Valašské oční centrum dnes poprvé operuje

V pondělí 22. října bylo symbolickým přestřižením pásky ve Vsetínské nemocnici
slavnostně otevřeno Valašské oční centrum. První operaci na novém špičkovém
laserovém přístroji má primář očního oddělení Michal Ziegler naplánovánu právě na 2.
listopadu.
Valašské oční centrum je unikátním projektem Vsetínské nemocnice a společnosti ZIRIS
Oční centrum. Ta zakoupila a dala k dispozici špičkový 6D laser Schwind pro refrakční
operace oči včetně nejnovější diagnostiky pro vyšetření očí. Investice do zařízení se vyšplhala
k 20 milionům korun.
Valašské oční centrum by se tak mělo stát špičkovým pracovištěm a konkurencí pro již
zavedená obdobná zařízení v celé republice. Primárně je jeho činnost zaměřena na lidi
z našeho regionu, k dispozici však bude i pacientům odjinud.
„Naše oční oddělení trochu skomíralo, ale po příchodu primáře Michala Zieglera jsme jej
začali vylepšovat. Následně jsme vstoupili do jednání se soukromým investorem a Valašské
oční centrum je jeho výsledkem. Vlastní prostředky na pořízení špičkového zařízení bychom
neměli,“ uvedl při slavnostním otevření centra ředitel nemocnice Martin Metelka.
Za vším stojí vize primáře Michala Zieglera, který nastoupil do nemocnice v roce 2010 s více
než třicetiletou zkušeností s operacemi šedého zákalu i refrakční oční chirurgií. „Vedení
nemocnice mi pomohlo nejprve dostat oddělení na průměrnou úroveň a nyní již jsme naprosto
nadprůměrné zařízení. Tento region si zaslouží mít rovnocennou péči jako ostatní části
republiky,“ řekl primář Ziegler a přidal také motto, s nímž svou vizi začal uskutečňovat:
„Přes Sirákov ani myš.“
A Valašské oční centrum má ty nejlepší předpoklady jeho vizi naplnit. „Chci, abychom už
nikdy neklopýtali za jinými regiony,“ říká dále primář, který si vychovává i nový mladý
kvalitní tým, jenž by měl v jeho práci do budoucna pokračovat. Zájem o služby, které oční
centrum bude poskytovat, podle jeho zkušeností u nás je. „Přesvědčil jsem se o tom už při
refrakční čočkové chirurgii. Nepočítáme s davy pacientů, to ani není náš cíl, ale chceme
poskytovat hlavně kvalitní a komplexní služby, aby naši pacienti nemuseli na některé zákroky
cestovat jinam,“ uzavřel primář Michal Ziegler.
„Pro Valašské oční centrum jsme zakoupili to nejlepší, co na světě v této oblasti je, a věříme,
že si jej pacienti najdou a oblíbí,“ řekl při zahájení provozu Jan Zlámalík, jednatel ZIRIS
Očního centra a vysvětlil také, jak název vznikl: „Z je počáteční písmeno jména pana primáře
Zieglera, iris je latinsky oční duhovka.“
První operace na novém přístroji by se měla uskutečnit 2. listopadu. Pro veřejnost připravuje
valašské oční centrum také den otevřených dveří, při kterém si budou moci nové prostory i
špičkové přístroje prohlédnout a získat také odpovědi na své dotazy. Naplánován je na konec
listopadu či počátek prosince.
Pod foto: Kromě laseru světových parametrů má Valašské oční centrum k dispozici i špičkové
přístroje pro diagnostiku. Kromě primáře Zieglera (vpravo) na něm bude pracovat i další lékař
v jeho týmu Jiří Siegel.
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