Listy čakajúce roky na odpovede
Odpoveď MUDr. Frankovskej na list Mgr. Anny Martausovej

Dobrý deň pani doktorka Frankovská,
dovoľte mi na úvod sa predstaviť - donedávna som pôsobila ako šéfredaktorka periodika pre
lekárov inVitro. Možno ste už o časopise počuli, ak nie, archív vydaní nájdete
na https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/tlacene-vydanie
Časopis sa v tlačenej forme distribuuje sieti lekárov a zdravotníckych pracovníkov, zároveň je
dostupný elektronicky a v minulosti niekoľkokrát vyhral ocenenie Podnikové periodikum
roka.
Aktuálne externe naďalej spolupracujem s týmto periodikom a aktuálne hľadám vhodného
adepta na rozhovor do rubriky Z druhej strany, v ktorej predstavujeme zástupcov z
občianskych združení, ktorí sa venujú práci s pacentmi. Aby ste si utvorili lepší obraz, príklad
rozhovoru v tejto rubrike nájdete tu: https://www.unilabs.sk/casopis-invitro/najsilnejsiamotivacia-skoncovat-s-fajcenim-zdravie-financie
Ďalšie vydanie bude zamerané na choroby súvisiace s kliešťom a najnovšie metódy ich
diagnostiky a liečby, a k Vám som sa dopátrala v súvislosti s Vašim zameraním aj na očné
poruchy spôsobené lymskou boreliózou. Preto Vás chcem poprosiť o informáciu, či je Vaše
občianske združenie Vízia stále aktívne a akým spôsobom pracujete s pacientami s
takýmito poruchami. Je tu priestor na prezentáciu Vašej činnosti formou rozhovoru, ak
pravdaže budete mať záujem.
Vopred ďakujem za Váš čas a budem sa tešiť na Vašu odpoveď, s pozdravom a prianím
pekného dňa,
Mgr. Anna Martausová

Dobrý deň, pani Martausová.
Slušnosť mi nakoniec káže odpovedať, ale so skepsou a sklamaním nad nepomenovanými i
keď dnes už ošetrovanými príčinami slepnúcich, boreliózou postihnutých očí. Ak sa k
problému vyjadrím ja, akú pravdivostnú spoločenskú váhu to bude mať, keď liečený patogén
v očiach nepomenovali lekárske kapacity? Sám vojak v poli je skôr figúrka na znevažovanie a
zosmiešnenie, nie partner doby, ktorá nenazýva veci pravým menom. Síce vesmír už
upratuje ochorenie, ale príčinu jeho očných prejavov a dôsledkov nekomentuje. Hovorím
tomu zahľaďovanie pamäťovej stopy i dôkazov. (na poučenie z akademických výsledkov
vedy, na vyučovanie do škôl pre budúcich lekárov a do lekárskej praxe v teréne. )
Takže téma k rozhovoru by musela znieť ináč. Napríklad aké logické súvislosti ma viedli k
náhodnému poznaniu príčin boreliózy v očiach mojich pacientov.
Ale na to si budem musieť sadnúť za stôl a napísať o tom svoje oneskorené reportáže. Do
článku sa to nevôjde.
Vďaka, že ste si spomenuli.
S pozdravom
Sylvia Frankovská

