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■ Paní docentko, jak 
dlouho pracujete jako 
onkoložka? 

„Nastoupila jsem po 
promoci v nemocnici v 
Motole v roce 1981. Ne-
měla jsem zpočátku vůbec 
v plánu dělat na onkologii. 
Mým přáním bylo praco-
vat jako gynekolog, přede-
vším porodník. Jenže jsem 
potřebovala kvůli manže-
lovi pracovat v Praze a vol-
né místo bylo na radiotera-
pii. To oddělení se tehdy 
skládalo z primářky, jedné 
lékařky a mě. Měly jsme 
17 lůžek, nedokonalé vy-
bavení. Po čase jsem zjisti-
la, že onkologie je pestrý 
multioborový obor (jde 
o vzájemnou spolu-
práci více zdravotnic-
kých oborů – pozn. 
red.), který zahrnu-
je veškerého člověka 
od hlavy až k patě, 
protože všude může 
být nádor. Onkolo-
gii jsem zůstala věr-
ná, »odskočila« jsem 
si jen na mateřskou. 
Koncem deva-

desátých let jsme se pře-
stěhovali do Modrého pa-
vilonu, kde se nám poda-
řilo vybudovat radiotera-
peutické oddělení. Klinika 
má dnes přes 120 
zaměstnan-
ců.“

■ Není onkologie smutná 
profese? 

„Když jsem začína-
la v osmdesátých le-
tech, neměli jsme k 
dispozici léčbu, kte-
rá byla v západním 
světě běžná. Měli jsme 
čtyři druhy cytostatik (lá-
tek tlumících růst a roz-
množování buněk nádo-
rových tkání – pozn. red.) 
a jednu hormonální léčbu. 
Pravdou je, že léčebné vý-
sledky nebyly nijak vese-
lé. Kolegové z jiných pra-
covišť nám onkologům ří-
kali, že chodíme do práce 
jenom psát úmrtní zprávy. 
Ovšem během let při-
cházely nové léčebné 
metody a vše se začalo 
rychle obracet k lepšímu. 
První takovou vlaštovkou 
byl český preparát, který 
pomáhal léčit nádory var-
lat u mladých mužů, kteří 
do té doby neměli šanci na 

uzdravení a na-
j e d n o u 

jsme jim dokázali zachrá-
nit život. Já se dokonce s 
jedním vyléčeným, tehdy 

mladým, mužem setká-
vám dodnes. Onkolo-
gie není smutný obor. 

Ano, mnoho lidí s dia-
gnózou rakovina nedopad-
lo dobře, ale je jich stále 
méně a méně. My onkolo-
gové si toho nesmírně vá-
žíme a jsme rádi za kaž-
dý úspěch – za vyléčeného 
pacienta nebo za pacienta, 
kterému významně zlepší-
me či prodloužíme život. 
To je to, co mi dává zno-
va sílu, abych se mohla vě-
novat dalším nemocným, a 

proto mi to zas až tak 
smutné nepřipadá.“

■ Poznáte na 
pacientovi, jak 
diagnózu při-
jme?

„Poznám. Od 
prvního kontaktu 

vím, jestli nemoc-
ný bude hrdina a 

průběh celé nemoci 
bude snášet srd-

natě, nebo jest-
li to bude ten typ 

člověka, který má sklon 
ke smutku a depresi, bude 
bolestínský. Těm to ne-
mám za zlé, protože ni-
kdo z nás neví, do kte-
ré kategorie by sám 
patřil. Někdy para-
doxně pacient utě-
šuje zbytek rodiny. Ta 
je velice důležitá, měla 
by nemocnému vytvo-
řit příjemné zázemí. A 
zázemí, to není v lito-
vání. Jde o to, aby ne-
mocný mohl žít takový 
ten běžný život. Ten, na 
který nadáváme, a když 
přijde tento životní zlom, 
tak nám nejvíc chybí.“ 
■ Vy se hodně zabývá-
te pacientkami s rakovi-
nou prsu. Tou jsou nejví-
ce ohroženy ženy padesát 
plus. Proč?

