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EDITORIAL

Karin Řeháková, která působí jako psychoterapeutka v MS centru Fakult-
ní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a její práce je podpořena 
Nadací Jakuba Voráčka, je zkušená psychoterapeutka, která pomáhá 
pacientům s RS již několik let. Povídaly jsme si spolu o různých rovinách 
života s RS. O zdravém sobectví. O tom, jak RS přinášející velkou změnu 
dává člověku šanci překládat si svůj život tak, aby ho žil více podle svých 
představ. Přiznejme si, že než se toto stane, projde si pacient docela 
intenzivním procesem. Taková cesta je obvykle provázena spoustou 
emocí, kterým se mnozí z nás bojí věnovat pozornost. Může to být ale 
očistný proces, při kterém se člověk zbaví toho, co mu podráží nohy  
a objeví to, co mu dává sílu.

Od některých pacientů, kteří mají RS už déle slý-
chám, že RS jim dala příležitost dělat to, co chtějí. 
Setkáváte se i vy s tímto náhledem při své práci  
s pacienty?
Ano. Od počátku léčby je důležité, jakým způ-
sobem pacient přijme fakt, že RS vstoupila do 
jeho života. Pokud RS přijme jako výzvu něco 
změnit, začne používat tzv. zdravé sobectví, za-
čne se sám sebe ptát: Co potřebuji? V čem je 
mi dobře? Co by mě bavilo? Tak si myslím, že 

nejen RS, ale jakákoliv vážná diagnóza, může 
přinést pacientovi novou kvalitu do života.

To bývá  výsledkem  dlouhodobého procesu. Na 
počátku je ale obvykle vyděšený člověk, který si  
s tím vším neví rady. Může v tomto prvním obdo-
bí pacientovi ulehčit situaci spolupráce neurologa  
s psychoterapeutem?
Spolupráce neurologa a psychoterapeuta může 
být velmi užitečná. V prvé řadě se ale musí-
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Život jako skládačka

Když vstoupí do našeho života 

RS nebo jiná změna, můžeme se 

podívat na to, co už nám neslou-

ží, a to opustit. Zjistíme také, co 

je cenné, a to si necháme a při-

dáme k tomu nové kousky. Jako 

kdybychom skládali své nové ži-

votní puzzle nebo vitrážové okno. 

Jsou i ti, kdo říkají, že nakonec 

se jim podařilo poskládat život 

tak, že v některých aspektech žijí 

kvalitnější život. Jak se to dělá? 

O tom jsme si povídali  

s lékaři, odborníky i pacienty. 

Snad v těchto rozhovorech  

naleznete i vy inspiraci.

Hodně sil vám přeje 

Šárka Pražáková

Život jako 
skládačka



me pacienta zeptat, zda nám dovolí někte-
ré informace sdílet. Je-li tomu tak, může 
mi neurolog například dát vědět, že ke 
mně posílá pacienta, který je ve fázi po-
pření. Nechce se RS zabývat, nechce ře-
šit, proč tato nemoc přišla, jak to souvisí  
s jeho životními scénáři apod. Zároveň ale 
je mu po psychické stránce špatně, a proto 
přijde ke mně. K takovému pacientovi je 
třeba přistupovat jemně, opatrně, dát mu 
čas, aby tuto velkou životní změnu vstře-
bal. Samozřejmě i pokud nemám nějaký 
náhled od neurologa, jsem jako psychote-
rapeut dostatečně zkušená a kompetentní, 
abych podle různých signálů rozpoznala, 

jak do hloubky mohu s pacientem praco-
vat. Je zkrátka důležité respektovat to, s čím 
pacient přichází. Obvykle mají lidé potíže 
se spánkem, řešíme tedy spolu tento pro-
blém. Učím klienty různé relaxační a jiné 
techniky ke zlepšení spánku. Je-li to hodně 
špatné, mohu navrhnout i spolupráci s psy-
chiatrem, který může doporučit vhodnou 
medikaci. Po čase, když ke mně pacient 
získá důvěru, mohu s ním pomalu rozklí-
čovat, proč vlastně RS přišla, co mu přináší, 
co ho čeká. Reakce, že se člověk zablokuje 
a dělá, že „nemoc tu není“ je docela častá  
a každému trvá jinak dlouho, než se otevře  
a přijme, že to tak je.

Na počátku si většina pacientů projde emocemi 
jako je vztek, smutek, strach. Jak můžete paci-
entovi pomoci vy, jak může vypadat spolupráce 
s neurologem a co musí udělat sám pacient?
Myslím, že role jsou jasně rozdělené. Neuro-
log se stará o tělo, o léčbu. Psychoterapeut, 
jak já to chápu, by zde měl být od toho, aby 
lékař nedělal dvě profese najednou. Kaž-
dý pacient do ordinace přináší svůj příběh  
a hledá i v tomto ohledu pomoc u lékaře. 
Má-li neurolog možnost odkázat pacien-
ta na psychoterapeuta, rozváží se mu ruce  
a má více času na to, co je pro něj priorita, 
tedy dát pacientovi nejlepší léčbu. Se mnou 
se pacient může podívat na své spouštěče  
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nemoci, na životní scénáře, které jsou pro 
něj nějakým způsobem nevyhovující, škod-
livé, protože evidentně ho tělo tímto způso-
bem zastavilo uprostřed životní cesty.

Jak by optimálně mohla vypadat spolupráce 
neurologa a psychoterapeuta?
Opět musím předestřít, že jsou pacienti, 
kteří nemají problém se sdílením informací 
mezi mnou a neurologem. Někteří si to ale 
nepřejí, protože spolu řešíme citlivá témata, 
o kterých není lehké mluvit.

Vraťme se ještě k počátečním pacientovým 
obavám. Co pro něj mohou udělat odborníci  
a co může, ba někdy musí pacient udělat 
sám?
To nejdůležitější je vždy na pacientovi. Já 
jsem takový průvodce. Směřuji pacien-
ta, doptávám se, nějakým způsobem toho 
člověka naviguji, aby byl schopen náhledu 
na svůj životní scénář. Často spolupracuji  
i s rodinou pacienta, často je důležité zabývat 
se dynamikou vztahů v celé rodině. Protože 
chce-li pacient změnu a dělat věci tak, aby to 
jeho zdraví a kvalitě života více prospívalo, 
může být pro něj těžké prosazovat změny v 
prostředí, kde po něm rodina chce, aby do-
držoval léta zavedená, pro něj však už ne-
funkční pravidla. Ve druhé rovině klientům 
nabízím různé techniky, které mu mohou 
výrazně pomoci. Jsou to relaxační techniky, 
gestalt terapie, hodně také pracuji s Pesso-
-Boyden přístupem, kde se mapuje pět zá-
kladních lidských potřeb a zkoumáme jejich 
nasycení. Používáme k tomu zástupné před-
měty a hledáme díry na mapě života, které 
pak společně s pacientem zkusíme naplnit. 
Díky tomu si člověk uvědomí, že má různá 
citlivá místa a umí s těmito situacemi lépe 
zacházet. Například přestane vyžadovat od 
partnera chování a jednání, které přísluší ro-
dičům. Zjednoduším-li to, ženám se někdy 
stává, že chtějí od svého partnera slyšet to, 
co jim v dětství měl říci otec. Pro partnera 
to může být velmi matoucí a zatěžující. Zku-
šenost z primární rodiny si vlečeme celým 
životem. A někdy nevědomky stále ještě bo-
jujeme se svými rodiči, akorát že na jejich 
místě často stojí náš partner a vznikají tak 
zbytečné konflikty.

Zmínila jste se o metodě Pesso-Boyden, co je 
těch základních pět potřeb nasycení? 
V první řadě je to potřeba místa, jak v sym-
bolické, tak i fyzické rovině.  Pak je to po-
třeba sycení. Dále potřeby ochrany, bezpečí, 
podpory a limitů. Každé toto téma má něko-
lik podtémat, spolu s pacientem se díváme 
jak na praktickou stránku, tak se pohybu-
jeme i v symbolické rovině. Pohled na tyto 

aspekty života může v pacientovi probudit 
spoustu emocí, které si až dosud nedovo-
lil prožít. Metoda Pesso-Boyden například 
nabízí přímou konfrontaci, kdy se pracuje  
s představou ideálních rodičů a ideálních 
dětí. Všichni víme, že neexistuje ideální dítě 
ani ideální rodič a během našich sezení kli-
ent tvoří věty, které v určitých situacích potře-
boval slyšet od rodičů nebo naopak od svých 
dětí a zároveň si vybavuje i situace, které mu 

způsobily nějaké trauma. Díky této metodě 
se klient učí sám se sebou laskavě promlou-
vat a dát si to, co nedostal.

