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JESTLI TO MÃ•TE, BUDU VÃ•S NENÃ•VIDÄšT!
NedÄ›le, 28 Ä•erven 2020

Pandemie zÃ¡sadnÄ› zmÄ›nila zpÅ¯sob objednÃ¡vÃ¡nÃ- pacientÅ¯ ke kaÅ¾dÃ© nÃ¡vÅ¡tÄ›vÄ› ordinace. Objednat telefonem, Å™
potÅ™ebuju â€“ a pak uÅ¾ to jde. Takhle jsem byla pÅ™ed mÄ›sÃ-cem u svÃ© panÃ- doktorky. NapÅ™ed jsem si zavolala, Å¾
jen mÅ¯j obvyklÃ½ e-recept, ale nakonec prÃ½ pÅ™eci jen se mÃ¡m ukÃ¡zat. OK, tak jsem se stavila, byl mi zmÄ›Å™en tlak a
vÅ¡echno v poÅ™Ã¡dku. JenÅ¾e â€“ tento Ä•tvrtek jsem tam po chvÃ-lÃ-ch celÃ½ den bezÃºspÄ›Å¡nÄ› volala, v pÃ¡tek do pÅ¯l
Telefon zvonil, nikdo to nebral. Å½e by mÄ›la dovolenou?

Tak jsem se
tam vydala, Å¾e se podÃ-vÃ¡m, od kdy, do kdy, a uvidÃ-me.
Na dveÅ™Ã-ch do ordinace vÅ¡ak
Å¾Ã¡dnÃ© oznÃ¡menÃ- o dovolenÃ© nebylo. UÅ¾ jsem se otÃ¡Ä•ela ven, kdyÅ¾ jsem tam
zaslechla hlas sestÅ™iÄ•ky. Zaklepala jsem, ona vyÅ¡la a - jÃ¡ nestaÄ•ila ani
pozdravit â€“ vyslechla jsem hned, co Å¾e tam dÄ›lÃ¡m, Å¾e si mÃ¡m napÅ™ed zavolat!
KdyÅ¾ jsem sestÅ™e ukÃ¡zala v mobilu, Å¾e jsem snad dvacetkrÃ¡t za dva dny
volala, a vÅ¾dy to nikdo nebral, bylo to stejnÄ› zbyteÄ•nÃ©. ZÃ¡vÄ›rem se pÅ™eci jen zeptala, co
vlastnÄ› potÅ™ebuju. Trochu pÅ™ekvapenÄ› jsem konstatovala, Å¾e jsem se potÅ™ebovala k panÃdoktorce objednatâ€¦
Ale Å¾e tedy
jdu domÅ¯. OK, aÅ¥ tedy poÄ•kÃ¡m.

Sedla jsem
si v tÃ© prÃ¡zdnÃ© Ä•ekÃ¡rnÄ› a sedÄ›la tam jak zmoklÃ¡ slepice. (V ordinaci Å¾Ã¡dnÃ½ pacient nebyl.) Po deseti
minutÃ¡ch jsem byla vpuÅ¡tÄ›na a panÃ- doktorka mne dosti hlasitÄ› oznamovala, Å¾e tam
nemÃ¡m co dÄ›lat, Å¾e jsou vÅ¡ichni pacienti teÄ• absolutnÄ› blbÃ-, Å¾e si tam kaÅ¾dej jen tak leze, a co
ona si poÄ•ne, kdyÅ¾ to od nich chytne, protoÅ¾e by ji to zruinovalo.
Mj. mÄ›ly na
obliÄ•eji kvalitnÃ- respirÃ¡tor, ona i sestÅ™iÄ•ka, jÃ¡ byla taky â€žovinutÃ¡â€œ.
NepÅ™iblÃ-Å¾ila jsem se k nÃ- na vÃ-c jak dva metry, to pÅ™Ã-sahÃ¡m. No, nezvlÃ¡dla
jsem se nijak obhajovat, jen jsem na dotaz, co tam vlastnÄ› lezu, co chci â€“
odpovÄ›dÄ›la, Å¾e jsem si pÅ™edstavovala, Å¾e lÃ©kaÅ™i se chodÃ-, kdyÅ¾ Ä•lovÄ›ku nenÃdobÅ™e. Ale to jsem si dalaâ€¦ Uvolnila jsem stavidlo.
JeÅ¡tÄ› jsem
se jen, jÃ¡ blbec, omlouvala tÃ-m, Å¾e jsem se skuteÄ•nÄ› nemohla dovolat. â€žProstÄ› to neberu,
nemÃ¡m Ä•as! A jestli mÃ¡te koronavirus, a jÃ¡ to tu budu muset zavÅ™Ã-t, tak vÃ¡s
budu fakt nenÃ¡vidÄ›t!â€œ
Do ruky jsem
dostala â€žpapÃ-r pro laboratoÅ™â€œ, a Å¾e bez Ä•erstvÃ©ho testu na koronavirus tam nemÃ¡m co lÃ©zt. A
stejnÄ› si pak mÃ¡m jÃ-t k nÄ›jakÃ©mu potÅ™ebnÃ©mu specialistovi, a uÅ¾ ne k nÃ-.Mj. kdyÅ¾ jsem
argumentovala tÃ-m, Å¾e fakt nemÃ¡m kdy a kde to chytit, protoÅ¾e se s nikÃ½m
nestÃ½kÃ¡m, po nÃ¡kupech nechodÃ-m, klandru se nechytÃ¡m - atd. atd. - tak
mi bylo Å™eÄ•eno, Å¾e to stejnÄ› mÅ¯Å¾u mÃ-t.

Tak jo,
uvidÃ-m. Jdu tedy na test. Ale mÅ¯Å¾u vÃ¡m Å™Ã-ct, Å¾e jsem si pak sedla venku na laviÄ•ku, a trvalo dost
dlouho, neÅ¾ jsem se z tohoto probrala.
TeÄ• se fakt bojÃ-m, abych to nemÄ›la, protoÅ¾e to bych asi mÄ›la ÃºhlavnÃ-ho nepÅ™Ã-tele. P.S. No, na jednu stranu ji chÃ¡
musÃ- platit nÃ¡jem, plat sestÅ™iÄ•ky... a kdyÅ¾ by byla kvÅ¯li nÄ›jakÃ©mu pacientovi 14 dnÅ¯ doma...Jo, chÃ¡pu, Å¾e to naÅ
d@niela
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