„Těch důvodů je něko-
lik, ale co mně nejvíc vadí, 
je neodborné předepisování 
hormonálních léků na poza-
stavení nástupu menopau-
zy. Tato léčba se musí opa-
trně a přesně nastavit. Ji-
nak to totiž může být jeden 
ze spouštěčů právě rako-
viny těla děložního (lido-
vě rakovina dělohy – pozn. 
red.), prsu… Setkala jsem 
se se ženami, které tako-
vou hormonální léčbu bra-
ly deset let, a to vážně po-

strádá smysl. Je to špatné a 
nebezpečné! Další nebez-
pečí číhá v hormonální sti-
mulaci před umělým oplod-
něním, kdy opakované vel-
mi silné hormonální dávky 
vedoucí k otěhotnění mo-
hou vést také k nádorovému 
onemocnění. Je to doloženo 
studiemi. Proto by všechny 
ženy, které se chystají na 

umělé oplodnění, měly 
být vyšetřeny nejen gy-
nekologicky, ale i mamo-
logicky.“

■ Vy léčíte tělo, ale 
ženy v takové situ-
aci mají zraněnou i 
duši…

„Rakovina je těžké 
životní období. Nedo-
vedu si představit těž-
ší situaci než unést 
tuto diagnózu. V po-
sledních letech je sna-
ha pomáhat těmto pa-
cientům prostřednic-

tvím pacientských organi-
zací. Nemocní mají pocit, 
že v těžké situaci nejsou 
sami, mohou vzájemně pro-
žívat své osudy. Pomáhá jim 
to nejen při léčbě, ale i při 
návratu do života a oni vidí, 
že to jde. To je jedna úlo-
ha těchto organizací. Dru-
há přináší pomoc psycho-
logickou, sociologickou i 
ekonomickou. My bychom 
byli rádi, aby si to uvědo-
mily i státní orgány, kte-
ré by mohly pro nemocné 
udělat ještě víc. Tím my-

slím pomoc, která bude 
vycházet ze zákona. 
Když je totiž člověk 
nemocný, nemá dosta-

tek prostředků, cítí ob-
rovskou tíži své nemo-
ci, má strach ze smrti, 
že třeba nedovychová 
své děti, nezachová ro-
dině ekonomickou jis-
totu. My bychom chtěli 
vyburcovat státní orgá-
ny, aby zákony uzpůso-
bily tak, aby se život ne-
mocných i vyléčených 
usnadnil.“ 

■ Jak se vy, paní do-
centko, o to zasazuje-
te? 

„Zasazujeme se o to 
my jako Česká onkologic-
ká společnost ve spoluprá-
ci s pacientskými organi-
zacemi. Snažíme se, aby u 
nás byla dostupná veškerá 
moderní léčba. To se nám, 
myslím, docela dobře daří 
i díky plátcům péče a mini-
sterstvu zdravotnictví. Kde 
narážíme na problémy, je 
stránka sociální. Tam je to 
doslova na bodu mrazu.“ 

Onkologie 
tehdy a dnes 

– to je úplně jiný 
pojem.

Uvědomila 
jsem si, že jako 

porodník bych v 
práci viděla jen 
půlku populace 

a nikdy bych 
neměla pacienta 

muže.

PRAHA – Přední česká onkoložka 
Jana Prausová (64) toužila pracovat 
v porodnici. Ovšem osud ji zavál na 
radiologii a poté na onkologii, které 
zůstala věrná. Ve své profesi je hod-
ně úspěšná a také vytížená. Přesto 
se snaží pomáhat hlavně onkologic-
ky nemocným ženám zlepšit jejich 
sociálně-ekonomické podmínky. A 
to jde velice ztuha. 
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»»MÁŠ RAKOVINU« – to jsem « – to jsem 
musela říct své mamincemusela říct své mamince

Onkologie už není smutná profese! Mnoho lidí vracíme do života
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■ Paní docentko, 
musela jste někdy 
sdělit diagnózu ra-
kovina někomu blíz-

kému?
„Bohužel ano. Mé ma-

mince. Ta měla v šedesá-

ti letech rakovinu prsu. Ře-

šila se operací, ozařováním 

a hormonální léčbou. Ma-

minka se dožila 89 let a pak 

během pár dní zemřela na 

akutní myeloidní leuke-

mii (lidově řečeno rako-

vina krve – pozn. red.). 