Vlastně se klient může takto sám dosytit, aniž 
by to vyžadoval od těch, kterým to nepřísluší?
Ano, přesně. To je právě to, co dělá velký 
problém v partnerských vztazích, protože 
my třeba potřebujeme „dotatínkovat“ nebo 
„domaminkovat“, a když je náš manžel či 

manželka zdravý člověk, tak nechápe, co po 
něm chceme. Naši partneři předpokláda-
jí, že mají doma dospělého partnera. Díky 
tomu může v partnerství nastat složitá situ-
ace. Jednou z možností jak „dokrmit“ to, co 
jsme nedostali v dětství, je naučit se mluvit  
a jednat se sebou laskavě.

Jaký vliv může mít tento „úklid“ ve vztazích 
na pacientovu léčbu? Chápu-li to dobře, 
vztahy tvoří takové základy našeho života.
Myslím, že to je klíčové. Život pacienta do-
stane novou kvalitu, protože odhodí  břeme-
no, které až doposud nesl a najednou se mu 
otevře svět té pravé dospělosti. Objeví svo-
bodu, že si vše může zařídit tak, jak on po-
třebuje. Může odložit scénáře, které se mu 
neosvědčily, které si přinesl ze své primární 
rodiny. Může si vytvořit vlastní scénář, tako-
vý, ve kterém je mu dobře.

RS tedy, byť velmi razantním způsobem, 
může člověku ukázat, co mu v životě slouží 
a co ne?
Přesně tak. Může to být ohromný životní 
restart.

Myslím, že je zde ale určitý paradox. Na jed-
né straně se má člověk zastavit, na straně 
druhé ho ale život nutí řešit běžné praktické 
věci. Co s tím?
Ono to jde ruku v ruce. Když se řeší prak-
tické věci, vynoří se obvykle to, co doposud 
spalo v emocionální rovině. Nedá se to moc 
oddělit. Ono se to všechno prolíná.

Vyčistí-li člověk své pole emocí, může mu to 
pomoci řešit i ty praktické věci?
Ano, přesně tak.

Jak můžete ještě pomoci pacientovi? Mám 
dojem, že mezi pacienty je hodně těch, co 
jsou zaměřeni na výkon?
Snažím se, aby klient získal náhled na to, ja-
kým způsobem se vyčerpává a přečerpává. Je 
velmi důležité, aby začal své tělo více vnímat. 
Těmto lidem kreslím symbol obráceného 
sněhuláka.  Tělo, v této symbolické rovině, 
je malá koulička, kterou si začneme uvědo-
movat, až když se objeví první symptomy ne-
moci. Zatímco ta největší koule, hlava, je za-
hlcená tolika myšlenkami, že lidé přestanou 
vnímat, jak se cítí jejich duše a tělo. Snažím 
se tyto lidi vést k tomu, aby se svého těla čas-
těji ptali jak se má, jak se cítí. Je to podle mě 
naprosto klíčová věc pro úspěch léčby. Tento 
typ pacientů si začne své tělo uvědomovat, 
až když je daleko za svými limity. Zásadní 
je, aby si začali určovat priority, kam chtějí  
a mohou svou energii investovat a kam už 
ne.
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Od počátku léčby je 
důležité, jakým způ-

sobem pacient přijme 
fakt, že RS vstoupila 

do jeho života. Pokud 
RS přijme jako výzvu 
něco změnit, začne 
používat tzv. zdravé 
sobectví, začne se 

sám sebe ptát: Co po-
třebuji? Tak si myslím,  
že nejen RS, ale jaká-
koliv vážná diagnóza 
může přinést pacien-
tovi novou kvalitu do 

života.



Slyšela jsem od některých pacientů, že si vybí-
rají z toho, co chtějí udělat či zažít, a to na-
opak prožijí naplno. Dává vám to smysl?
Dává mi to smysl. Protože když si něco vybe-
ru z celé hromady činností, tak tomu mohu 
věnovat větší pozornost, větší péči, než když 
ošetřuji celou kupu věcí.

Někdy je pro lidi těžké pojmenovat, co jim krade 
energii. Může jim pomoci kreslení obrázků, sym-
bolů a další různé techniky?
Samozřejmě. Jsem i arteterapeut, takže při 
práci s klientem často používám různá zná-
zornění nebo imaginace. Opět je důležité, 
aby si člověk uvědomil své priority. Starší 
pacienti mívají staré rodiče, kteří potřebu-
jí péči. A ten „RSkový“ scénář je nutí přes 
vlastní limity do posledního dechu poslou-
žit, což je ale kámen úrazu. Obvykle se je 
snažím korigovat a ptám se jich: „Kdyby to 
nebyli vaši rodiče, do jaké míry byste jim po-
máhali?“ Je to jedno velké téma, které nelze 
zjednodušovat. Zde bojuje zdravý rozum se 
schopností náhledu, co mohu a nač už ne-
mám sílu. „Jsem strašně vyčerpaná, ale je to 
máma.“

Mohou tam hrát roli různé scénáře manipulace 
a citového vydírání? 
To je velmi časté. Obvykle vysvětluji klien-
tům organické změny na mozku stárnou-
cích lidí. Mění se role, děti se stávají rodiči 
svých rodičů, kteří začínají být sebestřední, 
sobečtí apod. Připomínám pacientům, že 
mají vážnou diagnózu a mají ještě svůj život 
před sebou. Samozřejmě mohou své rodiče 
doprovodit, posloužit jim, ale do úrovně, 
která neničí jejich zdraví.

Hodně jsme zde mluvili o péči, kterou potřebuje 
pacient dát sám sobě. Aby člověk mohl o sebe 
pečovat, musí mít na to peníze. Například ani 
psychoterapie není hrazena z pojištění. Pomá-
háte klientům podívat se i na téma, jak získat 
finanční stabilitu?

Ano. Někteří klienti dojdou i k poznání, že 
by jim částečný invalidní důchod pomohl. 
Tam, kde je to namístě, jim to i já doporučuji 
a pomáhám jim zbavit se psychického bloku 
přijmout status invalidy. Vysvětluji jim, že 
je to jedna z možností, jak si snížit úvazek 
a setrvat v práci co nejdéle. Pacient nemu-

sí odejít z práce, která ho baví, ale invalidní 
důchod mu pomůže dorovnat úvazek. Je to 
výhoda i pro zaměstnavatele, protože člověk, 

který je zapracovaný, je pro zaměstnavatele 
větším přínosem, než někdo, kdo se to musí 
nově učit.

Jak vás tak poslouchám, ať už jsme mluvili  
o vztazích, o prioritách, o profesi... Dalo by se
zjednodušeně říci, že to vše je o tom naučit se
mít se rád?
Samozřejmě, to je základním cílem psy-
choterapeutické práce, uzdravení z pohledu
psychoterapie.

Život dnes obecně přináší rychlé změny, které 
většinu lidí znejisťují. Může RS některé paci-
enty naučit lépe tuto nejistotu zvládat? Díky 
tomu, že ví, co jsou jejich životní priority  
a obecně se dovedou zastavit a vychutnat si 
přítomný okamžik?
Teď mi připomínáte zkušenosti lidí, kteří se 
dozvěděli daleko těžší diagnózu než je RS. 
Některým zbývalo pouze pár měsíců života. 
Často v jejich příbězích zaznívá, že právě tyto 
měsíce prožili plněji než roky předtím. Byla 
to nejplněji prožitá část toho života, protože 
si uvědomili hodnotu času. RS je diagnóza, 
která se dá léčit. Donutí člověka se zastavit. 
V první řadě je to o výzvách „stůj-přemýšlej-
-měň“. Pak přijde druhá fáze přeměny, tedy
přehodnocení, přeskládání žebříčku priorit.
Pro pacienty bývá velmi traumatizující, že
jim nikdo neřekne, co bude za tři roky, za
pět let. Já se jim snažím ukázat jiný úhel po-
hledu. To, že vám nikdo není schopen říci,
jak to s vámi za několik let bude, lze vnímat
i jako pozitivní skutečnost. Pacientův zdra-
votní stav může být spoustu let stabilizova-
ný, RS se může zastavit, vývoj nových léků
jde stále kupředu, spousta věcí, o kterých
dnes nevíme, se může změnit. Ta nejistota
má v sobě i pozitivní stránku. Je tam obrovs- 
ká šance dát životu novou kvalitu. A záleží
jen na člověku, jak se k tomu postaví.

Stránky terapeutky: www.karinrehakova.cz

JINÝ ŽIVOT 5

Telefonní informační linka pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Pro všechny, kteří trpí touto nemocí, jsme připravili novinku – bezplatnou telefonní linku, na které se můžete informovat  
o řešení problémů spojených s touto diagnózou, především jak zvládat pravidelnou aplikaci injekčních léků, řešení nežádoucích
účinků atd.
V čase od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny vám poradí, pokud to bude v jejich silách, jedna z našich odborných poradkyň, které
mají několikaleté zkušenosti s podporou pacientů s RS. Mimo tuto dobu můžete na této lince zanechat svůj vzkaz a poradkyně
se s vámi spojí v následující pracovní den, pokud to bude možné.

