
Był słoneczny ma jo wy po ra nek 2013 r., a ja szyb ko po ko ny -

wa łam ko lej ne ki lo me try au to stra dy A4 łą czą cej Wroc ław z Ka to -

wi ca mi lub jak kto wo li, Śląsk Dol ny z Gór nym. Na ła do wa na do brą

ener gią, po wspa nia łym kon cer cie w Fil har mo nii Wroc ław skiej,

wra ca łam do co dzien no ści. Gdzieś w po ło wie dro gi za trzy ma łam

się na krót ki od po czy nek, przy oka zji czysz cząc oku la ry. Ale nie -

wie le to po mog ło – wra że nie gor sze go wi dze nia jed nym okiem nie

zni ka ło… Uczu cie to po ja wia ło się w na stęp nych dniach co raz

czę ściej, więc w koń cu wy bra łam się do oku li sty. Po cząt ko wo

prze ko na na, że przy szedł czas na wy mia nę szkieł na moc niej sze.

Nie spo dzie wa łam, na wet przez myśl mi nie prze szło, że usły szę

zu peł nie coś in ne go –”Ma pani po cząt ki za ćmy”.

Nie zdą ży łam zro bić nic wię cej. Nie wte dy. Los spła tał mi fi -

gla i jak czę sto by wa w ta kich sy tu a cjach, oka za ło się, że nie szczę -

ścia cho dzą pa ra mi – krót ko po wi zy cie u oku li sty zła ma łam staw

sko ko wy. To zmie ni ło mo je wszel kie pla ny. Przez dłu gi czas

wszyst ko co waż ne ogra ni cza ło się do szpi ta la, ope ra cji, kil ku na -

stu śrub, blach i śrub w no dze, bo les nej i dłu giej re ha bi li ta cji.

Za ćma mu sia ła po cze kać. I cze ka ła – po stę pu jąc…

Wios ną 2014 do sta łam skie ro wa nie na ope ra cję za ćmy. Za -

czę ły się te le fo ny, by zna leźć jak naj krót szą ko lej kę. Nie ste ty, od -

po wie dzi wszę dzie by ły po dob ne: 3 la ta, 3,5 ro ku… W koń cu

uda ło się: po czą tek 2016! Dwa la ta szyb ko mi ną…

Ży cie szyb ko we ry fi ko wa ło te pla ny. W ki nie – ob raz był nie -

o stry, te le wi zja – po dob nie; czy ta nie, kom pu ter – oczy się szyb ko

mę czy ły. No ale prze cież bez ki na, tv czy kom pu te ra da się żyć. 

Pry wat na ope ra cja w Pol sce nie wcho dzi ła w grę, ze wzglę du

na kosz ty. I wte dy na FB zna laz łam re kla mę kli ni ki Neo Vize. Ofer -

ta by ła cie ka wa, du żo tań sza niż w kra ju i jesz cze by ła szan sa

zwro tu czę ści kosz tów z NFZ. By ła dru ga po ło wa ubieg łe go ro ku

i na dal nie koń ca by ło wte dy jas ne, na ja kiej za sa dzie NFZ zre fun -

du je ope ra cję. Więc cze ka łam, szu ka łam in for ma cji i sta ra łam się

przy zwy cza ić.

Bab ciu – płot!

Do dzia ła nia zmo bi li zo wa ła mnie mo ja 5-let nia wnu czka. Par -

ko wa łam sa mo chód, na szczę ście pod do mem, i usły sza łam jej

krzyk – „Bab ciu, uwa żaj, płot!!!” Już by ło za póź no – bocz ne lu ster -

ko znisz czo ne. A prze cież wy da wa ło mi się, że ten płot jest w bez -

piecz nej od leg ło ści …

Zresz tą, że by to był pierw szy raz. Co to, to nie! Sy ste ma tycz -

nie „za li cza łam” ko lej ne kra węż ni ki i dziu ry. Po ta kich spot ka niach

nie raz trze ba by ło fel gi pro sto wać. 