Ale to už jsem jí dia-

gnózu neřekla.“
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■ Nemocné ženy 
často přijdou o své 
ženské přednosti. Co 
je ještě trápí?

Ano, znám ze své 
praxe mnoho případů, kdy 
nemocná ženy přijde nejen 
o prs, o vlasy, o životní po-
hodu, nastoupí strach a ješ-
tě přijde o manžela. To je 
opravdu kombinace… To 
by nevydržel ani slon, ale 
ty ženské to musejí zvlád-
nout. A aby toho nebylo 
málo, do toho nastupují 
ekonomické a existencio-
nální problémy. Obzvlášť 
když mají děti.“ 
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Šárka Slav 

Šárka Slavíková se Šárka Slavíková se 
snaží pomoci nemocným  snaží pomoci nemocným  
se sociálními i ekonomickými se sociálními i ekonomickými 
potížemi. Jenže komunikace potížemi. Jenže komunikace 
s ministerstvem vázne.s ministerstvem vázne.Paní docentka léčí své pacienty Paní docentka léčí své pacienty 

od 80. let minulého století.od 80. let minulého století.

Docentka Docentka 
Prausová chtěla Prausová chtěla 

být původně být původně 
porodník, porodník, 

ale nakonec ale nakonec 
se upsala se upsala 
onkologii.onkologii.

„Onkologicky „Onkologicky 
nemocná žena často přijde nemocná žena často přijde 

o práci, vlasy, pohodu a o práci, vlasy, pohodu a 
často ještě o manžela,“ tvrdí často ještě o manžela,“ tvrdí 

onkoložka. onkoložka. 

psát úmrtní zprávy.
do práce jenom 

Kolegové z 

říkali, že chodíme 

jiných oborů 
nám onkologům 
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■ Co vaše organizace spo-
lečně s docentkou Prauso-
vou podnikla?

„Amelie jako jeden ze 
členů platformy Hlas on-
kologických pacientů spo-
lečně s předsedkyní Čes-
ké onkologické společnos-
ti jednala už s minulou mi-
nistryní práce a sociálních 
věcí. Byla ustavena skupi-
na odborníků, která vytvo-
řila novou metodiku v po-
suzování invalidity. Vý-

sledkem by mělo být, 
že od ledna by tento 

metodický pokyn 
měli dostat posud-
koví lékaři a praco-
vat s ním. Ovšem 
dodnes jsme nedo-
stali originál tohoto 
pokynu a ani nemá-

me žádné zprávy, zda se do 
rukou posudkových lékařů 
vůbec dostal.“

■ Dejte nám nějaký pří-
klad.

„Představme si, že máme 
někoho po vážné nemo-
ci. Pracuje na částečný 
úvazek a vydělá si 7 
tisíc a musí si zaplatit 
sociální a zdravotní, a to 
zdravotní má platit tak, jako 
by vydělal těch 14 600 ko-
run. A částka se nedělí mezi 
něj a zaměstnavatele! To je 
velice demotivující a psy-
chicky náročné. To pova-
žujeme opravdu za velice 
nespravedlivé a nedaří se 
to dlouhodobě napravit. V 
tomto případě vůbec ne-

funguje mezirezortní 
spolupráce mezi minis-

terstvem práce a sociál-
ních věcí a ministerstvem 
zdravotnictví.“

■ Trápí vás i dlouhodobé 
ošetřovné…

„Dlouhodobě nemocný v 
terminálním stavu (v koneč-

né a nevyléčitelné fázi 
nemoci) potřebuje celo-
denní péči a nechce už 

být hospitalizován. Ne-
chce na onkologii potká-
vat ty, kteří mají nadě-
ji na vyléčení, nebo ty, 

kteří jsou na tom ještě hůře 
a nemohou být doma. Chce 
prožít svůj poslední čas po 
boku nejbližších a v klidu. 
Doufáme, že se brzy podaří 
zrušit podmínku hospitaliza-
ce pro takto nemocné. 
Víme, že se v tomto 
duchu novela připra-
vuje, a doufáme v její 
brzké schválení a uve-
dení do praxe.“
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■ Co tím chcete dosáh-
nout? 

