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Za czę ło się zu peł nie zwy czaj nie. Świat ło ciem nia ło zbyt szyb ko,
a i ża rów ki cią gle by ły zbyt sła be. Po rze czki i agrest zło śli wie cho -
wa ły się na krza ku, a ob raz w te le wi zji – ech, ja kiej te le wi zji. Ileż

moż na prze su wać fo tel bli żej i bli żej. Kie dy za u wa ży łam, że mi mo oku -
la rów, sie dzę z no sem przy kle jo nym do ekra nu, zda łam so bie spra wę, że
po win nam coś z tym zro bić…
Pier wsza wi zy ta, pier wsze roz cza ro wa nie 

– Pani He le no – ro ześ miał się oku li sta z jed nej z biel skich przy chod ni
– to tyl ko za ćma. Lu dzie z tym ży ją a pani cią gle wi dzi na 50% – do dał
jesz cze.
– Jak to za rok, to jak mam żyć? – do py ty wa łam się nie u stę pli wie. 
– Jak żyć? Po ma lut ku i ostroż nie. Za rok, kie dy za ćma tro chę sta nie się
moc niej sza, po my śli my o za bie gu.
Pani He le na wspo mi na tę sy tu a cję i do da je:
– Ale to usły sza łam już wte dy, kie dy pan do ktor przy jął ode mnie 150 zło -
tych za wi zy tę.
Ko lej ne ba da nia i od wie dza ni le ka rze tyl ko po twier dzi li dia gno zę. Wszę -
dzie to sa mo: jesz cze za wcześ nie, jesz cze moż na po cze kać, lu dzie wi -
dzą go rzej.
Wresz cie de cy zja o za pi sa niu się na za bieg z ka sy cho rych. 
– Bę dę wi dzieć, bę dę wszyst ko wie dzieć – opo wia da pani He le na. – Jak -
bym wia tru w skrzy dła do sta ła, gdy by nie je den drob ny, acz istot ny
szcze gół… da ta za bie gu – mó wi da lej. – Ob ra cam kil ka ra zy kar tkę ze
skie ro wa niem na ope ra cję. Spraw dzam pod świat ło i zgi nam na pół,
jesz cze łu dzę się, że to tyl ko za ćma pła ta mi fi gla. Raz, dru gi i ko lej ny,
i cią gle to sa mo. Wra cam i pro szę panie z re je stra cji o po da nie mi da ty.
Jesz cze na iw nie wie rzę w nor mal ność. A kie dy sły szę: 14 stycz nia 2018
ro ku – za ty ka mnie na do bre kil ka mi nut. Od bie ram kar tkę i usi łu ję za cho -
wać resz tki spo ko ju, że by nie wy krzy czeć ca łej des pe ra cji. Prze de mną
5 po nu rych lat… 1826 dni po ty ka nia się, bra ku moż li wo ści czy ta nia,
oglą da nia i za baw z wnu ka mi. 
Wbrew za ćmie

W przy pad ku każ de go cho re go sce na riusz jest po dob ny. Pa cjen ci
zmu sze ni są na do bre za pom nieć o spra wach i czyn no ściach, któ -
re jesz cze dzień, jesz cze ty dzień te mu by ły moż li we. Jed ni zno szą to
le piej, in ni tro chę go rzej. – Mia łam to szczę ście, ze za wsze po tra fi -
łam słu chać. A po dró żu jąc – za miast czy tać prze wod nik – do py ty -
wa łam wspó łu czest ni ków wy praw. W To ska nii za u wa ży łam, że
ostre, let nie słoń ce pa ra dok sal nie nie po ma ga mi do strze gać ota -
cza ją ce go mnie pięk na. Szcze gó ły ar chi tek tu ry by ły już po za mo im
za się giem, po dob nie jak po dzi wia nie cha rak te ry stycz nych pej za ży.
Tam to la to w 2013 ro ku uświa do mi ło mi, że przez naj bliż sze pięć
lat bę dę ska za na na ży cie w sza rej mgle. Po cie sza ją ce by ło to, że co

praw da wi dzę nie wie le, ale za to słuch mi się znacz nie wy o strzył
– śmie je się pani He le na.
Wo kół za ćmy na ro sło wie le mi tów i nie po ro zu mień. Choć by ta kich,
że za ćma jest przy pa dło ścią osób po 60. ro ku ży cia, że z ope ra cją
nie ma się co spie szyć, bo za ćma po win na do jrzeć, i wresz cie że nie
po win no się ope ro wać jed ne go oka za dru gim. Dr Lu bomír Továrek
w cią gu 15 lat swo jej pra cy prze pro wa dził po nad 30 ty się cy ope ra cji
usu nię cia za ćmy i jest jed nym z naj bar dziej uzna nych cze skich chi rur -
gów. To do nie go tra fia wię kszość pol skich pa cjen tów. – Nie po win -
no się ska zy wać lu dzi na „ho do wa nie” za ćmy – pod kre śla. – Bo do
cze go wła ści wie mia ła by do jrzeć? Do chwi li, gdy pa cjent nic nie zo -
ba czy? – py ta re to rycz nie.
Świa teł ko w tu ne lu

