Simescu Ramona – intervenție Femto Lasik la ambii ochi realizată
în cadrul proiectului RECALT.

Totul a început de la programarea unui consult obișnuit. Purtând ochelari în permanență, am
hotărât să port lentile de contact, deoarece ochelarii deveniseră o adevărată povară: erau
incomozi, în anotimpul ploios; efectiv îi uram, deoarece tot timpul trebuia să le curăț lentilele,
nu puteam purta haine colorate, deoarece nu se asorta ținuta cu rama acestora, plus ca oricât de
mult mascara aplicam genelor, nu reușeam nicicum să le evidențiez din cauza acestora.
Nu doream să îmi fac consultul pentru lentilele de contact la oftalmologul unde îmi făcusem
ochelarii, deoarece el nu era de acord ca eu să port lentile de contact, deoarece (spunea el) nu
sunt sănătoase, nu este în regulă să tot deranjezi ochiul umblând cu degetele toata ziua în ochi,
s.a.
Am hotărât astfel sa merg la consult la un alt medic. Mi-am comandat lentilele de contact
conform dioptriilor. Când acestea au sosit, doamna doctor mi le-a aplicat, mi-a explicat cum
sa am grija atât de ochi, cât și de igiena mâinilor, a unghiilor și a lentilelor atunci când le
aplic/extrag în/din ochi.
Pot spune că viața mea s-a schimbat!! Când conduceam, aveam vizibilitate mai mare, vedeam
parcă mai clar și acum adoram ploaia!!
După aproximativ un an, am revenit pentru "revizia tehnica" :))
Deoarece doamna doctor este sociabila, are răbdare și îți explică orice foarte detaliat, am avut
curajul să o întreb care este opinia dânsei despre operația cu laser și daca ea consideră că ar
avea succes operația mea.
M-a reprogramat pentru consultul amănunțit!! IUHUUUUU!!!!!!
După consult, 2 săptămâni nu aveam voie sa aplic deloc lentilele și trebuiau aplicate niște
picături speciale care curățau ochiul de impurități și îl lubrefiau corespunzător.
M-a programat pentru operația cu laser și aveam toată încrederea că în sfârșit îmi recapăt
vederea ochilor, fără să fiu nevoită să port ochelari, lentile de contact și alte cele.
A venit și momentul mult așteptat: am ajuns în sala de așteptare la ora programată, mi-a fost
preluat dosarul, buletinul, etc și așteptam să mi se facă ultimul control, apoi să intru în sala de
operație.
La scurt timp, m-am "trezit" aplicându-mi botoșeii sterili, bonețica, halatul și picăturile ce
aveau rol de a amorții ochii și de a-i steriliza.
În sala de operație, am avut plăcerea de a cunoaște doctori ce știau sa facă o mica glumă înaintea
operației, ca să relaxeze pacientul, să nu se simtă speriat sau incomodat.
La scurt timp, aparatele sunt înlăturate de lângă mine și constat că este gata operația.
Nu îmi venea să cred că vad în sfârșit, cu ochii mei! Mi s-a mai făcut un ultim control înainte
de a pleca acasă, mi s-au prescris picături ce refac și curata ochii și ca bonus, m-am ales cu
programare la un nou consult, mâine zi, care mi-a confirmat ca operația a decurs cu succes!! :)
După câteva zile am fost programata la un alt consult, unde în sfârșit puteam citi cu proprii mei
ochi, cifrele și literele de pe tabelă!!!
Nu credeam niciodată că voi avea curajul de a participa la o asemenea intervenție!! De
specificat este faptul că am venit neînsoțită și chiar daca aveam foarte multe emoții, nu mi s-a
dat oportunitatea de a le evidenția, deoarece aveam în jurul meu în primul rând oameni, apoi
doctori!
PS: Acum privesc lumea cu alți ochi, la propriu, nu la figurat și mă bucur de lucrurile clare din
jurul meu!!
Simescu Ramona

