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Oãní klinika Oftal funguje v Brnû uÏ deset let. Byla prvním soukrom˘m pracovi‰tûm v âeské republice, kde za-
ãali provádût laserové korekce zraku. Dnes se tamní odborníci dokáÏou vypofiádat témûfi s jak˘mkoliv problémem
oãí a nabízí sv˘m pacientÛm nejrÛznûj‰í typy oãních vy‰etfiení a operací. Více informací nám v rozhovoru posky-
tl sám primáfi oãní kliniky a znám˘ specialista v oboru Juraj Urminsk˘.

Oftal poradí s jak˘mkoliv problémem oãí 
NeplaÈte za co nemusíte!
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âím se oãní klinika Oftal li‰í od ostat-
ních pracovi‰È?

Jde nám pfiedev‰ím o individuální
pfiístup ke klientovi. KaÏd˘ ãlovûk je ji-
n˘, a proto se snaÏíme nabídnout kaÏdé-
mu pacientovi fie‰ení na míru, aÈ uÏ jde
o diagnostiku nemoci, anebo léãení.
VÏdy dbáme na to, abychom léãili celé
oko a ne pouze vybranou chorobu. Po 
ukonãení léãby nebo po úspû‰né opera-
ci zÛstává pacient i nadále na‰ím klien-
tem, pokud si to pfieje. 

Jako jedno z mála privátních pracovi‰È
se také snaÏíme nemocem oka pfiedcházet.
V ambulanci oãní kliniky provádíme pre-
ventivní vy‰etfiení dospûl˘ch i dûtsk˘ch
pacientÛ. Máme samozfiejmû smlouvy se
v‰emi zdravotními poji‰Èovnami. 

Které operace provádíte na Va‰í klini-
ce nejãastûji?

Nejãastûj‰ím typem chirurgického zá-
kroku je operace ‰edého zákalu s vyuÏití
speciálních nitrooãních ãoãek. Dále pak
laserové operace rohovky k odstranûní
rÛzn˘ch typÛ dioptrick˘ch vad jako je
krátkozrakost, astigmatismus, dalekozra-
kost nebo jejich vzájemná kombinace. 

V poslední dobû rovnûÏ v˘raznû 
narÛstá poãet pacientÛ ve vûku nad pûta-
ãtyfiicet let, ktefií chtûjí dobfie vidût na
ãtení. Tûm implantujeme speciální pré-
miové multifokální a trifokální nitrooãní
ãoãky. Pfiib˘vá i kosmetick˘ch úprav 
oãních víãek.

Jak si podle Va‰eho názoru v souãas-
né dobû vede obor oftalmologie a oãní
chirurgie?

Musím fiíci, Ïe tento obor zazname-
nal za poslední roky témûfi raketov˘ ná-
rÛst. Nové technologie pro diagnostiku
oãních nemocí a na to navazující rozvoj
operaãních technik a zdravotnick˘ch
prostfiedkÛ umoÏnily léãbu takov˘ch
stavÛ, které je‰tû pfied pár lety nebylo
moÏné léãit vÛbec nebo jen velmi ome-
zenû.

Co je ale velmi dÛleÏité, nûkteré 
operace, vãetnû laserov˘ch korekcí zra-

ku, nejsou vhodné pro kaÏdého. Je pro-
to tfieba velmi peãlivû vybrat si takové
pracovi‰tû, kde Vám poskytnou nejen
podrobnou diagnostiku, ale také indivi-
duální konzultace a péãi. NeuváÏen˘
krok totiÏ mÛÏe vést k trvalému po‰ko-
zení zraku. Na na‰í oãní klinice bereme
bezpeãnou léãbu a zdraví pacienta jako
absolutní prioritu.

S ãím mÛÏe poãítat pacient, kter˘ za-
vítá na Va‰i oãní kliniku?

VáÏíme si kaÏdého klienta, kter˘
k nám pfiijde, aÈ uÏ má akutní problém
nebo ho zajímají moÏnosti operace. Po
základním vy‰etfiení pfiístrojovou tech-
nikou, na které se mÛÏe klient objednat
dopfiedu, aby nemusel ãekat, následuje
detailní vy‰etfiení oãním specialistou.
Na základû toho je pak stanoven dal‰í
postup léãby, kontrol a celkové péãe.
V pfiípadû operace si pacient kromû ter-
mínu mÛÏe vybrat i chirurga, kter˘ zá-
krok provede. Podrobnûj‰í informace,
kontakty a otevírací dobu na‰í kliniky
najdete na na‰em webu www.oftal.cz
nebo mÛÏete zavolat na na‰i recepci
545 234 565.
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