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Å˜íkala jsem si: "Nebudu se do té debaty plést, je zajímavá, uvidím, co se z toho vyvine. Ale - i kdyÅ¾ uÅ¾ pár komentáÅ™Å¯
mne pomyslnÄ› nadzvedlo ze Å¾idle, ten poslední, na který tu nyní extra odpovídám, ten mne ze Å¾idle pÅ™ímo vystÅ™elil. P
milej "toulavej", nic proti TobÄ› - jen - asi jsi v poslední dobÄ› v nemocnici nebyl... KdyÅ¾ jsem se z ní poslednÄ› vrátila, drÅ¾ela
jsem se - ale teÄ• uÅ¾ to musím napsat...

"V&scaron;echny léky, které dostává&scaron; v nemocnici pÅ™i hospitalizaci má&scaron; ZADARMO, nic na nÄ›
nedoplácí&scaron;, Å¾ádný poplatek neplatí&scaron;. KaÅ¾dý doma spotÅ™ebovává energii - el, topení, údrÅ¾ba bytu, má
kaÅ¾dodenní náklady a kaÅ¾dý si kupuje jídlo a ty denní náklady jsou urÄ•itÄ› vy&scaron;&scaron;í neÅ¾ tÄ›ch 60 KÄ•, co zap
den v nemocnici. Bere-li drahé léky s vy&scaron;&scaron;ími doplatky, vydÄ›lá na tom rozdílu, Å¾e není doma. Doma sice
musí stále platit nájem, i kdyÅ¾ tam není, ale to dÄ›lá i kdyÅ¾ je 14 dní na dovolené u moÅ™e. Nevím, proÄ• by do toho stropu
mÄ›la hospitalizace zapoÄ•ítávat."
Platila jsem si na RehabilitaÄ•ní klinice, kam jsem na podzim &scaron;la, "nadstandard" ale nakonec opravdu jediné, co bylo "nad", bylo to, Å¾e jsme na pokoji nebyly tÅ™i, ale dvÄ›. Jinak - ta druhá paní byla "leÅ¾ák
- mj. nesmírnÄ› hodná a milá paní - ale sestÅ™iÄ•ky nejspí&scaron; nemÄ›ly Ä•as, takÅ¾e jsem v podstatÄ› vÄ›t&scaron;inu jej
drobných potÅ™eb obstarávala já. Ona by si sice mohla zazvonit, ale vzhledem k tomu, Å¾e velice brzy poznala, Å¾e to v
podstatÄ› nemá cenu... A nechte nÄ›koho vedle sebe v nÄ›jakém nepohodlí... Ale o tom jsem se nechtÄ›la roz&scaron;iÅ™ovat
protoÅ¾e v&scaron;echny ty "drobné nedostatky" by vydaly na jeden docela dlouhý a pÄ›knÄ› kverulantský Ä•lánek.
Tak k to
proÄ• nyní pí&scaron;u: mÄ›la jsem mj. pÅ™edepsáno kaÅ¾dodenní cviÄ•ení v teplém bazénu (byla jsem nad&scaron;ená - pÅ
i po cviÄ•ení jsem se snaÅ¾ila hodnÄ› plavat, myslím, Å¾e mi to hodnÄ› pomohlo). Ale - chytila jsem tam oboustranný zánÄ›t
stÅ™edního ucha. Dále: protoÅ¾e jsem alergik, mÄ›la jsem také hned od prvního dne a teprve pak i po noci - velké alergické
potíÅ¾e (témÄ›Å™ jsem se dusila ka&scaron;lem, teklo mi z oÄ•í, z nosu - alergici mne chápu). ProstÄ› loÅ¾ní prádlo se na téh
klinice pere v nÄ›Ä•em, co mi to zpÅ¯sobilo. Bylo mi Å™eÄ•eno, Å¾e si prostÄ› buÄ• zvyknu....
A teÄ• to hlavní: i kdyÅ¾ na p
vyplÅˆujete pÅ™ed nástupem, bylo: pÅ™ineste si seznam lékÅ¯, které uÅ¾íváte, i pÅ™esto jsem si pár tÄ›ch svých stálých pÅ™
vzala, takovou Å¾eleznou rezervu na jeden dva dny. Ov&scaron;em na klinice mi bylo Å™eÄ•eno, kdyÅ¾ jsem chtÄ›la léky na
alergii, Å¾e bohuÅ¾el, oni mi Å¾ádné dát nemohou... Tak jsem hned zavolala synovi, aby mi a) pÅ™inesl mÅ¯j
pol&scaron;táÅ™ek v mém povlaku, abych alespoÅˆ nemÄ›la hlavu pÅ™ímo "u zdroje" a chtÄ›la jsem si Å™íct i o léky. Ale - to s
nesmÄ›lo, protoÅ¾e pokud jsem v nemocnici, nesmí mi pÅ™edepisovat léky lékaÅ™ "domácí"... VydrÅ¾ela jsem bez lékÅ¯ cca
týden, pak jsem &scaron;la na reverz domÅ¯, protoÅ¾e doporuÄ•ení lékaÅ™ky, abych to "tam vyleÅ¾ela" jsem nepovaÅ¾ovala
sebe za vhodné - ve stavu, v jakém jsem po pár dnech byla, kdy jsem se ka&scaron;lem témÄ›Å™ dusila, jsem nemohla
nic neÅ¾ leÅ¾et - a to jsem mohla doma - zadarmo, v pohodlí a s léky... (Mj. byla jsem ta opravdu nespokojená a nebylo to
jen tohle. Zlatá Nemocnice Homolka...).
Mj. takÅ¾e si to zjisti, opravdu: do nemocnic si dnes kaÅ¾dý musí pÅ™inést své
léky!!! P.S. ProtoÅ¾e jsem za ten uplynulý rok utratila opravdu hodnÄ› za léky, tak vím, Å¾e u nÄ›kterých se cena v rÅ¯zných
lékárnách li&scaron;í o skuteÄ•nÄ› nezanedbatelné Ä•ástky. PÅ™itom se jedná o ty samé léky, od toho samého výrobce.
Jen je prodává jiný pan lékárník... d@niela
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