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MUDr. Josef BAŠE, CSc.

Roztroušená skleróza zastavila mou kariéru
Na vrcholu své lékařské kariéry mu tato zlá nemoc vzala téměř všechno. Prestižní místo přednosty urologické kliniky i nově postavený dům.
S roztroušenou sklerózou se žije velmi špatně. Nejde vyléčit. „Mě toto onemocnění postihlo před 18 lety,
pak jsem ještě tři roky mohl operovat, ruce mi sloužily, horší bylo, že jsem nevydržel u operace stát. Pak
jsem padal a vše se zhoršovalo. Tato situace mně deprimovala, dokonce jsem myslel i na sebevraždu. Ale
pak jsem si řekl, že jsem si život sám nedal, tak nemám právo si ho ani brát. Jsem vděčný osudu, že nemám
poškozený zrak a mohu denně číst a když mám možnost, studuji i v angličtině“, říká dnes už vyrovnaný
pan docent Josef Baše.
Příběh pana docenta.
/příběh sepsala pracovnice PR Domova sv. Josefa v Žirči, kde klient trvale žije. Domov sv. Josefa jako první a stále jediné zařízení v ČR již 13 let poskytuje komplexní zdravotní a sociální péči lidem nemocným
roztroušenou sklerózou v pokročilém stadiu nemoci, je největším střediskem Oblastní charity Červený
Kostelec /
To bylo tak. Jednou mi zazvoní telefon a na druhé straně se ozve sympatický hlas ženy středního věku: „my
hledáme jednoho lékaře a na stránkách www.domovsvatehojosefa.cz jsme ho myslím našli. Je to MUDr.
Josef Baše, CSc. Opravdu bydlí u vás? „ ptá se radostný hlas. „ano, je u nás na trvalém pobytu, tedy bydlí
u nás“ ujišťuji ženu. Cítím z hlasu radost a jakousi úlevu, že je u cíle svého dlouhého, jak jsem se později
dozvěděla, více než dvacetiletého, pátrání. Bylo domluveno – přijedou na návštěvu Domova. A tak se také
stalo.
Zanedlouho poté se ohlašuje maminka, tatínek a dospělá dcera. Jsou svátečně oblečeni, v ruce drží spoustu
dárků. Vedu je na tolik kýžené setkání. Setkají se s člověkem, díky kterému je jejich rodina čtyřčlenná.
Pan docent sedí na vozíku u brány Domova a návštěvu předem vyhlíží. Stisky rukou a vřelá slova díků
nemají konce. Oživlé vzpomínky staré čtvrt století. Pan docent, než ho zákeřná nemoc vyřadila z práce na
urologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, pracoval jako její přednosta. Zachránil mnoho
životů. Operoval i děti ve velmi útlém věku. Nebylo tomu jinak ani v tomto příběhu. Katka Hloušková,
nyní pětadvacetiletá slečna, měla 2 měsíce, když její život visel doslova na vlásku. Prý těžká kojenecká žloutenka. Lékaři jí nedávali naději. Ale díky operaci jedné ledviny a za pět měsíců druhé, vše dobře dopadlo.
Katka sama řekla: „ Tenhle úžasný člověk, mi před 25lety zachránil život. Budu mu vděčná do konce života
a jsem moc šťastná, že jsem se s ním mohla setkat!!! Smutné na tom je, že zachránil život spoustě dalším
lidem a sám má nemoc, která nejde léčit. Zeptal se mě, zda jsem na své jizvy hrdá….tak jsem si vlastně
uvědomila, že ano…jinak bych tu už nebyla…určitě jsem v Domově sv. Josefa nebyla naposledy a budu
se moc těšit na další návštěvu, abych mu opět mohla říct, jak jsem šťastná, že jsem se na sále dostala do
jeho rukou!!!“
Na vrcholu své lékařské kariéry mu tato zlá nemoc vzala téměř všechno. Prestižní místo přednosty urologické kliniky i nově postavený dům.
Pan docent Josef Baše se zasláním příběhu a se zapojením do kampaně souhlasí.
Ulehčilo by mu život nové závěsné transportní zařízení včetně transportní sítě. (115 tis. Kč)
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