projekt MÁMA ROKU

Lucie

Cingrošová
dětská onkoložka,
zakladatelka projektu
Můj nový život

P

ůvodně se chtěla stát
kardioložkou, ale jen
na dětské onkologii
v Motole pro ni bylo
místo na plný úvazek. O onkologii
uvažovala ale už v době, kdy se
s rakovinou léčila její babička.

Čím je její práce výjimečná
Často se setkává s otázkou, jak může
pracovat v tak depresivním prostředí.
„Někdy stačí jen říct jméno naší
kliniky, a mezi známými se rozhostí
ticho,“ říká Lucie. Její recept, jak
takovou zátěž přežít, je dávat si malé
cíle. To znamená ulevit od bolesti,
horečky, zvracení po chemoterapii.
A navíc – oproti době před 50 lety,
kdy na rakovinu umíralo 97 %
dětí, se jich dnes podaří úspěšně
vyléčit kolem 83 %. Jejich léčba není
jednoduchá ani bez bolesti či smutku,
ale rodiče i děti jsou podle Lucie
obdivuhodnými bojovníky.
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Projekt Můj nový život
Jeho hlavním cílem je osvěta široké
veřejnosti, tedy připomenutí, že
i na takovou diagnózu by rodiče
a pediatři měli myslet. A také chce
ukázat, že i onkologicky nemocné děti
se dokážou radovat. Od roku 2010
připravuje s fotografkou Kamilou
Berndorffovou výstavu fotek svých
pacientů. Uvidíte na nich sice děti bez
vlasů, s amputovanými končetinami,
ale zato veselé a šťastné, protože i díky
projektu mohou jezdit na tábory,
nechat si malovat na obličej, zúčastnit
se koncertu Tata Bojs nebo tvořivých
dílen. Zkrátka také ony mají své
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Kvůli své profesi dětské onkoložky
si vážím doslova každého dne, kdy je
Marian zdravý a v pohodě. Jeho zdraví
vnímám jako dar.

sny a koníčky. Výstava putuje
po osmi českých městech, v nichž
jsou pracoviště dětské hematologie
a onkologie. Paralelně pokračuje
i miniverze výstavy, se kterou Lucie
a její kolegové a pacienti objíždějí
školy a pořádají besedy s dětmi.
Více informací najdete na www.
mujnovyzivot.cz.

Proč Betynka
vybrala právě ji?

Ani těhotenství lékařku nezastavilo
ve spuštění charitativní výstavy
a i po porodu dokázala projekt
skloubit s mateřstvím.
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Co se změnilo s příchodem
syna Mariana
V říjnu 2011 se Lucii narodil syn
Marian a hned dva týdny nato
skládala mladá lékařka atestační
zkoušky. Zatím na klinice ještě
neslouží, zato se naplno věnuje
projektu. „Na vernisáži výstavy
ve Staroměstské radnici už byl
Marian jako půlroční miminko.
Snažím se to brát tak, že jsem
před narozením syna rozjela něco
důležitého a smysluplného, čeho se
jen kvůli němu nechci vzdát. Zatím
se mi daří skloubit obojí.“
Za rok se Lucie plánuje na kliniku
vrátit, její současná práce se teď točí
hlavně kolem projektu, do kterého se
zapojuje čím dál víc lidí. 
■

Hlasování začne po zveřejnění příběhů všech deseti nominovaných žen.

