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Pro mnohé nově diagnostikované pacienty je matoucí fakt, 
že i při relativně nevýrazných či momentálně nepřítomných 
problémech je nutná kontinuální léčba.

Zmíněný kruh začíná pocity velkého zklamání a rezigna-
ce, které bývají spojeny se sníženou fyzickou aktivitou. 
Postižený jedinec má pocit, že vše je ztraceno a nic nemá 
smysl. Dostává se do psychického i fyzického útlumu. 
Tato fáze přináší skutečný úbytek sil a prohloubení úna-

FYZIOTERAPIE

vy, která ho nutí k další nečinnosti a odpočinku. Tímto 
se ovšem nadále snižuje stav jeho kondice i fyzických sil 
a kruh se uzavírá, přičemž je dále potencován stavy úz-
kostí a depresí. Protože únava patří u pacientů s RS mezi 
nejobtížnější problémy, vše se dále komplikuje a roztáčí 
stále rychleji do spirály dalších obtíží. Pohybová aktivi-
ta a psychoterapie je prostředkem k obnovení kondice 
a může zabránit negativnímu vývoji.

Pohyb je přirozenou 
potřebou každého z nás

Bludný kruh 
inaktivity

NEMOC
— strach — 

— rezignace — 
— nedůvěra v sebe — 

fyzická inaktivita skutečný úbytek sil

únava

snížená kondice

únava
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 — Informace, že pohyb pacientům s RS škodí, nejsou 
pravdivé. Škodí pouze extrémní nadměrné  
přetěžování.

 — Zkuste se zamyslet, jaké sportovní nebo volnočasové 
aktivity máte rádi. 

 — Nebojte se poradit se svým lékařem či fyzioterapeu-
tem, co pro vás bude vhodné a jaké jsou zvláštnosti 
cvičení u RS. 

 — Začněte co nejdříve! Čím déle to budete odkládat,  
tím těžší to bude. 

 — Požádejte někoho blízkého, aby šel (alespoň  
z počátku) sportovat s vámi. 

 — Do pohybových aktivit můžete zapojit celou rodinu 
a zažít spoustu hezkých společných chvil. Na druhou 
stranu může být cvičební lekce čas vyhrazený pouze 
a jenom vám a nikdo nemá právo vás rušit nebo vám 
to vyčítat. Myslete na sebe! 

 — Udělejte ze cvičení železný zvyk, jako je např.  
samozřejmé, že si vyčistíte zuby. 

 — Péče o tělo vám pomůže ulevit i na duši. 
 — Po cvičení se vždy pochvalte. 
 — Zkuste vymyslet třeba jen jeden důvod, proč to  

půjde, než ztrácet čas vymýšlením mnoha důvodů, 
proč to nejde. 

 — A to nejlepší na závěr: Vyplaveným endorfinům  
a pocitu radosti po cvičení se málo co vyrovná!

Některá RS centra mají svého fyzioterapeuta. Pokud ne, 
hledejte profesionální fyzioterapeuty, ideálně se zkušenost-
mi s neurologickými pacienty.

Kde se můžete 
inspirovat
Komplexní fyzioterapeutický pohled pro pacienty 
s roztroušenou sklerózou. (Mgr. Anna Steinerová,  
MUDr. Martina Kövári; Grifart, Brno, 2012)
Příručka + DVD pro pacienty, která přináší základní 
informace o RS a možnostech její léčby z rehabilitačního 
hlediska. Praktický průvodce pro každodenní pohybový 
režim.
Pilates a jóga (nejen) pro pacienty s roztroušenou 
sklerózou. (adVitam, 2015)
První část obsahuje sérii cviků, které vychází u pilatesovy 
metody, druhá lekce jsou základní cviky z jógy. Možnost 
objednání na adrese: AD VITAM, o.p.s., Brněnská 432, 
679 71 Lysice, email: pjadvitam@seznam.cz,  
SMS: +420 725 998 628. Cena DVD je 100 Kč za kus.
Spolu to zvládneme. 
DVD pro nově diagnostikované pacienty. K dispozici v RS 
centru na Karlově náměstí, v Unii Roska a v RS centru 
Ostrava. Ukázka z DVD na www.prvnikrok.cz
Cvičení při roztroušené skleróze I, II, III. (Martin 
Hrabovský, PeaDr. Petr Tlapák, Mgr. Lucie Suchá,  
Mgr. Renáta Větrovská, Mgr. Klára Novotná)
Volně dostupné na youtube nebo možnost objednání na 
lucka.sucha@email.cz
Cvičení při roztroušené skleróze II aneb Domácí 
tělocvična. (MUDr. Blanka Keclíková, Mgr. Lucie 
Keclíková; SMS – sdružení mladých sklerotiků, 2009)
Příručka + DVD pro pacienty, pokračování předchozí 
publikace, opět ve spolupráci pacientů a fyzioterapeutů
Objednávejte na www.mladisklerotici.cz
Cvičení při roztroušené skleróze. (Bc. Lucie Keclíková, 
Mgr. Renata Šupová, Bc. Petr Řezníček; SMS – sdružení 
mladých sklerotiků, 2007, 2008)
Objednávejte na www.mladisklerotici.cz
Příručka + DVD pro pacienty připravená ve spolupráci 
lidí s diagnózou RS a fyzioterapeuty vyškolenými na RS
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