Často je důležité za-
bývat se dynamikou 
vztahů v celé rodině. 

Chce-li pacient změnu 
a dělat věci tak, aby to 
jeho zdraví a kvalitě 

života více prospívalo, 
může být pro něj těž-
ké prosazovat změny 
v prostředí, kde po 

něm rodina chce, aby 
dodržoval léta zave-

dená, pro něj však už 
nefunkční pravidla.
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Schodiště s nestejně 
vysokými schody
Paní Blanka má diagnostikovanou RS necelý rok, ale je dost možné, že se její nemoc ohlásila už dříve. Jak to 
tak ale někdy u této nemoci bývá, magnetická rezonance a další vyšetření RS neprokázaly. Život jí pod nohy 
hodil nejeden klacek, který musela překročit. Chvílemi to vypadalo, že jí tyto překážky nohy podrazí, ale na-
konec to zvládla. Když se dozvěděla, že má RS, tak se jí ulevilo. Konečně vše, co se jí v životě dělo, zapadlo 
do sebe, začalo dávat smysl a vytvořilo pro ni srozumitelný obraz.

Slyšela jsem, že když jste se zhruba před rokem 
dozvěděla, že máte RS, tak se vám spíše ulevilo. 
Je to tak?
Ano. Konečně jsem zjistila, co zřejmě způsobilo 
mé několikaleté zdravotní potíže. Mohla jsem si 
o tom všechno nastudovat a zjistit, co se s tím 
dá dělat. Když vím, co se děje a vím co s tím, 
tak mě to uklidňuje. Moje zdravotní problémy 
začaly, když jsem v 18 letech dostala infekční 
mononukleózu, po ní jsem byla hodně unavená. 
První ataku nemoci jsem, zpětně odhaduji, měla  
v roce 2002, kdy jsem přestala vidět na jedno oko 
a skončila jsem v nemocnici. Když mě propusti-
li, měla jsem pocit, že nemohu vůbec nic. Byla 
jsem unavená, nemyslelo mi to, psychicky jsem 
se cítila bídně. Ještě chvíli jsem zkoušela pracovat  
v náročné práci, ale nic se mi nedařilo. Nakonec 
jsem zůstala doma. V té době se poprvé vynořilo 
podezření na RS, protože ale nález na magnetic-
ké rezonanci a další vyšetření nic neprokázaly, 
usoudili lékaři, že se jedná o depresi. Na neurolo-
gii jsem ještě dostala informaci, že další sympto-
my by se mohly ohlásit po porodu prvního dítěte.

Začala jsem chodit na psychiatrii a řešit depresi.
Ohlásila se nějak RS poté, co se vám narodilo prv-
ní dítě?
Když se mi narodil syn, čekala jsem, co se stane. 
Nestalo se vůbec nic. Bylo to nejaktivnější období 
mého života. Díky synovi jsem si zlepšila kondici. 
Byl docela plačtivé dítě, když jsem chtěla, aby se 
utišil nebo usnul, musela jsem s kočárem chodit. 
Denně jsem tak nachodila třeba patnáct kilomet-
rů dopoledne a patnáct odpoledne a vůbec mě to 
nezatěžovalo. Po porodu dcery to bylo ale jiné. 
Cítila jsem se opět velmi unavená, ale nepřiklá-
dala jsem tomu velkou důležitost. Připadalo mi 
to přirozené. Starala jsem se o dvě děti, opět jsem 
pracovala na plný úvazek, užívala antidepresiva, 
tak se nebylo moc čemu divit. Bylo to ale jedno  
z nejtěžších období mého života. Dcera se naro-
dila v roce 2012, dva roky nato jsem dostala zánět 
do celého těla a kdybych nepřišla včas do nemoc-

nice, tak jsem mohla i umřít. Nějak jsem se z 
toho „vyhrabala“. Samozřejmě v té době jsem už 
zůstala doma na mateřské dovolené. Souběžně se 
totiž ukazovalo, že léky na depresi mi nezabírají 
tak, jak mají a lékařka na psychiatrii usoudila, že 
mám jinou diagnózu, a to nikoliv depresi, ale bi-
polární poruchu, tedy maniodepresi. Změnila mi 
léky, ale zapomněla mě upozornit, že se po těchto 
lécích přibírá. Nabrala jsem třicet kilo. Z odbor-
né literatury jsem vyčetla, že to způsobují tyto 
nové léky na bipolární poruchu. Když jsem opět 
navštívila onu lékařku na psychiatrii, podivila se, 
že jsem tlustá, a že je to divné. Tak jsem změnila 
psychiatra a vše se upravilo. Poučení z toho pro 
mě plyne, že jsem pozorná k tomu, co mi lékař 
říká. Musím mít pocit, že mu mohu věřit.
 
Zůstala jste po těchto zdravotních trápeních 
doma?
Ne, rozhodla jsem se vrátit do práce a zjistila 
jsem, jak je těžké se pro ženu se dvěma dětmi 
opět vrátit na pracovní trh. Vystřídala jsem tři 
zaměstnání, včetně pracovnice v call centru  
a zpětně jsem za to velmi vděčná. Mimo jiné 
jsem o sobě zjistila, že když je třeba, dokáži se 
naučit téměř cokoliv. Velmi to prospělo mému 
sebevědomí.

Jak se znovu ohlásila RS?
Před necelým rokem mě začalo pálit tělo od pasu 
dolů a skončila jsem ve Fakultní nemocnici na 
Vinohradech v Praze na kapačkách. Jak mě léčili 
kortikoidy, tak jsem nemohla spát a hledala jsem 
různé informace, co by mi tak mohlo být. Samo-
zřejmě, že jsem si četla i o RS, když na ni jednou 
lékaři měli podezření, a přišlo mi, že mé zdra-
votní potíže by mohly na RS ukazovat. V té chvíli 
vstoupil do dveří pan doktor s výsledky vyšetření. 
Nedalo mi to a řekla jsem mu o informacích, kte-
ré jsem si přečetla, a co si o tom myslím a on 
mi povídá: „Vidíte, vy jste to všechno dobře shr-
nula, takže vám nemusím nic moc vysvětlovat, 
výsledky skutečně ukazují, že máte RS.“ A mně 

se ulevilo. Zaprvé se vysvětlily mé návaly únavy, 
nemusím už řešit, že jsem „líná“, i zdravotní 
potíže psychického rázu nemusí být, ale mohou 
být symptomem RS. Ostatně nyní, v posledním 
RS Kompasu, jsem četla hodně podobné příběhy 
tomu mému. Ale vrátím-li se ještě k těm prvním 
dnům. Nyní už chodím do MS Centra, kde jsem 
v péči neuroložky, která mě léčí, jak je potřeba.

Protože se pacienti s RS potýkají někdy i s depresí, 
nebo jinými psychickými problémy a také únavou, 
je to pro ně hodně těžké. Jak jste to řešila vy, navíc 
se dvěma dětmi?
Když mě postihly ty největší problémy, děti už 
byly naštěstí větší. Tedy jsem si s nimi mohla 
nastavit nějaký režim. Když šly po obědě spát, 
odpočívala jsem také, načetla jsem si toho hodně  
o maniodepresi, a když jsem cítila, že na mě jde 
ta agresivní fáze, tak jsem třeba odešla do auta, 
tam jsem to zvládla a vrátila jsem se. Šlo o to, 
abych to „neházela“ na děti.

Někdy od pacientů slyším, že jim RS i něco dala, 
že v některých aspektech žijí kvalitnější život. Je 
to tak i u vás?
Je to tak. Víte, to všechno, co se mi dělo, jsou 
takové dílky skládačky, které mi po sdělení dia-
gnózy RS zapadly na své místo. Už vím, co se 
se mnou celou dobu dělo a proč. A vím, co se 
s tím dá dělat. I když jsem si přečetla, že podle 
lékařů deprese může, ale nemusí být příznakem 
RS, můj pocit je, že moje potíže byly symptomy 
této diagnózy.

V čem je váš život dnes jiný, možná kvalitnější?
Naučila jsem se říkat ne všemu, co mi nedělá 
dobře. Naučila jsem se nahlas mluvit o tom, co 
chci a co nechci, tohle je mi příjemné, a to ne. 
Komunikace je velmi důležitá, nejen při téhle 
diagnóze. Například dříve k nám mohl kdoko-
liv přijít bez ohlášení, ať už se nám to hodilo, 
či nikoliv. Dnes je to tak, že jsem svým blízkým  
i kamarádům vysvětlila, že k nám na návštěvy 
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Schodiště s nestejně 
vysokými schody

mohou přijít po předchozí domluvě a někdy se 
může stát, že návštěvu zruším, protože jsem una-
vená. S některými lidmi to bylo docela obtížné vy-
jednávání, ale ustála jsem to. Také jsem přestala 
dávat energii do povrchních vztahů. Nechala jsem 
si pět dobrých kamarádů, se kterými se vidím 

pravidelně a s těmi ostatními občas, nebo vůbec. 
Ve vašem časopise jsem četla příběh, ve kterém 
někdo říkal, že pro něj RS byla svým způsobem 
„požehnáním“, aby si konečně dal povolení být 
na sebe laskavý. To mohu podepsat.

