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Pokud bych měla říci několika slovy, o čem jsme si s neuroložkou  
MUDr. Martou Vachovou, primářkou neurologického oddělení MS  
Centra v Teplicích, povídaly, bylo by to hlavně o spolupráci a dialogu mezi 
pacientem, lékařem a dalšími odborníky. Trochu jsem si vzpomněla na 
citát ze tří mušketýrů: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ Takhle 
nějak by se dalo říci, že v optimálním případě může vypadat potýkání se 
všech s RS. Je tu ale jeden důležitý prvek, bez kterého nemůže nic fun-
govat, a to je aktivita samotného pacienta a jeho spíše pozitivní vnitřní 
naladění. Proto asi paní primářka raději používá jiný citát z novodo-
bých klasiků: „Nepropadat panice.“ Nejdříve jsme si ale začali povídat  
o veledůležité novince, a to je vznik Center vysoce specializované péče.

MS Centra nyní získávají tzv. status Center vyso-
ce specializované péče. Co to bude znamenat pro 
pacienty i lékaře?
V prvé řadě se snažíme, aby to co nejvíce zna-
menalo pro pacienty. Naším dlouhodobým cílem 
je, už od vzniku našeho centra, komplexní péče 
o pacienty. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
dává MS Centru možnost mít status Centra vyso-
ce specializované péče, kde jsou jasně vymezeny 
podmínky, za kterých Centrum může fungovat. 
Je zde stanoven minimální počet lékařů a sester a 
rozšiřuje se portfolio péče, které má Centrum dle 

vyhlášky pacientům nabídnout. Důležitou sou-
částí týmu jsou fyzioterapeuti a psychoterapeut 
a hlavně mě těší, že jsme do svého týmu mohli 
přijmout sociální pracovnici. Protože právě v této 
problematice se lékař těžko vyzná a pro pacienta 
jsou tyto informace o různých dávkách, nač má 
či nemá právo, klíčové z hlediska ulehčení jeho 
života. I pro nás lékaře je to ohromná podpora.

Připadá mi, že ten posun je hlavně v tom, že už 
dříve se MS Centra snažila seč mohla zajistit svým 
pacientům komplexní péči, ale byla to dobrovolná 
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Ještě jedno tempo

Tak před časem nazvala psycho-

ložka Jana Tomanová jeden svůj 

článek pro RS Kompas. A mně se 

to moc líbí. Přesně to vystihuje 

životní okamžiky, kdy cítíme, že se 

na nás mnohé valí a potřebujeme 

to zvládnout. Pokud bychom chtěli 

vše vyřešit hned a najednou, asi by 

nás to pořádně unavilo. Když ale 

trochu zvolníme a postupujeme 

vpřed po jednotlivých krocích či 

tempech, jde vše lehčeji a snáze.  

V tomto čísle jsme hovořili  

s pacienty z různých regionů naší 

republiky a hlavně nám poskytla 

rozhovor i primářka neurologie ne-

mocnice v Teplicích MUDr. Marta 

Vachová.

Dobré dny a hodně sil vám přeje 

Šárka Pražáková



iniciativa lékařů a zdravotníků. Nyní je to spíše 
o tom, že pacienti na tuto péči mají nárok?
Vedoucí MS Center nyní mají možnost žá-
dat po managementu jednotlivých nemocnic 
navýšení počtu sester i lékařů a například 
lze žádat i o fyzioterapeuty a psychotera-
peuty, kteří znají problematiku pacientů ne-
mocných RS. Dříve byl pacient v některých 
centrech vybaven kontakty na fyzioterapeu-
ty v okolí, ale jen někteří z nich věděli, jak 
s těmito pacienty rehabilitovat. Někdy si 
pacienti sami našli fyzioterapeuta, ale ten  
o specifických požadavcích na rehabilita-
ci nemocných RS neměl ani tušení. I my 
jsme se s tímto problémem setkávali. My 
máme jako součást týmu dva fyzioterapeu-
ty a už delší dobu nabízíme jak individuál-
ní, tak skupinová cvičení. V nedávné době 
jsme rozšířili naše MS Centrum a podnětem  
k jeho modernizaci byla právě tato ministerská 
vyhláška. Bylo nutné Centrum upravit tak, aby 
bylo možné dostát všem požadavkům, které 
vyhláška stanovuje.

