Magyarország lakosságának
nagy része egész élete során egy
szer sem vesz részt szemészeti
vizgálaton, a látásélesség ellenőrzé
sén kívül. Szervezetünk többi ré
széhez képest méltatlanul kevés fi
gyelmet fordítunk ezen fontos ér
zékszervünkre.
Meggyőződésem ezért, hogy a min
denre kiterjedő szemészeti orvosi
vizsgálat legalább a
szemüveg rendelés
alkalmával fon
tos, hogy megtör
ténjen. Saját ren
delésemen szá
mos alkalommal
fordult elő, hogy
egészséges, fiatal
emberek eseté
ben, akik
egy egyszerű
szemüveg fel
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a rendelőben, olyan szemészeti be
tegséget fedeztem föl, amelyet ha
nem veszünk észre idejében, a be
teg a látásával fizethet érte. Tud
nunk kell, hogy a látást fenyegető
kórképek, mint pl. a zöldhályog,
sokkal gyakrabban fordulnak elő
a fénytörési hibával rendelkező,
szemüveges embereken. A gyógy
szerrel kezelt magas vérnyomás,
vagy cukorbetegség szintén ve
szélyezteti szemünk egészségét.
Teljesen véletlenül fedeztem
már föl szemüvegrendelés kap
csán szemfenéki tumort, me
lyet ha csak később sikerül diag
nosztizálni, talán már nincs is mit
tenni. Számtalan alkalommal mé
rek magasabb szemnyomást a vizs
gálatkor. A szemnyomás emelke
dése zöldhályogra utal amely az
esetek túlnyomó többségében sem
milyen panaszt nem okoz a beteg
nek, amíg visszafordíthatatlan lá
tásromlást, nem eredményez. Pe

dig egy egyszerű szemcsepp hasz
nálatával megállítható a folyamat.
Ennek a feltétele azonban az, hogy
észrevegyük az eltérést. Hiába ren
delünk új, erősebb szemüveget an
nak, aki szürkehályog miatt lát ho
mályosan, mert pár hónap után
úgyis használhatatlan lesz az új
üveg. De hogy is vehetnénk észre
a szürkehályogot, ha a szemlencsét
nem világítjuk át.
Hová forduljunk?
Örömmel jelentem, hogy megnyi
tott a régió legfölszereltebb sze
mészeti magánrendelése. Itt min
den szemüveg rendeléséhez tel
jes körű szemészeti orvosi vizs
gálat jár. Olyan szemnyomás mérő
műszerrel rendelkezünk, amely
a szem érintése nélkül, fájdalom
mentesen dolgozik. Három di
menziós szemfenék vizsgálatot
végzünk, olyan speciális eszköz áll
rendelkezésünkre, mellyel a tekin
tési szokásokat is fel tudjuk térké

pezni, ezáltal olyan szemüveg ké
szülhet, melynek megszokására is
garanciát nyújtunk. Az országban
az egyetlen rendelő vagyunk, ahol
a multifokális szemüvegek megszo
kását is garantáljuk. És mindezt
milyen áron? A régió legbarátsá
gosabb árképzésével. Például a leg
újabb generációs UV szűrős kon
taktlencse 3 havi adagja nálunk
7900Ft. De a szemüveglencse és ke
ret árak is hasonlóan vonzóak. A
teljeskörű kivizsgálás természete
sen ingyenes, ha nálunk készül a
szemüveg. A szemüvegekhez TB
támogatással lehet hozzájutni. A
vizitdíjat pedig felejtsük el.
A Lézer Magánrendelő szemészeti
szakrendelésére előjegyzést kérhet
a (52)321-798 számon.
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A Kölcsey Központtal átellenben,
a 10 emeletesek tövében.
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