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KdyÅ¾ jsem vÄ•era ve zprávách sledovala &scaron;ot o paní, které sdÄ›lili mylnou diagnózu, dokonce ji i na smrtelnou
nemoc &bdquo;léÄ•ili", vzpomnÄ›la jsem si na nÄ›kolik svých podobných záÅ¾itkÅ¯, které Ä•lovÄ›ku seberou pár let Å¾ivota. A
vÅ¯bec jsem se nedivila, Å¾e se jí nikdo ani trochu neomluvil. To je u nás asi uÅ¾ &bdquo;normálka". I kdyÅ¾ - mÄ›lo by se s
tím nÄ›co dÄ›lat...
Jako &bdquo;samostaratelka a samoÅ¾ivitelka" jsem mÄ›la po manÅ¾elovÄ› smrti dost frmol. Jednou jsem si zase nÄ›c
uhnala, tenkrát se z toho nakonec vyklubal dost o&scaron;klivý zánÄ›t pohrudnic. ZaÄ•alo to obyÄ•ejným ka&scaron;lem,
ov&scaron;em byl luxusní, témÄ›Å™ jsem otÅ™ásala panelákem... Ale to mÄ› zas aÅ¾ tak moc nebralo, jako spí&scaron; to, Å¾
opravdu fest bolelo v podbÅ™i&scaron;ku. KdyÅ¾ uÅ¾ jsem bolestí sotva lezla, dohrabala jsem se na pohotovost (byla tady
kousíÄ•ek od nás). Zimní sobota odpoledne, dÄ›ti spaly, tak jsem si tam odskoÄ•ila. Snad mi nÄ›co dají...
Pan doktor mÄ›
v&scaron;ak po prohlídce vydÄ›sil hned nÄ›kolika moÅ¾nými pÅ™ípadnými diagnózami; Å¾ádnou v&scaron;ak nemohl potvrdit
z oboru, ale jedna byla hnusnÄ›j&scaron;í neÅ¾ druhá. ProtrÅ¾ené mimodÄ›loÅ¾ní tÄ›hotenství byla tak ta nejmen&scaron;í a
nejbanálnÄ›j&scaron;í ... A Å¾e aÅ¥ se ani nepohnu, Å¾e uÅ¾ volal sanitku.
PochopitelnÄ›, Å¾e jsem z fleku podepsala rev
slíbila, Å¾e pÅ¯jdu opatrnÄ› a okamÅ¾itÄ› se vrátím. Jen to, Å¾e mám doma dvÄ› opu&scaron;tÄ›ná spící mrÅˆata mi pomohlo
ukecat. Nebudila jsem je, ale zazvonila na sousedku, uprosila ji, aÅ¥ u nich poÄ•ká, Å¾e urÄ•itÄ› brzo budu zase zpátky doma
a kdyby nÄ›co, aÅ¥ volá mou mámu. Ale jen v nejhor&scaron;ím pÅ™ípadÄ› (maminka byla po mrtvici, takÅ¾e taky nic moc...).
Nikoho jinýho jsem k dispozici nemÄ›la.
Po pÅ™íjezdu do KrÄ•e mne prohlédl gynekolog, ucedil nÄ›kolik nevybíravých slov n
kolegu, který ho zdrÅ¾uje takovou banalitou a kdyÅ¾ si bÄ›hem doby vyslechl i mÅ¯j výkvÄ›tový ka&scaron;el, tak jen &bdquo;n
odletu" z ordinace ucedil, Å¾e mám v&scaron;echno otÅ™esený ka&scaron;lem, aÅ¥ padám domÅ¯, do postele... A uÅ¾ jsem
byla zase venku, pÅ™ed nemocnicí. Mezitím se docela fest smrklo, nikde ani Å¾iváÄ•ka, já v kapse ani korunu (v tom zmatku
jsem si nevzala ani kapesník). Mj. metro tehdy je&scaron;tÄ› neexistovalo, k nám jezdil obÄ•as kodrcavý autobus. Mobily
jakbysmet nebyly.
