Kliniki NeoVize. Jakość bez kompromisów
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.

Nad chorymi, którzy trafiają do NeoVize, czuwa 160-osobowy
zespół lekarzy okulistów, optometrystów, pielęgniarek i asystentów
medycznych różnych specjalizacji.
– Postęp w okulistyce dokonuje się dziś bardzo szybko. Z jednej strony praktycznie co roku pojawiają się nowe rozwiązania,
metody leczenia i obrazowania chorób gałki ocznej – podkreśla
Vera Kalander, ordynator Kliniki Okulistycznej NeoVize w Brnie.
– Z drugiej rośnie także liczba specyficznych schorzeń, wymagających w procesie leczenia łączenia różnych dostępnych nam metod i procedur.
W obu tych przypadkach niezbędne jest stałe kształcenie i wymiana doświadczeń między lekarzami i całym personelem medycznym – dodaje zdecydowanie pani ordynator.
Kluczem do sukcesu jest wewnętrzny system doskonalenia
zawodowego, udział w kongresach i specjalistycznych warsztatach na terenie Czech, Słowacji i całej Europy. Ważne są również
prowadzone w placówce w Brnie i Bratysławie szkolenia dla lekarzy zagranicznych. Wśród nich są i Polacy. W kwietniu swoje
umiejętności w zabiegach wszczepienia pierścieni śródrogówkowych doskonaliła między innymi pani doktor Danuta Horodyńska
z Warszawy.

110 lat zbierania doświadczeń
Czeska okulistyka nie bez powodu zaliczana jest do jednej
z najbardziej rozwiniętych i utytułowanych na świecie. To czeski lekarz stoi między innymi za największym przełomem w dziejach leczenia schorzeń rogówki, czyli jej udanym przeszczepem. Zabieg
taki wykonał w 1905 roku Eduard Konrad Zirma z Ołomuńca. Pacjent trafił do lekarza z obuocznym bielmem po oparzeniu chemicznym. Zirm do udanego przeszczepu wykorzystał tkankę
pobraną od zmarłego człowieka, w przeciwieństwie do wcześniejszych zabiegów, w których wykorzystywano tkanki zwierzęce.
– Ta tradycja zobowiązuje. Nie ma dziś chyba liczącej się na
świecie metody leczenia wzroku, która nie byłaby u nas stosowana
– powiedziała Vera Kalander. – Dlatego w naszych Klinikach tak wiel-

ką wagę przykładamy do podnoszenia kwalifikacji i nieustannego
doskonalenia metod leczenia. Oraz współpracy z wiodącymi producentami urządzeń i materiałów medycznych. To nie tylko daje nam
wpływ na kształt przyszłych rozwiązań technologicznych, ale jest
platformą łączącą teorię inżynieryjnych propozycji z praktyką chirurgiczną – dodaje.
Następstwa tej współpracy mają wpływ na miejsce NeoVize
na rynku okulistyki. Sieć jest dziś referencyjnym centrum Carl Zeiss w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu zarówno w obszarze implantów, jak i materiałów eksploatacyjnych. W Brnie,
Pradze i Bratysławie wykorzystywane są specjalistyczne lasery
medyczne tej firmy.
Kliniki NeoVize są zaliczane do wiodących europejskich ośrodków wszczepiania wewnątrzfakijnych soczewek tylnokomorowych (mocowanych za tęczówką oka) ICL. Leczą również
zniekształcenie rogówki keratokonus, czyli ostry stożek rogówki,
poprzez implantacje pierścieni środrogówkowych. Natomiast Klinika w Brnie jest jedynym ośrodkiem leczenia astygmatyzmu
w Czechach wyposażonym w nowoczesny system Verion firmy
Alcon. System ten pomaga chirurgowi implantować soczewkę
z maksymalną dokładnością. Potrafi wyliczyć idealną korekcję wady dioptrycznej i astygmatyzmu. Dane przesyła do mikroskopu na
sali operacyjnej i „nawiguje” chirurga podczas implantacji soczewki wewnątrzgałkowej.
Do najnowszych wprowadzonych w ubiegłym roku metod leczenia należy Raindrop wykonywany w placówkach w Brnie i Pradze.

Jakość nie zna kompromisów
Sieć Klinik Okulistycznych NeoVize jest jednym z największych
w Europie nabywców soczewek wewnątrzgałkowych amerykańskiego producenta Alcon. – War to zresztą podkreślić, że w naszych klinikach podstawową wszczepianą soczewką przy
zabiegach usunięcia zaćmy, standardem, poniżej którego nigdy nie
schodzimy, jest jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa
Acrysof Natural z żółtym filtrem chroniącym siatkówkę – wyjaś-

Kliniki NeoVize jako pierwsze w obu wspomnianych już krajach wprowadziły na przestrzeni
ostatnich 5 lat do powszechnego stosowania:
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
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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
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nia dr Kalander. – W przypadku wzroku nie ma miejsca na eksperymenty z tanimi soczewkami. Jakość nie zna kompromisów
– podsumowuje pani ordynator.
Dzięki wieloletniej współpracy z amerykańskim producentem
kliniki NeoVize z nabywcy soczewek stały się par tnerem i uczestnikiem specjalistycznych szkoleń prowadzonych przez Alcoc. Najważniejszym programem doskonalenia realizowanym przez tego
producenta jest „Szkoła Zaćmy”. Natomiast pracujący dla czeskiej
sieci chirurdzy systematycznie biorą udział w międzynarodowych
konferencjach naukowych organizowanych przez Alcon.
– W naszych klinikach bardzo wielką wagę przykładamy do
podnoszenia kwalifikacji i nieustannego doskonalenia metod leczenia – podkreśla Petr Kocian, dyrektor Kliniki Okulistycznej
NeoVize.
Kliniki Okulistyczne NeoVize pracują w najwyższym standardzie jakości potwierdzonym międzynarodowym cer tyfikatem jakości ISO 2001:2008.

Po drugiej stronie Olzy
Pierwszy pacjent przyjechał do Kliniki NeoVize w Czeskim Cieszynie pod koniec października 2013 roku. Kolejni docierali nie tylko z Polski, ale także z Irlandii, Francji i Holandii. Najmłodszy miał
35 lat, najstarszy równo 50 lat więcej. Nad Olzę sprowadza ich
unijne prawo, dzięki któremu nie muszą już czekać na usunięcie zaćmy w wieloletnich kolejkach, i pewność, że pieniądze wydane na
zabieg zwróci im NFZ.
O tym, jak wspominają klinikę, lekarzy i pielęgniarki, najlepiej
świadczy fakt, że stworzyli „żywą” społeczność na Facebooku.
Nie tylko rozmawiają ze sobą, jak wygląda świat bez zaćmy, ale
i udzielają rad i podtrzymują na duchu tych, którzy operację mają
dopiero przed sobą. Tym samym fanpage na Facebooku „NeoVize
klinika okulistyczna Cieszyn” stał się dla pacjentów z Polski najlepszym źródłem informacji o klinice, zaćmie i wszystkim, co służy
zachowaniu dobrego wzroku.
Wanda Pilch

