Panaete Angelica - intervenție FEMTO LASIK la ambii ochi, miopie -4

In urma unui control oftalmologic, acum13 ani am descoperit ca am probleme cu vederea, si anume miopie, cu
o dioptrie de -2,75, si ca ar trebui sa fiu purtătoare de ochelari, veste ce mi-a displăcut din start, i-am spus
oftalmologului ca doresc sa port lentile de contact in locul ochelarilor, m-a informat ca este in regula, cu condiția
sa port ochelari de vedere pentru 6 luni, timp in care ochii se obișnuiesc cu ”vederea buna”.
Am fost conștiincioasă și am purtat ochelarii 6 luni, deși aceștia mi se păreau inestetici și incomozi din toate
punctele de vedere, nu mă puteam obișnui cu ideea ca sunt ”ochelarista”, abia așteptam să treacă cele 6 luni să
port lentilele de contact, însă după ce am mers la control, oftalmologul mi-a spus ca dioptria a mai crescut,
ajungând la -3,25, dar nu a fost o piedica pentru a purta lentile de contact.
Lentilele de contact m-au salvat timp de 12 ani, purtându-le aproape zi de zi, suportându-le destul de ușor, fără
sa îmi cauzeze probleme sau un disconfort deosebit, pana într-un punct, când brusc ochii mei s-au revoltat și nu
le-am mai putut folosi și uite așa am ajuns din nou la ochelari....
După ce m-am documentat pe internet despre operația cu laser, am prins curaj fiind împinsă de la spate de
apropiați, să merg la un control pentru a scăpa de aceasta povara de a purta din nou ochelari.
Am mers la control la domnul doctor Horia Stanca, acesta m-a consultat, mi-a spus ca am corneea subțire
deoarece am fost purtătoare de lentile de contact mulți ani, dar mi-a dat și o veste buna și anume aceea ca nu este
atât de subțire încât să facă imposibilă intervenția Femto Lasik, Domnul doctor mi-a explicat exact în ce consta
intervenția, dându-mi încrederea de care aveam mare nevoie pentru a mă programa la operație.
Zis si făcut, după ce am pus la punct toate formalitățile necesare, am avut picăturile prescrise și o pereche de
ochelari de soare de calitate, astfel eram pregătită pentru marele moment ce avea să îmi schimbe viața.
Dimineața am ajuns la clinica de oftalmologie, am făcut internarea, le-am dat documentele solicitate în original
și am intrat în cabinetul domnului doctor care m-a consultat din nou înainte de operație, mi-a amintit ca nu mă
pot machia timp de 3 săptămâni, că trebuie să port ochelarii de soare, că nu trebuie sa intru pentru o perioada în
ape publice, mi-a explicat din nou în ce constă procedura, și anume că prima data se decupează flapul (căpăcelul)
timp de 19 secunde, iar eu sa privesc o luminiță verde și să nu mă sperii când aceasta dispare spre sfârșit, iar
după aceea urmează a doua procedură cea cu laserul care la fel durează câteva secunde.
Mi-am auzit numele strigat pentru a intra într-o altă sală să mă pregătească pentru operație, mi-am dat pentru
ultima oară ochelarii de vedere jos, am ajuns în sala de așteptare cu inima cat un purice, doamnele de acolo mau pregătit pentru operație, dându-mi botoșei, bonetă și halat, după ce m-au echipat au început să îmi
administreze picăturile cu efect anestezic, iar eu trebuia sa țin ochii închiși după administrarea acestora.
După aproximativ 30 de minute, am fost așezată pe masa de operație, mi s-au dat ultimele indicații și anume că
nu trebuie sa mișc capul, să nu vorbesc în timpul operației, dacă vreau să transmit ceva să spun pe buze, deși
medicii erau prietenoși și încercau să mă relaxeze în acel moment m-au năvălit emoțiile, teama, mă tot gândeam
ca mai bine rămâneam cu ochelarii de vedere și că trebuia să îmi accept soarta, atât de frică îmi era de ce urma,
însă încercam să îmi amintesc ce mi-a spus domnul doctor și că este important să fiu relaxată.
Mi s-au lipit genele cu o banda specială, după aceea a fost montat dispozitivul ce tine ochiul sa nu clipească, miau administrat picături, anestezic și am văzut aparatul îndreptat către mine, prima dată mi s-a decupat flapul de
la ochiul drept cu acest aparat ultraperformant, era foarte simplu sa urmăresc luminița verde și să nu mă sperii
când aceasta dispare spre sfârșit, fiind exact cum mi-a spus dl. doctor, a durat câteva secunde fără durere, am
prins curaj iar la ochiul stâng știind ce urmează nu am mai avut emoții și m-am relaxat, mai ales ca dl. doctor
vorbea cu mine și îmi spunea ca totul decurge foarte bine.
Am trecut și la a 2-a procedura, cea cu laserul, care a durat 11 secunde pentru fiecare ochi, la fel ca atunci când
s-a decupat flapul, nu am simțit durere, doar puțin miros de ars, după cele câteva secunde intervenția a luat
sfârșit, mi-au pus din nou picături, mi-au aplicat lentilele terapeutice și m-au ridicat cu grija de pe masa de
operație, mi-au spus sa fiu atenta la cablurile de pe podea atunci când pun piciorul jos din pat, am deschis ochii

și am văzut acele cabluri perfect, nu îmi venea sa cred că vad după câteva secunde de la operație atât de clar și
că a durat atât de puțin.
Doamnele asistente m-au condus în sala de așteptare unde am stat încă 15 minute cu ochii închiși, timp în care
îi mai deschideam din când în când pentru a-mi verifica vederea, puteam să citesc de la depărtare, eram
entuziasmata ca un copil, mi se părea ca visez.
Cele 2 zile până la următorul control au trecut normal, fără dureri sau alte probleme.
La control am fost uimita că am citit perfect chiar și ultimul rând, domnul doctor m-a consultat cu microscopul,
mi-a îndepărtat lentilele terapeutice și mi-a transmis că operația a fost un succes.
Pentru dânsul, din punct de vedere medical a fost un succes, însă pentru mine a fost un miracol, după aproape 2
săptămâni de la operație văd perfect, sunt foarte fericită, acesta este primul gând cu care mă trezesc dimineața
când deschid ochii, îmi dau seama ca vad perfect, ca nu mai depind de ochelarii de vedere.
La fel ca și operația, perioada de după aceasta a fost foarte simplă, mă așteptam să am dureri, să fiu sensibilă la
lumină, dar, surprinzător, nu am simțit nici măcar o secunda durere, nici în timpul operației, nici după această.
Personalul medical s-a comportat impecabil, foarte amabili, m-au încurajat pentru ceea ce a urmat, iar domnul
doctor este un geniu pentru mine și pentru mulți alții pentru care a făcut miracole.
Recomand aceasta operație cu laser oricui are probleme cu vederea, este o operație extrem de simplă care durează
câteva minute, care nu este dureroasă și schimbă viețile oamenilor cu probleme de vedere în bine.

