Od 13. 1. do 19.1.1997

Číslo3

Ročník8

Cena 6.50Kč

hlede!

U SEB

|..'d Ro.dd.v PÍotoduk!. z'býtá pydto
log|Í.b|ot|.!|í a v m{ í$uubo !..d'. |E vl
.. nd É |.t t,Fď.ď l(p.!' ldE Yyú'do..|
Y xyF'4 . b olol P.ycho[oí|.. {$q|oí|o'
v |ou.a.|. dob. ll.ou v c€nlru 'dr.ví A|Í.
v č!dďd| BudĎlov|iÍd!'
|d.Íó|o Y Díw@| Úl
rcry. PÍo č!.'ú,.sp|ífu|.m. '!.dy Ro.dlbvu
Plolodulď| po|ď||t|.*ol|kotát.k

co by|o n. Počálkuv!šI|éčitehké jscm sfudovalsám scbe n přemýšle|
q otázcc. pročFem udčlaltcn kÍok
drÁhy?
ZaČálkcmmé ccsty bylo usi pÍávč a/!al na sebe zodpovědnoýpomoci
íudium psycholo8ie a sexuologie druhým' Prostč.jcdnou jsen lslyšel
nebyloĎoŽnéodmitíout'Po.
v Kyjevč'Podlc mÓho názoruic lotiž hlas.iénž
základemmojiprácepsychika'Z v|asl' ,ději jseD Pak mimo jjné sludoval
masáŽe'
nich zkušenostivim' Že občasýači krásnoumelodubezkontaktni
jen Plomluvitaje mu dob' kterouvybudÓvalaDŽuía Davitašvili'
s člověkem
fu' MUsi se !šal jednal o indiv\duálni a kleloupiedávámdá]na kurzechaltec
kontakt.neboťskupinové
akce Dtmaji nativninredicinypÓ celéCR'
pázpátečnivabu' Ale abych sí vrátil
Jakí je vÍšen|ozon€ při |éčbě
t vašiotázc..'.Po sludiujscmdracoval
na lince dů\črya získanézlýtlŠenosti Z6líváD n&Jl. žcŽádnó náhÓdy ne'
pro mčbyly ý.|nridůleŽilč.
Y ti dobč exisbji' Ná jcdnéslnnč'ic Íx]třcbaÍx)k}

I

proččlovčkonemocní
Žit olizku
a ía dÍUné'zdali je ochotensáň ně.o
zmmit. A já Pňcházím.abych Pacienta.
pokud chce něco znčlit' naučilco ní
dělal sáhnÓÚi á ponoci la' ale takoÚ
č1ovčk,
klcr! ncmá zájem s. udBvit'
bude druhýdeí znow íemocen'Přichá'
reji 7' nrnoulidé'kl€ ř íse léčilýdny
ne.

bo měsicepo nenocnicicha ček.ji.Že
budouzitÉ zdnivi. Alejá neumimudělat
velicc těžkoPřr
zázElf a občasnčkleré
sÝědčlji'žeoni mohou'ale blahě muí'
pro svéUzdraveníněco DděIatými' Ne.
ýim jeíli je lo určiýdruh sobcct\i chtit
po Mč' abych za ty druhévšechnoud&
|al sám bez jejich přičinění'Zá.aky n€jinčho'ĎýbrŽ
mužeme
h|edatu nčkoho
sami t] sebe' Človčkic !Ždy.ky k nčče.
mu olo|nostmidoíÚccný'takŽcnr6í
a ne' žechce'chybí nám pokon' Mčli
bychomsi uvědoĎil.Že svůjkostcl si
musime vybDdovaluvniř sebe' píotože
jinak nám žádnýacnči nepomů'e'

do''demel k tomu' ževšudese úi čeoat
enet8ie-Človčktodžoátomicky a blo.
logicky žádnouv|astníene.gij nemá
a vzdy je jeí jejim průvodcém.
Dosrivá
ji odjinud' takŽejel| mďinálni lobcc
múŽeřici. žemá vl6tní eíel8ii' ^ kazdý
t't energiidoslivli .Jaksi ato!ží'
co soudíteo ce|kovéúrovlitéčitel.
ství?
Nechci urazitnětohoz českýchko.
leg.ú'
ale něk(erínczodpovčdni
léčite|é
nápdchalidoízli' Mý létite|é.
n.$ni
n'. Zr Žúdnou
ccnu z toho.co dčlánrc
s pacicnly,dč|attljemstli' DomDivljl
sc. Žcčimvice budunadp.cicDlcn..ti.
Jemněmávatn'kama...tim lépc.jc ho.
Iý nesmyí.opakje |otižpnvdou.pro.
tož€ kdyŽ něčemurczlminc. přÚimá.
meto dalekosnázeŽa své'Pacientneni
takvzdělanývoborujakol€ č itel'aprc

