Proč nám lékaři po chemoterapii nemůžou pomoci k uzdravení
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Dnes jsem byla opět po měsíci v nemocnici na onkologii na kontrole. Lékař se mě ptá, tak co ten váš
kurz masáží v Thajsku, jaký to bylo? Odpovídám, kurzu jsem se neúčastnila, protože se konal večer a
to jsem byla už tak unavená, že jsem byla ráda že ležím a dýchám.
Na to následovala další vtipná otázka. Vy jste unavená a z čeho? Tak to bylo píchnutí do vosího
hnízda. A už jsem jela. Vy nevíte z čeho? To jsem tu opravdu jediný pacient, co je mu po vaší skvělé
chemické léčbě blbě?
Koukl do papírů a říká, tady čtu ve zprávě, že váš stav vyžaduje dlouhodobou léčbu a rekonvalescenci,
tak to jo a jak jdou masáže? Si ze mě dělá srandu? Masáže nejdou, studio ruším, protože mi léčba
zničila klouby.
Aha, vás bolí klouby? A to nejde masírovat když bolí klouby? Neee, pomoooc. Dělá blbého nebo to
fakt neví? O co tu sakra jde v této hře? Vypadá to, že se lékaři baví tím, že rakovina spolu s chemickou
léčbou ničí lidem jak zdraví, tak osobní a pracovní život.
Asi jsem velká sucharka, že si z toho taky neumím dělat srandu a nepřijde mi to vtipné.
Možná bych se taky měla bavit tím, že mám zdraví v pr... a práce kterou jsem 3 roky budovala a
milovala jde ke dnu a půl roku čekám až mi udělají aspoň nějaké testy, jestli ta "léčba" k něčemu byla.
Je to velká legrace, proč se tomu proboha nemůžu zasmát?
Finále bylo asi nejlepší. Další dotaz lékaře, a už je vám lépe? Ano, poslední dny je mi výrazně lépe. A
protože jsem byla nějaká nabroušená, tak jsem k tomu ještě dodala. Ale to, jak se dnes cítím není
vaše zásluha ani zásluha této nemocnice. Vy a vaše léčba jste mi k tomu opravdu nepomohli, poradila
jsem si sama.
Na to mi už řekl pouze toto. No to víte, ona nám tyhle služby pojišťovna neproplácí. Co na to říct?
Nějak to celý den nemůžu rozdýchat. Musí to mít lékaři ale silný žaludek, když denně koukají na lidi
zlomené léčbou a nemůžou jim dát ani dobrou radu, jak si pomoci sami, protože jim to pojišťovna
nezaplatí.
Přeji všem ať jste zdraví a nemusíte být závislý na pomoci od lékařů.