Učíte té otevřené komunikaci i děti?
Ano, to je velmi důležité, a také je učím, aby byly 
zodpovědné samy za sebe. Aby i ony uměly sobě  
i světu říci, tohle chci, tohle nechci a aby dokázaly 
i druhé lidi slušným způsobem o svých potřebách 
přesvědčit. Vedu je také k tomu, aby uměly přijít 
na to, proč to či ono dělají. Nedávno jsme řešili 
se synem situaci, kdy on, zdánlivě bez důvodu, 
v některých situacích „vyjíždí“ na svého dobrého 
kamaráda. Při cestě ze školy ho různě peskoval, 
když ale přišli k některému z nich domů, tak si 
dokázali v klidu hrát. Po několika dnech, kdy jsme 
to spolu probírali, přišel na to, že když byli mladší 
a chodili spolu do školy a ze školy, syn přirozeně 
převzal na sebe zodpovědnost za to, že dojdou 
bezpečně. A cítí se za něj zodpovědný dodnes.  
I když je jim už dvanáct let a kamarád už dávno 
dovede „přecházet ulici“. Když tohle syn pocho-
pil a uvědomil si, že už nemusí tohle cítit, velmi 
se mu ulevilo. Toto je ale spíše příklad, jak si hlí-
dat hranice a přebírat zodpovědnost jen za to, co 
nám skutečně přísluší. To je také důležité. Povím 
vám jiný příklad. Školy mají dnes tendenci rodiče 
zahlcovat informacemi v rámci elektronické ko-
munikace. Zjistila jsem, že mi to bere hodně sil. 
Napsala jsem tedy škole, o čem chci být informo-
vaná a o čem ne. Dětem jsem řekla, že zodpoví-
dají za to, aby bylo ve škole vše v pořádku. Samo-
zřejmě s úkoly i vším dalším jim ráda pomohu, 
ale na nich je, aby mi včas řekli, co je potřeba. 

Ono to nyní vypadá jako kdybychom doma měli 
jenom dril, ale to je jen malá část našeho života. 
To nejdůležitější je dát dětem láskyplný domov, 
dát jim najevo, v čem jsou úžasné, protože jedině 
tak v nich zůstane pocit zdravého sebevědomí. 
Dám ještě jeden příklad. Nedávno jsem ležela 

na gauči, dcera na mně a já jí říkám: „Jsi hezká  
a chytrá holka.“ A ona povídá: „Mami, já vím.“  
A to mě moc potěšilo.

Umíte i sama sebe chválit? Často slýchám, že lidé 
nemocní RS jsou hodně zaměření na výkon.
Učím se to. Neříkám, že to umím, ale učím se ne-
být perfekcionistka. V září jsem nastoupila do nové 
práce na místo asistentky v jednom menším stát-
ním úřadě. Mám z toho obrovskou radost, pro-
tože pohovor na nové místo jsem dělala po atace 
RS. Dopoledne jsem byla ještě v nemocnici, kde 
mi dali léčbu a odpoledne jsem jela na konkurz 
do zaměstnání. Jediné nač jsem byla schopná 
myslet bylo, že se mi nesmí viditelně klepat nohy.  
S administrativní prací, kterou tento úřad potře-
boval, mám hodně zkušeností i z komerční sféry,  
a tak mě přijali. Shodou okolností na e-mail, 
že místo přijímám, jsem odpovídala z ordinace  
v MS Centru. Děkuji vesmíru, že mi tuto prá-
ci dal. Zde všichni pracují dobře, ale ne v tako-
vém tom nezdravém workoholickém tempu, 
jak je zvykem zejména v korporátních firmách. 
Dříve jsem dělala tři věci najednou a připada-
lo mi to normální. Dnes se učím soustředěně 
pracovat na jednom úkolu, dobře ho dokon-
čit, pochválit se a pustit se do další práce. Ne-
jde o to pracovat pomalu, ale v klidu. Je to pro 
mě velký zkušenostní proces. Je to o tom, že 
všechno má svůj správný čas. Opět, dám vám 
takový symbolický příklad. K mé kanceláři 
vede schodiště. Nevím, jak se to stalo, ale každý 
schod toho schodiště je jinak vysoký. A já každé 
ráno stojím dole a říkám si, hezky jeden schod 
po druhém, to dáš. A takhle je to i s tou prací  
a vůbec s celým životem s RS.

Umíte takto otevřeně komunikovat i s manželem?
Také se to učíme. Na jednu stranu se mu myslím 
hodně ulevilo, když jsem opět nastoupila do prá-
ce. Je OSVČ a v době, kdy jsem nemohla skoro 
nic, bylo starání se o rodinu na něm. Za to si ho 
velmi vážím, že to všechno zvládnul. Asi jsme 
byli vždy schopní se o všem dohodnout, ale my-
slím si, že jsem se v poslední době naučila více 
zastat sama sebe a zůstat u toho v klidu. Nedávno 
jsme se s manželem o něco přeli a já jsem mu 
docela věcně oponovala. Po této debatě mi došlo, 
že jsem tak nějak přirozeně dospěla k vnitřnímu 
postoji, že každý člověk má právo mít svůj názor  
a já mám právo s ním nesouhlasit a být u toho  
v pohodě. Dříve bych byla z takové debaty zdrce-
ná. Dnes už to tak obvykle nemám. RS mě při-
nutila mít se víc ráda a cítím i větší sebevědomí 
než dříve.  

Váš manžel nedávno také onemocněl RS, i o tom 
jste schopni mluvit?
Prozatím ne. Zatímco já, když se něco děje, potře-
buji si vše nastudovat a díky tomu se uklidním, 
můj muž tomu spíše nevěnuje pozornost, neřeší 
to. Je to jeho způsob, respektuji to, že to tak cítí  
a nikam ho netlačím. Každý má právo o všem 
otevřeně mluvit jak potřebuje, ale také mlčet. 

Vraťme se ještě k běžnému fungování vaší rodiny. 
Jak udržet rovnováhu mezi tím, aby rodina fun-
govala a mezi tím, že ne vždy všechno zvládáte?
Opět je to o komunikaci. Nedávno jsem byla 
hodně unavená a syn přišel a povídá: „Mámo, co 
večeře, já mám hlad.“ Odpověděla jsem. „Hele 
jsem strašně unavená, zkuste najít něco v lednici 
nebo si zavoláme pro pizzu.“ A syn povídá: „Víš 
co, tak my uvaříme.“ A se sestrou prostě uvaři-
li. To jsem docela koukala. Samozřejmě už dnes 
neřeším, jestli je byt uklizený nebo ne. Podle 
mě se dá vždy nastavit nějaký režim, který je 
pro všechny přijatelný. Ale je třeba o tom mluvit  
a domluvit se.

Tedy klíčem, jak zvládnout RS je otevřená komu-
nikace?
Ano, a také přestat chtít zvládnout všechno per-
fektně a naučit se mít ráda. Uvědomit si, co mi 
dělá dobře, co mě baví, co chci, a to v rámci mož-
ností dělat. A neodkládat to.

Zítra jdu dělat rozhovor do MS Centra ve Vino-
hradské nemocnici v Praze. Co je podle vás nejdů-
ležitější ve vztahu pacienta a lékaře?
Já osobně potřebuji cítit, že lékař mé nemoci 
rozumí. A pak je podle mě důležitá vzájemná 
důvěra a opět schopnost otevřené komunikace. 
Mimochodem, já chodím do MS Centra ve Vino-
hradské nemocnici, za kým tam jdete?
Za paní doktorkou Szabo.
Jé, ta je výborná, to je moje doktorka. Tak ji moc 
pozdravujte.

ilustrační foto
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Pacienti někdy říkají, že pro ně bylo nejtěžší ob-
dobí, kdy se rozhodovalo, zda se jedná o RS, či 
ne. Můžete těmto pacientům ve spolupráci s psy-
choterapeutem nějak pomoci?
Bohužel ne. K nám do centra se dostávají pře-
vážně pacienti s již stanovenou diagnózou 
demyelinizace – CIS/RS. Pomoc a péči paní 
psychoterapeutky – u nás je to paní Karin Řehá-
ková – tudíž můžeme nabídnout až poté. 
 
