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TØlADV ACET DIALOG•J O RAKOVINÌ se však rovnovážný stav naruší. Kapitola pojednává o tom, jak se
s narušením vyrovnat. Upozoròuje, co všechno je ve høe, co má

PA ~L VODY AØKA význam a na co všechno musíme myslet. A zvláštì v onkologii obo-Strastlplná cesta po dlouhém, úzkém mostì aneb jak pøekonat rakovinu. ru øady specializací. '
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Autor urèil tuto knihu všem kteøí onemocnìli zhoubným nádorem jako o podstatné dovednosti z onkologické praxe. A o zdroji infor-
a taky tìm, kterým onemocnìl nìkdo blízký. I když zhoubných nádo- mací pro všechny odborníky. Je rozdíl m~zi SL YSET a NASLOU-
rù neustále pøibývá, všichni podvìdomì vìøíme, že nás se to netýká. C1:IAT. ~áda bych upozornila na text v knize na str. 71 (Nasloucháš

A když pak jednou ano, lIIedámepomoc a informace. Již v úvodu bych Illl, k,d~ž...) .."
ráda doplnila, že tato kniha je podle mého názoru urèena nejen nemoc- Se~1 páte: O pravdì, o nemocI v nemocI, že nem vù~ec jednodu-
ným a jejich rodinám. Bude velmi cenná také pro nás, zdravotníky, ché øíkat pr~vdu, že s~ to musí,umìt, dále, o tom, co pacient prožív.~,
kteøí mají péèi o tyto nemocné a jejich rodiny v popisu práce. V kaž- když ~e d?vI pravdu, jak se s tím v~rovnavá. ?ako~ec také o nadìji,
dém knihkupectví je možno koupit mnoho knih nejrùznìjší úrovnì která je kIlèem ke všemu. Tak tady SI to autor sam YYjmenoval: A zase
o rakovinì. Knih, nabízejících zaruèené metody, jak nádory léèit, jak èe~á ~ E. Kubler - Rossové. Závìrem podává vyèet faktù pøi sdìlo-

je vyléèit. Tato kniha chce pomoci zorientovat se a vyrovnat se s sku- vánl,díag!1ózy: . . " " ,
teèností, že nás TO potkalo. Èteme vìty, které jsme slýchali mnoho- Sesta kapltolaje. O bolesti,jejlm mìø.em a ovllvò?v~í. Je podanah~,-
krát. Mnohokrát jsme na nì odpovídali. Dennì na nì odpovídá mno- nì.odbornì, ale je to I?°tøeba. ~olesti se ne~ocm s nadory hodnì boJI.
ho lékaøù. Dennì na nì hledá odpovìï øada pacientù. Autor ve A je tøeba, aby. vìdìli, ž~ n.em dùvod. se b~t. .
~ktivním rozh?voru se svým spolužákem reaguje na rùzné otázky, Os~é setkánl je o Hosplclch a:ermlnálm péÈI. Taky o .tom, k~o by
Jiné otázky aktivnì vyvolává, upozoròuje na problémy a nabízí øeše- v nIch mìl pracovat. Je také o uzkostech a obavách. Nejen pacienta,
ní, možnosti, pomoc, vysvìtlení. ale také zdravotníkù. O zpùsobech obrany. O procesu umírání. Taky
Z tøiadvaceti setkání je pøevážná èást urèena jednoznaènì a nebo pøe- o tom, že sp~~eènost: zamìøená na úspìch, vyuè,:,je své lékaøe tak, že
vážnì pac~entùm ajejich rodinám: V prvním setkání vysvìtluje, co je smrt POVažUJI za ?euspìch. V centru pozornosti má btt pacient',ne
to zhoubny nádor, v pátém setkání pojednává o pravdì a nadìji, vysvìt- nemo.c. .Zdravotnlk má nemocného provázet, komunIkovat s mm.
luje rùzné fáze prožívání nemocni ( E. Kubler- Rossová), sedmé s~t- ~OSpIC je filosofie péèe o pacien.u' ne místo umírání. Nejdùležitìj-
kání probírá složitou kapitolu o euthanasii, v devátém setkání píše šlm prvkem péèe o ~emocného je doprovázení. Pracovat v hospici
o pacientských skupinách, klubech. Desáté setkání pøináší velmi nevydrží každý. Pacient pozná, kdo výkon provádí rád, práce musí
vyhranìný pøellled alternativní medicíny, s øadou konkrétních a objek- èlovìka tìšit. Tato péèe se nikde nevyuèuje. Mladí zdravotníci, zamì-
tivních informací. V jedenáctém setkání probírá práva pacientù a deon- øe:ní na léèebný úspìch n~umí jednat s umírajícími, jejich rodinami.
tologické kodexy. Dvanácté setkání pojednává o adaptaci na nemoc. Clte~nì tady chybí shrnující zkušenost, která by urèovala správný
Patnácté setkání vysvìtluje, proè nemocný pøichází k lékaøi èasto medicínský postup. Nebezpeèný je i syndrom " vyhoøení".
pozdì- o oddálení, zpoždìní. V šestnáctém setkání se zamýšlí nad Ètrnácté setkání je o tom, Co je to životní cyklus, o tom, co èlovìk
reakcí po stanovení diagnózy, v dalším setkání vysvìtluje, co je to prožívá v rùzných etapách. Na konkrétních phoìzích ukazuje autor,
zdravotnický tým. Osmnácté setkání probírá, èeho se nemocní bojí ( jak prožívá nemoc mladý nemocný, osoba støedního vìku a staršípaci-
odcizení, mutilace, mortalita, zranitelnost). V devatenáctém setkání ent. K vysvìtlení nabízí model, vypracovaný Erikem Eriksonem (osm
mluví o operaci a jejím vlivu na psychiku. Dvacátá kapitola je o oza- sta?ií vývoje od raného dìtství do starého vìku) Jinak na nemoc rea-
øování, obavách nemocných a podává praktické rady. V jednadvacá- guje mladý nemocný, na zaèátku kariéry, jinak starý èlovìk, kde se
témsetkání informuje o chemoterapii. Ve dvacáté druhé kapitole roze- nové problémy s nádorem sdružují s dalšími problémy pøíslušného
bírá strachy a obavy, s nimiž nemocní po léèbì žijí. Poslední kapitola vìku..
mluví o kontinuální péèi po onkologické léèbì. V šestnáctém setkání se jedná o stanovení diagnózy ajak na to nemoc-
Následující kapitoly mne zaujaly natolik, že bych je ráda zmínila ní reagují. Taky se mluví atom, jak nemocní reagují na sdìlení prav-
podrobnìji. Vìøím, že stejnì zaujmou další zdravotníky, nejen léka- dy. Zdravotníci by mìli vìdìt, že tempo diskuse udává pacient.
øe, ale i sestry. Ne proto, že by se dovìdìli nìco absolutnì nového, ale Osmnácté setkání je o tom, jak posuzovat reakce nemocných na rako-
pro ten specifický, zasvìcený a evidentnì zažitý vhled, porozumìní, vinu, z èeho pramení strach a jak je možno jej pøekonávat. Nemocní
s nímž nám je autor podává. se nejvíce ze všeho bojí opuštìnosti, izolace. To mùže být zdrojem
Setkání druhé, Jak to udìlat, aby zdravotníci vydrželi psychický nápor, deprese více, než strach z recidivy. Autor se opírá o výsledky kIinic-
na èem mohou lidé, kteøí pomáhají jiným lidem stavìt: Autor si vybral kých studií. Nemocní reagují na lidi ve svém okolí, hovoøí o sobì jako
Frankovu logoterapii, a to nejen jako " filozofický" názor na exi- o novodobých malomocných. Mnoho phouzných se dokonce domní-
stenci èlovìka, ale také jako terapeutickou techniku. Struènì, ale roz- vá, že rakovina je nakažlivá. Kromì odcizení se nemocní bojí a musí
hodnì ne povrchnì seznamuje ètenáøe s logoterapiíjako prostøedkem se vyrovnávat s mutilací, ztrátou orgánu, èásti tìla. Pacient se nevy-
pro pochopení èlovìka v nouzi a souèasnì i prostøedkem, jak pomo- hne konfrontaci s vlastní smrtelností. Smrt pøestává být abstrakcí. DaI-
ci. Nic èlovìku nepomùže více pøežít, než poznaný smysl života. Hle- ší strach, kterému musí nemocný èelit, je zranitelnost a ztráta sebe-