Nakonec jsem se dostala asi po dvou hodinách domÅ¯ stopem, kdyÅ¾ jsem kus cesty na na&scaron;e
jihomÄ›stské Panel City od&scaron;lapala po svých...
Druhý pÅ™ípad, který mi pÅ™ipomenul mou pomíjivost, se stal o h
pozdÄ›ji. Byla jsem v NY, manÅ¾el mi chtÄ›l ukázat, jak je úÅ¾asné americké zdravotnictví, respektive, co v&scaron;echno
jeho pojistka pokryje. Tak jsme mj. &scaron;li i na gynekologii... Mamograf a bÄ›Å¾né vy&scaron;etÅ™ení, tedy rentgeny a
stÄ›ry. TamÄ›j&scaron;í zvyklosti jsou takové, Å¾e kdyÅ¾ vám nic do 14 dnÅ¯ nepÅ™ijde, tak jste zdravá. Nebyly to zrovna
pÅ™íjemné dny Ä•ekání, to asi zná kaÅ¾dá. Ale - kdyÅ¾ nic nepÅ™icházelo, tak jsem byla zase v poho - aÅ¾ do doby, neÅ¾
pÅ™inesl z výletu do schránky obálku, která mne zvala k urgentní náv&scaron;tÄ›vÄ› oné gynekologie za úÄ•elem sdÄ›lení
nálezu...
BohuÅ¾el, v newyorských nemocnicích se musíte nejprve objednat, pak dostanete datum, pak po pÅ™íchodu zase
dostanete hodinu... ÄŒekala jsem tedy cca dal&scaron;ích deset dnÅ¯, neÅ¾ jsem se - roztÅ™esenÄ›j&scaron;í neÅ¾ ratlík - d
aÅ¾ do Ä•ekárny. BÄ›hem tÄ›ch pár dnÅ¯ jsem si prodÄ›lala v&scaron;echny moÅ¾né choroby, rakovinou poÄ•ínaje a leprou sn
konÄ•e. KdyÅ¾ jsem posléze pÅ™i&scaron;la na Å™adu, velice milá sestÅ™iÄ•ka mne psychicky totálnÄ› dorazila:
&bdquo;
Danielo, seÄ•te, nevstávejte, dáte si kávu?" Ne, poÄ•kejte, aÅ¾ pÅ™ijde pan doktor, on vám v&scaron;e vysvÄ›tlí..." a dívala se
na mne taaaaak soucitnÄ›... to uÅ¾ jsem nebyla schopná ani myslet, natoÅ¾ mluvit nebo se hýbat. Pak mne zavolali, usedla
jsem na sedadlo pro pacietky a Ä•ekala na ortel. Po pár minutách ve&scaron;el (nikdy na nÄ›j nezapomenu!) vyloÅ¾ený
playboy, chlap typu Richard Gere, &scaron;tíhlý, ramenatý, pro&scaron;edivÄ›lý... v ruce nesl nÄ›jaká lejstra, i ten mÅ¯j RTG.
Culil se na mne, hrabal se papíry, pak jen tak nÄ›Å¾nÄ› a lehce promluvil: &bdquo;Nojo, no, bylo to smetíÄ•ko... hele..." a
fouknul na rentgen... &bdquo;A je to..." prstíÄ•kem naznaÄ•il, jak iluzorní smetíÄ•ko odhazuje v dál spolu s mými dÄ›sy a jeho
blbou diagnózou... Je&scaron;tÄ› se na mne záÅ™ivÄ› zakÅ™enil a odplul nÄ›kam do pryÄ•. Po chvilce pÅ™i&scaron;la sestra,
mne za kÅ™ídlo a zlehka vyvedla z ordinace ven, neboÅ¥ uÅ¾ vyvolala dal&scaron;í.... Mj. té paní, které teÄ• ubrali pár klidnýc
hodin Å¾ivota, pÅ™eju nÄ›jakou náhradu. NemÄ›lo by se nÄ›co podobného uÅ¾ odehrávat beztrestnÄ›... A pÅ™edev&scaron;
jakékoli omluvy!
d@niela
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