Jak vypadá ve vašem MS Centru spolupráce  
s psychoterapeutkou?
Spolupráci bych rozdělila do 2 kategorií: V prv-
ní skupině jsou pacienti s nutností akutnější 
intervence např. nově diagnostikovaní paci-
enti – pro pacienta je to přirozeně veliký zvrat 
v jeho životě, je to psychicky náročná situace, 
navíc vedlejším účinkem kortikoidů, které jsou 
podávány na zmírnění neurologických obtíží, 
může být i to, že pacient je citlivější. Je-li to 
třeba, předepisujeme v první fázi antidepresi-
va a ve druhém kroku nabídneme pacientovi 
kontakt na naši psychoterapeutku. Nebo jsou 
tu pacienti s nově vzniklou tíživou situací, 
více či méně související s RS. Druhou skupi-
nu tvoří pacienti, kteří potřebují dlouhodobou 
péči o psychickou pohodu, jak formou indivi-
duální, tak formou skupinové terapie. Jsou ale  
i pacienti, kteří k nám přicházejí už s nějakou 
historií potíží psychického rázu. Ti obvykle zů-
stávají v péči svého psychoterapeuta, či psychi-
atra.

I když každý potřebuje jinak dlouhý čas, aby se 
se vším vyrovnal, je důležité, aby pacient svou 
nemoc přijal?
Řekla bych, že pokud pacient svou nemoc ne-
přijme, tak léčba může být daleko složitější. 

Co vám naopak při léčbě pomáhá? Co můžete 
udělat vy a v čem vám pomůže psychoterapeut? 
Z mého pohledu je dobré znát alespoň základní 
kontext z jakého prostředí pacient pochází, jaké 
má sociální, rodinné, ale i pracovní zázemí, jaké 
má životní hodnoty, priority. Díky tomu se mi  

s ním snadněji komunikuje o potížích a limita-
cích každodenního života, volbě terapie, případ-
né nutnosti terapii změnit. Je hodně problémů, 
které můžeme ovlivnit nejenom biologickou, 
ale zejména symptomatickou terapií. Pokud ale 
o nějakém problému nevíme, je těžké jej řešit. 
Spolupráci s psychoterapeutem vnímám jako 
velmi užitečnou, protože může více do hloub-
ky s pacientem probrat jeho „neneurologické“ 
potíže, co ho trápí, z čeho má obavy, jak se 
toho strachu zbavit apod., na což já v ordinaci 
nemám dostatek času. Mohu se pak plně sou-
středit na pacientovy somatické stesky a co nej-
lépe je léčit. Řeknu-li to zjednodušeně, mohu se 
plně věnovat péči o tělo a péči o duši mohu více 
ponechat psychoterapeutovi. 

Dá se tedy říci, že se vám tím rozváží ruce?
Ano.

Co můžete jako neuroložka pro pacienta v první 
fázi léčby udělat?
Když jsou pacienti doporučeni k nám do centra, 
tak už obvykle svou diagnózu znají. Začínají se 
s tím smiřovat, mají už něco načteno a chtějí 
se nás na některé věci doptat. Vybíráme spolu 
léčbu. Protože dnes už můžeme volit z mnoha 
preparátů, vybíráme pro pacienta nejvhodnější 
lék, který mu bude pomáhat a bude ho co nej-
méně limitovat. Probereme spolu dlouhodobou 
terapii, řešíme aktuální zdravotní potíže, a také 
i socio-ekonomicko-rodinné problémy.

Co s ním řešíte? 
Řešíme neschopenky, řešíme komunikaci se 
členy rodiny, ale i komunikaci se širším okolím. 
Hodně pacientů má děti, tedy jak o tom mluvit  
s dětmi. Není moc lehké říci dítěti, že mamin-
ka, tatínek je nemocný. Pokud tato komunikace  
v rodině vázne, velmi se mi osvědčuje spolupráce  
s psychoterapeutem. 

Slýchám, že je optimální, aby přišel na setkání  
s neurologem i některý rodinný příslušník…
Při první návštěvě je to užitečné. Je dobré, když 

mé vysvětlení o RS slyší i někdo z rodiny. Stejně 
tak je dobré, když u zácviku na injekční prepa-
ráty je někdo z rodiny. Přece jenom je to vše pro 
většinu lidí stresující. Do teď zdravý člověk se 
najednou stal pacientem, musí se s tím vyrov-
nat, má si píchat pravidelně injekce, obvykle se 
bojí zda to bude umět. Těch různých strachů je 
tam hodně.

Můžete i vy pomoci pacientovi odbourat tento 
strach?
Všechno je o komunikaci. Snažím se vše vysvět-
lovat, třeba i několikrát. Upřesňovat nepřesné 
informace, odbourávat „mýty“.

Komunikace je určitě důležitá, zejména když na 
počátku nemoci jsou lidé často zahlceni spoustou 
emocí. I to asi v ordinaci zažíváte?
Emoce, jako jsou strach, smutek, vztek – proč já, 
deprese, to všechno k tomu patří. Ze svých zku-
šeností mohu říci, že pacienty, kteří si tím nepro-
jdou, to může dohnat později. Zahltí-li pacienta 
tyto emoce v pozdější fázi nemoci, může to vést 
ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Lepší je, 
když se smutky a zloba odplaví hned na počátku.

Rozumím-li tomu dobře, vyrovnání se s RS je jed-
nou z ingrediencí, které přispívají ke kvalitě života 
pacienta?
Ano. Vyrovnání se s diagnózou, její přijetí, může 
přispět k tomu, že pacient je stabilizovaný bez 
atak nemoci. Srovnat se s tou nemocí, neprat 
se s ní, přispívá k dobrému stavu pacienta. Ta 
diagnóza může, ale nemusí pacientovi změ-
nit život. Jsou i pacienti, kterým tato diagnóza  
v podstatě život zlepšila. Možná to, co nyní ří-
kám, vyzní absurdně, ale znám takové případy a 
není jich málo.

Ano. I já jsem takové příběhy slyšela. Co by měl 
pacient udělat, aby RS zvládal dobře?
Srovnat si priority, být pozorný k tomu, co mu 
říká jeho tělo. Vyvarovat se extrémů, snažit se 
nevyprovokovat např. přecházením infektů nové 
ataky onemocnění. 

Jako kdyby RS byla takovým spícím drakem, který zůstane v klidu, je-li kolem něj, pokud možno, vše  
v rovnováze. Vstoupí-li do života člověka, u kterého tento drak bydlí, extrémní situace, drak se probudí  
a vytáhne drápy. Co pro pacienta může udělat neurolog ve spolupráci s psychoterapeutem? Co pro sebe 
může udělat sám pacient, aby se drak nenaštval? O tom a ještě o spoustě dalších věcí, jsme si povídaly  
s neuroložkou MUDr. Zuzanou Szabo, z MS Centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Například jsme 
hovořily na téma, jak může být užitečná spolupráce mezi neurologem a psychoterapeutem.

Jak nerozzlobit draka
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Někdy si RS představuji jako „spícího draka“, 
kterého může něco rozzlobit. Co všechno může 
pacient pro sebe udělat, aby toho draka nena-
štval?
Je to správná životospráva, kondiční cvičení, 
spolupráce napříč – rodina, lékař, fyzioterapeut, 
psychoterapeut, případně jiné přidané odbor-
nosti. Jsou pacienti, kteří mají bohužel i jiné 
nemoci. Měla by zde být i nějaká spolupráce, 
je-li to možné, se zaměstnavatelem. A dobré 
vztahy nejen s blízkým, ale i širším okolím. Po-
kud se pacient snaží udržet harmonii ve všech 
nebo ve většině těchto oblastí života, když si to 
správně poskládá, tak je tato nemoc obvykle 
udržitelná do té míry, že to pacienta nelimitu-
je. RS může trochu zlobit, ale nemusí to být  
o tom ¬„já nemohu to, či ono“. RS se také může 
dostat do fáze „toto mohu, ale trvá mi to déle a 
nemohu to dělat tak často, ale mohu“. Lékaři 
mohou pacienta nasměrovat, doporučit mu, co 
je pro něj vhodné a co mu neprospívá. Řekne-li 
si pacient: „Jedna rýma, co mi to udělá?“, jedna 
hloupá rýma může nastartovat ataku nemoci. 
Je důležité, aby se pacienti vyhýbali rizikovým 
situacím. Například, když je chřipková sezóna, 
nejít do kina, ale na film se třeba podívat doma.

Co je ještě pro člověka s RS ten správný životní 
styl, ta správná životospráva?
Nekouřit, dbát na racionální výživu a pohybo-
vou aktivitu. To jsou tři věci, které Vám řekne 
každý doktor a není to prázdná formulka.

Co je podle vás racionální výživa? Co tak slý-
chám, pacienti zkouší různé výživové směry.
Nepřejídat se. Pestrá strava. Nevím o tom, že by 
bylo jednoznačně potvrzeno, že nějaký stravo-
vací systém prospívá RS více. I toto se zkoumá, 
ale zatím nebyla pro léčbu RS stanovena žádná 
speciální dieta. Standardně doporučujeme ra-
cionální výživu. Nepřesolovat, vyhnout se fast 
foodu, mít v jídelníčku přibližně ve stejném 
množství maso, zeleninu, ovoce a další potravi-
ny. Zkrátka jíst všechno, ale s rozumem.

