
Mię dzy na ro do wa sieć kli nik oku li stycz nych
NeoVize obej mu je ak tu al nie 10 głów nych oś rod -
ków w Cze chach i na Sło wa cji. W cią gu po nad
10 lat ist nie nia na sze kli ni ki wy ko na ły prze szło
80 000 ope ra cji i prze ba da ły set ki ty się cy pa -
cjen tów. Moż na nas zna leźć w Pra dze, Brnie,
Bratysławie, Cze skim Cie szy nie, Po pra dzie i Tren -
czy nie. Na si eks per ci z za kre su oku li sty ki, jak
rów nież z in nych dzie dzin nie u stan nie mo ni to ru -
ją ak tu al ne tren dy oraz wdra ża ją naj bar dziej no -
wo czes ne me to dy dia gno stycz ne i pro ce du ry

te ra pe u tycz ne. Wszy scy pra cow ni cy sta ra ją się
re a li zo wać wi zję du cho we go oj ca i za ło ży cie la
Neo Vize, doc. Jo se fa Hyc la, uzna ne go na ca łym
świe cie spe cja li sty w dzie dzi nie chi rur gii za ćmy
i chi rur gii ref rak cyj nej: za do wo lo ny pa cjent jest
po myśl nym pun ktem środ ko wym, wo kół któ re go
to czą się wszyst kie na sze dzia ła nia.

Za ćma (ka ta rak ta) jest naj czę ściej wy stę pu ją cą
cho ro bą, któ ra do ty ka prak tycz nie każ dą oso bę
po wy żej 70. ro ku ży cia. U wie lu wy stę pu je jed -
nak już po pięć dzie siąt ce, a w wy jąt ko wych sy tu -
a cjach mo że się po ja wić u bar dzo mło dych lu dzi
lub dzie ci. Nie bo li, lecz stop nio wo ogra ni cza wi -
dze nie pa cjen ta, po gar sza ja kość je go ży cia,
a cza sem pro wa dzi na wet do śle po ty. Na szczę -
ście w dzi siej szych cza sach le cze nie jest pro ste
i przy no si do sko na łe wy ni ki – usu nię cie za ćmy
jest naj częst szym ro dza jem za bie gu, któ re mu na
świe cie co ro ku pod da ją się dzie siąt ki mi lio nów
pa cjen tów. No wo czes ne sztucz ne so czew ki nie
tyl ko przy wra ca ją pier wot ne wi dze nie, ale tak że
po tra fią je wy raź nie po lep szyć i spra wić, że pa -
cjent nie mu si już no sić oku la rów.

Je że li masz ja kie kol wiek prob le my ze wzro kiem,
a na wet wte dy, gdy wi dzisz do brze, ale masz po -
nad 50 lat, nie oba wiaj się i za pisz się do nas na
ba da nie wzro ku. Na si spe cja li ści do kład nie
wszyst ko spraw dzą i za pro po nu ją naj lep sze
rozwiązanie – na mia rę Two ich po trzeb. Każ da
oso ba jest in na, dla te go tak pod kre śla my in dy wi -
du al ne po dej ście do każ de go pa cjen ta. Wy ko nu -

je my głów nie ope ra cje za ćmy, jed nak le czy my też
cho ro by siat ków ki, apli ku je my Ava s�n na zwy -
rod nie nie plam ki żół tej, le czy my ja skrę, cho ro by
ro gów ki, a w kli ni kach w Pra dze, Brnie i Bra ty sła -
wie wy ko nu je my za bie gi la se ro wej ko rek cji wzro -
ku z wy ko rzy sta niem naj no wo cześ niej szych
la se rów fem to se kun do wych. Kli ni ki w Cze skim
Cie szy nie i Po pra dzie ofe ru ją pol sko ję zycz ną ob -
słu gę pa cjen ta oraz opie kę tak że po ope ra cji. Aby
za pew nić cho rym wię kszą do stęp ność za bie gu
usu nię cia za ćmy, wdro ży liś my pro gram fi nan so -
wa nia ope ra cji na pod sta wie dy rek ty wy trans gra -
nicz nej gwa ran tu ją cej re fun da cję z NFZ. Kli ni ka
w Cze skim Cie szy nie by ła pier wszą, któ ra za czę -
ła ob słu gi wać pol skich pa cjen tów w ra mach
świad cze nia trans gra nicz nej opie ki zdro wot nej.
Do tej po ry z na szych usług sko rzy sta ło pra wie
10 000 Po la ków.
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