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Z domova

N
ikol Pazderová onemocně-
la rakovinou prsu v roce
2011, když jí bylo třiadva-
cet let. Poměsících chemo-
terapie si nechala oba prsy

odstranit. A následně se dostala do
remise, tedy stavu, kdy u ní vymize-
ly všechny známky onemocnění.
Přestože si tehdy myslela, že to

nejhoršímá za sebou, zjistila, že léč-
ba rakoviny dokáže i po letech znač-
ně zkomplikovat život. Pocítila to,
když začala řešit vlastní bydlení.
„Chtěla jsem si vzít hypoteční

úvěr na výstavbu domu, a ač jsem
splnila veškeré podmínky, schvalo-
vatel úvěru si vyžádal spoludlužní-
ka,“ vypráví Pazderová s tím, že na-
konec s ní do úvěru musel přistou-
pit partner, přestože tomu se chtěli
původně vyhnout.
„Zároveň jsem nemohla dosáh-

nout na slevu na úrokové sazbě,
která je navázaná na životní pojiště-
ní, protožemě pojišťovna nepojistí.
Jsou to komplikace, se kterými se
člověk i deset let po léčbě rakoviny
musí potýkat,“ líčí.
Podobný problém jako Pazdero-

vá řeší desítky vyléčených onkolo-
gických pacientů ročně. A to včet-
ně těch, kteří si rakovinou prošli
v dětství. Potvrzuje to nedávný prů-
zkum dětské onkologické kliniky
Masarykovy univerzity. V něm
28 procent ze 133 dotázaných vylé-
čených dětských pacientů uvedlo,
že měli problém s uzavřením pojiš-
tění nebo získáním hypotéky. Po-
dle právničky Aleny Tobiášové
z Ústavu veřejného zdraví pro to
ale není žádný pádný důvod.

Čtvrtinová šance na pojistku
„Zmedicínského hlediska se u paci-
entů v remisi nepředpokládá recidi-
va. I přestože žádný zákon neuklá-
dá sjednat životní pojištění před
uzavřením hypotéky, první, co po-
jišťovny od těchto lidech požadují,
je prokázání se zdravotním stavem
a uzavření životní pojistky. Pak se
pacienti v remisi dostávají do nevý-
hodného postavení. Pokud výpisy
ze zdravotní dokumentace nepřed-
loží, pojišťovna s nimi často přesta-
ne komunikovat,“ shrnuje právnič-
ka.
Že to někteří pacienti považují za

diskriminační, vnímají i lékaři. „Pa-
cienti oprávněně pociťují ztížené
podmínky při naplňování svých ži-
votních potřeb. Na jedné straně

od nás stále častěji slyší, že úspěš-
ně ukončili léčbu a mají vysokou
pravděpodobnost, že se jim ne-
moc nevrátí. Na druhé straně jsou
pojišťovnami vnímáni jako osoby s
vysokým rizikem, což může zna-
menat až nedostupnost pojištění.
To se v době, kdy bez hypotéky si
jenmálokdo dokáže pořídit vlastní
bydlení nebo bez úvěru investovat
do rozvoje svého podnikání, stává
reálným problémem,“ vyzdvihuje
ředitel Masarykova onkologického
ústavu v Brně Marek Svoboda.
Samy pojišťovny přiznávají, že na

klienty, kteří rakovinu či jiné závaž-

né onemocnění prodělali, pohlížejí
trochu jinak. Třeba ČSOB Pojišťov-
na si spočítala, že pokud od ukonče-
ní léčby klienta uplynulo méně než
pět let, má jen čtvrtinovou šanci, že
životní pojistku dostane.
„Protože pacient je ještě ve stavu

léčení či doléčování. Pro nás je vel-
mi složité vyhodnotit, jak následky
či další stav pacienta budou vypa-
dat. Pokud se podíváme na skupi-
nu klientů, od jejichž léčby uplynu-
lo šest až deset let, přijmeme
v ČSOB tři čtvrtiny žadatelů. Histo-
rii starší deseti let už nesledujeme,“
popsal za pojišťovnu Jakub Perník.

S tím, že ke každému klientovi se
přistupuje individuálně.

