Pravidelné novinky z oblasti protonové léčby
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Za protonovými dětmi přišel Mikuláš,
čert, anděl i drak
Více než padesát dětí přišlo oslavit Mikuláše do pražského
Protonového centra. Malí pacienti se sem vracejí několikrát
do roka na akce pořádané Nadačním fondem pro protonovou
terapii. Ty slouží hlavně k tomu, aby v době , kdy se děti baví,
mohli jejich rodiče tento čas využít k neformálním konzultacím
s lékaři. Důležitá je i možnost setkat se s dalšími rodinami a mít
možnost vzájemně sdílet svoje zkušenosti s léčbou.
„Po roce jsme v protonu na Mikulášské znovu. Loni touto
dobou naše dcera zahajovala léčbu a vidět děti, které byly už
dva roky po léčbě, pro nás bylo ohromně povzbudivé. Jste
vděční, že se vaše dítě bude léčit v nejmodernější evropské
klinice a že vaše dítě dostane tu nejlepší možnou léčbu. Díky
fondu se navíc můžete setkat s rodiči, kteří si tím vším už prošli.
Na vlastní oči vidíte výsledky protonové léčby, které posílí víru,
že všechno dobře dopadne“ vzpomíná paní Martina, jak se
cítila před rokem. „Díky protonu je dnes moje dcera stejná jako
ostatní zdravé děti.“
Protonové centrum je nejmodernější evropská klinika, kde se
léčí onkologičtí pacienti pomocí protonové radioterapie. Ta
je právě pro nádory dětského věku první volbou a obrovskou

šancí, protože snižuje riziko ozáření zdravých tkání a orgánů
a zabraňuje tím jejich poškození. Výsledky protonové léčby
u dětí primář MUDr. Kubeš komentuje více než pozitivně
a dodává: „U pediatrických pacientů představuje protonová
terapie v současnosti celosvětově klinický standard a splňuje
tak veškeré požadavky současné
pediatrické péče, což je
především eliminace dávek
zbytečného záření.“
Při
běžném
ozařování
dětí
hrozí
například
riziko
snížení
jejich rozumových
schopností,
které
oproti
tomu protonová
léčba
pomáhá
minimalizovat.
Důkazem toho jsou
právě
odléčené
děti
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Protonového centra. Jejich rodiče už tradičně vyzpovídávají
jedno z prvních léčených dětí Mikiho. Dnes 15 letý kluk je
studentem prestižního víceletého gymnázia, na kterém
úspěšně složil přijímací zkoušky právě v době, kdy se léčil
v Protonovém centru.
Ředitelka Protonového centra k tomu dodává: „Léčba protony
je velice úspěšná nejen u dětí, ale i dospělých. Je vhodná
pro nádory mozku, hlavy a krku, jícnu, plic, prsou, lymfomy
a prostaty, kde dosahujeme 97% úspěšnosti. Dnes je navíc
dostupná všem českým pacientům, protože ji hradí všechny
pojišťovny včetně VZP. To nejdůležitější je, aby pacient přišel
včas.“
Program svátečního odpoledne patřil divadelnímu představení
„O Drakovi“, který se chtěl ženit, ale při své pouti za nevěstou
došel k závěru, že tento nápad nebyl až tak šťastný a celou

akci vzdal... Naštěstí Mikuláš, čert a anděl svou cestu za
malými pacienty do Protonového centra nevzdali a kromě
zdraví a šance na kvalitní život, jim nadělili tradiční mikulášské
dobroty a kyblíčky sladkostí od světového výrobce plastových
obalů irmy Jokey. Ta je jedním z největších podporovatelů
Nadačního fondu pro protonovou terapii. „Podobné aktivity
chceme časem uspořádat i na Slovensku, odkud se přijíždí léčit
stále víc dětí i dospělých. Slovenské pojišťovny totiž protonovou
léčbu taktéž hradí“, dodává Mirka Čejková, ředitelka Fondu.
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Představujeme vám:
„Tak vy chcete mojí práci?”
Nechybí vám technické myšlení ani empatie
a toužíte pomáhat vážně nemocným lidem?
Ivana Hermová z časopisu Cosmopolitan
hovořila se ženou, která přesně tohle dělá.
“Trénujte vytrvalost.”
“Už někdy ve třetí třídě jsem všem suverénně tvrdila, že se
jednou stanu lékařkou. Vůbec nevím, kde se ve mně tohle
odhodlání objevilo.