Ale ów płot był kro plą, któ ra prze la ła cza rę go ry czy. Po wie -

dzia łam so bie „dość!” i za dzwo ni łam do Neo Vize. Po kil ku mi nu -

tach roz mo wy nie tyl ko mia łam po twier dzo ne wszyst kie

in for ma cje, któ re zna laz łam wcześ niej na stro nie kli ni ki, ale rów nież

zna łam ter min kon sul ta cji! By łam w szo ku, bo pani Mi cha e la wręcz

prze pra sza ła, że na kon sul ta cję trze ba cze kać ok. 6 ty god ni. Ale za

to po tem za bieg od bę dzie się w cią gu dwóch ty god ni. 

By łam prze szczę śli wa – nie dość, że szyb ko, mi ło, to jesz cze

w mo im uko cha nym Cie szy nie, w któ rym kie dyś spę dzi łam 5

wspa nia łych, stu den ckich lat. No i nie trze ba już stać w dłu gich

ko lej kach, że by przejść na dru gą stro nę Ol zy.

Po dru giej stro nie Ol zy

Kie dy po raz pierw szy prze kro czy łam próg Kli ni ki Neo Vize,

wie dzia łam, że to by ła do bra de cy zja. Każ de mu z nas od cza su do

cza su zda rza się ta kie prze ko na nie gra ni czą ce z pew no ścią. Wcho -

dzisz i wiesz, bie rzesz i masz pew ność. Roz glą dasz się i je dy ne py -

ta nie, ja kie przy cho dzi do gło wy, brzmi – dla cze go do pie ro te raz?,

gdzie by łam przez te wszyst kie la ta? 

To miej sce pro mie niu je do brą ener gią! Prze sym pa tycz ne panie

Ba sia i Mi cha e la, me ne dżer cie szyń skie go od dzia łu kli ni ki,

uśmiech nię te i kom pe ten tne, z aniel ską cier pli wo ścią wy jaś nia ją

wszyst kie wąt pli wo ści. I prze de wszyst kim – roz ma wia my po pol -

sku! Per so nel me dycz ny, pie lę gniar ki i le ka rze też mó wią /le piej

lub go rzej/ po pol sku. Nie ma stra chu, że cze goś nie zro zu mie my.

Bez zbęd ne go cze ka nia roz po czę ły się ba da nia – obu oczu.

Trwa ło to ok. dwóch go dzin. Tak dłu go i do kład nie nikt mi ni gdy

oczu nie ba dał! Dia gno za się po twier dzi ła: za ćma oka pra we go (le -

we zdro we); ter min ope ra cji – za 10 dni. Kil ka ra zy upew nia łam

się, że nie cho dzi o ty god nie czy mie sią ce. I cią gle sły sza łam to sa -

mo – 10 dni. Tyl ko 10 dni.

Ope ra cja prze bieg ła spraw nie. Nad jej prze bie giem i do brym

na stro jem czu wał Kre cik, do spół ki z ca łym per so ne lem me dycz -

nym. Po za bie gu – pa miąt ko we zdję cie z pa nem Do kto rem i oczy -

wi ście z Kre ci kiem. I jak się tu nie uśmie chać?

Na stęp ne go dnia kon tro la po o pe ra cyj na – i świat za czy na wy -

glą dać ina czej!

W mo im przy pad ku nie od ra zu ostro i wy raź nie, ale z każ dym

dniem le piej. Nie stre su ję się tym, bo wiem od le ka rza, że tak mo -

że być. Je stem pół to ra mie sią ca po ope ra cji i wy star czy jesz cze

tro chę cier pli wo ści, by mózg za ak cep to wał no we, lep sze oko. 

Czas po twier dza do ko na ny wy bór

Po twier dze niem słusz no ści pod ję tej de cy zji o ope ra cji w Kli -

ni ce Neo Vize są opi nie pol skich oku li stów, któ rzy mie li oka zję wi -

dzieć mnie po za bie gu. 

Mo ja pani oku list ka by ła po zy tyw nie zdzi wio na do brym sto -

sun kiem ja ko ści so czew ki do jej ce ny! Tę sa mą opi nię wy ra ził też

le karz oku li sta mo jej te ścio wej – pra cu ją cy w pry wat nej kli ni ce

w jed nym z wo je wódz kich miast. Stwier dził, że za „mo ją” so czew -

kę mu sia ła bym u nich za pła cić du żo, du żo wię cej. Obo je po twier -

dzi li też do brą ja kość wy ko na nia za bie gu. 