Právo na zapomenutí
Zdravotníci i pacientské organizace
vedou s pojišťovnami jednání, aby
se přístup k lidem po prodělané ra-
kovině změnil. Pomoci by k tomu
mohlo i únorové usnesení Evropské-
ho parlamentu, podle něhož by pa-
cienti měli mít po ukončení léčby
právo na to, aby se na jejich nemoc
zapomnělo. Nejpozději deset let po
prodělání rakovinného onemocně-
ní by tak podle daného usnesení pří-
slušný záznam ze zdravotní doku-
mentace mohl zmizet.
„Právo být zapomenut povede

k vypořádání se s nemocí, k opětov-
nému návratu do každodenního ži-
vota. K motivaci žít a pracovat jako
před nemocí, mít plány a znovu při-
spívat společnosti svou aktivitou,“
jmenuje výhody Petra Adámková,
předsedkyně Výboru Hlasu onkolo-
gických pacientů.
Lidé po prodělané rakovině často

narážejí i u zaměstnavatelů. Ti se
jim nezřídka zdráhají nabídnout
práci, protože se obávají návratu
nemoci nebo slabšího výkonu. Na-
příklad Johana K. takto nedosáhla
ani na poloviční úvazek. Podle ní je-
nom proto, že ve firmě zjistili, s čím
bojovala. „Opakovaně ze mě páčili
důvody. Když jsem jim o nádoro-
vém onemocnění a jeho úspěšné
léčbě řekla, brali mě jako neschop-
nou stoprocentního výkonu,“ po-
psala.

V íkendové zažívací potíže mla-
dých táborníků v Železné uVrb-
na pod Pradědem způsobily ro-

taviry. Celkem sedmnáct účastníků
tábora skončilo v sobotu v nemocni-
ci. Z ní se už ale vrátili domů, stejně
jako ostatní děti z tábora.
Jako první si na táboře na bolesti

břicha, zvracení a průjem stěžoval
jeden chlapec už ve čtvrtek. Jeho
stav se rychle zlepšil. Po něm však
začaly trpět zažívacími potížemi dal-
ší děti. „Čtyři týmy Zdravotnické zá-
chranné služby zasahovaly na tábo-
ře v sobotu kolem dvanácté hodiny.
Děti měly zažívací potíže provázené
nevolností, zvracením a průjmy,
také zvýšenou teplotou,“ popsal
mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Všechny z vyšetřených poslal lé-

kař do nemocnic v Ostravě, Opavě
a Krnově. „Odborníci z Fakultní ne-
mocnice Ostrava zjistili, že děti se
nakazily rotaviry,“ uvedl Petr Ra-
bas, který se o táborníky staral.
V neděli nařídili hygienici ukonče-

ní tábora. I ostatní účastníci takmu-
seli jet domů. Nyní hygienici zkou-
mají odebrané vzorky.
Rotavirové infekce jsou největší

příčinou průjmů u dětí. Jsou vysoce
nakažlivé, nejčastěji se přenášejí
v kolektivech.

Příliš malá prkénka
Hygienici v Moravskoslezském kra-
ji letos zatím provedli čtrnáct kon-
trol táborů a nezjistili v nich žádné
problémy. Podobně jako třeba kon-
troly hygieniků na táborech v Libe-
reckém kraji. „Zatím sezona probí-
há tak, jak má,“ řekla včera ředitel-
ka sekce ochrany a podpory veřej-
ného zdraví Krajské hygienické sta-
nice v Liberci Jana Pilnáčková.
Liberecké hygieničky včera kon-

trolovaly třítýdenní táborWakamo-
no na louce nedaleko Krásného
Lesa se 46 dětmi. V táboře s týpí ob-
jevily hygieničky jediný nedostatek
v kuchyni, kde měl kuchař malá
a neoznačená prkénka na krájení
potravin.
„Je to běžná závada, stává se to

u stanových táborů poměrně čas-
to,“ uvedla jedna z kontrolujících
hygieničekMilena Vitvarová. Na ná-
pravě se podle ní s kuchařem do-
mluvili na místě.
(jas, car, ČTK)

Pokračování ze str. 1
První vlna oteplení se má začít lá-
mat ve čtvrtek. Ten den by měl být
z celého týdne nejdeštivější a pře-
háňkymají podlemeteorologůmís-
ty přerůstat v bouřky. V pátek se
ochladí na teploty mezi 20 až 25 °C,
pak se začne obloha vyjasňovat
a teploty rychle porostou.

