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EDITORIAL 

Podvečer si sadám na miesto pacienta a mením si rolu. Pozerám na Hron 
pri Tekovskej Breznici. Ako sa len ten pacient cíti, kým na neho pozerám? 
Azda si myslí: "Mal toho iste veľa, niekoľko desiatok pacientov, "vôľnych", aj 
bez vôle, ozbrojených i nežných, každou minútou pár osudov." 

Kdesi sa zatúlam ... Miestami mám pocit, že neviem akú cenu má moja 
práca. Aký následok z nej niekde zostane zhmotnený. Oblaky protivenstiev 
mi pripomínajú toto: Všetci ťa náhlia, všetci ťa limitujú. 

Poisťovňa - lebo robíš veľa ... "Čo ich máš toľko chorých? Čo tak často 
chodia? A prečo toľko odberov? Pokutujeme Ťa!" 

Z chodby - ako by som to počul... "Čo tam toľko robí? .. Veď ho tam má 
už pol hodiny ... Čo je to za prípad? .. Oni tam hádam iba pijú kávu ... " 

Súd - veď máš jasne povinné odpisovať tucet ráz denne na tucet zá
vislých, čo sa Ti mysľou mihajú. "Urgujeme naše otázky!. .. Urgujeme našu 
žiadosť ... Chodí k Vám? Lieči sa? A s akým výsledkom? Je potrebné, aby 
ešte chodil? (keď sme mu to My nariadili) SpÍňa liečba svoj účel? Alebo tre
ba zmeniť jej formu? Alebo ju zrušiť? Kedy sa začalo s ochrannou liečbou? 
Udajte v dostatočnom časovom predstihu aspoň tri termíny, kedy menova
ného dáme predviesť k Vám políciou za účelom zahájenia liečby u Vás. Od
povedzte!" 

A do toho prenikavo zvoní telefón: ,,Ako je to s mojím mužom? Raďte, 
pomáhajte, on nechce ... ale akože som Vám nič nepovedala, nespomeňte 
ma ... " Jasné (že nie) ... Cvikne mi SMS: "Pán doktor, máte môjho muža pod 
kontrolou?" 

Nevieme, kde začať, cverna chytá všetky mosadzné odtiene ako plynie 
čas. "Dostavte sa na súd ... termín bol ustanovený na ... ak sa neustanovíte ... 
môžete byť ... až do výšky 1650 ... je obvinený závislý? Je potrebné mu 
uložiť ochranné liečenie? Akou formou?" 

Jemne mi praskne spomienka na to, že slovo závislosť zaniká. Ako viac 
vysvetlím (ne-)štastníkovi model jeho chorého, ambivalentného vzťahu? 
A súdu, keď niečo spravil? A polícii ako odpoviem, keď nedajbože nafúka? 
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Ako sa na nás valí DSM-5, tak v dvoch topánkach každej inej farby môžem 
stepujúc odpovedať: "No, podľa symptómov má stredný stupeň poruchy kon
troly užívania látky ... Závislý? Čo je to? Ale možno z toho bude aj ťažký stu
peň, neskôr ... " Okuliare sudcu sa zdvihnú: "Prosím? Odpovedajte na otázky 
súdu!" Ja nič, to len tá úradnícka klasifikácia ... 

Ozaj a čo, ak ste dlžník na zdravotnom poistení. .. Veď Vás nemôžem 
neakútne liečiť. Poisťovňa to nedovolí, kým nezačnete delirovať. A sudkyňa 
sa zaošíva: "S takýmto argumentom na mňa nechoďte, to nie je dôvod na ne
liečenie ... Vy ho liečiť musíte." Namietam: "Aj keď žije už v Plzni?" Jej odpo
veď: "Dajte mu to do Čiech. Nech si vezme nočák ... a že má českú po
isťovňu, to nie je vec zákona ... Liečte si ho!" 

A tak "kverulujem" na rôzne ministerstvá a právne oddelenie lekárskej 
komory, končí to až u ombudsmanky. Vraj nemá kompetencie do týchto vecí 
hovoriť. A ministerstvo ubezpečí, že vytvorí medzirezortnú komisiu a všetko 
robí len a len pre to, aby ste pomáhali ľuďom ako len môžete. 

Otvorím list: pokuta z poisťovne 1316 . "Nemali ste robiť tak veľa odbe
rov v roku 2013 ... Alebo to robte, ale kódovať nie je čím ... Môžeme Vám dať 
aj dvojnásobok, len sa odvolajte ... " 

Pomaly verím balvanu, že stačí, keď pije menej a tým sa všetko vyrieši. 
Začínajú nám vládnuť štatisti? Vraj o koľko sa zmenší počet chorých buniek 
a skokov z výšky a o koľko nádorov bude menej, keď nevypijem 10 boro
vičiek, ale 8 tekíl? O toľko, koľko sa zatají. Nerobím s nimi prvý deň. A tak 
rátam ... 18, 19, 20 ... "Prosím Vás, keby s tým úplne prestaL." 21, 22, 23 ... 
"Chcem s tým úplne seknúť, nejde to trocha ... " Nejde to trocha, pri troche 
ani železo neukuješ. 

Alebo nám diktujú úradníci? Veď viacnásobná závislosť už neexistuje. 
S bravúrnym výdychom preberáme ich slovník a nákazlivo ho šírime. Už 
nie ako za starých čias psychiater, psychopatológia, vzťah k sebe, látke, či 
nelátke a nevzťah, ale relatívny vzťah a relatívne číslo, kedy to vo Vás me
nej skysne. Veď tú cirhózu a rakovinu a iné skoky si tak isto vyvolať mohol 
aj "nezávislý" hazardér - nadužívateľ, ktorý sa ničil látkou a nelátkou ešte 
hustejšie, než závislý. Len bol pre psychiatra chudobný na symptómy. Bla
hoslavený chudobný Duchom ... je Duchom sveta, a nie Svetla... málokto 
chápe. 

Preháňam, viem. Pôjdeme všetci na tréning, aby sme boli zruční liečiť 
závislých, kde nám to nejaká smernica nakáže. Už nestačí medicína, 
atestácia, či prax. Kdesi bijú zvony na poplach. A tak si liečme čísla a normy 
a kvantá a hneď! Veď sme ticho pritakávali. 

N a druhej stoličke sa čosi mihne, odpútam zasnený pohľad od Hronu 
a stuhnem: Nik tam nesedí. 

MUDr. Eduard Višnouský 
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