Neovize Polska: Ruszyliśmy!
biznesslaski.pl /2013/11/27/f inal-iv-edycji-konkursu-f irma-dobrze-widziana-2/
Łukasz Zaręba
Dodał Łukasz Zaręba, 27 listopada, o 00 : 41 AM Drukuj

Neoviz e to cz eska klinika okulistycz na, która od wielu lat lecz y pacjentów z całej Europy. Systematycz nie
powiększ ająca się z roku na rok licz ba Polaków, korz ystających z usług cz eskich lekarz y okulistów,
z adecydowała o tym, ż e uruchomiliśmy nasz ą klinikę w Cz eskim Ciesz ynie. Łatwo do niej trafić to tylko 500 metrów
od ciesz yńskiego z amku.
Podstawowa operacja usunięcia z aćmy z wykorz ystaniem najwyż sz ej, jakości socz ewek AcrySof ®
produkowanych prz ez ALCON, będz ie kosz tować około 2500 z łotych. To z decydowanie taniej niż w Polsce. Na
dodatek cena z abiegu obejmuje bez płatny transport pacjenta na z abieg i po z abiegu do domu realiz owany w
promieniu 100 km od Cz eskiego Ciesz yna. Dz iś o takiej usłudz e w Polsce moż na tylko pomarz yć.
- Stopniowa oferta z abiegów w Ciesz ynie będz ie roz sz erz ana o coraz bardz iej specjalistycz ne procedury
medycz ne oferowane prz ez inne kliniki sieci Neoviz e takie, jak implantację socz ewek wewnątrz gałkowych,
lecz enie chorób siatkówki, lecz enie ostrego stoż ka rogówki, schorz eń plamki ż ółtej i z ez a. Oraz lecz enie
preparatem Avastin – podkreśla Tomasz Wowra, sz ef ciesz yńskiej placówki..
Uwierz yć, ż e pacjent to nie petent.
25 paź dz iernika 2013 wesz ła w ż ycie dyrektywa UE o transgranicz nej opiece medycz nej. Dz ięki niej Polacy mają
prawo do refundowanego lecz enia z a granicą. NFZ powinien z wrócić pieniądz e z a prz eprowadz ony z abieg,
z godnie z e stawkami wg, których płaci polskim sz pitalom. Mimo, ż e kraje miały 2,5 roku na wdroż enie prz episów –
Polska nie z dąż yła. Fakt ten jednak w nicz ym nie ogranicz a praw polskich pacjentów. Zdecydowanie podkreśla to
Rz ecz nika Praw Obywatelskich, profesor Iren Lipowicz , która w środowym wydaniu dz iennika Rz ecz pospolita
powiedz iała, ż e co prawda dyrektywa transgranicz na, nie z ostała w Polsce wdroż ona, ale i tak Polacy mają
moż liwość lecz yć się z a granicą. Ocz ywiście, jak z az nacz a Rz ecz nik chodz i wyłącz nie o krótkie, praktycz nie
ambulatoryjne z abiegi, pobyty, na które kolejki są krótsz e niż w Polsce.
Według pot rz eb i ocz ekiwań
Poz a z abiegami, które są z godnie z prawem unijnym będą refundowane prz ez polski NFZ, klinika oferuje też
moż liwość wykorz ystania w operacjach z aćmy materiałów ponadstandardowych. Jeż eli lekarz uz na z a wskaz ane,

istnieje, więc moż liwość wsz cz epienia socz ewka AcrySof ® IQ, która poz wala na z redukowanie aberracji
sferycz nych (z nieksz tałcenia powstające na obwodz ie socz ewki) w warunkach gorsz ego oświetlenia, gdy ź renica
jest sz eroka. Socz ewka ta wyposaż ona jest również w filtr UV. Moż na też po konsultacjach z lekarz em wybrać
socz ewka wewnątrz gałkowa AcrySof® Toric, która posiada z dolność z mniejsz enia lub eliminowania
astygmatyz mu rogówkowego i jednocz esną korekcję z aćmy
Inna z dostępnych socz ewek AcrySof ® ReSTOR ® jest „socz ewką pseudoakomodacyjną”, która dz ięki
specjalnie z aprojektowanej cz ęści optycz nej w bardz o wielu prz ypadkach (ok. 80%) prz ywraca ostrość widz enia w
pełnym z akresie, od bliż y do dali, utraconą na skutek prez biopii (ogranicz enie ostrego widz enia z bliska) i z aćmy
w prz eciwieństwie do socz ewek monofokalnych poz walających na ostrość widz enia tylko z jednego dystansu.
W prz ypadku wybrania procedury medycz nej o podwyż sz onych parametrach z astosowanej socz ewki – z godnie z
obowiąz ującymi prz episami polski NFZ będz ie refundował tylko jego wysokość do kwoty podstawowego z abiegu
usunięcia z aćmy. W paź dz ierniku 2013 roku – kwota ta wynosiła 2800 z łotych. Oz nacz a to, ż e wybierając z abieg
ponadstandardowy z a np. 3500 z łotych – powinniśmy się spodz iewać refundacji jedynie 2800 z łotych.
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