Jak moc je důležité, pro dlouhodobou stabiliza-
ci pacientova zdravotního stavu, aby léčba byla 
komplexní?
To je ta nejdůležitější věc. Aby byl pacient 
dlouhodobě v dobrém zdravotním stavu, sta-
bilizovaný, je samozřejmě třeba, aby užíval 
pravidelně léky. Ale nejen to. Ve spolupráci 
s fyzioterapeutem by se měl podívat na svůj 

životní styl a přizpůsobit ho nové situaci. 
Na začátku nemoci je velmi důležité, aby si  
pacient udržel nebo vyvinul dostatečnou fyzic-
kou kondici, která je obecně u celé naší popu-
lace velmi nízká.
V našem MS Centru organizujeme skupinová 
cvičení. Máme zde různé programy. Například 
program pro hospodyňky nebo program pro 
zahradníky, ale také program pro maminky. 
V rámci takovéto fyzioterapie se zaměřujeme 
na cviky, které vedou ke správným pohybovým 

stereotypům, aby pacienti nadměrně jedno-
stranně a nevhodně tělo nezatěžovali.
Další úlohou fyzioterapeuta je pomoci  
pacientovi po atace, aby se dostal do co nej-
lepší fyzické kondice a následky po té atace 
byly pokud možno minimální. V další fázi 
nemoci je úlohou fyzioterapeuta pomáhat  
pacientovi udržet stávající pohybové schopnosti  
a pomáhat mu lépe zvládat jeho nemoc,  
odlehčit od nežádoucích příznaků RS, vedlej-
ších fenoménů, jako je například spasticita, 
eventuálně bolest.

Rozumím-li tomu dobře, tak pacient by si měl 
udržovat či zvyšovat kondici hlavně kvůli tomu, 
aby následky ataky byly co nejmenší. Je to tak?
Ano. Přesně tak.

Jakou roli zde hraje psychické nastavení pacien-
ta a jak mu můžete pomoci?
V první řadě se snažíme, aby se pacient se svo-
jí nemocí srovnal. Přijetí choroby je naprosto 
zásadní a obvykle celý první rok po oznámení 
diagnózy pacient se sebou svádí vnitřní boj, 
který optimálně vede ke smíření se s nemocí. 
Nesmíří-li se pacient s příchodem RS, bývá 
často úzkostný, což může u něj sekundár-
ně vyvolávat nové ataky nemoci. Proto je pro 
úspěch léčby zásadní, aby se pacient udržoval, 
jak to jen jde, v psychické pohodě. Bohužel ne-
moc s sebou přináší i různé životní konflikty. 
Může to být srážka s problémy v zaměstnání,  
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Pacienti raději chodí 

na individuální fyzio-

terapii, ale preferují 

spíše měkké techniky. 

Doopravdy cvičit se 

nikomu pořádně ne-

chce, a přitom je to 

tak důležité.
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v manželství, či v užší i širší rodině. A i v tomto 
směru je velmi důležité, aby se přes to  pacient 
přenesl. Velmi často to člověk neumí sám, ale 
potřebuje k tomu pomoc odborníka. A v to-
mhle je nezastupitelná práce psychoterapeuta. 

Když se na to podíváme z druhé strany. Aktivi-
ta pacienta je také důležitá. Co pro sebe může 
udělat sám pacient? Jak by to dělal takový ide-
ální pacient, který by se o sebe optimálně sta-
ral?
Zájem pacientů o všechny ty prvky komplexní 
léčby je prozatím střídavý, ale doufám, že se to 
změní. Zejména o skupinová cvičení je zatím 
menší zájem. Pacienti raději chodí na indivi-
duální fyzioterapii, ale preferují spíše měkké 
techniky. Doopravdy cvičit se nikomu pořádně 
nechce, a přitom je to tak důležité.
Lidí, kteří jsou opravdu aktivní a jdou do toho 
naplno, je vlastně málo. Pacienti mají často 
problém si připustit, že potřebují pomoc spe-
cializovaného odborníka. U některých  nemoc-
ných vidíme, že jsou nestabilní, vidíme, že 
jsou v psychické nepohodě, přesto nám tvrdí, 
že oni psychický problém nemají a nechtějí to 
řešit. Když to tak shrnu, vlastně největším, či 
nejtěžším úkolem pro pacienta je pochopit, že 
musí sám být aktivní, začít cvičení aktivně vy-
hledávat, včetně kondičního cvičení. Když má 
nějaký problém, tak musí chtít ho sám řešit. 
Nestrkat hlavu do písku a tvářit se, že žádné 
potíže nemá. Ale to je jedna z nejtěžších věcí.

