
Nad cho ry mi, któ rzy tra fia ją do Neo Vize, czu wa 160-oso bo wy

zes pół le ka rzy oku li stów, op to me try stów, pie lę gnia rek i asy sten tów

me dycz nych róż nych spe cja li za cji. 

– Po stęp w oku li sty ce do ko nu je się dziś bar dzo szyb ko. Z jed -

nej stro ny prak tycz nie co ro ku po ja wia ją się no we roz wią za nia,

me to dy le cze nia i ob ra zo wa nia cho rób gał ki ocz nej – pod kre śla

Ve ra Ka lan der, or dy na tor Kli ni ki Oku li stycz nej Neo Vize w Brnie.

– Z dru giej roś nie tak że licz ba spe cy ficz nych scho rzeń, wy ma ga -

ją cych w pro ce sie le cze nia łą cze nia róż nych do stęp nych nam me -

tod i pro ce dur. 

W obu tych przy pad kach nie zbęd ne jest sta łe kształ ce nie i wy -

mia na do świad czeń mię dzy le ka rza mi i ca łym per so ne lem me -

dycz nym – do da je zde cy do wa nie pani or dy na tor.

Klu czem do suk ce su jest we wnętrz ny sy stem do sko na le nia

za wo do we go, udział w kon gre sach i spe cja li stycz nych war szta -

tach na te re nie Czech, Sło wa cji i ca łej Eu ro py. Waż ne są rów nież

pro wa dzo ne w pla ców ce w Brnie i Bra ty sła wie szko le nia dla le ka -

rzy za gra nicz nych. Wśród nich są i Po la cy. W kwiet niu swo je

umie jęt no ści w za bie gach wszcze pie nia pier ście ni śró dro gów ko -

wych do sko na li ła mię dzy in ny mi pani do ktor Da nu ta Ho ro dyń ska

z War sza wy. 

110 lat zbie ra nia do świad czeń

Cze ska oku li sty ka nie bez po wo du za li cza na jest do jed nej

z naj bar dziej roz wi nię tych i uty tu ło wa nych na świe cie. To cze ski le -

karz stoi mię dzy in ny mi za naj wię kszym prze ło mem w dzie jach le -

cze nia scho rzeń ro gów ki, czy li jej uda nym prze szcze pem. Za bieg

ta ki wy ko nał w 1905 ro ku Edu ard Kon rad Zir ma z Oło muń ca. Pa -

cjent tra fił do le ka rza z obu ocz nym biel mem po opa rze niu che -

micz nym. Zirm do uda ne go prze szcze pu wy ko rzy stał tkan kę

po bra ną od zmar łe go czło wie ka, w prze ci wień stwie do wcześ niej -

szych za bie gów, w któ rych wy ko rzy sty wa no tkan ki zwie rzę ce. 

– Ta tra dy cja zo bo wią zu je. Nie ma dziś chy ba li czą cej się na

świe cie me to dy le cze nia wzro ku, któ ra nie by ła by u nas sto so wa na

– po wie dzia ła Ve ra Ka lan der. – Dla te go w na szych Kli ni kach tak wiel -

ką wa gę przy kła da my do pod no sze nia kwa li fi ka cji i nie u stan ne go

do sko na le nia me tod le cze nia. Oraz współ pra cy z wio dą cy mi pro du -

cen ta mi urzą dzeń i ma te ria łów me dycz nych. To nie tyl ko da je nam

wpływ na kształt przy szłych roz wią zań tech no lo gicz nych, ale jest

plat for mą łą czą cą te o rię in ży nie ryj nych pro po zy cji z prak ty ką chi -

rur gicz ną – do da je.

