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Vživotě každého z nás přijdou dny, 
na které nikdy nezapomene. Ob-
zvlášť dorazí-li bez varování a jako 

uragán obrátí naruby vše, co dosud stá-
lo na svém místě. Alespoň takový pocit 
v tu chvíli máte. A přestože se snažíte 
strašně moc, není ve vašich silách věci 
zachránit. Ocitáte se v „troskách“ a je-
diné, co vám zbývá, je postavit se znovu 
na vlastní nohy a začít bojovat o přežití 
– hned, jakmile se bouře přežene a vy se 
trochu vzpamatujete. Hlavně to nesmí-
te vzdát. To je pravidlo číslo jedna. 

  
Snad tisíckrát proč 

Něco podobného zažil i Petr, když mu 
jeho žena tichým hlasem sdělila, že má 
rakovinu prsu. „Najednou jsem měl 
pocit, že nerozumím ničemu z toho, co 
mi říká. Nevěřil jsem, že tahle zákeřná 

nemoc postihla právě ji. Snad tisíckrát 
jsem se ptal proč,“ vzpomíná na onen 
den před dvěma lety Petr. Vzápětí do-
plňuje, že nebyl v rodině jediný, kdo 
vůbec nevěděl, jak se svou ženou o ne-
moci mluvit a jak jí v této těžké životní 
situaci pomoci. Cítil se bezmocný. Chtěl 
to tehdy vzdát, vzít nohy na ramena 
a utéct třeba na druhý konec světa. „Ptal 
jsem se lékařů, psychologů i kamarádů 
na nějakou jednoduchou radu, abych 
věděl, jak to mám ustát. Odpověděli 
mi, že žád-
ný návod 
neexistuje, 
p r o t o ž e 
i reakce žen 
s touto dia-
gnózou bý-
vají rozdílné. Věděl jsem jediné, a to, že 
musím zůstat stát po jejím boku, ujistit 
ji, že jsem tu pro ni, i když o to některé 
dny vůbec neměla zájem. Raději trávila 
čas s kamarádkami. Lékaři mi však vy-
světlili, že i to je dobře, protože sdílení 
nemoci s někým druhým je to nejdůle-

Může se zdát,  
že rakovina prsu  

zasáhne jen do života  
nemocné ženy. Omyl!  

Zákeřné onemocnění ovlivní 
chod celé její rodiny.  

petr M. (38),
manažer, dcera Eva (7), 
syn Lukáš (5), Praha

Průvodce:
Na co mají při léčbě 
pacientky nárok
■ Nemocenské dávky pobírá 
zaměstnanec, kterého uznal lé-
kař dočasně neschopným k výko-
nu jeho práce pro nemoc či úraz. 
Zaměstnanec má na nemocen-
ské dávky nárok podle zákona 
č. 187/2006 o nemocenském 
pojištění. Podrobné informace 
včetně formulářů žádostí najde-
te na www.cssz.cz. 

■ Invalidní důchod je možné 
získat, pokud pracovní neschop-
nost trvá déle než jeden rok. 
Praktický lékař nebo onkolog vy-
plní dotazník a uvede v něm po-
tíže, pro něž je pacientka úplně 
nebo částečně neschopná práce. 
Údaje následně posoudí revizní 
lékař Správy sociálního zabezpe-
čení a žadatelka je pozvaná před 
komisi, která může přiznání 
částečného či plného invalidního 
důchodu doporučit. Podmínkou 
pro přiznání invalidního důcho-
du je placení sociálního pojištění 
po dobu pěti let. 

■ O komplexní lázeňskou 
péči, která je hrazena ze zdra-
votního pojištění, lze požádat 
onkologa dva roky od skončení 
aktivní protinádorové léčby. 
Každý druhý rok je pak možné 
žádat o příspěvkovou lázeňskou 
léčbu. Seznam indikovaných 
míst sdělí pacientce v její zdra-
votní pojišťovně.

Užitečné odkazy
■ Bezplatná Avon linka proti 
rakovině prsu: 800 180 880 
■ Webové stránky:  
www.zdravaprsa.cz  
■ Sdružení pacientek  
s rakovinou prsu:  
www.mammahelp.cz

Jak se  
žije ženám 
s rakovinou 
prsu

Avon poMáhá
seriál nA pokrAčování  Příště: Způsoby léčby 

a její následky

Rozhodnout se musí žena sama 
Po sdělení diagnózy rakoviny prsu se ženy často 
ptají, zda budou moci chodit do práce. Neexistuje 
jednotný model, jak projít léčbou. Některé ženy absen-
tují v práci jen zcela minimálně, nemocí proplují velmi 
zlehka. Samozřejmě jsou to především ty, jimž byl nale-
zen malinký nádor, kdy léčba sestává jen z chirurgické-
ho výkonu a eventuálního ozáření. O tom, zda chodit 
během léčby do práce, či ne, musí rozhodnout jen a jen 
nemocná – žádná rada v tomto případě není dobrá. 
Mým pacientkám zdůrazňuji, ať především hledí 
na sebe. Její rodina ji totiž potřebuje zdravou po léčbě. 