Kde je hranice mezi tím, kdy pacient sám ne-
chce něco dělat, a kdy skutečně nemůže? Ať už 
proto, že potřebuje čas se s celou situací vyrov-
nat, nebo třeba proto, že je v depresi? A doká-
žete to rozeznat?
Protože je naše léčba a péče komplexní a 
máme zkušenosti, tak to dokážeme poznat, 
jak z objektivních výsledků vyšetření, tak z 
pacientova chování. Na počátku můžeme 
pomoci i nějakou medikací. Nicméně i to je 
někdy problém, protože když si pacient svou 
depresi nepřipustí, nepřijme ani medikaci. 
Stává se ale, že někteří lidé začnou na RS svá-
dět mnoho problémů, které v životě mají, ale s 
jejich nemocí vůbec nesouvisí. V prvním roce 
pracujeme s pacientem hlavně na tom, aby 
dokázal odlišit, co mu způsobuje RS, což lze 
vyčíst i z vyšetření, a kde jsou to potíže, které s 
RS přímo nesouvisí a musí je řešit sám, nebo 
za přispění jiných odborníků. My pacientovi  
neordinujeme pouze léčbu, ale hodně si s ním 
povídáme. Je-li pacient nastaven od počátku 
tak, že vše je špatně, je pro lékaře těžké s ním 
pracovat.

Jaký vliv má takový negativní postoj pacienta na 
progresi nemoci?
Velký. Jeho nemoc bude pravděpodobně progre-

dovat. Pokud pacient nepochopí, že i on musí 
pro sebe něco dělat, že ataky nemoci souvisí i 
s jeho psychickou nepohodou, tak potom RS 
může postupovat velmi rychle. Opět se vracím  
k tomu, jak je důležité, aby pacient nemoc při-
jal, protože strach a úzkost vývoji choroby ne-
prospívají. Je to taková další nadstavba, která 
způsobuje nemocnému problémy, spolu s úna-
vou a dalšími symptomy.

Někdy jsem se při rozhovorech setkávala s pro-
blémem, že pro pacienty je fyzioterapie, psy-
choterapie apod. příliš daleko, a když pracují, 
zkrátka to nestihnou. Je to řešitelné?
Já myslím že je, když pacient chce. Máme 
síť kooperujících fyzioterapeutů i psycho-
terapeutů po celém regionu. Máme napří-
klad velmi schopnou psychoterapeutku v 
Liberci, další je v Ústí nad Labem a samo-
zřejmě, že i u nás v Teplicích jich máme ně-
kolik. Máme své lidi i v Karlových Varech. 
Netýká se to pouze psychoterapeutů, ale  
i fyzioterapeutů a dalších profesí. Řekla 
bych, že region, o který se staráme, je vel-
mi dobře pokrytý. Připadá mi, že je to pro 
pacienty řešitelné. My pacienty samozřejmě 
můžeme nasměrovat, ale opět to záleží hod-
ně na nich. Zkrátka, má-li někdo chuť s tím 
něco dělat, tak to vyřeší. Někteří naši neu-
rologičtí pacienti, nejenom nemocní RS, 
dojíždějí na psychoterapii do Prahy. Vím, že 
sem k nám do Teplic dojíždějí pacienti třeba 
z Litoměřic. Obvykle to pacientům z jejich 
domova k nějakému specialistovi trvá ko-
lem půl hodiny, a to se dá zvládnout. Navíc, 
skupinová cvičení se konají večer, dvakrát 
týdně, aby pacienti mohli přijet i po práci.

Změní se něco se vznikem Center v tom, kolik 
času má lékař na pacienta? Vím, že oficiál-
ně podle jakýchsi tabulek je to asi jen čtvrt 
hodiny.
U nás se nezmění nic, protože my máme 
na pacienta tolik času, kolik ho potřebuje. 
Je pravda, že když pacienti přijdou do na-
šeho MS Centra, tak je předem upozorňu-
jeme, že sice mají na lístečku napsanou 
hodinu kontroly, ale ta nemusí být dodrže-
na, protože nikdy nevíme, s čím kdo přijde, 
a co bude třeba udělat. Někdy mluvíme  
s pacientem i více jak hodinu, ale to bývá spíše  
u nových pacientů. Ti déle diagnostikovaní 
se přijdou třeba jen ukázat a za patnáct mi-
nut jsou z ordinace venku.

