopolskiej sieci klinik okulistycznych 
OKOKLINIK i jej główny operator. W zakresie dia-
gnostyki okulistycznej specjalizuje w wysokospe-
cjalistycznej diagnostyce chorób oczu; badaniach 
angio-OCT, UBM, USG, HRT,GDX. Specjalizuje się 
również w zakresie zabiegów laseroterapii okuli-
stycznej.

OKOKLINIK Ogólnopolska Sieć Klinik  
dr n.med. Michała Kamińskiego


