
Polwax: W trosce o zdrowie pracowników 

Bezpłatne profilaktyczne badania okulistyczne wśród pracowników spółki POLWAX

przeprowadził w dniach 15 – 17 kwietnia zespół z Kliniki Okulistyczej Neovize z

Czeskiego Cieszyna. W pierwszej turze objęto nim zatrudnionych w zakładzie w

Czechowicach-Dziedzicach. Wkrótce podobną możliwość dostaną pracownicy z

Jasła.

- Umożliwienie bezpłatnych badań wzroku naszym pracownikom przez Klinikę Okulistyczną

NeoVize z Czeskiego Cieszyna to jeden z elementów troski naszej Spółki o zdrowie i

bezpieczeństwo pracowników. To oni tworzą nieocenioną wartość Spółki, dlatego warto w nich

inwestować – Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki Polwax SA.

Badania były dobrowolne i przeprowadzano je na terenie firmy. W sumie skorzystało z nich

dotychczas 60 pracowników. Nowoczesny, wykorzystywany przez NeoVize sprzęt analityczny

pozwala na sprawdzenie kilkunastu podstawowych parametrów wzroku, dzięki którym można

zdiagnozować istnienie takich schorzeń jak: astygmatyzm, stożek rogówki, zaćma,

uszkodzenie siatkówki, zez ukryty, nadwzroczność czy jaskra. 

- W Czechach i na Słowacji bezpłatne badania prowadzimy najczęściej podczas różnego

rodzaju wydarzeń sportowych, czy imprez masowych. W Polsce z kolei chcemy rozwijać

badania profilaktyczne wśród pracowników.  Pytania i problemy, z jakimi spotykamy się w

czasie ich prowadzenia przekonują nas, że to był dobry wybór –podkreśla Ewa Nieć, doradca

dyrektora generalnego ds. polskiego rynku w NeoVize.

Od początku tego roku z możliwości udziału w programie profilaktycznym NeoVize skorzystało

już blisko 500 pracowników z kilku śląskich firm.

Kliniki okulistyczne NeoVize zapewniają kompleksowe, wysokiej jakości chirurgiczne leczenie

wad i chorób oczu. Specjalnością Klinik Neovize są ambulatoryjne operacje zaćmy, zabiegi

refrakcyjne, leczenie chorób siatkówki i ciała szklistego, leczenie stożka rogówki oraz

przeprowadzanie kompleksowych badań okulistycznych. – Od lat trafiali do nas pacjenci z

Polski, którzy chcieli skorzystać z pomocy czeskich lekarzy okulistów. To bezsprzecznie miało

wpływ na decyzję o lokalizacji kolejnej placówki w sieci Klinik NeoVize. W konsekwencji pod

koniec listopada ubiegłego roku otwarta został ośrodek w Czeskim Cieszynie – powiedział

Tomasz Wowra, zajmujący się w NeoVize współpracą z polskimi lekarzami i optykami.  - Łatwo

do nas trafić to tylko 500 metrów od cieszyńskiego zamku. Z personelem kliniki można się

bez kłopotu porozumieć zarówno w języku polskim, jak i śląskim – dodaje Wowra.

W klinikach sieci NeoVize w Brnie, Bratysławie Pradze i Czeskim Cieszynie przeprowadzono

już ponad 40 tysięcy operacji i zbadano ponad 170 tysięcy pacjentów.
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