Je dobré se na návštěvu u lékaře nějak při-
pravit?
Víte, my jsme se tak trochu usmívali scén-
ce z filmu Vesničko má středisková, kde 
si pacient odškrtával neduhy, ale ta pří-
prava je opravdu zásadní. A vůbec ne-

škodí, když si pacient přinese na lístečku 
sepsané, co ho trápí a seznam léků, které 
potřebuje předepsat, vše je jednodušší. 
Dnes, v době elektronické komunikace, je 
vše řešitelné na naší adrese mscentrum-
teplice@kzcr.eu, ale přece jen, když se to 
vyřídí v ordinaci, je to lepší. Je moc dob-
ré, když si nově diagnostikovaný pacient  
s sebou přivede někoho z rodiny. Přece jen  
v tu chvíli zápasí s emocemi, zatímco ro-
dinný příslušník je o něco klidnější, klade 
obvykle věcné otázky na to, co se dá dělat 
a hlavně si ze schůzky zapamatuje většinou 
více než pacient.

Pacienti v rámci životního stylu také řeší hod-
ně stravu. Jak by měl pacient správně jíst? Je 
dobré, aby pacient jedl potraviny, které pro-
spívají složení jeho střevního mikrobiomu?
Samozřejmě, složení střevní mikroflóry je ex-
trémně důležité v mnoha aspektech. Má vliv 
například na správné fungování autoimunity  
a vůbec regulaci imunitního systému. Zdra-
vá životospráva je velmi důležitá, tzn. člověk 
by to neměl přehánět s tučnou stravou, jíst 
dostatek ryb a přijímat dostatek vitamínu D, 
to je pro pacienty s RS velmi důležité a neza-
pomínat ani na ovoce a zeleninu.

Stravovacích směrů, které o sobě říkají, že 
jsou zdravé je spousta. Co byste doporučova-
la vy? Jaký by měl být poměr mezi masem, 
zeleninou, ovocem, obilovinami…
Určitě bych nepreferovala vegetariánství. Já 
si myslím, že člověk je všežravec a všechny 
složky potravy by měly být v jeho stravě za-
stoupeny rovnoměrně. Bílkoviny jsou dů-
ležité například pro stavbu vnitřních tkání 
a svalů, proto si myslím, že vyloučit maso 
z potravy je špatně. Ale udělat to naopak, 
nechat tam převážně maso a přestat jíst to 
ostatní, to také nejde. Zkrátka, žádný extrém 
není dobrý. Hodně je populární bezlepková 
strava, ani lepek bych z potravy nevylučo-
vala, pokud na něj nemá někdo alergii. Je 
možná dobré ho omezit, ale ne úplně vylou-
čit. Všechno by se mělo jíst v rozumné míře.

Říká se, že člověk by měl jíst hlavně to, co 
vyrostlo u něj doma. Co si o tom myslíte?
Selský rozum nám napovídá, že je to při-
rozené. Ale na druhou stranu, dnes v glo-
bálním světě, kdy mnozí z nás cestují, už to 
tak neplatí. Takže opravdu jezme vše, včetně 
exotických potravin, ale s mírou.

Kdybyste měla říci, co je nejdůležitější pro 
úspěch léčby RS, co by to bylo?
Řekla bych s klasikem: „Nepropadat pani-
ce.“
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POHYB 5

Vzhůru k výškám
Skoro se mi chce říci, Lukáš – sporty všeho druhu. A zcela evidentně mu to prospívá. Když jsem se dotkla 
tématu únava, zdálo se, že prakticky neví, o čem mluvím. Zhruba rok po tom, co měl diagnostikovanou RS, 
začal s horolezectvím. Dnes přechází od horolezectví k horským výstupům. Že moc nevíte jaký je v tom 
rozdíl? Já to také nevěděla. O tom a spoustě jiných věcí jsme si povídali v kavárně jednoho malého českého 
městečka. RS má 18 let.

