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Moje maminka dostala doma v noci srdeÄ•ní záchvat. ZáchranáÅ™i jí oÅ¾ivovali a zaintubovali. Pak jí nesli z druhého patra
na nosítkách, a spadla jim na schodech, byla dost potluÄ•ená. Ta hrÅ¯za pak pokraÄ•ovala je&scaron;tÄ› tÅ™i mÄ›síce na ARO
kde bez moÅ¾nosti promluvit koukala do stropu. Na ARO se ani v noci nezhasíná, okna jsou zatemnÄ›ná, pacienti
pÅ™i&scaron;pendlení hadiÄ•kami a sondami k posteli...
BohuÅ¾el, Å¾ádná snaha personálu domluvit se s pacientem. UdÄ›lala jsem tedy mamince tabulku s velkými písmeny, a
mi ukazovala, co chce Å™íct. VÄ›t&scaron;inu jsem si domyslela dÅ™ív, neÅ¾ "dopsala". TakÅ¾e domluva moÅ¾ná byla. Mam
byla stále v obraze, co je za den, kdo má svátek, narozeniny... jen nemohla mluvit... PÅ™i vizitÄ› se nad ní domlouvali
doktoÅ™i, jakoby byla kus "materiálu" vhodného tak leda k rozÅ™ezání. KdyÅ¾ nad ní vyÅ™kli ortel, Å¾e "na domÅ¯ uÅ¾ to ne
leda tak je&scaron;tÄ› na chvíli na JIP", vytrhala si maminka hadiÄ•ky z rukou, a rozhodla se umÅ™ít. To se ale nesmí, takÅ¾e j
sprdli, hadiÄ•ky dali zpátky, a pro jistotu ji pÅ™ikurtovali k posteli. To je na ARO drsÅˆárna, i kdyÅ¾ tam má na starost jedna
sestra jednoho pacienta.
SestÅ™iÄ•ky hrály karty na PC, a kdyÅ¾ nÄ›kdo z pacientÅ¯ nÄ›co potÅ™eboval (ti zaintubovaní p
odsávat hleny, aby se neudusili) musel zatleskat. S pÅ™ikurtovanýma rukama tleskat nejde.
Po tÅ™ech mÄ›sících, kdy se AR
dezinfikovalo kvÅ¯li roz&scaron;íÅ™ení rezidentního streptokoka, maminku pÅ™eloÅ¾ili na týden na normální oddÄ›lení, kde n
ani odsávaÄ•ky, a byly dvÄ› sestry na celé patro, v noci jedna. Chodili jsme tam, a snaÅ¾ili se mamince kanyly Ä•istit, jak to
&scaron;lo. JenÅ¾e se jí neÄ•i&scaron;tÄ›né "trubky" zanítily, takÅ¾e jí pÅ™eloÅ¾ili na JIP na infekci. Tam byla
o&scaron;etÅ™ovatelská péÄ•e velmi dobrá, ale maminka uÅ¾ mÄ›la rozsáhlé proleÅ¾eniny, takÅ¾e - pÅ™estoÅ¾e se vÄ›dÄ
otázkou týdnÅ¯, jak dlouho je&scaron;tÄ› bude Å¾ít, stále jí (bez jejího souhlasu) operovali (Å™ezali jí ty dekubity na patách a
zádech, na kterých musela leÅ¾et).
Bylo to v létÄ›, doktoÅ™i se stÅ™ídali na dovolených, takÅ¾e kdyÅ¾ nám jeden slíbil, Å
maminkou nebudou nic dÄ›lat, následnÄ› jsme pÅ™i&scaron;li, a maminka byla po dal&scaron;í operaci. Mezitím tam byl uÅ¾
ov&scaron;em jiný doktor. Maminka mi pak na tabulce rezignovanÄ› psala, Å¾e na ní dÄ›lají pokusy, ale Å¾e se to na nÄ›kom t
mladí doktoÅ™i nauÄ•it musí. NevÄ›Å™ila jsem tomu, ale je fakt, Å¾e se na ní je&scaron;tÄ› snaÅ¾ili &bdquo;nahrabat" body,
Å½ádné &bdquo;pozornosti" doktorÅ¯m ani sestrám nepomáhaly. Maminka nám Å™íkala, abychom jim dali peníze.
Sestra tedy nosila &bdquo;obálky" doktorÅ¯m, a já kartóny cigaret, kafe, bonboniéry... sestrám, aby s maminkou
zacházely co nejlíp. Chodili jsme do nemocnice kaÅ¾dý den, a pomáhali mamince s hygienou. Týden pÅ™ed smrtí mamince
voperovali kovové dýchací &bdquo;trubky". Mohla pak trochu mluvit, kdyÅ¾ si zacpala otvor na krku. Ale buÄ• dýchala, nebo
mluvila. PÅ™esto jsme si toho stihly je&scaron;tÄ› hodnÄ› Å™íct. HlavnÄ› to, Å¾e kdyby byla vÄ›dÄ›la, co jí tÄ›ch pÄ›t mÄ›sícÅ
Ä•eká, Å¾e by se radÄ›ji dobrovolnÄ› udusila doma, ve své posteli.
JenÅ¾e pud sebezáchovy je hroznÄ› silný, a dusící se Ä
stra&scaron;nÄ› moc chce nadýchnout...