MUDr. Barbora Ondrová
radiační onkoložka

Největším expertem na léčbu nádorů u dětí, je
v Protonovém centru bezesporu MUDr. Barbora
Ondrová, radiační onkoložka, která poskytla
rozhovor časopisu Cosmopolitan. My jsme si ho
dovolili otisknout pro Vás.

Nicméně na medicínu jsem se opravdu přihlásila, a ačkoliv
se počet mých spolužáků během prvních let zúžil na polovinu, náročné studium jsem nevzdala. Spoustu věcí, jako
je třeba dvoutisícistránková učebnice anatomie, se musíte
na medicíně prostě nabilovat. Nad knihami tak sedíte šest
let v kuse, a i když složíte státnice, ještě pět let pak studujete
a pracujete pod dohledem. Teprve po složení atestace můžete
fungovat jako samostatná lékařka. Mě ale po celých jedenáct
let přípravy vedla touha léčit lidi. Největší vystřízlivění však
nastalo ve chvíli, kdy jsem si po pár letech praxe uvědomila,
že spousta pacientů se bohužel uzdravit nemůže. Postupně mi
došlo, že pomoc nemusí vždy znamenat vyléčení, ale třeba jen
úlevu od bolesti nebo záchranu od dušení.”

“Zúročte své vlohy.”
“Během studia jsem netušila, jakému oboru medicíny
bych se chtěla věnovat. Až v průběhu povinných praxí na
jednotlivých pracovištích jsem zjistila, kde bych nejspíš dlouho
nevydržela. Třeba kvůli nepříjemným pachům mě odrazovala
patologie, a protože nemám vztah ani ke kladívkům, vrtačkám
a sekáčkům, držela jsem se dál i od ortopedie.
Pro ženu mi nepřijdou vhodné ani operační obory. Sice by mě
chirurgie bavila, ale stát šest hodin v kuse na sále a plně se
soustředit si žádá trochu jinou náturu. Já například mnohdy
s nemocným strávím celé hodiny povídáním a vysvětlováním,
než se přejde k samotnému zákroku, kdežto operatér dostane
pacienta už uspaného, aniž by s ním prohodil jediné slovo.
Ke své specializaci jsem se ale nakonec dostala víceméně
náhodou. Na studijním oddělení visel inzerát, ve kterém
oddělení radiační onkologie v Brně hledalo lékaře na plný
úvazek. Možnost začít hned po státnicích pracovat, a navíc
v mém rodném městě, mě přiměla odpovědět. Obor mě
chytil. Pracuje se v něm s nejmodernější technikou. Ozařujeme

nádory, takže se hodí dobrá prostorová představivost.”

“Pilujte angličtinu.”
“Bez vynikající znalosti angličtiny se dnes už medicína skoro
nedá dělat. Základní učebnice sice máte přeložené do češtiny,
ale pokud chcete udržet krok s novými postupy, musíte číst
zahraniční časopisy, obrážet kongresy a konference. Obzvláště
v mém oboru se každou chvíli přijde s nějakým objevem nebo
technickou inovací. Nádory se sice ozařují už dlouho, ale třeba
já jsem přešla od klasického ozařování fotony na protonovou léčbu. Proton je částice, která má - na rozdíl od fotonu
- konečný dolet. Mnohem lépe ji proto můžeme nasměrovat
na cílový objekt. Pracovišť s protonovou léčbou je přitom po
světě jen několik, takže se mezi sebou známe a sdílíme své
zkušenosti i poznatky. Na rozdíl od jiných medicínských oborů,
které čítají tisíce pracovišť všude po světě, my tvoříme malou
komunitu a úzce spolupracujeme.”
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“Vsaďte na empatii.”

“Čistěte si hlavu.”

“Setkávám se s pacienty, které za mnou pošle jejich onkolog
na ozáření. Mám svým způsobem jednodušší pozici, protože
jednám s lidmi, kteří už svou diagnózu znají. I tak je ale potřeba
velké dávky empatie při vysvětlování, co bude následovat a jaká
hrozí úskalí. Ne každý je totiž schopen všemu plně porozumět,
takže neustále hledám způsoby, jak informace co nejšetrněji
a zároveň srozumitelně sdělit.

