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Skriftstørrelsen på computerskærmen skul-
le efterhånden op omkring 50, for at Jens
Henrik Jacobsen, 62 år, kunne passe sit ar-
bejde som direktør i et boligselskab, og kø-
rekortet var i fare.
Så selvom han var lidt nervøs, da han lod
øjenkirurgen Nico Gampenrieder skære
i sine øjne på H. C. Andersen Klinikken i
Odense, var han afklaret. Indgrebet for grå
stær, hvor øjets uklare linse bliver fjernet og
erstattet med en kunstig linse, var strengt
nødvendigt.
Men Jens Henrik Jacobsen var ikke forbe-
redt på, hvor stor forandringen var efter den
cirka 20 minutter lange operation.
- Det var en meget stor oplevelse. Farverne
vendte tilbage lige med det samme, da jeg
kom udenfor. Det var som at gå fra en sort/
hvid film til farvefjernsyn. Efter en time kun-
ne jeg allerede læse beskeder på min mobil-
telefon, fortæller han.

Slap for ventetid
Jens Henrik Jacobsen er forsikret gennem
sit pensionsselskab, og kunne derfor blive
opereret på den private klinik og slippe for
den lange ventetid i det offentlige.

- Det var en stor behagelighed for mig. Jeg
var jo temmelig handicappet af det, siger han.

Stor tryghed og høj kvalitet
Nico Gampenrieder glæder sig over, at hans
patient er så glad for resultatet.
På H.C. Andersen klinikken foretager Nico
Gampenrieder både forundersøgelse, opera-
tion og efterkontrol på alle sine øjenkirurgi-
ske patienter. Alle patienter møder dermed
én og samme læge ved alle deres besøg.
- Jeg giver mig god tid til at undersøge og in-
formere patienterne forud for operationen.
På den måde når jeg at knytte et bånd til pa-
tienten og dette giver stor tryghed.
I klinikken anvendes samme standarder og
kirurgisk udstyr som i det offentlige. Kvalite-
ten er dermed i top i de eksklusive rammer
på H.C. Andersen Klinikken på Langelinie
midt i Odense.

Rynker kommer til syne
Til kontrollerne efter operation kommente-
rer patienter ofte, at de nu pludselig kan se
alle rynkerne i spejlet.
- Så plejer jeg at sige, at det kan en af vo-
res plastikkirurger ordne med at ansigtsløft,

fortæller Nico Gampenrieder med et glimt i
øjet.
Klinikken modtager både forsikrede patien-
ter og patienter, som vælger selv at betale
fremfor at leve med ventetiden i det offent-
lige.

- Man bør unde sig selv det
Jens Henrik Jacobsen anbefaler varmt at få
gjort noget ved grå stær uanset alder.
- Jeg kender flere, der er en generation æl-
dre end mig, som synes, de er for gamle til,
at det kan betale sig at blive opereret. Det
er dumt, synes jeg. De burde unde sig selv
den oplevelse. Hvis man skal bruge penge på
noget de sidste år, er det da sig selv.
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Kirurgens kniv gav verden farver igen
Grå stær var blevet en stor byrde i hverdagen for Jens Henrik Jacobsen.
På privathospitalet H.C. Andersen Klinikken blev han opereret uden ventetid.

At blive berørt i øjet er en skræmmende tanke
for de fleste. På H.C. Andersen Klinikken
møder patienterne den samme læge både til
forundersøgelse, operation og kontrol, og det
giver en større tryghed..

ANNONCE

Nico Gampenrieder har foretaget tusinder af
operationer for grå stær, og på H.C. Andersen
Klinikken kan man blive behandlet af ham uden
ventetid.

INFO
Nico Gampenrieder er overlæge på OUH og er tilknyttet H.C. Andersen Klinikken. Han
har taget den internationale øjenlægeeksamen FEBO (Fellow of the European Board of
Ophthalmology) i Paris, og han har foretaget flere tusinde operationer for grå stær.
H. C. Andersen Klinikken tilbyder operation for grå stær uden ventetid og kan også hjælpe
med andre øjensygdomme, som kan have lang ventetid hos de praktiserende øjenlæger.
Det kan for eksempel være gevækster på øjenlåget eller ind- og udadkrængende øjenlåg.
Klinikken kan både hjælpe med undersøgelser, operationer og second opinions.
H. C. Andersen Klinikken tilbyder desuden alle former for kosmetisk plastikkirurgi.
En forundersøgelse for grå stær koster 500 kroner, og operationen koster 9.500 kroner
pr. øje. En øjenundersøgelse koster 1.000 kroner.
Klinikken ligger på Langelinie 29, 5230 Odense M og kan kontaktes på tlf. 66 12 55 13 eller
e-mail: post@hca-klinikken.dk