Te raz wszyst kim zna jo mym po le cam Kli ni kę Neo Vize, bo za

tym wy bo rem prze ma wia:

- krót ki czas ocze ki wa nia na za bieg

- kom pe ten tny i sym pa tycz ny per so nel

- każ dy pa cjent jest waż ny – i tak jest trak to wa ny 

- nie ma ba rie ry ję zy ko wej, ca ły per so nel mó wi po pol sku

- do ku men ty, któ rych żą da NFZ, są w ję zy ku pol skim / z jed nym

wy jąt kiem – kwa li fi ka cja do za bie gu jest po cze sku – ale nie mia -

łam żad nych prob le mów z prze tłu ma cze niem. W kli ni ce do sta łam

na mia ry na kil ku tłu ma czy – wy star czył kon takt ma i lo wy i… go -

to we/

- nie trze ba mieć wcześ niej zgo dy NFZ na za bieg; wy star czy po

ope ra cji zło żyć wy ma ga ne do ku men ty, któ re do sta nie my w kli ni -

ce

- wnio sek do NFZ też do sta nie my w Neo Vize. Ma ło te go, dziew -

czy ny po mo gą go na wet wy peł nić!

Przy oka zji moż na zwie dzić Cie szyn – po obu stro nach Ol zy. 

Sta wiam…. Kre ci ka te mu, kto mi wska że miej sce w Pol sce,

gdzie tak trak tu ją pa cjen ta!

I tu wra ca my do na szej rze czy wi sto ści – trze ba po cze kać

ok. dwóch mie się cy na zwrot pie nię dzy. A mia ło być mniej biu -

ro kra cji.

Za bieg usu nię cia za ćmy z wszcze pie niem so czew ki Al con Ac -

ry Sof Na tu ral kosz tu je w Neo Vize 2500 zł. Nie ste ty NFZ zwra ca ok.

2200 zł. To ozna cza, że tak na praw dę, po otrzy ma niu zwro tu, za

za bieg za pła ci łam 300 zł. 

To jest ce na de cy zji, by po je chać do Cze skie go Cie szy na,

i roz pra wić się z za ćmą w kli ni ce oku li stycz nej Neo Vize.

Jak w każ dej hi sto rii po trzeb ny jest mo rał i „naj le piej moc -

ne prze sła nie, któ re za pa da w pa mięć”. Mo rał, naj kró cej rzecz

uj mu jąc, spro wa dza się do prze ko na nia, że nie war to cze kać,

że szko da ży cia na za ćmę. A po do brym za koń cze niu – ni czym

epi log – nur tu je mnie tyl ko jed na myśl – dla cze go w Cze chach

moż na ta niej, szyb ciej i le piej z do sko na ły mi so czew ka mi,

a Pol sce nie ste ty nie? 

Barbara Gosko

Pierwsze badanie po operacji 
to bardzo ważny moment dla
pacjentów.
Zachwyt w ich oczach na widok
soczystych, żywych kolorów 
i wyraźnych kształtów,
to także miły i satysfakcjonujący
moment dla lekarzy.
Na tę okazję nawet doktor
Chovancová zmienia zwyczajowy
biały fartuch na kostium 
w optymistycznym kolorze.

Moja zaćma, czyli zamglona autostrada A4 

Nad chorymi, którzy trafiają do NeoVize czuwa 160 osobowy zespół lekarzy okulistów, optometrystów, pielęgniarek i asystentów medycznych różnych specjalizacji. Pierwszy pacjent z Polski

przyjechał do Kliniki NeoVize w Czeskim Cieszynie pod koniec października 2013 roku. Kolejni docierali nie tylko z Polski, ale także z Irlandii, Francji i Holandii. Najmłodszy miał 35 lat, najstarszy

równo 50 lat więcej.  Nad Olzę sprowadza ich unijne prawo, dzięki któremu nie muszą już czekać na usunięcie zaćmy w wieloletnich kolejkach i pewność, że pieniądze wydane na zabieg zwróci

im NFZ.  Dotychczas z różnych form leczenia w Czeskim Cieszynie skorzystało już ponad 1200 pacjentów z Polski.

NeoVize to sieć klinik okulistycznych w Czechach i na Słowacji w Bratysławie, Brnie, Pradze i Czeskim Cieszynie. Łącznie do 1 maja tego
roku przeprowadzono w nich 50 000 różnych operacji wzroku oraz blisko 250 tysięcy badań. 
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