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stretnúť v dobrej forme po 45 rokoch 21 spolužiakov zo strednej
školy v Meštianskom pivovare, je ako nájsť rodičom svojich
roztratených synov ( a dcéry), neskonale sa potešiť, privítať ich
hostinou prirodzeného slova, vyliať slzu spojenú v básni s osudom
vlastnej rodiny a osušiť ju ich úsmevmi. Pani Zuzana Mauréry má asi
pravdu. „Život nemá byť ľahký, má byť šťastný.“ Všetci sme si to na
stretávke všimli. Ukrajina to má veľmi ťažké. My môžeme by šťastní,
že sme sa stretli empatickí. Každý si vedel spomenúť, ako sa ho
udalosti dotkli, ako pomáha, komu poskytol strechu nad hlavou. A
napriek tomu stačila jedna prosba. Spravme niečo z tejto našej
radostnej chvíle spoločne. A stalo sa. Z flašky od medu sa stala
pokladnička a z peňazí v nej jeden nákup v Auparku pre deti a ľudí na
úteku z bičovanej Ukrajiny. Ako kedysi v Novembri 89, keď sa za pár
chvíľ vyzbierali peniaze pre novomanželov na nábytok do spálne,
ktoré im niekto predtým stihol ukradnúť.
Solidarita. Zlatý kľúčik osvedčený na liečbu každej bolesti. I tú moju
traumu, z nedostatočného stavu úrovne pomoci slepnúcim
pacientom a zdravotne postihnutým ľudom na vozíčku, ktorí prešli
mojim preventívnym očným vyšetrením v občianskom združení
VÍZIA 2007, som pred 12 rokmi liečila samoštúdiom, vyšetrovaním
krvi v mojom úsudku suspektných pacientov, informovanosťou o
mojom poznaní jednej z príčin ich očných a často i iných
pridružených problémov po pozitívnych výsledkoch laboratórnej
diagnostiky Lymskej borreliózy.
Impulzom tohto poznania bolo nájsť pomoc v hľadaní príčin pálivých
bolestí, totálnej mesačnej nespavosti a neznámej choroby s rôznymi
príznakmi po celom tele medzi mojimi rodinnými príslušníkmi,vtedy
najmä manželom a dcérou. Toľko mŕtvych chrobákov medzi lekármi
v teréne, na klinikách i na vysokej škole a niektorými laboratóriami

na cielené otázky ohľadom pozitivity vysokošpecifických antigénov
vo Western blote Borelie garini a burgdorferi som nevidela za celú
moju medicínsku prax. Sami ma svojim správaním doviedli k
presvedčeniu, že táto téma je tu tabu a neskôr som pochopila, že
môže byť životu nebezpečné do nej pchať nos. Na inom mieste
popíšem v kazuistikách, ako to vyzeralo v praxi.
A ako sa to všetko dotklo občianskeho združenia a mňa osobne?
Dvomi spôsobmi. Prvý bol, myslím rozhodujúcim vnútorným
zlomom, ako sa postaviť s týmto poznaním k ďalšej práci s
pacientami. Dookola poskytovať očné vyšetrenie ťažko
hendikepovaným ľuďom tam, kde treba cielenú liečbu, kde sa
príčina problému zápalu a jeho následkov ignorovala, bolo pre mňa
neakceptovateľnou frustráciou a neplnením si svojej povinnosti
vitalizovať možnosti vlastného poznania, brániť ďalšej slepote ľudí.
Áno, na celom svete. Bolo to tak silné, že sa ma ani nestihol zmocniť
strach v okamihu, keď som precitla s poznaním, že sa pohybujem v
teréne pre mnohých známom, napriek tomu nekomentovanom a
ignorovanom. Pre mnohých vlastná bezpečnosť nadovšetko. Lenže v
tom čase som už vnímala prípad vydierania lekára možnou smrťou
jeho dieťaťa. Ústupkom rodiča, ktorý musel urobiť (pri zmenách
odbornej
vyhlášky ohľadom laboratórnej
diagnostiky LB v
oftalmológii) , aby si dieťa zachránil, ale jeho samého poslali ako
svedka vydierania na druhý svet.
Druhý moment, ktorý rozhodol o zmene úlohy a pohľade na prácu v
združení bol fakt, že sa zakladajúci členovia dištancovali od viditeľnej
aktívnej podpory tejto témy, niektorých som roky nevidela, mlčíme
navzájom. Asi sa čaká na spasiteľa. Ja čakám na zákon a novú
klasifikáciu chorôb prenášaných kliešťami a iným bodavým
hmyzom.
Na sledovanie nových včasných exaktných diagnostických metód
na včasný záchyt a okamžitú liečbu rôznych prejavov a chorôb
spôsobených spirochétami a parazitami,

(Erlichióza, Babesióza, Bartonelóza), ktoré po uštipnutí kliešťom, či
iným bodavým
hmyzom putujú podkožne krvou,
lymfou,
Langerhansovými bunkami, pozdĺž nervových vlákien do našich tiel.
A začať sa venovať v tomto duchu i komplexnej zodpovednej výučbe
medikov na lekárskych fakultách a zabudnutých doškolovacích
pracoviskách.
A týmto vyzývam kompetentných v zdravotníctve a našej pobočky
WHO , aby sa zapojili do existujúcej medzinárodnej iniciatívy
statočných lekárov i politikov, senátorov, ktorí sa objavujú už i v
americkom kongrese, získavajúc prostriedky na realizáciu týchto
zmien. Zaostávame teoreticky, mentálne i prakticky. Brzdíme
medicínu dôkazov. Naučme sa akceptovať, že veci , ktoré vidíme
voľným okom, naozaj existujú. V Rusku pri napadnutí Ukrajiny vidíme
dôsledky takejto slepoty.
Vďaka Vám, spolužiaci moji, sa mi v týchto dňoch dokázalo ľahšie žiť s
fantómovou bolesťou mojich mnohoročných amputovaných vzťahov.
A dovoľujem si spontánne sama dopĺňať nové poslanie VÍZIE 2007.
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