Tedy v ničem žádný extrém?
Ano. Extrémy vadí. Extrémy nejsou pro tuto ne-
moc. Extrémy – jak stran fyzického či psychic-
kého stresu – nemá tato nemoc ráda. Ale na 
druhou stranu, člověk si musí dopřát i nějaké 
radosti.

Člověk by měl být také pozorný k tomu, co mu 
dělá radost, užít si to….
Hlavně si tu radost musí umět udělat. 

Někdy se pacienti potkávají s lidmi, kteří je psy-
chicky sráží. Co se s tím dá dělat? A má se s tím 
něco dělat?
Vnímám, i když do toho jako neurolog vstupuji 
málo a opatrně, že pacienti někdy omezí setká-

vání s lidmi, kteří jim berou energii. Většinou 
to ale udělají instinktivně. Uvědomí si to teprve 
zpětně. Na druhou stranu, opět, ani zde není 
dobré jít do extrémů. Obklopovat se negativní-
mi lidmi nikdo nechce, ale odříznout se téměř 
od všech vztahů, to také není dobré. Stává se, že 
pacienti mají ve svém okolí někoho, kdo na ně 
působí negativně, ale nemohu s ním úplně pře-
rušit kontakt, protože patří do úzkého okruhu 
rodiny. Zde může významně pomoci konzulta-
ce s psychoterapeutem, který dovede pracovat 
s celou rodinou. V prvním kroku i tato trápení 
rodinného charakteru může pacient prokonzul-
tovat se mnou, ale pak už je to skutečně práce 
pro psychoterapeuta. Já jsem moc ráda, že zde 
Karin Řehákovou máme. Je to velká pomoc.

Jak je to s prací? I zde je asi třeba udržovat rov-
nováhu. Máte zkušenost se situacemi, kdy může 
pomoci částečný invalidní důchod?
Někdy pomůže částečný invalidní důchod rodi-
čům, zejména maminkám, které jsou z práce 
na plný úvazek kvůli RS unavené nebo fyzicky 
vysílené, a tak nejsou schopny trávit s dětmi čas 
tak kvalitně jako dříve. Pokud se jim podaří zís-
kat alespoň částečný invalidní důchod a k tomu 
pracovat na zkrácený úvazek, mohou se lépe po-
starat o domácnost, děti... Opět je to způsob, jak 
dát do větší rovnováhy potřebu pracovat, starat 
se o děti a dostatečně odpočívat, ale nezanedbá-
vat sám sebe, tedy např. pravidelné cvičení. 
Jen těm příliš velkým workoholikům doporučuji, 
aby se nepokoušeli v době ataky či bezprostředně 
po atace jít co nejdříve do práce, resp. nasadit 
tempo přes 100 %. Je lepší trochu tempo zvolnit, 
ataka samotná je pro organismus stresový faktor. 

Neschopenka může dát člověku prostor pro 
přeskládání některých životních hodnot i čas na 
to projít například psychoterapií. Máte i vy tuto 
zkušenost s pacienty?
Určitě. Při atace je tělo „nemocné“, ve stresu. 
Navíc i po léčbě kortikoidy se organismus musí 
vzpamatovat. A pokud se jedná o stav po první 
atace, kdy se pacient smiřuje s diagnózou, tak je 
toho na něj opravdu dost a potřebuje nějaký čas 
na to, aby to zvládnul. I u dalších atak nemoci je 
třeba, aby si pacient dal na vše dost času. Velmi 
rychlý návrat do shonu všedního dne není vhod-
ný, není dobré rekonvalescenci uspěchat. 

Jak by se měl o sebe člověk starat po léčbě korti-
koidy?
Dietou, odpočinkem, režimovými opatřeními. 
Protože tělo po léčbě kortikoidy může zadržovat 
tekutiny a sůl, je dobré limitovat příjem teku-
tin na maximálně 2-2,5 l. Soli se spíše vyhnout, 
určitě nepřesolovat. Je prospěšné zvýšit dávky 
draslíku z přírodních zdrojů. Pít tedy minerál-
ní vodu, jíst oříšky, sušené ovoce atd. Tyto do-
poručené potraviny se dají najít na internetu. 

Je prospěšné upřednostnit příjem kvalitních 
bílkovin. To je maso, vajíčka, mléčné výrobky 
a trošku se hlídat se sladkým. Chuť na sladké 
člověk prostě má, ale je dobré si vybírat to, co 
je spíše prospěšné. Když je chuť na čokoládu, 
tak si dát malý čtvereček, ne celou tabulku,  
a třeba si koupit tu s oříšky, protože dostane do 
těla draslík. Léčba kortikoidy může také způ-
sobit změny psychiky, někteří lidé špatně spí 
a někdo je obecně citlivější, rychleji se rozčílí, 
nebo naopak má blízko k slzám. Je dobré na 
to okolí upozornit, mluvit s nimi o tom. Lidé 
v pacientově okolí to pak berou úplně jinak. 
A aby se předešlo příbytku na váze, pokud je 
to možné, zařadit do denního režimu alespoň 
lehkou fyzickou aktivitu. 

Vzpomínám si na pacientku, která když má 
mít nasazenu léčbu kortikoidy, je více plačtivá. 
Rodině to vždy předem oznámí a díky tomu od 
nich dostane všemožnou podporu, protože vědí, 
co se děje.
Ano, tak to je. Když všichni vědí, že se těmto 
nežádoucím účinkům nedá zabránit, dove-
dou se s celou situací daleko lépe vypořádat. 
Dalším nežádoucím účinkem jsou, jak jsem 
říkala, poruchy spánku. Navíc, když člověk 
nespí, v hlavě mu naskakují různé i málo 
optimistické scénáře. Zde mohou pomoci 
bylinné preparáty, nebo na dobu léčby vyšší-
mi dávkami kortikoidů – což je třeba 14 dní 
– předepíšeme léky na spaní. Na tak krátkou 
dobu to pomůže. Dlouhodobě ale braní léků 
na spaní vhodné není. Jak to jen jde, měl by 
pacient zahájit fyzickou aktivitu (procházky, 
sport…). Samozřejmě, když má pacient těž-
kou parézu, nepůjde na dlouhý výlet, ale tře-
ba jen obejde dům. Když člověk celý den leží  
v posteli, tak je přirozené, že v noci nespí. 
Když se ale přece jen pohybem unaví, spí lépe. 
Tím, že je tělo nabuzeno kortikoidy, tak si tu 
aktivitu žádá, a když ji nedostane, projeví se 
to nespavostí.

Zeptám se naopak, co se dá dělat s velikou úna-
vou, která RS často provází?
Únava při RS je velmi častým a obtížně zvláda-
telným příznakem. Řešením je opět pohyb. Je 
dobré, když i okolí pacienta k pohybovým ak-
tivitám povzbuzuje. Důležité je dávat si malé, 
ale dlouhodobé cíle. Nechtít zaběhnout mara-
ton, ale třeba dojít denně na konec ulice a zpět 
a postupně se zlepšovat. 

Kdybychom zkusili uzavřít naše povídání, sly-
ším z toho správně, že pro kvalitní život s RS 
jsou důležité – otevřená komunikace, aktivita 
pacienta a dávat si malé cíle?
Ano. Pokud pacient pochopí tu nemoc, dává 
pozor na to, co mu říká jeho tělo, otevírá si tím 
dveře k dlouhodobé stabilizaci.
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Musím se přiznat, že nevím o nikom, kdo by byl takový odborník a profesionál na oblast zaměstnávání lidí 
se zdravotním postižením, než je Hana Potměšilová. Tématem se zabývá už mnoho let a nyní je předsedkyní 
představenstva společnosti Revenium (www.revenium.cz). Požádali jsme ji tedy, aby nám, jako další díl do 
naší skládačky, udělala přehled, jaké má člověk nemocný RS možnosti, chce-li se uplatnit na trhu práce. 
Firmy, formy, výhody a nevýhody té které formy zaměstnání či podnikání. Zhostila se toho věru zodpovědně.

Práce  
Možnosti? Kde? Jakou formou? Výhody? Nevýhody?

II.
Poloviční úvazek

Jste ve stavu, kdy Vás RS omezuje? Částečný úvazek je určitě 
tou správou volbou. Zkonzultujte se svým lékařem žádost na 
Českou správu sociálního zabezpečení o statut osoby zdravot-
ně znevýhodněné nebo postižené. Jakmile vám přijde rozhod-
nutí, že vám byl jeden z těchto statutů přidělen, máte výhodněj-
ší pozici při vyjednávání se svým zaměstnavatelem. 
Zákoník práce sice ukládá zaměstnavatelům povinnost vyjít 
obecně všem zaměstnancům vstříc, pokud chtějí snížit úvazek 
a neohrozí to provoz subjektu, realita schvalování částečných 
úvazků je v Česku ale bohužel jiná.  A právě proto je důležité mít 
připraveny argumenty, jak to bude vlastně pro zaměstnavatele 
výhodné. Nejen, že mu napomůžete splnit zákonnou povinnost, 
ale pozor, v případě, že pobíráte invalidní důchod, zaměstnava-
tel si na Vás bude moci uplatnit slevu na dani z příjmu. A to 60 
000 Kč pokud máte 3. stupeň nebo 18 000 Kč u stupňů nižších. 