Já o vás vím jedinou informaci a to, že jste 
sportovec. Jakému sportu se věnujete?
Já se věnuji více sportům. Máme to v rodině, 
protože můj táta se fotbalu věnoval vrcholo-
vě, tedy jsem dřel od malička fotbal. Je zají-
mavé, že fotbal mě začal doopravdy bavit až 
v osmnácti letech, když už jsem ho trénovat 
nemusel. Tím, že jsem si zahrál zápas jen 
občas, mě to začalo víc těšit. Jinak se ještě vě-
nuji horolezectví, jezdím na kole, lyžuji, hraji 
tenis a rád plavu.

Od kolika let se věnujete těmto sportům? To 
jste všechno tohle dělal už jako malý kluk?
Od pěti let hraji fotbal a lyžuji. Pak se průběž-
ně nabalovaly některé další sporty, ve dvaceti 
jsem poprvé šel na stěnu.

V kolika letech se u vás projevila RS?
V 19 letech.

Chápu-li to dobře, začal jste s horolezectvím 
téměř hned po první atace RS?
Jasně. Z následků první ataky mě dostali fy-
zioterapeuti a jakmile jsem jen trochu mohl, 
vypravil jsem se na kolo. Začal jsem lézt  
a plavat. Měl jsem obrovskou radost, že se 
mohu zase hýbat.

Jak jste se dozvěděl o RS?
Jednou ráno jsem vstal a brněla mě noha, tak 
jsem šel za svým lékařem, který usoudil, že 
se jedná o ischias. Když to ale trvalo více dní, 
volal neurologovi do kladenské nemocnice, 
který nechal udělat potřebná vyšetření. Ta 
ukázala, že se jedná o RS.

Brněla vás jen noha nebo se ataka projevila 
ještě jinak?
Nohou to začalo, potom jsem nemohl hýbat 
rukama a postupně celou levou částí těla. Asi 
čtrnáct dní jsem byl na vozíku. Z toho jsem byl 
hodně špatný. Tehdy mi pomáhali kamarádi  
a rodina. Dostal jsem léčbu kortikoidy, která 
zabrala, ale pořád mě tělo neposlouchalo tak, 
jak bych chtěl. Na nohy mě postavili v první 
fázi výborní fyzioterapeuti a během několi-
ka týdnů mě dali jakž takž dohromady. Stále 
jsem ale nemohl dobře hýbat rukou a nohou, 
a to mě pořádně zlobilo. Proto jsem začal in-

tenzivně plavat. Celé léto jsem každý den pla-
val, trénoval jsem kraula a v zimě jsem chodil 
do bazénu pouze ve středu. Zhruba po půl 
roce jsem ruku a nohu rozhýbal.

Jak vám pomohla rodina a kamarádi?
Například když věděli, že nemohu chodit, 
tak si pro mě přijeli a odvezli mě na nějakou 
akci, abych se zabavil a trochu provětral. To 
bylo moc fajn. Věděl jsem, že v tom nejsem 
sám.

Jak jste se dostal k lezení po skalách?
Jeden blízký příbuzný lezl, tak mě do skal 
vzal. Když jsem se poprvé dostal až na vrchol, 
byl to tak skvělý pocit, takový adrenalin, že mi 
bylo jasné, že u toho zůstanu.

Mimochodem, jak dlouho máte RS?
Osmnáct let. Ale vlastně si ani moc neuvědo-
muji, že jsem nemocný. Za celou dobu jsem 
měl pouze ty dvě první ataky, které následova-
ly hned za sebou.

Vraťme se k lezení. Jak vás to učili?
Oni se se mnou moc nepárali. Vzali mě hned 
do Svatého Jána na jednu z nejvyšších stěn. 
Myslím, že jsem si vedl docela dobře a hned 
třetí den jsem si šel koupit výbavu. Nedale-
ko mého bydliště jsme měli desetimetrovou 
zarostlou stěnu. Tu jsme vyčistili a trénovali 
na ní. A hlavně, horolezec se učí tím, že leze. 
Dneska už pomalu z toho horolezectví pře-
cházím na horský výstup.

Jaký je v tom rozdíl?
Horolezec leze po stěně. Když jdete na hor-
ský výstup, tak jdete po ledovci s mačkami  
a batohem na zádech, až dojdete na vrchol.