“V pozici lékaře máte obrovskou zodpovědnost, potkáváte se se
smrtí, vídáte mladé lidi v zuboženém stavu - to vše permanentně
stresuje. Snažím se proto nebrat si práci domů. Hlavu si čistím
s rodinou, běháním nebo jakoukoliv činností, při které se ode
mě nevyžaduje žádná aktivita a můžu při ní vypnout. Třeba se
ráda začtu do časopisu nebo jdu za kulturou.”

Specializuji se na nádory u dětí a ne vždy je jednoduché hovořit
s jejich rodiči. Když máte vážně nemocného potomka, často
vám chybí odstup a nechcete třeba vidět, že další dávky ozáření
by mu jen přitížily.
Mým úkolem je nejprve zhodnotit, zda je pro pacienta ozáření
vůbec vhodné. Potom určím, v jaké pozici se bude ozařovat,
a zakreslím cíl, který potřebujeme zasáhnout. Ve spolupráci
s fyzikem pak připravíme ozařovací plán. Samotné ozáření
provádějí radiologičtí asistenti.
Já se s pacienty vídám zhruba jednou týdně a zhodnocujeme
výsledky. S vyléčenými dětmi zůstávám v kontaktu. Jednak
chodí na kontroly, ale hlavně pro ně pořádáme několikrát
ročně party.
Nadšeně pozoruji, jak si hrají. Na první pohled není poznat, čím
si prošly. Najednou mají vlásky, jsou hezčí a působí dospěleji.
Ony totiž během terapie vyrostou i duševně.”

“Dřív jsem chtěla všechny vyléčit, teď mi stačí, když jim
pomohu.”
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Dobré reference na protonovou léčbu přicházejí
i ze zahraničí. Článek z britského deníku Sun,
použil pro svou reportáž český deník Aha!
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Britka, která se léčila jako Ashya:
PRAHA - Britský klučina Ashya King (7) se před dvěma lety zbavil rakoviny mozku díky léčbě
v Protonovém centru v Praze. Žena (40) z Velké Británie se nyní podle deníku Sun do Prahy
kvůli stejnému typu léčby dokonce přestěhovala.
Velkou chválu pěje na pražské centrum sloupkař deníku Sun
Kelvin Mackenzie. V jedněch z nejčtenějších britských novin
popisuje, že jeho známá „paní X.“ onemocněla rakovinou jícnu.

Podle vzoru Ashyi

pražské. Protonová terapie se hodí jen pro určité typy nádorů,
je však přesnější a šetrnější než běžné ozařování.

Léčí mnoho cizinců

„Vzpomněli si s manželem na příběh malého Ashyi a vyhledali
si na internetu Protonové centrum. Paní X. usoudila, že se vyplatí podstoupit riziko, a doslova se po dobu léčby přestěhovala
do České republiky,” popisuje Kelvin Mackenzie. Identitu
pacientky novinář s ohledem na její rodinu tají. Napsal pouze,
že jde o manželku člověka, který se pohybuje v prostředí
automobilových závodů.

Protonové centrum nemůže informace o konkrétních
pacientech sdělovat. Úspěchy ale jeho vedení potvrdilo.
“Protonová léčba nádorů jícnu, hlavy i krku je vysoce úspěšná.
Protony prokazují výborné výsledky, a i proto jsou v Česku hrazené všemi pojišťovnami. Protože v Anglii centrum protonové
léčby nemají, Britové se hojně jezdí léčit do Prahy. Z Česka tak
můžeme ukazovat cestu i britskému zdravotnictví,” sdělila Aha!
Iva Taťounová, ředitelka Protonového centra.