V případě nemoci dostáváte výplatu nemocenské víceméně ob-
ratem. Máte více času na sebe. Můžete si tedy lépe plánovat 
například cvičení, rehabilitaci, návštěvy lékařů, odpočinek. 

Vyděláváte méně. A tedy i Váš starobní důchod bude nižší oproti 
těm kolegům, kteří pracovali stejně dlouho, ale na plný úvazek.  

Roztroušená skleróza (RS) má mnoho tváří. Neexistují dva pacienti, kteří 
by měli shodné příznaky, průběh onemocnění, trable. Před 20 lety nebyly 
na RS žádné léky. Nyní je ale k dispozici obrovská škála léků, které již umí 
roztroušenou sklerózu výrazně zpomalit a umožňují tak většině pacientek 
a pacientů žít naplno aktivním životem.  

I proto není úplně možné a reálné v jednom článku poradit, jak se postavit 
čelem k hledání práce, podnikání a kariérního růstu. Pokusila jsem se 
proto spíš vytvořit jakýsi základní přehled plusů a minusů jednotlivých 
forem zaměstnávání či podnikání, který si nedělá ambici být receptem 
na práci snů. Ale může posloužit jako základní mustr k tomu, kam třeba 
svoji kariéru posunout. 

V České republice mají všechny firmy, státní správa, samospráva, nezis-
kovky, prostě každý zaměstnavatel bez rozlišení jeho statutu, povinnost 
zaměstnávat čtyři procenta osob se zdravotním znevýhodněním nebo po-
stižením, pokud mají více než dvacet pět zaměstnanců v přepočteném 
stavu. Pokud tak nečiní, platí za každého chybějícího kolegu se zdra-
votním znevýhodněním nebo postižením odvod do státního rozpočtu.  
A ten nyní vychází přibližně na 73 000 Kč ročně. Nebo musí nakupovat 
výrobky či služby od uznaných zaměstnavatelů na chráněném trhu práce 
(dříve označovaných za chráněné dílny) nebo od hendikepovaných živ-
nostníků, takzvané náhradní plnění. V případě této varianty za jednoho 
chybějícího zdravotně znevýhodněného nebo postiženého kolegu musí 
zaměstnavatel nakoupit za zhruba 205 000 Kč bez DPH. 

Co znamenají ony výrazy „osoba zdravotně znevýhodněná“ a „osoba zdra-
votně postižená“? 
Osoba zdravotně znevýhodněná má od České správy sociálního zabezpe-
čení „papír“ na to, že má nějaké onemocnění, které ji omezuje na trhu 
práce. Nepobírá ale žádný invalidní důchod. Tím, že svému zaměstnava-
teli dané rozhodnutí předloží, pomůže mu k naplnění zákonné povinnosti 
zaměstnávat hendikepované. 

Osoba zdravotně postižená pobírá invalidní důchod. A pokud má rozhod-
nutí o třetím stupni invalidity, zaměstnavatel si ji může uplatnit třikrát. 
Tedy jako by zaměstnával tři osoby s nižším stupněm invalidity nebo oso-
bu zdravotně znevýhodněnou. 

Co je důležité vědět
Pacient nemá povinnost svému zaměstnavateli sdělovat, že má 
roztroušenou sklerózu, že je osobou se zdravotním znevýhod-
něním (OZZ) nebo postižením (OZP). Pokud projde vstupní lé-
kařskou prohlídkou nebo preventivní prohlídkou u „závodního  
lékaře“, není třeba cokoli řešit a přiznávat. 

I.
Práce na plný úvazek, jak ji přizpůsobit potřebám 

RS? Možnosti pro pacienta i zaměstnavatele

Je vaše RS dlouhodobě téměř bez aktivity? Jste nově dia-
gnostikována nebo diagnostikován? Pracujete na plný úva-
zek nebo zvažujete rozšíření úvazku? Určitě na tom nic ne-
měňte! Můžete se poradit s Vaším lékařem na RS centru, 
zda si nezažádat na České správě sociálního zabezpečení  
o statut osoby zdravotně znevýhodněné. Ale pokud máte vy  
a lékaři roztroušenou sklerózu pod kontrolou, neomezuje vás v 
práci nebo podnikání, není to úplně nutné.

V případě nemoci dostáváte výplatu nemocenské víceméně 
obratem. 

Podle Zákoníku práce nemá zaměstnavatel povinnost uvolnit 
vás k lékaři v době Vaší pracovní směny. Pokud Vám návštěva 
RS centra zabere půl či celý pracovní den, můžete u zaměst-
navatele narazit. A budete si muset brát třeba neplacené vol-
no nebo dovolenou.

+
+

-
-
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III.
Živnostník

Máte RS a zvažujte, že byste šli „na volnou nohu“? Zvažte, 
jaký má vaše nemoc průběh. A určitě si plaťte nemocenské 
pojištění. To je u nás pro podnikatele dobrovolné. 
Pokud jej chceme, musíme se k němu předem přihlásit. Po-
kud ho zapomeneme zaplatit, tak nám zanikne a musíme se 
k němu znovu přihlásit. V rámci určitých mezí se můžeme 
rozhodnout, v jaké výši ho chceme mít. Optimální je odvádět 
alespoň 440 korun měsíčně.
Na rozdíl od zaměstnanců, kteří stonají zadarmo první tři 
dny nemoci, nedostávají živnostníci ani korunu prvních 14 
dnů pracovní neschopnosti. Nemocenská začne běžet až od 
15. dne pracovní neschopnosti.

Můžete dělat svoji práci snů. Třeba koníček změnit na byz-
nys. Rozložit si práci dle aktuálního zdravotního stavu. Jako 
živnostník, který má statut OZZ nebo OZP dodávat svoje vý-
robky nebo služby v náhradním plnění. 

Žádné benefity, žádné bonusy, žádné stravenky. Na co si ne-
vyděláte, to nemáte. V případě nemoci bude výplata nemo-
censké ze strany státu nic moc. 

IV.
Vlastní firma zaměstnávající další lidi

Máte firmu a zjistili vám RS. Ovšem není firma jako firma. Je 
rozdíl, pokud jste v týmu lidí, kdy každý dělá všechno, anebo 
zaměstnáváte desítky, stovky zaměstnanců. 
U roztroušené sklerózy je nutné počítat s únavou. Ta k nemoci 
patří, i když je její průběh pod kontrolou. Jediné, co na únavu 
platí, je pravidelný pohyb. Jakýkoli, který vám dělá dobře a ra-
dost. Nemá cenu začít chodit běhat, pokud by vás to nebavilo, 
nebo začít chodit plavat, když nemáte rádi veřejné bazény. 
Naplánujte si ve svém diáři každý týden alespoň čtyři hodiny 
jen pro sebe. Ideálně každý týden ve stejný čas a dny, aby si na 
to vaše pracovní okolí brzy zvyklo a počítalo s tím. Malý tým to 
snadno pochopí, ale budete tam určitě trochu chybět. U velké-
ho už máte vedle sebe určitě skupinu zodpovědných kolegů, na 
které se můžete spolehnout. 

U malé firmy – všichni se znají a lépe si vychází vstříc. 

U malé firmy – každý člen týmu je důležitý. A jeho výpadek 
může ohrozit chod firmy.

U velké firmy – zázemí. Majitel má podřízené, které zná,  
důvěřuje jim. Je tak při delší indispozici zastupitelný. 

U velké firmy – v případě delší nemoci hrozí, že se firma  
nebude strategicky posunovat  

VI.
Práce na chráněném trhu práce 

Co je to vlastně chráněný trh práce? Možná si pod tímto po-
jmem představíte chráněné dílny, které vyrábí hrnečky nebo 
slaměné věci, které si lidé koupí spíše ze soucitu než proto, že 
by se jim líbily. 
Opak je ale pravdou. Chráněný trh práce jsou tak zvaní uznaní 
zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnan-
ců se zdravotním znevýhodněním nebo postižením. Může to 
být klidně akciovka, s. r. o., ale i neziskovka. 
Na chráněném trhu práce najdete firmy z oboru automotive, 
truhlárny, cateringové služby, advokátní kancelář, firmy zajiš-
ťující účetní nebo administrativní činnosti, neziskovku pomá-
hající seniorům… Tedy i vysoce vzdělaný manažer může najít 
odborné uplatnění v „chráněnce“. A dokonce si vydělat stejně 
jako u běžného zaměstnavatele. A ten, kdo si není jistý, co na 
trhu práce zvládne, může chráněného trhu práce využít jako 
přestupní stanice na zjištění toho, co v něm je a kam dál smě-
řovat. 

