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Ráda bych se s vámi podělila o svůj 
příběh – stálo v mailu, který nám 
do redakce poslala paní Ivana 

Váňová. O tom, jaké je vracet se po zá-
keřné nemoci zpět do normálního ži-
vota, ví svoje. Tuhle situaci zažila hned 
dvakrát. Poprvé to bylo v devatenácti 
letech, kdy prodělala rakovinu lymfatic-
kých uzlin. Druhý návrat prožívá nyní, 
ve svých pětačtyřiceti. Před šesti měsíci 
jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. 

Zůstat kvůli dětem  
„Mé prožívání nemoci a následný 

návrat do života byl v obou případech 
odlišný. Tenkrát, před dvaceti šesti lety, 
jsem vše snášela nějak lépe, přestože 
jsem absolvovala třicet ozařování, šest 
měsíců jsem chodila na chemoterapie, 
vypadaly mi všechny vlasy a zvracela 
jsem. Ale protože jsem měla malého 
syna, nemoc jsem si vůbec nepřipou-
štěla. Věděla jsem, že tu musím být 
a zůstat pro něj,“ vzpomíná Ivana. 
Po skončení léčby zůstala na mateřské 
dovolené, později nastoupila do práce 
a za sedm let se jí narodil druhý syn. 
Kromě pravidelných lékařských kont-
rol, na které chodila jednou za rok, ne-
moc ze své mysli vytěsnila. „Slíbila jsem 
si, že oba kluky musím dovést alespoň 
do plnoletosti. Jako každá máma jsem je 
chtěla vidět vyrůstat. Nebylo to snadné, 
protože jsem se v té době také rozvedla 

Každá vážná nemoc, 
tedy i rakovina prsu, 
změní člověku nejen 
pohled na svět, ale 
také žebříček hodnot. 
Připravila: Pavla Totušková

Přehodnotila   jsem celý život

„Lidskou
hloupost

jsem 
hodila 

za hlavu.“ 

Ivana váňová (45),
vychovatelka, Praha

Vážit si věcí,
jež jsou samozřejmé 
✽ To, že vše je jinak a nic není 
jako dřív, si člověk uvědomí až 
ve chvíli, kdy se uzdraví a vrací 
se do všedního života. Aniž by 
chtěl, najednou svět kolem sebe 
vnímá jinak. Úhel pohledu, který 
měl před nemocí, je navždy pryč. 
Nevrátí se, i když jsou chvíle, kdy 
si to velmi přeje. Na to, že se 
„díky“ nemoci stal jeho život bo-
hatší a on silnější, člověk přijde 
teprve až časem. 
✽ Zákeřná nemoc naučí 
žít okamžikem, vidět dob-
ré i v tom zlém, učí člověka 
umět se rozhodnout a neřešit 
nepodstatné, a také poznat, 
čemu chce věnovat svůj čas 
a s kým ho touží trávit... Skrze 
tuto zkušenost člověk pochopí, 
že všechno, co má, může během 
jediné vteřiny ztratit.
✽ Je to změna, která se 
dotkne také rodiny a oko-
lí. Někdy člověka opustí ti, 
do kterých by to nikdy neřekl, 
a naopak pozná nové přátele 
třeba i na celý život, s nimiž by se 
jinak nepotkal. Uvědomí si cenu 
rodiny a hodnotu přátelství. 
Pochopí, co znamená mít rád 
a milovat – vzájemně.  
✽ Jako každá změna, i tahle 
vyžaduje čas. Současně však 
také odvahu a sílu se s ní poprat. 
Jedině tak totiž člověk přijme 
„nově“ i sám sebe. 

