Kudlanka

TÄšÅ Ã•TE SE NA STÃ•Å˜Ã•?
ÃšterÃ½, 10 Ãºnor 2009

ObÄ•as si Å™íkám, kdyÅ¾ mluvím s vyÄ•erpanými lidmi, co mají seniory ve své rodinné péÄ•i, kam se nám podÄ›l rozum a
lidskost? Povím vám pÅ™íbÄ›h. Mám kamarádku, je to rozumná, pracovitá, &scaron;ikovná holka a má i manÅ¾ela
podobných kvalit, pÅ™íjmy mají spí&scaron;e trochu podprÅ¯mÄ›rné. PÅ™ed 8 lety se i v jejich rodinÄ› muselo zaÄ•ít uvaÅ¾ov
jak dopÅ™át stárnoucím rodiÄ•Å¯m dÅ¯stojné doÅ¾ití na tomto svÄ›tÄ›.
Oni sami Å¾ili v domku se starou tetou, od které domek koupili s tím, Å¾e se o ni ve stáÅ™í postarají. A v prÅ¯bÄ›hu let p
pÅ™istavÄ›li Ä•ást domu pro kamarádÄ•iny rodiÄ•e, jedna jejich vdaná dcera si udÄ›lala byt v podkroví stejného domku a jiÅ¾
ovdovÄ›lou tchýni si pÅ™istÄ›hovali do stejné vsi, pár chalup vedle. A starali se, jak to jen &scaron;lo, v urÄ•itých obdobích na
nich byla dokonce péÄ•e o Ä•tyÅ™i seniory. Tedy záleÅ¾itost nesmírnÄ› nároÄ•ná a to nejenom po pracovní a organizaÄ•ní
stránce (mne kolikrát napadlo, Å¾e to by byl námÄ›t na Ä•asosbÄ›rný snímek paní TÅ™e&scaron;tíkové).
Kamarádka proto
pÅ™ed &scaron;esti lety musela pÅ™estat chodit do své práce, protoÅ¾e zdravotní situace seniorÅ¯ to jiÅ¾ neumoÅ¾Åˆovala,
vlastnÄ› &bdquo;zaloÅ¾ila" takový vlastní mini domov dÅ¯chodcÅ¯. KdyÅ¾ ti se stali nemohoucími, tak si zaÅ¾ádali o nÄ›jaký te
pÅ™íspÄ›vek. ProtoÅ¾e skuteÄ•nÄ› to byl nepÅ™edstavitelný zápÅ™ah. Byli a jsou zvyklí i na rÅ¯zné extrémy, tÅ™eba, kdyÅ¾
doktor poÅ¾adoval osobnÄ› spatÅ™it dÄ›deÄ•ka, zcela leÅ¾ícího a dezorientovaného s Alzheimerem, tak tedy jeli 30 km ve dv
autech, aby do ordinace statného ale nemohoucího dÄ›deÄ•ka ve 3 chlapech vynesli....
Dneska zbyla jiÅ¾ jen 86 letá
maminka kamarádky. Paní, která vychovala Ä•tyÅ™i dÄ›ti, celý Å¾ivot dÅ™ela v Å¾ivoÄ•i&scaron;né výrobÄ›, pÅ™eÅ¾ila i tot
nikdy si nestÄ›Å¾ovala, mÄ›la Å¾ivot ráda a donedávna s ní byla i obÄ•as velká legrace. A to i pÅ™esto, Å¾e asi pÅ™ed pÅ¯l
prodÄ›lala tÅ™etí mrtviÄ•ku. Ale si pÅ™edstavte, Å¾e jim pÅ™i&scaron;lo 30. 12. 08 úÅ™ední oznámení, "Å¾e babiÄ•ka je sch
samostatného Å¾ivota a s úÄ•inností od 1.1.09 naprosto nepotÅ™ebuje péÄ•i druhého Ä•lovÄ›ka, tudíÅ¾ Å¾e jí odebírají
v&scaron;echny pÅ™íspÄ›vky, kromÄ› dÅ¯chodu."
