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MORAVSKOSLEZSKÉ OČNÍ CENTRUM V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU KARVINÁ-RÁJ SLAVÍ 40.LET OD 
SVÉHO ZALOŽENÍ 
 
Moravskoslezské oční centrum v letošním roce slaví 40.let od svého založení. V čele tohoto pracoviště stojí 
již více než 20.let pan primář, MUDr. Jiří Slepánek.  
Moravskoslezské oční centrum patří mezi tři nejlépe vybavená pracoviště v České republice a právem se 
řadí mezi vyhledávaná pracoviště mezi pacienty z celé České republiky i zahraničí.  
 
Primář oddělení, MUDr. Jiří Slepánek se ohlíží za 40.lety praxe na tomto pracovišti: „Když jsem do Karviné 
na oční oddělení nastoupil bylo mi 27let, byl jsem plný profesních snů a ideálů. Nastupoval jsem na oddělení, 
kde byla jedna ambulance a malá lůžková stanice. Dnes procházím pracovištěm, které se skládá 
z operačního sálu, robustního ambulantního traktu, který disponuje osmi specializovanými ambulancemi a 
lůžkového oddělení. Těší mně, že se mé vize naplnily a mohu je se svým týmem rozvíjet dál.  
Moravskoslezské oční centrum se spektrem péče zaměřuje na všechny věkové skupiny, včetně dětí od šesti 
měsíců věku. 
Naše pracoviště čeká v blízké budoucnosti poměrně dynamický rozvoj, takže rozhodně nesedíme s rukama 
založenýma v klíně. Vážíme si podpory zřizovatele nemocnice i vedení nemocnice, které vždy naše pracoviště 
intenzivně podporovalo.  
 
Nemocnice v Karviné-Ráji ročně ošetří v rámci Moravskoslezského očního centra 24 354 pacientů a každým 
rokem se tento počet zvyšuje. V rámci meziročního srovnání 2020/2021 navštívilo Moravskoslezské oční 
centrum od 2531 pacientů více. 
 
„Jsem pyšný na celý tým pana primáře, MUDr. Jiřího Slepánka a jsem rád, že mohu celému týmu blahopřát 
k úspěchům, kterého svou prací dosáhli. Jsem připraven i nadále rozvoj tohoto pracoviště podporovat a 
poskytovat tak u nás pacientům z celého Moravskoslezského kraje špičkovou oftalmologickou péči“. 
připojuje svou gratulaci ředitel nemocnice, Ing. Ivo Žolnerčík 
 
Moravskoslezské oční centrum v NsP Karviná-Ráj je dlouhodobě podporováno i zřizovatelem nemocnice, 

Moravskoslezským krajem. K zástupu gratulantů se přidává i náměstek léčebné péče, MUDr. Martin 

Gebauer, MHA: „Jsem hrdý na práci, kterou vykonali zdravotníci Moravskoslezského očního centra pod 
vedením primáře Slepánka. Toto centrum se řadí mezi lídry v oftalmologii v MSK a to hlavně zásluhou pana 
primáře, který neusnul na vavřínech, ale rok od roku rozšiřuje spektrum vyšetření. 
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