
W cze skich i sło wac kich kli ni kach

sie ci Neo Vize pod sta wo wą wszcze -

pia ną so czew ką jest Ac ry sof Na tu -

ral z fil trem chro nią cym oko przed

pro mie nio wa niem UV Al co na.

To pro dukt świa to we go li de ra

w za kre sie ochro ny i pie lę gna cji

wzro ku, któ ry szcze gól ną uwa gę

przy wią zu je do le cze nia cho rób

oczu i po pra wy ja ko ści wi dze nia.

– Al con gwa ran tu je naj wyż szy

po ziom ja ko ści. Chcąc być od po -

wie dzial nym za zdro wie pa cjen ta,

nie po win no się scho dzić po ni żej

te go stan dar du. Mo im zda niem

ża den sza nu ją cy się le karz nie

wszcze pi pa cjen to wi gor szej

so czew ki. Nie wol no szu kać osz -

częd no ści, ofe ru jąc cho rym by le

ja kie roz wią za nia – wy jaś nia dr

Lu bomír Továrek. 

Do ktor Továrek w cią gu 15 lat

swo jej pra cy prze pro wa dził po nad

30 ty się cy ope ra cji usu nię cia za -

ćmy. Od sa me go po cząt ku fun -

kcjo no wa nia zwią za ny jest

z cie szyń ską kli ni ką Neo Vize. To do

nie go tra fia wię kszość pol skich

pa cjen tów.

Bru nat na za ćma

Wo kół za ćmy na ro sło wie le mi tów

i nie po ro zu mień. Choć by ta kich, że

za ćma jest przy pa dło ścią osób po

60. ro ku ży cia, że z ope ra cją nie

ma się co spie szyć, bo za ćma po -

win na „do jrzeć”, i że nie po win no

się ope ro wać jed ne go oka za dru -

gim.

– Za ćmy nie wol no „ho do wać”, za -

ćma nie po win na „do jrze wać”

– mó wi zde cy do wa nie dr Továrek.

– Bo do cze go wła ści wie mia ła by

„do jrzeć”? Do chwi li, gdy pa cjent

nic nie zo ba czy? – py ta re to rycz nie.

Daw niej, kie dy pod czas za bie gu

chi rurg ro bił dwu na sto mi li me tro we

na cię cie, usu nię cie stwar dnia łej

so czew ki nie wią za ło się z trud no -

ścią jej roz bi ja nia i usu wa nia w kil -

ku ka wał kach. Wy cią gał po pro stu

ca łą zmęt nia łą so czew kę.

Dzi siaj to już prze szłość. Współ -

cześ nie chi rurg oku li sta wy ko nu je

oko ło dwu mi li me tro we cię cie. To

spra wia, że naj ła twiej i naj bez -

piecz niej dla pa cjen ta jest usu wać

za ćmę za raz po jej zdia gno zo wa -

niu, za nim na tu ral na so czew ka

stwar dnie je, a jej roz bi ja nie i wy -

jmo wa nie w ka wał kach bę dzie nio -

sło tyl ko ry zy ko po wi kłań.

Ozna cza to rów nież zu peł nie nie -

po trzeb ny dy skom for t ży cia pa -

cjen ta. Stra co nych lat nie jest już

w sta nie zwró cić naj lep sza na wet

so czew ka.

Naj le piej kom plek so wo

W nie któ rych śro do wi skach utar ło

się prze ko na nie, że od stęp mię dzy

ope ra cja mi oboj ga oczu po wi nien

wy no sić przy naj mniej kil ka mie się -

cy. Nic bar dziej myl ne go. Je że li

zwró ci my uwa gę na fakt, że oso -

by z za ćmą ma ją też wa dy ref rak -

cji, to prze cią ga nie ter mi nu

ko lej ne go za bie gu na ra ża je w naj -

lep szym wy pad ku na dy skom fort,

a w naj gor szym na utra tę zdro wia.

W ten spo sób zmu sza my pa cjen -

tów do uży wa nia oku la rów do sto -

so wa nych do po przed niej wa dy,

sko ry go wa nej już pod czas ope ra -

cji pier wsze go oka. Wia do mo

prze cież, że cho ciaż by ze wzglę du

na kosz ty nikt co kil ka mie się cy nie

wy mie nia oku la rów. Nie ma żad -

nych prze ciw wska zań me dycz -

nych, aby za bie gi usu nię cia za ćmy

na oboj gu oczach od by wa ły się

w mi ni mal nych od stę pach cza so -

wych. Wte dy mózg szyb ciej i le piej

uczy się od bie rać ob raz.

War to za pa mię tać

Przy pom nij my. Re fun da cja kosz -

tów le cze nia za gra ni cą to na -

stęp stwo wej ścia w ży cie

dy rek ty wy trans gra nicz nej, któ ra

umoż li wia zwrot kosz tów le cze -

nia po nie sio nych po za gra ni ca -

mi Pol ski. W przy pad ku za bie gu

usu nię cia za ćmy nie jest ko -

niecz na zgo da NFZ na je go wy -

ko na nie po za gra ni ca mi kra ju.

De cy du jąc się na sko rzy sta nia

z usług cze skich oku li stów, pa -

mię taj, że NFZ zwró ci ci mak sy -

mal nie ty le, ile za da ny za bieg

pła ci pol skim pla ców kom.

W naj po pu lar niej szym przy pad -

ku – tj. za usu nię cie za ćmy nie -

po wi kła nej z jed no czes nym

wszcze pie niem so czew ki – NFZ

zwró ci oko ło 2200 zł. W cie -

szyń skiej kli ni ce oku li stycz nej

Neo Vize każ dy pa cjent otrzy mu -

je kom plet do ku men tów nie zbęd -

nych do przed sta wie nia w NFZ.

Po tem wy star czy już tyl ko wy -

peł nić wnio sek o zwrot kosz tów

i do star czyć go do pla ców ki

NFZ. Czas ocze ki wa nia na zwrot

pie nię dzy wy no si kil ka mie się cy.

We dług da nych opub li ko wa nych

przez „Ga ze tę Wy bor czą” od 15

li sto pa da ubieg łe go ro ku NFZ

roz pa trzył już i przy znał zwrot

kosz tów le cze nia za gra ni cą

2800 pa cjen tom. Wśród nich aż

89 proc. le czy ło właś nie za ćmę,

głów nie w Cze chach.

Z da nych GUS wy ni ka, że w Pol -

sce ży je po nad 1 mln 800 ty się cy

osób z dys fun kcją wzro ku! Wię -

kszość z nich nie uro dzi ła się nie -

wi do ma, ale stra ci ła wzrok

w cią gu ży cia z po wo du róż nych

scho rzeń. Czas ocze ki wa nia na re -

fun do wa ny przez NFZ za bieg usu -

nię cia za ćmy wy no si śred nio 2-3

la ta. Cho ciaż są re gio ny, gdzie

pierw szy wol ny ter min na re fun do -

wa ny za bieg to 2023 rok. W cią gu

osta t nich 24 mie się cy z usług

cze skich oku li stów sko rzy sta ło

w Cie szy nie bli sko 3000 pol skich

pa cjen tów.

Naj waż niej szy jest

wy bór so czew ki

Usunięcie zaćmy z wszczepieniem renomowanej soczewki Alcon już za 2500 zł
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