Aha! Mimochodem, kdy jste na stěně lezl jako 
první?
To trvalo dlouho. Dlouho jsem se bál, až jsem 
si jednou dodal odvahu a šel jsem do toho. 
Jak to jednou člověk zkusí na prvním místě, 
tak už to jde samo. Vyzkoušel jsem si jaké to 
je lézt první, cvakat si presky, u toho člověk 
musí být hodně zručný. Jednou rukou za-
cvaknete tu presku, dáte do toho lano, dáte 
jednou rukou karabinu, zašroubujete. To 

chce docela cvik. Někdy vidím zdravého člo-
věka, který je neobratný a tohle nedokáže. Na 
stěně zažívám velký pocit euforie.

Kde všude jste lezl po horách?
Ve Francii a v Rakousku.

Hodně pacientů si stěžuje na únavu, mně ale 
připadá, že vy nevíte, co je únava.
To asi ne.

Je něco, co jste přece jen musel ve svém životě 
omezit?
Přestal jsem skoro pít alkohol.

Vůbec jsme nemluvili o vaší práci. Jakou práci 
děláte, komu jste to řekl a komu ne?
Jsem truhlář. Děláme okna, dveře, schody, 
podlahy, úplně všechno. Řekl jsem to kole-
gům, protože to vyplynulo ze situace, kdy 
jsem si jednou potřeboval večer píchnout in-
jekci a chtěl jsem klíče od auta. Ptali se proč, 
tak jsem jim to řekl. Nicméně v práci dělám 
úplně všechno, s kolegy to neřešíme.
Zaměstnavatel to neví. Proč také. Jednou za tři 
měsíce, když jedu na kontrolu, si vezmu volno  
a jinak se to v mé práci vůbec neprojevuje.

To je ale docela těžká práce. Opravdu vám ně-
kdy v něčem neuleví?
Ne, já bych to ani nechtěl.

Někteří pacienti se bojí injekční léčby, jak to 
bylo u vás?
Také jsem se bál. První injekci mi píchl ně-
kdo jiný. Ale když jsem od konzultantky pa-
cientského programu RS Kompas dostal apli-
kátor, tak už to šlo snadno. Důležité pro mě 
je, že tu jehlu nevidím. Zjistil jsem, že pro 
mě je lepší si tu injekci dát večer, když mám 
klid a čas. Ale moc se tím nezabývám, už je to 
pro mě rutina. Lék beru jednou denně, i když 
vím, že už jsou injekce na aplikování třikrát 
týdně. Radil jsem se s neuroložkou, která ří-
kala, že když mi to takto dobře funguje, tak ať 
to neměním.

Kdybyste měl poradit, jak žít dobře s RS?
Nebýt zoufalý. Jak to lze, v ničem se neome-
zovat, nebát se, nesedět jen doma, hýbat se, 
cvičit a dělat to, co člověk chce.
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I odvážní někdy polykají slzy
O Lucii by se dalo říci, že je úspěšná mladá žena, která studuje vysokou školu, umí pět jazyků a některé 
z nich už vyučuje. RS má 4 roky. O své nemoci se dozvěděla v době, když ji zrovna přijali na Masarykovu 
univerzitu v Brně. Příběh, který mi vyprávěla, nepatří k těm úplně jednoduchým. Během našeho povídání 
se Lucie několikrát zarazila, protože polykala slzy, které se jí draly do očí. Smutek a slzy k jejímu příběhu 
patří, ale pokud bych měla říct, co je její nejdůležitější vlastností, tak je to odvaha. Odvaha možná nalezená 
a posílená právě skrz ty slzy. A také aktivní přístup k životu, schopnost se nevzdat, když se zrovna nedaří.

ilustrační foto

Vzpomínáte si na dobu, když jste se o své nemoci 
dozvěděla?
Byla jsem v prvním ročníku na Masarykově 
univerzitě v Brně, kde jsem studovala katalán-
štinu. A nebylo to tak dlouho, co jsem se vrátila 
z Anglie, kde jsem studovala angličtinu, udě-
lala si certifikát pro rodilé mluvčí a pracovala 
jako au-pair. Najednou se mi ale hodně zhoršil 
zrak. Říkala jsem si, že potřebuji nové brýle. 
Pak jsem se jednou ráno podívala do zrca-
dla a zjistila jsem, že se mi v očích divně točí 
panenky. Cítila jsem se špatně a běžela jsem 

k očnímu lékaři. Sdělil mi, že se jedná o tzv. 
nystagmus a zároveň mě obratem poslal na 
vyšetření na neurologii. Myslím, že se bál, že 
mám v hlavě nádor. Na neurologii mi během 
několika dnů diagnostikovali RS.

