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Pitomá
vteřina
S -3ce boIužet přítiš
castá - .odina se vlací
- --] ^lJa,Ctr-? :CSi Se
řiC čl zk,ollc. [,r-;le auto
se ocltne mirno si[nici
a pak - pak už 1erl
siré?y, záchranka a život
oblácený naruby

TeXt: ZDENĚK ]|RKŮ
Foto: .]AN Š rpoctt

Paní Monika prožila tu příšernou
clrvíli před rokenr. Manže]zr už ne
zachráirili, ona měla těžká zraněrrí
a nemolrla hríĎat nohama, tříIe§ Péťa
nabfl r,,ědomí až po dlouhé resus
citaci. Na svna nryslela nej\,íc; když
clpustila jednotku intenzir,r-rí péče
a pomalu si sklácla]a roztříštěný ob
raz svého života, musela se posta\dt
tvrdé skutečnosti. l(uk s velmi r,áž
tŇm poraněnínr páteře, ohrožerr5,:-m
dícháním i da]šími potížemi se od
tllirtltil-tktl dozr,ídir], kde vlastně je,
crl se stalo a jak se bude muset sna
žit, ;lbr se tl,tohl vrátit clomú. Byly to
dlcrtrhr1 cl]olil-té rrrěsíce léčení. reha
lliliuice, cričer-rí, rlorrch a norŇch
lršetřetlí, ale i prlstlqltrého zrl,tání
na (zatúll) tl,r-aicrtl tfi]cheostomii. na
krmel-rí lžičkotl, t,t;l tlehrbnost, tra
pomarlé polrroLr pi,i rrlzhíĎávání
pravé rulq-...

N4onika ie křeh]rá r-tllaclá žentr,
l<terá ltrrrí plakat. ale utl-tí se také

Cvičení
s fyzioterapeutkou.

Kolik jich
ještě lrude?

Ncjspíš tisíce...

Postupně se stala pitomá vteřina
impulsem pro obyčejné lidi,
aby uprostřed našeho trochu
clmického a jen na úspěch
a výkon soustředěného světa zcela
samozřejmě ukázali, že zůstávají lidmi.

zakousnout do hory problémů, kte-
rou před ni osud nahrnul. Měsíce
v nemocnici věnovala i nekoneč-
nému shánění informací o reálných
možnostech zlepšení Péťova stavu,

o své nové roli matlql trvale posti
ženého dítěte, o nové organizaci
jejich života, o pomůckách, lécích,
rehabilitacích, kompenzacích, so
ciální péči. Nebyla sama, celá rodina
i přátelé začali okamžitě pomáhat.
Babička naštěstí bydlí nedaleko,
další si už hledají volná místa v ča-
sovém rozwhu malého pacienta.
Takže osamělost nehrozi ale ona si
dobře uvědomuje, že svět obrácený
naruby může a musí nakonec pro-
měnit svý,rna rukama... Protože syn
už je s ní doma, začíná lépe dýchat,