Na Orlíku jen někde
Milovníky koupání to tak nejspíš
potáhne k vodě. Podle aktuálních
údajů o její kvalitě, které sbírají jed-
notlivé krajské hygienické stanice,
je zatím většina vodních ploch
k osvěžení vhodná až na pár výji-
mek.

Aktuálně jsou v Česku dvě místa,
kde hygienici vydali zákaz koupání.
Jedním je Ředkovský rybník nedale-
ko Lipnice nad Sázavou, tím dru-
hým je Orlík pod Podolským mos-
tem. Na dalších dvoumístech – ryb-
níku Kachlička u Humpolce a Vel-
kém rybníku u Karlových Varů – vy-
hodnotili hygienici vodu jako ne-
vhodnou ke koupání.
Největším problémem pro bez-

pečné koupání jsou v Česku přes
léto sinice. „Sinice obsahují látky,
které způsobují alergie. U koupající-
ho se člověka, podle toho, jak je cit-
livý a jak dlouho ve vodě pobývá,
se mohou objevit vyrážky, zarudlé
oči, rýma. Alergické reakce mohou

vyvolat i některé řasy,“ upozorňuje
Státní zdravotní ústav.

Zrádné sinice
Sinice produkují také látky, které
způsobují zažívací obtíže nebo bo-
lesti hlavy, v extrémních případech
může dojít až k vážnějším jaterním
problémům.
Pokud už plavec do sinicemi za-

mořené vody vleze, neměl by v ní
podle Státního zdravotního ústavu
pobývat víc než deset minut. To je
zhruba doba, při které se začnou
na prstech tvořit „varhánky“. Ty na-
značují, že je kůže rozmočená, což
znamená, že snáz propouští toxic-
ké látky do těla.

Osvěžení V horku pár kapek nevadí.
Ilustrační foto: Ondřej Cihla,MAFRA

KontrolaHygieničkamíří do týpí na
táboře u Frýdlantu. Foto: ČTK

Markéta
Lankašová

Po nemoci pomáhá jinýmNikol Pazderová přemohla rakovinu prsu, hypo-
téku jí potom ale dát nechtěli. Foto: Bellis -mladé ženy s rakovinou prsu

ÚSTÍ NAD LABEM S osmnáctile-
tým trestem vězení odešel včera od
ústeckého krajského soudu čtyřia-
třicetiletý Petr Sláma, jenž loni v Li-
bochovicích na Litoměřicku brutál-
ně zavraždil starší ženu. Senát
schválil dohodu o vině a trestu, kte-
rou obviněný před několika týdny
uzavřel se státním zástupcem. Ver-
dikt je tak pravomocný.
Sláma, kterému hrozilo až dvacet

let, svoji oběť – šedesátiletou ženu –
znal, protože v té době veměstě po-
býval a prováděl u ní nějaké staveb-
ní práce. Loni v červnu v nočních
hodinách zdrogovaný vnikl do její-

ho domu s cílem, že jí sebere pení-
ze z peněženky. Žena se ale vzbudi-
la. Sláma dostal strach, že to ozná-
mí policii. Proto přinesl ze dvora
dva kameny a několikrát ji udeřil
do hlavy. Protože žena nepřestáva-
la chrčet, donesl si krumpáč a zno-
va ji mlátil do hlavy.
Pak si přisvojil její platební karty,

auto a zmizel. Prostřednictvím ka-
ret nakonec utratil bezmála 70 ti-
síc. Do domu se v následujících
dnech ještě několikrát vrátil a ukra-
dl další věci, celkem za 150 tisíc.
Policie ho zadržela po několika

dnech v Teplicích. (gor)

Nádor zdolali,
přesto je mají
za nemocné
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Umlátil ženu kameny.
Odsedět si má 18 let

Tropické teploty se vracejí. A též bouřky

Usilují o „zapomenutí“

Lada
Zajac

Hypotéku či pojistku nesjednají
v Česku ani roky po vyléčení.