Na stęp stwa tej współ pra cy ma ją wpływ na miej sce Neo Vize

na ryn ku oku li sty ki. Sieć jest dziś re fe ren cyj nym cen trum Carl Ze -

iss w za kre sie dia gno sty ki i le cze nia cho rób oczu za rów no w ob -

sza rze im plan tów, jak i ma te ria łów eks plo a ta cyj nych. W Brnie,

Pra dze i Bra ty sła wie wy ko rzy sty wa ne są spe cja li stycz ne la se ry

me dycz ne tej fir my. 

Kli ni ki Neo Vize są za li cza ne do wio dą cych eu ro pej skich oś -

rod ków wszcze pia nia we wnątrz fa kij nych so cze wek tyl no ko mo ro -

wych (mo co wa nych za tę czów ką oka) ICL. Le czą rów nież

znieksz tał ce nie ro gów ki ke ra to ko nus, czy li ostry sto żek ro gów ki,

po przez im plan ta cje pier ście ni śro dro gów ko wych. Nato miast Kli -

ni ka w Brnie jest je dy nym oś rod kiem le cze nia astyg ma tyz mu

w Cze chach wy po sa żo nym w no wo czes ny sy stem Ve rion fir my

Al con. Sy stem ten po ma ga chi rur go wi im plan to wać so czew kę

z mak sy mal ną do kład no ścią. Po tra fi wy li czyć ide al ną ko rek cję wa -

dy diop trycz nej i astyg ma tyz mu. Da ne prze sy ła do mi kro sko pu na

sa li ope ra cyj nej i „na wi gu je” chi rur ga pod czas im plan ta cji so czew -

ki we wnątrz gał ko wej.

Do naj no wszych wpro wa dzo nych w ubieg łym ro ku me tod le -

cze nia na le ży Ra in drop wy ko ny wa ny w pla ców kach w Brnie i Pra dze. 

Ja kość nie zna kom pro mi sów

Sieć Kli nik Oku li stycz nych Neo Vize jest jed nym z naj wię kszych

w Eu ro pie na byw ców so cze wek we wnątrz gał ko wych ame ry kań -

skie go pro du cen ta Al con. – War to zresz tą pod kre ślić, że w na -

szych kli ni kach pod sta wo wą wszcze pia ną so czew ką przy

za bie gach usu nię cia za ćmy, stan dar dem, po ni żej któ re go ni gdy nie

scho dzi my, jest jed no o gni sko wa so czew ka we wnątrz gał ko wa

Ac ry sof Na tu ral z żół tym fil trem chro nią cym siat ków kę – wy jaś -

nia dr Ka lan der. – W przy pad ku wzro ku nie ma miej sca na eks pe -

ry men ty z ta ni mi so czew ka mi. Ja kość nie zna kom pro mi sów

– pod su mo wu je pani or dy na tor. 

Dzię ki wie lo let niej współ pra cy z ame ry kań skim pro du cen tem

kli ni ki Neo Vize z na byw cy so cze wek sta ły się par tne rem i uczest -

ni kiem spe cja li stycz nych szko leń pro wa dzo nych przez Al coc. Naj -

waż niej szym pro gra mem do sko na le nia re a li zo wa nym przez te go

pro du cen ta jest „Szko ła Za ćmy”. Nato miast pra cu ją cy dla cze skiej

sie ci chi rur dzy sy ste ma tycz nie bio rą udział w mię dzy na ro do wych

kon fe ren cjach na u ko wych or ga ni zo wa nych przez Al con. 

– W na szych kli ni kach bar dzo wiel ką wa gę przy kła da my do

pod no sze nia kwa li fi ka cji i nie u stan ne go do sko na le nia me tod le -

cze nia – pod kre śla Petr Ko cian, dy rek tor Kli ni ki Oku li stycz nej 

Neo Vize.

Kli ni ki Oku li stycz ne Neo Vize pra cu ją w naj wyż szym stan dar -

dzie ja ko ści po twier dzo nym mię dzy na ro do wym cer ty fi ka tem ja -

ko ści ISO 2001:2008. 

