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Být tÄ›hotná v dne&scaron;ní dobÄ›, znamená stát se tak trochu laboratorním zvíÅ™átkem. RÅ¯zná serie vy&scaron;etÅ™ení,
na která navazují dal&scaron;í vy&scaron;etÅ™ení - já mÄ›la je&scaron;tÄ› docela &scaron;tÄ›stí, protoÅ¾e mi u obou tÄ›hoten
vy&scaron;ly v&scaron;echny testy dobÅ™e (také jsme v tomto smÄ›ru ideální ploditelé - mladí a zdraví, genetickými
chorobami nezatíÅ¾ení), takÅ¾e se mi to zredukovalo na minimum.

I to minimum je v&scaron;ak docela obsáhlé a v nÄ›kterých pÅ™ípadech zbyteÄ•né, Å™ekla bych. (ProÄ• musí napÅ™íklad
Å¾ena sedÄ›t v Ä•ekárnÄ› u obvodního lékaÅ™e mezi 30 chrchlajícími nemocnými jen proto, aby dostala &scaron;templ do
prÅ¯kazky?) Ale moc tomu nerozumím, takÅ¾e neÅ™íkám nic. Navíc nejsem zvyklá doktorÅ¯m oponovat, takÅ¾e kdyÅ¾ mi Å™
a je&scaron;tÄ› vás po&scaron;lem na polikliniku do horoucích pekel na krev - tak se neptám, zda skuteÄ•nÄ› tam musím?
OstatnÄ› je v mém zájmu, aby se mi narodilo zdravé dítÄ›...
Jednou jsem vynechala tÄ›hotenskou poradnu. NemÄ›la jsem pro syna hlídání a vzhledem k tomu, Å¾e paní doktorka do
poradny neobjednává, znamená náv&scaron;tÄ›va poradny buÄ• akci na pÅ¯l hodiny, nebo také zábavu na celé
dopoledne. UvÄ›domte si, Å¾e uhlídat v mém pokroÄ•ilém poÅ¾ehnaném stavu tu na&scaron;i malou Å¾ivelnou pohromu, aby
nezniÄ•ila Ä•ekárnu, vÅ¾dycky spolehlivÄ› zniÄ•ilo mne, vzhledem k faktu, Å¾e sama prohlídka, kromÄ› váÅ¾ení a mÄ›Å™ení
vypadala následovnÄ›: PotíÅ¾e? - Ne.- Vitamíny berete? - Ano. - Pohyby cítíte? - Ano .- V poÅ™ádku... a je&scaron;tÄ› znovu
vzhledem k faktu, Å¾e jsem na dal&scaron;í týden byla objednaná na ultrazvukové vy&scaron;etÅ™ení, jsem se rozhodla
projednou poradnu vynechat. O týden pozdÄ›ji se se mnou do ordinace dostavil i manÅ¾el, aby si ten ná&scaron;
dal&scaron;í závazek mohl také prohlédnout. Trpce pak ov&scaron;em litoval, protoÅ¾e paní doktorka mu vysvÄ›tlila, Å¾e
jsem nezodpovÄ›dnÄ› vynechala poradnu a Å¾e to, kromÄ› mnÄ›, dÄ›lají uÅ¾ jen cikánky; manÅ¾el se pak za mne rdÄ›l stude
on nerad.
NicménÄ› proÄ• to v&scaron;echno pí&scaron;u - dnes je to tÅ™i týdny, co se nám narodila dcera Valerie. KdyÅ¾
vyndali a dali mi ji na bÅ™icho, první moje my&scaron;lenka byla - boÅ¾e, ta je malinká! Druhá moje my&scaron;lenka byla boÅ¾e, ta je o&scaron;klivá! Pak ji odnesli na váÅ¾ení, manÅ¾el &scaron;el s nimi a já byla unavená a &scaron;Å¥astná, Å¾e
to mám za sebou.
Å½e nÄ›co není v poÅ™ádku a moje dcera mi nepÅ™i&scaron;la o&scaron;klivá proto, Å¾e prostÄ›
novorozenci, kteÅ™í právÄ› prolezli místem, které není na prÅ¯lez Ä•tyÅ™kilových mimin úplnÄ› nejvhodnÄ›ji uzpÅ¯sobeno, pros
o&scaron;kliví bývají, protoÅ¾e jsou oslizlí, zakrvácení, &scaron;i&scaron;atí a scvrklí, mi do&scaron;lo aÅ¾ v okamÅ¾iku, kdy
manÅ¾el vrátil s dítÄ›tem a s pediatrem.