Chráněný trh práce získává příspěvky na mzdy svých hendike-
povaných kolegů. I proto vychází daleko lépe vstříc vůči částeč-
ným úvazkům, uvolňování k lékařům, nastavení individuálního 
pracovního plánu a tempa.

Bohužel na chráněném trhu práce stále fungují ne úplně po-
ctivé subjekty. Naštěstí jich není mnoho. Proto je třeba zjistit si 
o daném subjektu co nejvíce informací. Ideálně na kontaktním 
pracovišti Úřadu práce dle sídla subjektu.

V.
Založení vlastní neziskovky,  

či práce pro neziskovku

Možná poprvé v životě získáte pocit, že děláte něco, co vás na-
plňuje a dává vám smysl. A děláte něco pro ty, co to opravdu 
potřebují, protože jenom revenue a cash flow civilizaci neděla-
jí. Připravte se ale na to, že prací budete trávit víc času než dřív. 
Protože Vás to bude bavit a naplňovat. 

Děláte práci, která vám dává smysl. Jste v kolektivu lidí, kteří 
táhnou za jeden provaz. Lepší pochopení toho, když pojedete k 
lékaři nebo budete chtít pracovat z domova z důvodu zdravot-
ních komplikací. 

Pravděpodobně menší příjem než v nějaké korporaci. Hrozí 
nezastupitelnost v týmu.  

+
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V roce 2003 dostala paní Lenka zánět očního nervu. Vůbec ji nenapad-
lo, že by se mohlo jednat o větší zdravotní problém. Nicméně na mag-
netické rezonanci a dalších vyšetřeních se ukázalo, že se jedná o roz-
troušenou sklerózu. První tři roky s RS byly pro paní Lenku krušné. 
Relapsy nemoci přicházely několikrát do roka. Tehdejší zaměstnavatel, 
soukromá škola, paní Lenku propustil z práce. Vlastně to byl jeden ta-
kový začarovaný kruh. Učení ve škole ji stresovalo, přišla ataka nemoci,  
a protože byla nemocná, tak jí po návratu z nemocenské dovolené vedení ško-
ly oznámilo, že už ji nepotřebuje. Paní Lenka říká: „Tehdy jsem si poprvé uvě-
domila, že sice kortikoidy a následná léčba mě dostanou z ataky, ale aby ataka 
nepřišla, musím lépe chránit svou psychiku. Prvním krokem bylo, že jsem 

si cíleně začala dělat radost, třeba maličkostmi. Všímala jsem si také toho, co 
mně naopak nedělá dobře, stresuje mě, štve mě to a začala jsem se učit říkat 
ne všemu, co pro mě nebylo dobré,“ vysvětluje paní Lenka. „Moc důležité 
bylo pro mě pojmenovat si, co chci, co nechci a říkat to nahlas,“ dodává Lenka  
a uzavírá: „Pro mnoho lidí byla moje změna chování velkým překvape-
ním, protože dříve jsem se snažila každému vyjít vstříc, vyhovět, přesto-
že mi to bralo energii. Dnes jsem jinde, už si nenechám líbit nic, co mi 
škodí.“ Paní Lenka ušla velký kus cesty. Na počátku byla velmi zranitelná 
bytost, která si v zaměstnání nechala někdy naložit i to, co téměř neunes-
la. Navíc lidé kolem ní  věděli, že ona je ta, která vyslechne všechny jejich 
trable, ale když potom paní Lenka potřebovala někoho, kdo by i jí nabídl v 
nesnázích podporu, jako kdyby tu nikdo nebyl. To všechno byly ingredien-
ce stresu, který byl hlavním spouštěčem její nemoci. Prvním krokem jak  
z toho ven bylo, že začala být více pozorná jakými lidmi se obklopuje  
a zda jí tyto vztahy přinášejí do života něco pozitivního. Povrchních vzta-
hů se nakonec zbavila. Z Litoměřic se vrátila do Mostu, odkud její rodi-
na pochází a začala učit němčinu na státní střední škole. Brzy zjistila, že 
ani zde nemůže učit podle svých představ a v celém systému školy bylo 
mnoho věcí, které ji rozčilovaly a okrádaly o čas a energii. Nakonec se roz-

hodla splnit si svůj dlouholetý sen. „Vždy jsem chtěla být soukromou 
učitelkou, ale  měla jsem strach,“ svěřuje se paní Lenka. „Najednou 
jsem ale cítila, že musím z této střední školy odejít, jinak přijdu úplně  
o zdraví, a tak jsem si vyřídila živnostenský list.“ Přestože paní Lenka měla 
pocit, že by ze současného zaměstnání měla okamžitě odejít, ještě chvíli 
tam vydržela a budovala si trpělivě kontakty. Začala spolupracovat se sou-
kromými jazykovými školami, nabízela individuální hodiny, až nakonec 
přišel okamžik, kdy opustila zaměstnání a postavila se na vlastní nohy. 
Paní Lenka říká: „To byl docela náročný půlrok, dopoledne jsem učila ve 
škole, odpoledne jsem měla soukromé hodiny a večer jsem hledala na 
internetu možnosti, kde bych se ještě s tím, co dovedu, mohla uplatnit. 
Nakonec jsem měla dost kontaktů a práce v červnu 2010 jsem odešla ze 
zaměstnání a v červenci jsem začala žít nový život,“ vzpomíná paní Len-
ka. Dalo by se říci, že to, co paní Lenku pohání dodnes kupředu, přináší jí 
radost a dává jí pocit štěstí, je vědomí, že věnuje energii vlastním projek-

tům. Toto psychické naladění začalo prospívat  
i její RSce, přestaly na ni útočit ataky nemoci 
a zažívá dlouhá období stabilizace zdravotního 
stavu. Když se jí zeptáte, co by poradila člověku, 
který je možná ve stejné situaci jako tehdy ona, 
chtěl by dělat to, co ho těší, ale zároveň se bojí 
pustit do podnikání, paní Lenka odpoví: „Důle-
žité je překonat strach to udělat. I já jsem měla 
zpočátku obavy, jestli budu mít dost zájemců 
o výuku, ale ukázalo se, že jsem se vůbec bát 

nemusela. Bylo to tím, že jsem do toho nešla úplně po hlavě, ale sku-
tečně jsem si budovala kontakty, hledala studenty na soukromé hodiny  
a až teprve když jsem cítila, že je jich dost, tak jsem opustila zaměstnání. 
I když máte pocit, že musíte odejít z práce hned, je lepší si dát čas, půl-
rok, rok na vytvoření nových pracovních příležitostí, připravit se na ten 
přechod. Proti strachu mi pomáhá připomínat si, že to, co dělám, dělám 
pro sebe. Naplňuje mě to radostí, která je lékem proti zbytečnému pře-
mítání,“ přemýšlí nahlas Lenka.
Samozřejmě taková změna v životě je hodně náročná, podle Lenky jí po-
mohl udržet tempo a zůstat stabilizovaná i pohyb. Lenka ráda cvičí, pla-
ve, chodí na procházky, a to ji dodnes dobíjí. Nyní, po osmi letech pod-
nikání, už je v situaci, kdy její denní režim je nastaven tak, že dopoledne 
učí, odpoledne má čas pro sebe a k večeru ji čeká ještě pár hodin učení.  
V neposlední řadě si samozřejmě polepšila i finančně. Nebylo to ze dne na 
den, musela se také naučit říci si o spravedlivou odměnu za svou práci, ale  
i to dnes dovede. A jak už jsme řekli na začátku, dnes už dává práci i dal-
ším kolegům učitelům. Příběh Lenky je dalším vyprávěním o tom, jak se  
z nesmělé ženy stane sebevědomá dáma, která ví kdo je, co chce a umí 
si o to říci. 
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Dnes jsem jinde
Paní Lenka má roztroušenou sklerózu patnáct let. Mnoho let byla učitelkou němčiny na soukromých i stát-
ních školách. Když onemocněla RS, uvědomila si, že ji zejména zaměstnání stresuje a tento stres je zřejmě 
i spouštěčem její nemoci. Před osmi lety si zařídila živnostenský list, odešla ze školy, kde učila a pustila se 
do podnikání. Dnes si ji zvou na výuku i korporátní firmy, dokonce dostala nabídku práce pro jednu společ-
nost v zahraničí. Navíc, protože zakázek je dost, a pro paní Lenku je důležité udržovat zdravou rovnováhu 
mezi prací a odpočinkem, najímá na výuku některých individuálních hodin další učitele. Zajímavé je i to, 
že paní Lenka učí v Mostě a okolí. Jak se jí to podařilo? Pomalu, postupně, krok za krokem.

Trápí vás nějaký problém,  
který se týká života s RS?

Máte otázky?
Pište nám na odkaz  

Vaše dotazy 

na www.rskompas.czilustrační foto