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

Užít si to krásné... 
Během své praxe, která trvá již více než pětadva-
cet let, jsem od uzdravených žen mnohokrát slyšela, 
a slýchám to stále častěji, že jim nemoc změnila život 
a přerovnala pořadí životních hodnot. Váží si zdraví, 
lidské lásky a dobroty, užívají si rodiny. Nehoní se 
za penězi, nenechají si ujít žádnou příležitost krásné-
ho životního prožitku. Vyléčené ženy dělí často život 
na ten před nemocí a po ní. Cítí se mnohem zralejší 
a já mohu opět ze zkušenosti říci, že mnohým ženám 
nemoc pozitivně změnila život. 

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: Na proměnu jsme pozvali Nikolu, která se 

zotavuje po léčbě 

a na kluky jsem zůstala sama. Tehdy mi 
ale pomohla moje maminka s přítelem, 
za což jim patří můj velký dík,“ říká. 

Co bude dál, ptala se
Letos v březnu jí osud zasadil druhou 

ránu. Rakovina prsu převrátila Ivaně ži-
vot naruby. Ptala se sama sebe, co bude 
dál, zda bude žít, jestli všech-
no zvládne a vrátí se zpátky 
do práce. Zda uvidí svatby 
svých synů a dočká se třeba 
i vnoučat... „Musím říct, že 
období od stanovení diagnó-
zy do operace pro mne bylo 
psychicky velmi náročné. 
Hodně mi pomáhal můj pří-
tel, který mi stále opakoval, že 
se mnou zůstane, i kdybych přišla o obě 
prsa. Stála při mne také celá moje rodi-
na – synové, maminka s přítelem, a do-
konce i moje sestra, se kterou jsme se 
do té doby bohužel stýkaly velmi málo. 
Paradoxní je, že právě až moje nemoc 
nás opět sblížila,“ svěřuje se.

V nouzi poznáš přítele 
V dubnu Ivana podstoupila tříhodi-

novou operaci prsu. Lékaři jí odebrali 
zhoubný nádor a šestnáct uzlin v pod-
paží. „Když jsem se probrala z narkózy, 
první, co mě napadlo, bylo, že je dů-
ležité, že žiji. Na nic jiného jsem v tu 
chvíli nemyslela. Nevnímala jsem ani 
hroznou bolest, která mě po operaci 
provázela,“ říká Ivana a pokračuje, „tím 
to ale neskončilo. Po příchodu domů 
z nemocnice mě čekal další ortel – a sice 
určení léčby, kterou budu absolvovat. 
S paní doktorkou jsme se dohodly, že 
prozatím nebude nutná chemoterapie, 
protože v nádoru bylo 90 % hormonál-
ních receptorů, na které by měla zabrat 
hormonální léčba. Nyní tedy chodím 
jednou za měsíc na injekci a každý den 
beru léky,“ vysvětluje Ivana. Jelikož 
se cítila celkem dobře, nastoupila už 
měsíc po operaci zpět do zaměstnání, 

kde pracuje jako vychovatelka ve ško-
le. „Na děti jsem se velmi těšila. Nikdy 
nezapomenu, jak se na mě vrhly a byly 
rády, že jsem zpátky. Radost z návratu 
mi ovšem pokazil přístup některých 
kolegyň. Postupně jsem se začala dozví-
dat, že jsem si nemoc vymyslela. Zdálo 
se jim totiž divné, že už měsíc po ope-

raci chodím do práce, že 
mi nevypadaly vlasy a tak 
podobně. Nemohla jsem 
tomu uvěřit. Ne nadarmo 
se ale říká, že v nouzi po-
znáš přítele a že nejdůle-
žitější je pro člověka jeho 
rodina. V době nemoci to 
platí dvojnásob. A tak jsem 
přehodnotila celý svůj ži-

vot, našla jsem v sobě pokoru, poznala 
jsem, co je a není v životě důležité, a lid-
skou hloupost, neporozumění a netakt-
nost jsem hodila za hlavu. Vím, že ještě 
nemám úplně vyhráno, ale pevně vě-
řím, že tuto nemoc nadobro porazím,“ 
konstatuje s úsměvem žena. ■