Pod ko niec 2013 ro ku w me diach za czę ły się po ja wiać pier wsze in for -
ma cje o tym, że cho rzy na za ćmę bę dą mo gli po je chać – co waż ne
– na koszt pol skie go NFZ na ope ra cję za gra ni cę. Z ra cji bli sko ści gra -
ni cy He le na Pilch za czę ła py tać ro dzi nę z „dru giej stro ny Ol zy” o cze -
skich oku li stów. – Pro szę uwie rzyć, ni gdy nie przy szło by mi do gło wy,
że po ja dę do Czech po coś wię cej niż śle dzie, le kar stwa (bo tań sze niż
w Pol sce) czy rum tu zem ski – wspo mi na dziś. – I to by ła właś nie ta ka
wy pra wa po drob ne za ku py. Prze je cha liś my Most Przy jaź ni w Cie szy -
nie i kil ka set me trów da lej, za u wa ży łam ol brzy mi na pis po pol sku: „Neo -
Vize Kli ni ka Oku li stycz na”. Wra ca jąc ze skle pu, sta nę liś my obok kli ni ki.
Na pię trze zie lo ne i po ma rań czo we fo te le i na gle sły szę we so łe „Do bri
den. Dzień do bry – oso ba w re cep cji śmie je się per li ście, prze cho dząc
na pol ski – w czym mo że my pani po móc?”. Osłu pia łam z wra że nia
– wspo mi na z uśmie chem.

Szyb ciej i ta niej być nie mo że

Za czy na się zwy kle tak sa mo – od py ta nia o ter min i ce nę oraz kil ku krot -
ne go upew nia nia się, że NFZ zwró ci pie nią dze za za bieg. Po tem każ dy
pa cjent w to wa rzy stwie pie lę gniar ki wy ko nu je ko lej ne ba da nia, by na
koń cu z wy ni ka mi tra fić do le ka rza.
– Za sko czeń by ło kil ka. Ter min ope ra cji – le kar ka za py ta ła mnie, czy pa -
su je mi za bieg za ty dzień, czy mo że wo la ła bym szyb ciej – wy li cza pani
He le na. – Po dru gie, przed sta wio no mi kil ka róż nych so cze wek do wy -
bo ru (po za za ćmą mia ły mi zlik wi do wać astyg ma tyzm i krót kow zrocz -
ność). Po trze cie, koszt wi zy ty le kar skiej jest od li cza ny od ce ny za bie gu
– do da je. – Dla pew no ści ka za łam so bie kil ka ra zy po wtó rzyć wszyst -
kie in for ma cje. Ba! Po pro si łam na wet, że by mi je za pi sa no na kar tecz -
ce i przy bi to pie cząt kę.
Pierw szy za bieg w li sto pa dzie, dru gie oko ope ru ją He le nie Pilch w stycz -
niu. – Je że li za ćma jest stwier dzo na w obu oczach, za chę ca my pa cjen -
tów, że by ope ro wa li jed no po dru gim w jak naj krót szym ter mi nie
– pod kre śla dr Lu bomír Továrek. – Tak jest zde cy do wa nie ko rzyst niej dla
pa cjen ta.
Świat od kry wa ny na no wo

Cza sem już po zdję ciu opa trun ku, cza sem póź niej pa cjen ci za u wa ża ją,
że wi dzą le piej. Oczy wi ście sam pro ces do cho dze nia oka do peł nej
spraw no ści mo że trwać kil ka mie się cy, ale naj waż niej szy jest ten pierw -
szy błysk świat ła. – Pa cjen ci dzwo nią, śmie ją się, opo wia da ją o swo im
za sko cze niu na wi dok po sta rza łe go współ mał żon ka, o ko lo rach – opo -
wia da Mi cha e la Kaf ka, ma na ger cie szyń skiej Neo Vize.
– Książ ki, książ ki – to by ło mo je pier wsze zre a li zo wa ne ma rze nie. Nad -
ro bi łam wszyst kie za leg ło ści, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ba jek
– śmie je się pani He le na. – Po tem przy szedł czas na re mont do mu. To
– jak mó wi mąż – ten zły efekt usu nię cia za ćmy… za czę łam za u wa żam
zbyt wie le, więc na ma lo wa niu się nie skoń czy ło – wspo mi na.
To już dwa la ta

Właś nie mi nę ły dwa la ta od za bie gu He le ny Pilch. By ła jed ną z pierw -
szych spoś ród 3000 pa cjen tów, któ rzy w cią gu tych 24 mie się cy tra fi li
do kli ni ki w Cze skim Cie szy nie. 
– Dziś każ de mu po le cam za rów no usu nię cie za ćmy, jak i kli ni kę Neo -
Vize. Mó wię mo im zna jo mym, że nie po to pra co wa liś my ty le lat, że by
na eme ry tu rze żyć w mro ku, że za słu ży liś my na po rząd ną ame ry kań ską
so czew kę Al con, a nie ja kieś hin du skie, męt nie ją ce po dwóch la tach wy -
na laz ki, któ re wszcze pio no w Pol sce mo jej mat ce – mó wi z ża lem. – Nie
daj cie so bie wmó wić, że jest za wcześ nie na za bieg sko ro wi dzi cie aż
50%. Czę sto na swo im Fa ce bo o ku uświa da miam zna jo mych – szko da
ży cia na za ćmę! – koń czy ze śmie chem He le na Pilch.
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