Ani přechodné snížení finančního příjmu nesmí být důvodem pro to, aby 
se žena v době léčby pracovně vyčerpávala více, než to její organizmus 
vydrží. Na druhou stranu znám mnoho případů léčených žen, kterým 
v zaměstnání vyšli natolik vstříc, že pokles příjmů byl nakonec minimální. 
I to je důležité: Svěřit se se svým údělem všem ve svém okolí. Vždy přijde 
podpora, a nejčastěji tam, kde ji žena ani neočekávala.

Být nablízku

ženy často obávají víc než samotné ra-
koviny. Období léčby je náročné, žena se 
necítí dobře a přechodná ztráta vlasů jí 
na příjemném pocitu nepřidá. „Dodnes 
si pamatuju, jak jsem doprovázel svoji 
ženu na první dávku chemoterapie. Nic 
z toho, na co vás lékaři upozorňují v or-
dinaci, nevnímáte. V ten krutý okamžik 
toho nejste schopni. A tak ani jeden 
z nás netušil, co se stane. Kdy mé ženě 
začne být zle a jak dlouho jí ještě zle 
bude. Každou další dávku totiž vníma-
la jinak, a jak léčba postupovala, cítila 
se stále hůř,“ svěřuje se tichým hlasem 
Petr. Data manželčiných chemoterapií 
měl zapsané v diáři a na infuze ji dopro-
vázel. Na otázku, co během nich jeho 
žena prožívala, doplňuje, že to prý bylo 
jako slézt z nejrychlejší horské dráhy, 
na které jste celou dobu hlavou dolů. 

   
Nic si nebrat osobně

Petr věděl, že všechno jednou skon-
čí, protože nic netrvá věčně. Své ženě 
se snažil být na blízku, i když to občas 
bylo velmi náročné. Tím, jak se s nemocí 
vyrovnávala a bojovala, procházela ne-
čekanými výkyvy nálad. „Bývaly dny, 
kdy se zdála docela v pohodě, jindy 
na mě křičela a nenáviděla celý svět, 
a pak naopak nemluvila vůbec. Přála 
si být sama. Myslím, že nemocní lidé 
to tak mají. Jejich mozek pracuje jinak 

než mozek zdravých lidí, a proto i své 
chování nahlížejí maličko jinou opti-
kou. Vy nemůžete dělat prakticky nic. 
Jen jim být nablízku a připravený, když 
něco potřebují. A hlavně si nesmíte je-
jich chování brát osobně. Občas totiž 
přijdou dny, že i když se budete snažit 
sebevíc, nic z toho, co uděláte, se ne- 
setká s vděčností,“ radí Petr. ■

Odborník Katky 
MUDr. Miroslava 
Skovajsová, Ph.D., 
Breast Unit Prague,
Mamma centrum 
Háje, Praha

A jak to povědět dětem?
Rodinu mnohdy nepředstavuje 
pouze partner, ale i děti. A také těm 
je nutné sdělit, že jejich maminka 
onemocněla. V žádném případě se 
nevyplácí před nimi něco tajit nebo 
jim snad dokonce lhát. Děti jsou 
vnímavé a velmi rychle poznají, že 
doma není něco v pořádku. Diagnó-
zu je však třeba jim sdělit s ohledem 
na věk. Těm malým lze vysvětlit, že 
maminka má bolístku a musí chodit 
do nemocnice, u dospělejších se 
vyplatí říci věci narovinu. Vzhledem 
k dědičnosti může nemoc ohro-
zit dceru, syn by se třeba s touto 
nemocí mohl setkat u své přítelkyně 
či manželky. Možná pak pro ni bude 
mít větší pochopení.   

žitější. V opač-
ném případě 
se může začít 
cítit velmi osa-
měle. Zvlášť 
když se musí 

vyrovnat také se ztrátou práce, do které 
se kvůli nemoci třeba už nikdy nevrátí,“ 
vypráví Petr, který to přece jen nevzdal. 

Chemoterapie v diáři
  Dny před chemoterapií patřily k nej-

horším. Možná i proto, že právě jí se 

(Ne)dostatek peněz
✽ Když se žena dozví, že má 
rakovinu prsu, změní se její 
sociální role, potřeby i prostředí. 
Během léčby navíc často dochází 
ke změně profesního zařazení. 
Postupem času pak žena může 
přijít o práci úplně. To vede 
k ohrožení její profesní i spole-
čenské prestiže. 
✽ Zároveň s tím se zhoršuje 
i ekonomické zabezpečení, jež 
samozřejmě znatelně ovlivňuje 
chod celé domácnosti. Přesto-
že stát poskytuje pacientkám 
finanční pomoc, její výše téměř 
nikdy nedosáhne výše pravidel-
ného příjmu, který žena měla 
ve svém zaměstnání. 
✽ V každém případě je nutné 
poskytnout nemocné podporu 
a neustále ji povzbuzovat. Právě 
to má velký vliv na její uzdravení. 

Vůbec jsem nevěděl, 
jak mám se svojí ženou

o nemoci mluvit. 