"Va&scaron;e dítÄ› se bohuÅ¾el narodilo s vrozenou vývojovou vadou, má
roz&scaron;tÄ›p, manÅ¾elovi uÅ¾ jsme v&scaron;echno Å™ekli, nebojte, dnes uÅ¾ s tím umí zázraky." Koukla jsem na manÅ¾
ten mÄ›l slzy v oÄ•ích, ale usilovnÄ› pÅ™ikyvoval, jako Å¾e to bude dobré...
"Vy jste nebyla na ultrazvuku?" Byla. "A jak
tam nezjistili...?" To je otázka, kterou jsem v pak minulých týdnech zodpovídala snad tisíckrát - nevím. Den po porodu
pÅ™evezli Valerku sanitkou do Prahy do Thomayerovy nemocnice, kde jí to den poté operovali. MnÄ› do sanitky nevzali,
takÅ¾e mne do Prahy vezl manÅ¾el autem (coÅ¾ byla den po porodu skuteÄ•nÄ› lahÅ¯dka.) V KrÄ•i jsme strávili 10 dní, malá b
na JIPce a já mÄ›la spoustu Ä•asu na pÅ™emý&scaron;lení. Roz&scaron;tÄ›py vznikají 27. - 37. den po poÄ•etí, od té doby jsem
byla na Ä•tyÅ™ech ultrazvucích. Jak je moÅ¾né, Å¾e se to ani na jednom nezjistilo?
A k Ä•emu by mi bylo, kdybych to vÄ
pÅ™edem? Akorát bych projíÅ¾dÄ›la internet a hledala informace, koukala na obrázky dÄ›tí se zcela zdeformovanými obliÄ•eji
doÄ•etla se, co v&scaron;echno za pÅ™idruÅ¾ené problémy dÄ›ti s roz&scaron;tÄ›py mívají (potíÅ¾e se sluchem, s výslovnost
rÅ¯zné vady v&scaron;ech moÅ¾ných orgánÅ¯, apod.). A nervovala bych se.
KdyÅ¾ by se to zjistilo dostateÄ•nÄ› vÄ•as, mu
bych se navíc vypoÅ™ádat s otázkou, jestli si neusnadnit Å¾ivot a neÅ¾ pÅ™ivést na svÄ›t postiÅ¾ené dítÄ›, jestli by nebylo
lep&scaron;í to zkusit znovu a lépe. TÄ›Å¾ká otázka, pokud je Ä•lovÄ›ku 25, na plození potomstva má je&scaron;tÄ› Ä•asu
habadÄ›j, k otÄ›hotnÄ›ní mu staÄ•í prakticky pouze to, Å¾e se partnerovi otÅ™e o trenýrky, na potrat nemá vyhranÄ›ný názor a
postiÅ¾ení se nedá pÅ™edem zjistit.
Jsem ráda, Å¾e jsem toho rozhodování byla u&scaron;etÅ™ena, protoÅ¾e nevím, je
se nerozhodla &scaron;patnÄ›. Jediný pÅ™ínos, který by pro nás mÄ›lo tuto zprávu vÄ›dÄ›t pÅ™edem, by byl v tom, Å¾e bych
zÅ™ejmÄ› v tom pÅ™ípadÄ› rozhodla rodit v Praze a u&scaron;etÅ™ila bych nás toho transferu.
Ná&scaron; pÅ™íbÄ›h konÄ•í happyendem, Valery je krásná a zdravá holÄ•iÄ•ka (alespoÅˆ v&scaron;echny testy - a to jich u
absolvovala nepoÄ•ítanÄ› - dopadly dobÅ™e, Å¥uky Å¥uk) a jsme moc rádi, Å¾e ji máme. Na toto místo by se je&scaron;tÄ› ho
podÄ›kování panu doktoru Borskému, plastickému chirurgovi z Vinohrad, který nejen, Å¾e je kouzelník, ale navíc i srdcaÅ™,
který se málokdy vidí. Na kontrolu za námi byl ochoten pÅ™ijet pÅ™es celé mÄ›sto v takových Ä•asech jako je nedÄ›le po poled
nebo devÄ›t veÄ•er, po práci.
A jaký je závÄ›r, který jsem si z celé na&scaron;í situace udÄ›lala?
AÅ¾ budu pÅ™í&scaron;tÄ› tÄ›hotná, tak si zvolím je
dvou variant - buÄ•to se nechám sledovat na nÄ›jakém soukromém pracovi&scaron;ti, kde budou mít v&scaron;echna ta
vy&scaron;etÅ™ení a pravidelné kontroly jiný smysl, neÅ¾ Å¾e je doktorka vykáÅ¾e poji&scaron;Å¥ovnÄ›, nebo si budu peÄ•li
vybírat jen ta vy&scaron;etÅ™ení, která budu povaÅ¾ovat za smysluplná a na zbytek se vyka&scaron;lu.
Sandra
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