„Jde nám o to, aby nemoc-

ní s metastatickým onemoc-

něním, které se podařilo sta-

bilizovat, nebyli do práce vra-

ceni příliš brzo. Aby měli ně-

jakou ochranu v tom, že jim 

invalidní důchod bude pone-

chán delší dobu. Zasazuje-

me se o to, aby nemocný, kte-

rý má invalidní důchod např. 

2. stupně a chce se vrátit čás-

tečně do práce, nemusel 

odvádět z toho malin-

kého pracovního úvaz-

ku zdravotní pojištění 

do výše minimální mzdy 

(14 600 Kč).“

ospitaliza-
ocné.
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Doc. MUDr. Jana 
Prausová, PhD., MBA

Vedoucí Komplexního 
onkologického centra a 

přednostka Onkologické kliniky 
2. LF UK a FN Motol

● Ve FM Motol pracuje 
od roku 1981.

● Začínala na radioterapii.
● Je vdaná a má dceru (32), 

která pracuje také 
na Onkologické 

klinice. 

věcí je na bodu mrazu.

Rádi bychom zlepšili 

s ministerstvem práce a sociálních 

i sociální podmínky 
nemocných. Ale komunikace 

íková z pacientské organizace Amelie 

Šárka Slavíková se 
snaží pomoci nemocným  
se sociálními i ekonomickými 
potížemi. Jenže komunikace 
s ministerstvem vázne.

„Rakovinu ženských „Rakovinu ženských 
orgánů mohou spustit orgánů mohou spustit 

i léky na oddálení i léky na oddálení 
menopauzy,“ říká menopauzy,“ říká 

lékařka.lékařka.

Žádejte v každé dobré lékárně! 

SÍLA BYLIN V DOBĚ NACHLAZENÍ
Máte pocit, že na vás 
něco leze? Svěřte 
se do rukou horké 
podzimní novinky.

HOTherbal EFFECT je horký 
nápoj kombinující sílu 9 bylin 
s mentolem, včelím medem 
a vitaminem C pro podporu 
imunity. Prvosenka jarní 
podporuje uvolnění horních cest 
dýchacích a měsíček lékařský 
má zklidňující účinek na hltan, 
krk a hlasivky. Šetrné složení bez 
chemických přísad nezatěžuje 
organizmus. Doplněk stravy tak 
mohou užívat děti i těhotné 
a kojící ženy.

VITAMINOVÁ BOMBA PRO IMUNITU
V případě že tělo 
strádá, je potřeba 
opět nastartovat 
imunitní systém.

Multivitamin 100 % přináší 
100% dávku vitaminů pro váš 
organizmus. V jediné tabletě 
najdete potřebnou dávku 
vitaminů v čele s vitaminem 
C pro podporu imunity 
a obranyschopnosti.  
Pro dosažení maximálního 
efektu obsahuje doplněk stravy 
i další účinné látky – biotin 
zlepšující vlastnosti kůže a vlasů, 
vitaminy B1 a B2 pro přirozený 
metabolizmus a vitamin E, který 
chrání váš organizmus před 
oxidativním stresem. 

ALFA A OMEGA VAŠEHO ZDRAVÍ
Nepodceňujte volání 
vašeho těla a poznejte 
sílu kvalitního oleje 
z mořských ryb.

Omega-3 MEGA™ obsahuje 
kvalitní olej z mořských ryb 
s garantovaným obsahem EPA 
a DHA přispívající ke správné 
činnosti srdce. DHA navíc 
podporuje přirozenou funkci 
mozku a napomáhá k udržení 
dobrého zraku. Unikátní forma 
malých želatinových tobolek 
umožňuje snadné užívání.  
Doplněk stravy je tak vhodný 
pro celou rodinu.
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