Týden
od |3. |. do |9. I

ZM,WKIiledeMB U SGbB

(Dokončeníze stx l)

to by měl vědět,co se s nímbudedít,
jakéreakcena léčení
budou.Prostěje
nutné dodÉovat určitá pravidla
a stejnětak etický vztahk pacientovi
a celou spoustudalšíchváahů.Možná i ploto se mi z^á' žebezmyšlen.
kovitésrovnáváníschopnostía diagje zavádějici.
nóz léčitelů
a lékaŤů
Nikdy bych na něco takovéhonepňstoupil.Ne všakproto,že bych se
bál, ale srovnávacímetody nejsou
dostatečně
objektir.ní!
S jakými prob|émy
s€ ne vá5 p&cienti obracej| & ěímvšlmse v sou.
ěasnépraxi zabýváte?
V.edle oboru,o kten.ichjsem se jiŽ
v úvoduzmiňoval provádímnapříkJadblokováníproti kouiení,drogovéa alkoholové
závislostineboDroti
paní,
obezitě.Jistá
kteráse na méobrátila,kouřiladenně50 ažó0 cigaret..
Po absolvovánísomi!íířepřestala
kouřit úplně.Tatoženavšakmělavůli přestata já jsemjeji snahupouze
podpořil přírorlnícestou'Jsem proti
jalcýmkolinásilným formáma zastá.
vám to.žečlověkse musínaučitDo-

máhatsi sám, i kdyžzměnitn€gativ.
ni napozitivníjepro něhove|icetěŽké.Základemjemyš|enka
něcochtít,
a kdyŽsi to dlouhopřejeme.může
se
to splnit.Dospělýmto přiliš nejde.
ale moh|iby se přiučitu děti' Ty to
umi.
Hovořil jste m|mojiDéo b|oko.
vání kouření.By|o by možnéje
v krátkosti popsrt?
Je nutné,jak užjsem říkal,aby se
pacientsám rozhodlpro změnu.Pak
si musíuvědomit oroě kouřil a za.
mysletse nadtím,óo budeažpřestane.Já pak,zjednodušeně
řečeno,
zakóduji určité
informaaetam,kdejsou
plo léčbu
nutné.v mozkuje nakonec
uloŽenainformace- toto byla poslednícigaÍetav životě.Je to však
popis
opmvduvelmi zjednodušený
celéhoorocesu.KódováníoÍotidrogovézávislostije procentuáhěméně
úspěšné
nežprotikouřenía, ačje to
podir'né,
možná
nejhůřeje na tomřešeníobezity.U dlog mi pacicntkatotižřeloe: ',Pro mě neníproblémpře.
vímjakéje to svin.
statbŤát,pÍotože
je
syn.
stvo.Problém v abstinenčním

dromu.To uŽjde mirnomě.....TakŽe
jde o to zabránitprávě abstin€nčnímu
s;mdromu.LéčbuproYádímtak, že
jej nakadímjinou energií.A funguje
to. U obezityje nejpříhodnějším
obje zosobnědobímk léčbě
léto'které
nímvzduchua lehkosti.s pacienty
jsme schopnizvládnout2 kg do ýdne,cožjeúplnědostačující.
Ani hubnutíse n€ s mí přehánět.
{
Na závěr bych se chtěl8 zeptat,.
zda u vás oběasnedochálzí
k urěitému prollnóní problémůpacientrů
a vašichvl.stních?
1
Se sv'.ýmiproblémya bolestÍniši
musímporadit,abychjenepřenesl
na
pacienta.A takéto umímod DŽuny
Davitašvili.
Jejíprvnízíkontotižzní
|éčitel
musíbýtzdráv'Kydybytomu tak nebylo,nesmělbych nikdy
předpacientypředstoupit.
Je to prospomocisámsoté kdyžnedokáži
bě. nemohuléčitdruhé.To ie také
jednoz pravidelDžunya podlemého
níz<iruje geniálnějednoduché.
za rozhovorpoděkoYals:
í1uv)
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i