dání smyslu nevede k niterné rovnováze, ale spíše ke vzniku napìtí. kontroly.
A toto napìtí je nezbytnou podmínkou duševního zdraví. Lépe mož- Kniha zajímavou a ètivou formou pøipomíná témata, která známe
ná pomùže tento smysl pochopit Nietzcheho vìta: Kdo má PROÈ žít, i neznáme. Vychází z vlastní praxe ajde pod povrch. Citlivì se dotý-
mùže vydržet témìø každé JAK. Ètenáø možná tuto kapitolu z poèát- ká nìkterých palèivých problémù, o kterých víme, ale nìkdy je vìdo-
ku pøeskoèí, zvláštì ten, kdo hledá "jednoduché a ryclllé" návody, ale mì odsouváme. Možná pomùže pacientùm, urèitì pomùže jejich blíz-
myslím, že stojí za to se k ní vrátit ještì jednou. kým. Rozhodnì bych ji však doporuèila zdravotníkùm, kteøí si vybrali
Setkání tøetí, Cím mùže být nemoc pro èlovìka, aneb co všechno má obor klinická onkologie. Jsem pøesvìdèena, že pro lidi, kteøí si vybra-
na svìdomí psychika. Pøiznám se, že pøi ètení mi bylo úzko. Pøedsta- Ii tento nelehký obor, ledasco pøipomene, možná bude motivací k dal-
vovalajsem si, že si jako pacient pøeètu tìchto hutných 15 stran. Již šímu studiu. Tøeba jim pomùže nejen slyšet, ale naslouchat. Nebo
ná.zev podkapit.olje provokující: Nemoc se mùže stát vyøešením psy- jim pomùže uvìdomit si, že nestaèí peïektnì odvedená práce lege
chického konfliktu. Nemoc mùže sloužifjako nástroj sebepotrestání. artis. Je potøeba ji dìlat s láskou, pacient to pozná. A tato práce jej
Nemoc se mùže stát zdrojem moci. Nemoc mùže sloužit jako zdroj obohatí.
primárních ziskù. Nemoc pøináší i sekundární zisky. Kapitolaje lIIoub-
ková sonda, zabývající se èlovìkem jako mnohodimenzionální enti- MUDr. Božena Augustinová, Csc
tou. Dimenze biologická, psychická, duchovní a sociální jsou ve zdra- 664 34 Kuøim, Jungmannova 906
ví v urèité rovnováze ajednotlivé dimenze nemusí být patrné. Nemocí bozena.augustinova@bms.com
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