Camí de l’Aleixar, 51-53
43202 Reus
Tel. 977 322 408
www.clinicaoftalmologicareus.es/ca

Clínica
Oftalmològica
Reus es dedica al
tractament integral
mèdic i quirúrgic de
les patologies visuals

Patologies tractades
Cataractes · Glaucoma · Retinopatia diabètica · Degeneració
macular · Despreniment de retina · Oftalmologia pediàtrica
· Neurooftalmologia · Cirurgia oculoplàstica · Cirurgia
refractiva

Clínica Oftalmològica Reus (COR) és un centre
d’Oftalmologia dirigit pel Dr. Josep Callizo i Tomàs, que es
dedica al tractament integral Mèdic i Quirúrgic de totes
les patologies visuals. Va iniciar la seva activitat ara fa 30
anys i posteriorment ha anat ampliant la seva cartera de
serveis, incorporant les últimes tecnologies per al tractament de les malalties oculars. Actualment disposa de quiròfans exclusius per a cirurgia oftalmològica, homologats
pel Departament de Salut.
Cirurgia refractiva
La cirurgia refractiva que realitzem a COR permet corregir
les ametropies (miopia, hipermetropia i astigmatisme) i la
vista cansada o presbícia. Es duu a terme un estudi individualitzat amb els equips més avançats per tal d’oferir la millor
opció a cada pacient.
Clínica Oftalmològica Reus (COR) disposa de l’última tecnologia i quiròfans exclusius per a cirurgia oftalmològica,
homologats pel Departament de Salut de la Generalitat,
garantint el tractament personalitzat més òptim i amb les
tècniques més actualitzats.
L’equip mèdic de COR, format per tres metges oftalmòlegs,
anestesista, optometristes, infermeres i personal administratiu, realitza tot tipus de tractaments mèdics i quirúrgics relacionats amb l’Oftalmologia, des de les patologies més habituals com la cataracta, el glaucoma, la DMAE (Degeneració
Macular Associada a l’Edat), la Oculoplàstica (parpelles i vies
llagrimals) o el despreniment de retina fins a cirurgia refractiva per a la correcció d’ametropies (miopia, hipermetropia i
astigmatisme) i el tractament de la presbícia o vista cansada.

L’oftalmologia pediàtrica ocupa una part important de la
pràctica diària, tant per a la prevenció com el tractament de
les patologies oftalmològiques infantils.
COR ha estat molt involucrada en projectes investigadors.
Actualment està col·laborant amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) en el disseny i aplicació d’un nou làser per a aplicacions oftalmològiques. En el vessant solidari, el centre està
involucrat en els projectes ULLS DEL MÓN i OCULARIS.
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