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S prvními obtížemi se pacient může obrátit na svého prak-
tického lékaře nebo přímo neurologa, event. očního lékaře. 
V další fázi plánuje neurolog pomocná vyšetření k ověření 
diagnózy či vyloučení ostatních příčin obtíží. Pokud se RS 
potvrdí, je nemocný odeslán do RS centra, kterých je v ČR 
15. Léčba akutních obtíží může proběhnout jak u neurologa, 
tak v RS centru.

V RS centru je ověřena diagnóza, eventuálně doplněna další 
potřebná vyšetření, je rozhodnuto o nutnosti zahájit léčbu, 
a ta je do 4 týdnů u nové diagnózy zavedena. Zde je pak 
také sledován jak účinek, tak nežádoucí účinky léčby, a léč-
ba je dle potřeby měněna. Jak praktický neurolog, tak RS 

Změna životního stylu  
anebo co může pacient  
udělat sám pro sebe.
Často má pacient pocit, že celá léčba je jen v rukou lékaře 
a on je pouze pasivním přijímajícím. Tak to ale je v medicí-
ně jen vzácně, ačkoli západní medicína tak může na první 
letmý pohled vypadat. V případě jakékoli chronické nemoci 
je to ale velký omyl. Aktivní (vědomý) pacient vybavený 
správnými informacemi a akceptující svou úlohu v léčeb-
ném režimu, může významně ovlivnit nejen kvalitu svého 
života, ale i průběh nemoci.

Prvním krokem na této cestě je přijetí nemoci (viz dále). 
Pak je třeba shromáždit ty správné informace, které mohou 

pacienta vést dál. Informace o nemoci, o možnostech léč-
by, o vlivu životního stylu na vznik, průběh a léčbu nemo-
ci, o významu a možnostech péče o psychickou a fyzickou 
kondici. A pak už jen stačí se rozhodnout a jednat. Jednat 
ve vlastním zájmu. Porozumět tomu, co mne nemoc může 
a má naučit.

Důležité je začít s nemocí pracovat hned. Hned na začátku. 
Jinak o návycích a postojích (často zhoubných) bude rozho-
dovat nemoc, ne–moc, ne já jako pacient v týmu se svými 
pomocníky.

Systém péče  
o pacienty s RS v ČR  
aneb Kdo mi pomůže?

centrum, může doplnit léčbu o symptomatické léky. V RS 
centru by také měla být nabídnuta jak fyzioterapie, tak psy-
choterapie, aby byl pacient podpořen ve své snaze aktivně 
a samostatně pro sebe něco udělat. V případě nutnosti soci-
álního poradenství je mu v RS centru dán kontakt na přísluš-
ného odborníka.

RS centrum tvoří tým profesionálů a pacient by si sám sebe 
měl vážit do té míry, že bude hledat pomoc či odpověď na 
své otázky vždy u odborníků.

Je nutné z naší zkušenosti důrazně varovat před neověřený-
mi internetovými informacemi a různými „chaty“, které se 
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Jakmile se pacient vzpamatuje z diagnózy, zahájí 
terapii a smíří se s nemocí, je dobré, aby se zapojil 
do některých společenských aktivit. Je prokázáno, 
že pacienti s RS, kteří věnují část svého volného 
času charitě, laické podpůrné organizaci a spiritu-
alitě, mají i po letech vyšší kvalitu života a menší 
invaliditu.

Pracovní 
a volnočasové aktivity
Kromě omezení nadbytečného stresu není důvod při stano-
vení diagnózy RS ve většině případů měnit pracovní zařaze-
ní či volnočasové aktivity. Obecně doporučujeme vyhnout 
se jen nadhraniční zátěži. Moderní léky mají za cíl udržet 
pacienta v běžných životních aktivitách. Úvahy o invalid-
ním důchodu nejsou v tomto období nutné.

často tváří jako zkušení rádci, ale pro mnoho pacientů již 
znamenaly propad do zbytečné a těžké deprese, ztrátu mo-
tivace, nedůvěru k profesionálům a propad do role „oběti“.

Často tohoto „černého Petra“ převezme v dobré víře a sna-
ze někdo z rodinných příslušníků a způsobí více škod než 
užitku. Proto jsou užitečné akce pořádané pro rodinné pří-
slušníky, kde tito mají možnost korigovat své „zaručené“ 

informace a zázračné, zaručeně přírodníléčebné prostředky 
s odborníky. 

Někdy se pacient nebo rodinný příslušník obává svěřit léka-
ři. Snadno může využít i kontaktu zkušené RS sestry, která 
má příslušné vzdělání a je schopna posoudit, který problém 
je nutno konzultovat s lékařem.

Těhotenství
Mělo by být vždy plánované, a to po alespoň roce stabi-
lizace choroby. Délka kojení a rychlost návratu k původní 
léčbě je věcí individuální diskuze pacientky s odborníkem 
v RS centru.
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Každodenní péče o tělo i o duši je dnes (nebo by měla 
být) už samozřejmým standardem životního stylu každého 
z nás. Nemoc neznamená, že již nic ne–můžeme či nesmí-
me. Naopak. Ne–moc nás odkazuje k tomu, na co se máme 
ve svém životě – těle – duši soustředit, co volá o pomoc. 
Dobrou péčí o sebe a laskavým a aktivním přístupem ke své 

nové životní situaci je možné pozitivně ovlivnit průběh ne-
moci a kvalitu celého dalšího života. Přestože jste v rukách 
profesionálních zdravotníků, váš aktivní přístup k léčbě je 
tím nejdůležitějším léčebným faktorem. Farmakoterapie 
a další terapeutické postupy nebudou dostatečně účinné bez 
vaší vnitřní motivace.

PROČ O SEBE ZAČÍT PEČOVAT  
HNED OD ZAČÁTKU?

Zdá se, že RS pacienti, kteří byli zvyklí pravidelně cvičit již 
v období před onemocněním nebo začali ihned v jeho počá-
teční fázi, mají méně obtíží v prvních letech po vypuknutí 
onemocnění. Zřejmě to může být způsobeno lepší fyzickou 
kondicí. Podobně jako více mentálně náročnějších volnoča-
sových aktivit v předchorobí a na začátku onemocnění vede 
k lepšímu stavu kognitivních funkcí. 

Stejně důležitý význam má i pravidelná, vhodně vedená 
psychoterapeutická péče. Základním cílem psychoterapie 
u pacientů s RS je vést je k tomu, aby se naučili využívat 
možností a zdrojů, které mají, ke kvalitnímu a smyslupl-

nému životu. Podstatná je motivace k tomu, aby se naučili 
s nemocí žít, dokázali snášet obtíže, které s sebou nemoc 
i léčba přinášejí. Důležitým úkolem terapie je udržet paci-
entův zájem o všechny oblasti jeho života. Pomoci vytvořit 
a podporovat jeho spolupráci s léčebným týmem. Některé 
zahraniční studie prokázaly, že vhodně vedenou psychote-
rapií (konkrétně kognitivně behaviorální terapií) došlo ke 
snížení počtu zánětlivých ložisek na magnetické rezonanci.
V různých fázích onemocnění se mění důležitost jednotli-
vých terapií. Mějte však na paměti, že umělé rozdělování 
duše od těla je nepřirozené. Tělo a duše se navzájem výraz-
ně ovlivňují a je potřeba na nich pracovat současně.

PÉČE O TĚLO A DUŠI
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