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Szanowny Panie Przewodniczący,

W ostatnich dniach do części lekarzy w Klinikach Lexum dotarł list Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów
Polskich.

W związku z istotnymi kwestiami podnoszonymi w tym liście, postanowiłem podzielić się informacją o
powodach, które kierowały nami przy ustalaniu obecnie obowiązujących cen zabiegu operacji usunięcia
zaćmy.

Celem działania sieci Klinik Okulistycznych Lexum jest uczynienie chirurgii okulistycznej dostępną
dla jak najszerszego grona pacjentów, którzy jej wymagają.

W praktyce oznacza to przyjęcie przez Lexum optymalnej ceny zabiegów oraz możliwie krótkiego
czasu oczekiwania na zabiegi, które ratują wzrok lub poprawiają komfort widzenia a co za tym idzie
komfort życia.

Zabiegi usunięcia zaćmy w Klinikach Okulistycznych Lexum wykonywane są przez lekarzy
specjalistów posiadających ogromne doświadczenie, z zachowaniem najwyższej jakości i
standardów. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii, materiałów, w tym soczewek wyłącznie
wiodących firm.

Aktualna wycena zabiegu usunięcia zaćmy oparta jest na realnych kosztach tego zabiegu wraz z
godziwym zyskiem, nie może zatem być mowy o zaniżaniu cen czy też naruszaniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że Lexum nie jest jedyną Kliniką, która oferuje operację
zaćmy w cenach dostępnych dla Pacjentów. Inne placówki np. w Legionowie koło Warszawy, w
Rzeszowie, czy Kaliszu, oferują takie zabiegi w cenach często znacznie niższych od Lexum (od 15_00·
zł). Nasuwa się zatem pytanie, czy Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, którego jest Pan
Przewodniczącym, wysłało podobne listy również do lekarzy współpracujących z innymi Klinikami?
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Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż zabieg usunięcia zaćmy w Czechach został wyceniony na
kwotę ok. 1600 zł, dzięki czemu w Czechach wykonuje się ok. 8000 zabiegów na milion ludności - dla
porównania w Polsce wykonuje się ok. 5000 zabiegów na milion ludności. Szacunki odnośnie
długości kolejki w Polsce (badanie Sequence z 06.09.2012 roku) mówią o milionie osób
oczekujących na operację w roku 2020...

Podzielamy stanowisko Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, iż tendencja do podnoszenia
wymogów dotyczących warunków udzielania świadczeń operacji zaćmy "ma czasami irracjonalny
charakter", ograniczając rozwój okulistycznej chirurgii jednego dnia, która powinna być metodą
stosowaną "z wyboru" w większości operacji zaćmy.

Wyjaśniam, że działania Lexum mające na celu informowanie Pacjentów o rodzaju i zakresie usług
świadczonych przez nasze kliniki nie naruszają postanowień uchwały NRL z 16.12.2011 r., ani Kodeksu
Etyki Lekarskiej, ponieważ żaden z tych dokumentów nie dotyczy spółek prawa handlowego.

Zapewniam Pana, że propozycję zmiany wyceny zabiegów zaćmy omówiliśmy z lekarzami
okulistami Klinik Lexum zanim zdecydowaliśmy się na zmianę wyceny zabiegów.

Przekazaliśmy również Lekarzom stanowisko Zarządu Lexum odnośnie listów otrzymanych od
Stowarzyszenia.

Wyrażamy nasze pełne poparcie dla działalności Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich na
rzecz utrzymania wysokiej jakości świadczeń i deklarujemy gotowość do włączenia się w poprawę
sytuacji chirurgii okulistycznej w Polsce w celu uczynienia zabiegów chirurgii okulistycznej
powszechnymi i dostępnymi przy zachowaniu najwyższej jakości i standardów dla dobra wszystkich
pacjentów.

Z poważaniem,

~.

Dyrektor Zarządzający
Lexum sp. z 0.0.
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