Maminka umÅ™ela 7.8.2002, a 12.8. pÅ™i&scaron;la do Prahy povodeÅˆ. Tatí
napÅ™ed pÅ™i&scaron;el o Å¾ivotní druÅ¾ku, se kterou proÅ¾il krásných 55 let, a za pár dní na to o byt, pronajatou zahradu
v&scaron;echny své radosti a Å¾ivotní jistoty. Jako dneska sly&scaron;ím Igora NÄ›mce hlásat v TV, Å¾e &bdquo;do Prahy
voda nepÅ™ijde". Tatínek mu uvÄ›Å™il. V KarlínÄ› se narodil, a nám tvrdil, Å¾e od Vltavy dÄ›lí Karlín osmimetrová navigace.
Nemohl tu&scaron;it, Å¾e voda nepÅ™ijde Å™eÄ•i&scaron;tÄ›m, ale kanalizací. Vytáhla jsem ho odtamtud na poslední chvíli, b
rezervního obleÄ•ení, lékÅ¯, dokladÅ¯... protoÅ¾e mi prostÄ› nevÄ›Å™il, a pak uÅ¾ se tam nesmÄ›lo. NáslednÄ›, kdyÅ¾ voda o
dÅ¯m, ve kterém bydlel neobyvatelný, a vlastník, bydlící ve &Scaron;výcarsku, to uvítal jako moÅ¾nost zbavit se nájemníkÅ¯.
toho v&scaron;eho se tatínkovi udÄ›lalo zle od srdce, vylétl mu tlak, takÅ¾e musel do nemocnice. Ano, do té samé, kde
pÅ™ed pár dny umÅ™ela maminka. PÅ™estoÅ¾e jsme doktorÅ¯m i personálu vysvÄ›tlili, co ho potkalo, a Å¾e jeho stav je pÅ™
od nervÅ¯, zacházeli s ním &bdquo;standardnÄ›". On si ale potÅ™eboval s nÄ›kým popovídat, tak chodil za sestrami na
sesternu, a nabízel jim, Å¾e jim bude s Ä•ímkoli pomáhat. Sestry to braly jako obtÄ›Å¾ování a nevÄ›dÄ›ly si s ním rady, tak ho
zavÅ™ely do skladu s prádlem, a pÅ™es jeho prosby a bu&scaron;ení na dveÅ™e ho tam nechaly celou noc.
Tatínek tam
nastydl, a protoÅ¾e nemohl na WC, tak se pokálel, a z té bezmoci a potupy ho ranila mrtvice. Teprve pak jsme ho na jeho
Å¾ádost vzali domÅ¯ na revers, ale o téhle &bdquo;akci" sester nám Å™ekl aÅ¾ po dlouhé dobÄ›. Nemocnici jsme neÅ¾aloval
tÄ›Å¾ko bychom to dokazovali. Není proto divu, Å¾e ani za cenu smrti uÅ¾ tatínka do nemocnice nikdo nedostal. Jednou, kdyÅ
bylo hodnÄ› zle, a já jsem zaÄ•ala mluvit o nemocnici, teprve mi Å™ekl, co tam s ním provádÄ›li.
PodaÅ™ilo se nám sehnat
garsonku v DomÄ› s peÄ•ovatelskou sluÅ¾bou, kde mÄ›l svÅ¯j nábytek a vÄ›ci, co mÄ›l rád. PeÄ•ovatelky za ním docházely s
nákupem a obÄ›dem, o ostatní jsme se starali my, rodina. Jen díky tomuhle zaÅ™ízení, protoÅ¾e otec chtÄ›l být sám, ve svém,
&bdquo;nebýt nikomu na obtíÅ¾", jsem mohla chodit do práce. Odpoledne mi ov&scaron;em nastal kolotoÄ•, jídlo, prádlo,
pomoc s hygienou... a prostÄ› ve&scaron;keré úkony, které si Ä•lovÄ›k Ä•ásteÄ•nÄ› ochrnutý nedokáÅ¾e udÄ›lat sám. VaÅ™ila
jsem mu dobroty, co mÄ›l rád, a moji synové mi v&scaron;emoÅ¾nÄ› pomáhali udrÅ¾et dÄ›du v Ä•istotÄ› a dobrém rozpoloÅ¾e
Co mi vadilo hodnÄ›, byl pÅ™ístup jeho lékaÅ™e, který se k nÄ›mu choval jako k nesvéprávnému. Ne, Å¾e by se nestaral
medicínsky, ale pÅ™i náv&scaron;tÄ›vách hovoÅ™il ke mnÄ› - co, kdy, kolik, Ä•eho... má tatínek uÅ¾ívat. VysvÄ›tlovala jsem m
tatínek má ochrnutou pÅ¯lku obliÄ•eje, proto nemÅ¯Å¾e nosit zubní protézu, a tudíÅ¾ &scaron;patnÄ› mluví. Ale jinak je psychic
velmi aktivní, a v&scaron;emu rozumí. Navíc tatínek byl vÅ¾dycky velmi akurátní a systematický, takÅ¾e podobné jednání tÄ›Å¾
nesl.
I tohle by si mÄ›li lékaÅ™i uvÄ›domovat, Å¾e hovoÅ™í se vzdÄ›laným Ä•lovÄ›kem, který má sice handicap, ale rozum
perfektnÄ›. VÄ›t&scaron;ina doktorÅ¯ totiÅ¾ jedná se starým Ä•lovÄ›kem jako bílý polobÅ¯h s hromádkou Å™íÄ•ního bahna.
moje zku&scaron;enosti s nemocnicí, v pÅ™ípadÄ› mých blízkých, moje zku&scaron;enosti s "péÄ•í" o neperspektivní pacienty dÅ¯chodce. O svých vlastních zku&scaron;enostech radÄ›ji pomlÄ•ím. Já totiÅ¾ budu ty doktory bohuÅ¾el je&scaron;tÄ›
potÅ™ebovat... Martina
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