Po dru giej stro nie Ol zy

Pierw szy pa cjent przy je chał do Kli ni ki Neo Vize w Cze skim Cie -

szy nie pod ko niec paź dzier ni ka 2013 ro ku. Ko lej ni do cie ra li nie tyl -

ko z Pol ski, ale tak że z Ir lan dii, Fran cji i Ho lan dii. Naj młod szy miał

35 lat, naj star szy rów no 50 lat wię cej. Nad Ol zę spro wa dza ich

uni j ne pra wo, dzię ki któ re mu nie mu szą już cze kać na usu nię cie za -

ćmy w wie lo let nich ko lej kach, i pew ność, że pie nią dze wy da ne na

za bieg zwró ci im NFZ.

O tym, jak wspo mi na ją kli ni kę, le ka rzy i pie lę gniar ki, naj le piej

świad czy fakt, że stwo rzy li „ży wą” spo łecz ność na Fa ce bo o ku.

Nie tyl ko roz ma wia ją ze so bą, jak wy glą da świat bez za ćmy, ale

i udzie la ją rad i pod trzy mu ją na du chu tych, któ rzy ope ra cję ma ją

do pie ro przed so bą. Tym sa mym fan pa ge na Fa ce bo o ku „Neo Vize

kli ni ka oku li stycz na Cie szyn” stał się dla pa cjen tów z Pol ski naj lep -

szym źró dłem in for ma cji o kli ni ce, za ćmie i wszyst kim, co słu ży

za cho wa niu do bre go wzro ku.

Wanda Pilch

W klinikach sieci NeoVize
w Czechach i na Słowacji
w Bratysławie, Brnie, Pradze
i Czeskim Cieszynie do 
1 maja tego roku przeprowadzono 
50 000 różnych operacji wzroku 
oraz blisko 250 tysięcy badań. 
Z kolei od 19 listopada 2013 roku
z różnych form leczenia w Czeskim
Cieszynie skorzystało już ponad 
1200 pacjentów z Polski.

Kliniki NeoVize. Jakość bez kompromisów  

l
zabiegi usunięcia zaćmy z wykorzystaniem

ultranowoczesnego lasera femtosekundowego LenSx (2012),

zapewniającego niezrównaną precyzję i bezpieczeństwo

l
korekty wad refrakcji poprzez zastosowanie rewolucyjnej

metody Raindrop. 

To nowość w leczeniu starczowzroczności (prezbyopia).

Jest to najbardziej zaawansowana metoda, którą dzisiejsza

światowa okulistyka proponuje pacjentom. Polega ona na

implantacji mikroskopowej soczewki hydrożelowej o średnicy

2 mm i o grubości 30 mikronów, która w 80% zbudowana jest

z wody. (2014)

l
pierwszy zabieg wszczepienia pierścieni środrogówkowych

w leczeniu ostrego stożka rogówki na Słowacji w 2011 roku 

l
korekta wad refrakcji przy zastosowaniu nowoczesnego lasera

femtosekundowego w metodzie NeoSMILE 3D w 2013 roku. 

To najnowocześniejsza metoda laserowej korekcji

krótkowzroczności i astygmatyzmu krótkowzrocznego. 

Metodę tę wyróżnia precyzja wykonania, jednoetapowość

i zminimalizowane ryzyko powikłań.

l
wszczepienie fakijnych soczewek wewnątrzgałkowych 

w 2010 roku

l
Wszyscy pacjenci na Słowacji oraz w Czechach są objęci

dożywotnią gwarancją na zabiegi laserowej korekcji wzroku

l
W klinikach w Brnie i Bratysławie wykonywane są zabiegi

laserowej korekcji wzroku u dzieci z wykorzystaniem lasera

femtosekundowego

Kliniki NeoVize jako pierwsze w obu wspomnianych już krajach wprowadziły na przestrzeni
ostatnich 5 lat do powszechnego stosowania:

Czeski Cieszyn
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