Šťastný konec

„Unesli“ syna do Prahy

Díky protonové léčbě se prý pacientka zhoubného onemocnění
zbavila. “Pro rodinu není protonová terapie nic jiného než
zázrak,” tvrdí Kelvin Mackenzie. V Británii protonové centrum
chybí, nejbližší je ve Francii, to je však výrazně dražší než

Ashya King trpěl rakovinou mozku. Jeho rodiče chtěli vyzkoušet
protonovou léčbu v Praze, britští lékaři je ale nechtěli pustit.
Rodiče nakonec syna v srpnu 2014 „unesli“. Dopadeni byli ve
Španělsku, ale podařilo se jim přesvědčit úřady, aby léčbu
v Praze povolily.
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Neváhejte a upečte si … DOMÁCÍ VÁNOČKU
dle receptu naší manažerky marketingu paní Halgašové.
Neprohloupíte! Zn. VYZKOUŠENO!
Jestli jste po babičce nezdědili recept na domácí stříbro jménem vánočka, vyzkoušejte tenhle.
Zaručeně se stane vaším rodinným pokladem.
…a kdo si troufnete, může zkusit plést rovnou ze šesti pramenů!
1 ½ kostky droždí

200 g másla rozpuštěného

400 ml vlažného mléka
250 g krupicového cukru
1 kg hladké mouky

2 lžíce sádla rozpuštěného
2 vejce
2 žloutky

špetka soli
nastrouhaná omytá kůra
(z 1 citronu + pomeranče)

špetka soli
hrst rozinek (předem namočených v rumu)
100 g sekaných mandlí

NEJLEPŠÍ VÁNOČKA - recept na 2 vánočky
PŘÍPRAVA 35 minut + několik hodin kynutí , 1 hodina pečení
1

Zadělejte kvásek.

Droždí rozdrobte do vlažného mléka se špetkou cukru. Nechte
10 – 15 minut vzejít na teplém místě.

nedržel tvar. Teď už rytmicky střídejte prameny zprava-zleva,
až dojdete od prostředka na konec.

2

5

Propracujte těsto.

Mouku prosijte do mísy, posolte, přidejte cukr s citrusovou
kůrou, máslo, sádlo, vejce i žloutky, rozinky, mandle (část mandlí
si nechte na posypání), vzešlý kvásek a zbylé mléko. Nejprve
všechny suroviny promíchejte vařečkou, pak hmotu vyklopte na
pracovní plochu a ručně vypracujte hebké těsto.

3

Nechte jej kynout.

Pořádně zaplést.

Vánočku otočte nezapleteným koncem k sobě a dopleťte druhou
polovinu. Vzniklý základ přeneste na plech pokrytý pečícím
papírem.
Dlaní těsto zploštěte, aby bylo místo pro druhé patro ze tří
pramenů. I to pak trochu zmáčkněte.

Těsto rozdělte na dva díly, dejte do mís, zakryjte čistou utěrkou
a nechte v teple kynout, až zdvojnásobí objem. Pak těsto vyklopte
na vál a znovu propracujte. Každou polovinu rozdělte na devět
dílů. Z těch rozválejte stejně velké prameny.

6

4

Posypte zbytkem mandlí, zpevněte kratšími špejlemi, nechte ještě
chvíli kynout na plechu a pak pomalu pečte na 160°C s dolním
i horním ohřevem asi 50 min. až hodinu.

Vystavějte základ.

Začněte splétat cop ze čtyř pramenů. Položte je vedle sebe
a uprostřed překřižte; zaplétá se vždy od prostředka, jinak by

Dejte tomu korunu.

Třetí patro vznikne stočením dvou zbývajících pramenů. Jejich
konce zasuňte úplně dospod vánočky. Nakonec ji potřete
rozšlehaným vejcem,

Zimní pobavení pro zbystření postřehu.
Která vločka z každého obrázku je jiná?

vyluštění naleznete
v příštím čísle
Proton News
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Věříme, že i vás jako nás volný překlad části básně Ulysses
od Lorda Alfreda Tennysona, který nám zaslal spokojený pacient
na adresu Nadačního fondu pro protonovou terapii
(info@proproton.cz), povzbudí do nového roku.

Ačkoli hodně je vykonáno, hodně zbývá,
i když nejsme mnohdy tak silní jako
v dávných dobách, kdy jsme pohnuli zemí
a nebem, tím čím jsme, jsme my; jeden rovný
povaze hrdinských srdcí, zesláblí někdy dobou
a osudem, ale pevní ve vůli usilovat,
hledat, najít a nevzdat se.

Hodně zdraví
a pohody
v roce 2017

Vám přeje tým
PTC

