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Príbeh o ranenom kačiatku

Pravdepodobne každému z nás, ktorí sa roky staráme o deti so závaž-

ným medicínskym či fyzickým hendikepom, z času na čas pochybovačne 

preblesne mysľou, čo im prinesie lekárske úsilie a akú majú šancu na „úspeš-

ný“ život v dospelosti. Priznávam, že takto neprofesionálne občas zmýšľam 

aj ja. No a táto frustrujúca myšlienka ma nahlodáva ešte viac, ak má dieťa 

primerané, či dokonca nadpriemerné intelektové schopnosti. Isteže, nechcem 

polemizovať a v žiadnom prípade spochybňovať etický kódex lekára. Ale predsa len, sú tieto 

nami zachránené deti dostatočne silné a statočné, aby uniesli ťarchu celoživotného bremena 

vážnej choroby či fyzického nedostatku? V medicínskej literatúre budeme márne hľadať odpoveď 

na tieto existenčné „vizionárske“ otázky, lebo klinické štúdie analyzujúce uplatnenie hendikepo-

vaných detí v dospelosti chýbajú. Čiastočné údaje poskytujú longitudinálne štúdie zamerané na 

hodnotenie kvality života chronicky chorých, tie ale skórujú kvalitu života skôr stupňom bolesti, 

fyzickou aktivitou, vzdelaním, plodnosťou atď.  A tak sa pri pátraní po odpovedi opierame najmä 

o individuálne „príbehy“, ktoré sú o to cennejšie, že pisateľ ich citovo a empaticky osobne prežil. 

O takýto hlboký ľudský zážitok sa chcem s vami podeliť aj ja. 

Bol piatok večer, na spoločenskej párty, usporiadanej pri príležitosti medzinárodného 

tenisového turnaja, sa v luxusnom hoteli zišli mladí, známi a úspešní športovci spolu s ďalšími 

významnými osobnosťami zo športovej a finančnej brandže. Okrem príjemnej zábavy, dob-

rého jedla a uvoľnených rozhovorov mala táto starostlivo pripravovaná spoločenská udalosť 

aj ľudský rozmer. Počas večera sa dražila raketa svetoznámeho tenistu Ivana Lendla, ktorej 

výťažok bol venovaný na zakúpenie monitora vitálnych funkcií. To bol dôvod, prečo som 

mohla nazrieť do zákulisia tohto podujatia aj ja. Sledujúc v hlúčikoch postávajúcich hostí 

upútal moju pozornosť sympatický štyridsiatnik, ktorý sa podopieraný pôvabnou manželkou 

blížil k našej malej skupinke. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že má vážny pohybový hendikep. 

Tomáš artikuloval pomaly, kaskádovito a nezainteresovaný mohol mať dojem, že sa mu 

jazyk pletie z dobrého vína. Pre lekára ale nebolo ťažké „diagnostikovať“ trvalé neurologické 

postihnutie. S údivom som sledovala, aký je Tomáš vtipný a spoločenský a ako bravúrne si 

počína v bohémskej spoločnosti. Všetci ho zdravili, každý mu uznanlivo a s rešpektom potria-

sal rukou. Bolo zjavné, že medzi „celebritami“ je Tomáš doma; ako sám vysvetlil, spoločenské 

podujatia je to, čo ho živí – jeho úspešná a žiadaná firma organizuje na kľúč akcie smotánky. 

Aký to paradox! Vo svete mocných, bohatých a úspešných ľudí, kde sa fyzickým prednostiam 

prisudzuje až prehnaný význam, sa v silnej konkurencii presadil náš „zachránený“ pacient. 

No hlavné prekvapenie ma čakalo pri dražbe tenisovej rakety. Jej priebeh bol veľmi emotívny 

a pripomínal vzrušujúci tenisový zápas. Len tentoraz sa miesto loptičky „smečovalo“ aj srdcom 

premenným na eurá. Viacerí sa predháňali pri zvyšovaní sumy, ktorú boli ochotní zaplatiť za 

raketu famózneho Ivana Lendla. Napätie v sále gradovalo až do posledného úderu dražiaceho 

kladivka, keď víťazné „eso“ zasadil Tomáš. Svojimi slovami pri preberaní vydraženej tenisovej 

rakety rozcitlivel všetkých – športovcov, finančníkov, spevákov, ba aj obsluhujúci personál. 

Otvorene rozprával o svojej chorobe, bolestných dňoch, ktoré strávil ako dieťa v nemocnici, 

a veľkej túžbe pomôcť malým chorým. 

Odteraz si vždy, už čo i len pri sebamenších pochybnostiach spomeniem na Tomášov 

úspešný príbeh. Už viem, že osud našich hendikepovaných detí nemusí byť príbehom o ra-

nenom kačiatku!

A keď chcete spraviť veselú „žžúúrku,“ dám vám dobrý tip. Pozvite Tomáša! Lebo ako hovorí 

Tomáš: „nikto lepšie nezmenežuje skvelú „žžúúrku“ ako ja...“. 

Prajem vám peknú dovolenku a veselú letnú žúrku. :-)
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