S dokumentací se mohli seznámit ve lhÅ¯tÄ› 5 dnÅ¯, leÄ• tam se, kdyÅ¾
dostavili pochopitelnÄ› bez babiÄ•ky, dozvÄ›dÄ›li, Å¾e nejsou vÅ¯bec úÄ•astníky Å™ízení a navrch jim byla dÅ¯raznÄ› poskytnu
&bdquo;odborná rada", aby se rozhodnÄ› neodvolávali, Å¾e je to zbyteÄ•né a neprÅ¯stÅ™elné a navíc se v tom pÅ™ípadÄ›
dostanou do patové situace, protoÅ¾e Å™ízení trvá i rok a do té doby nemohou poÅ¾ádat o nové pÅ™ezkoumání stavu.
Kamarádka proto za&scaron;la na úÅ™ad práce, kam se pÅ™ihlásila, aby jí bylo placeno aspoÅˆ zdravotní a sociální
poji&scaron;tÄ›ní (za 1. 1. bude mít ale zÅ™ejmÄ› dluh), protoÅ¾e maminku samotnou nemÅ¯Å¾e a ani nechce vÅ¯bec nechat.
jsme zprávu o&scaron;etÅ™ující lékaÅ™ky, ta byla perfektní, nebyl vÅ¯bec Å¾ádný dÅ¯vod k tomuto kroku. V&scaron;ichni
domácí zúÄ•astnÄ›ní si proto pÅ™ipadali jako nejvÄ›t&scaron;í asociálové a vyÅ¾írky státu. Å½ádné &bdquo;metály za
zásluhy" rozhodnÄ› nikdy neÄ•ekali, ale toto?
ToÅ¾ jsme je vyburcovali a syn jim napsal odvolání, vysvÄ›tlil pÅ™ípadn
dal&scaron;í kroky, napsal plnou moc pro zastupování babiÄ•ky ve vÄ›cech úÅ™edních, kterou jim ale odmítli na úÅ™adÄ›
pÅ™ijmout; aÅ¾ po synovÄ› telefonátu ji tam &bdquo;milostivÄ› smÄ›li" znovu dovézt a teÄ• Ä•ekáme. JenomÅ¾e - babiÄ•ka z
v&scaron;eho byla od zaÄ•átku psychicky velmi &scaron;patná, vÅ¯bec se nám nelíbila...aÅ¾ jednou volala kamarádka,
Å¾e babiÄ•ka se mnou chce mluvit. Byl to rozhovor, na který nikdy nezapomenu a aÄ•koliv jsem se nikdy nedopustila
fyzického násilí a i se slovním mám velké zábrany, po jeho skonÄ•ení bych celému mÄ›stskému úÅ™adu i slavnému
reviznímu lékaÅ™i, i tÄ›m vy&scaron;&scaron;ím &bdquo;hlavám pomazaným" s gustem &scaron;lápla do ksichtÅ¯.
BabiÄ•k
mi potichu oznámila, Å¾e uÅ¾ Å¾ít nechce, Å¾e se hroznÄ› stydí, Å¾e tak je neschopná, Å¾e uvádí své bliÅ¾ní do existenÄ•
problémÅ¯, nervákÅ¯, ale Å¾e jim to nechce Å™íkat, protoÅ¾e by ji pÅ™emlouvali, Å¾e oni to v&scaron;echno vydrÅ¾í bez pro
A jak Å™ekla, tak se stalo; do pár dní mÄ›la infarkt a do nemocnice... Je&scaron;tÄ› ji pak vrátili z nemocnice na jeden den
domÅ¯, aby ji tam druhý den museli pÅ™ijmout zpÄ›t (s tÄ›Å¾kým zápalem plic). Tak teÄ• jen v&scaron;ichni Ä•ekáme, jak dlouh
její tÄ›lo vydrÅ¾í.
Dávno vím, Å¾e Å¾ivot nebývá fér a Å¾e 86 je poÅ¾ehnaný vÄ›k - a nedÄ›lám generalizace z jednoho p
rozhodnÄ› protestuji proti tomu, aby Ä•lovÄ›k musel být odejit takhle nezaslouÅ¾enÄ› zlomený... A v podporované domácí péÄ•i
navíc... Eva
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