To, jakým způsobem lékaři pacientům diagnózu 
sdělí, je hodně důležité. Jak to bylo u vás?
Prvně jsem se název svého onemocnění do-
zvěděla od lékařky, která byla hodně stručná. 
Přišla do pokoje a řekla mi: „Máte roztrouše-
nou sklerózu.“ A odešla. Překvapeně jsem tam 

seděla a v duchu si říkala: To jako zhloupnu? 
Podívala jsem se na internet, kde jsem zjistila 
mnoho protichůdných informací. Odešla jsem 
na záchod, tam jsem se zhroutila v slzách a vo-
lala jsem mámě, ať za mnou přijede.

Kdybyste měla poradit nově diagnostikovanému 
pacientovi, jak hledat informace na internetu, 
aby se dozvěděl to, co potřebuje, ale nevyděsil se. 
Jak by to měl udělat?
Nečíst žádné diskuse. Spíše vyhledávat stránky, 
kam dávají informace uznávaní neurologové  
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a specialisté a také stránky pro mediky a lékaře. 
Dobrým zdrojem informací je například i vaše 
stránka www.rskompas.cz 

Vrátím-li se k období po sdělení diagnózy, co 
vám pomohlo překonat počáteční šok a co vás 
naopak třeba mrzelo?
Moc mi pomohla máma, se kterou máme hez-
ký vztah, někdy spíše jako dvě kamarádky. Moc 
si také vážím toho, že mě přítel neopustil. Letos 
jsme spolu oslavili čtyři roky vztahu. Psychic-
ky mě hodně drží nad vodou i zvířata. Tehdy 
jsem měla jednoho zakrslého králíka, dnes je 
jich už několik. Pomohlo mi, že máma a přítel 
celou situaci příliš nedramatizovali. Řekli: dob-
rá, víme, co se děje, a uděláme všechno proto, 
abys fungovala jako dříve. Nyní možná máš ně-
jaká omezení, ale společně to zvládneme. Byli 
a jsou tu pro mě, když je potřebuji. To mi dává 
velkou sílu. Přítel je například schopen sedět 
se mnou několik hodin v čekárně u lékaře, to 
by jen tak nějaký muž pro ženu neudělal. Ně-
kdy se vztahy kvůli nemoci jednoho z partnerů 
i rozpadají. Co se týká zvířat, myslím, že ka-
ždý nemocný člověk by měl mít zvíře. Zvířata 
vám dávají najevo svou lásku, i když vás bolí 
celý svět. Také jsou bezbranná a závislá na vás. 
Když jsem byla v nemocnici, uvědomila jsem 
si, že se chci dát dohromady nejen kvůli mámě 
a příteli, ale také kvůli králíkovi, který na mě 
doma čeká. Když jsem onemocněla, mrzelo 
mě, že můj táta i příbuzní z jeho strany se ode 
mě odvrátili. Mám dojem, že se báli, že RS je 
infekční nemoc.

I já slýchám v příbězích, že se pacientům některé 
vztahy rozpadají. Vzpomenete si na nějaký další 
moment, kdy vás máma postavila na nohy?
Ano, opravdu mě doslova postavila na nohy. 
Po lumbální punkci a léčení první ataky jsem 
se cítila špatně. Z nemocnice mě odvážel táta. 
Pak jsem doma jen ležela a měla jsem pocit, 
že nikdy nevstanu. A jednou byl takový krásný 
slunečný den a máma mě nenechala v klidu  
a pořád mi říkala: „Je tam tak hezky, pojď, tro-
chu se projdeme, dáme si někde džus.“ Já se 
sice bránila, odpovídala jsem, že se nemohu 
zvednout, ale nakonec mě přemluvila. Vstala 
jsem, prošli jsme se, dala jsem si džus a oprav-
du se mi udělalo lépe.

Tedy vám bylo špatně fyzicky, ale hrála v tom 
roli i psychika?
Ano. I psychicky jsem se cítila bídně a měla po-
cit, že se už nezvednu.

Předpokládám, že v té době jste přešla už do 
specializovaného MS centra?
Ano. Nabídli mi léčbu, moc jsem o těch lécích 
nevěděla, a protože se bojím injekcí, zvolila 
jsem lék, který jsem si aplikovala jednou týdně. 
Ale ten lék mi, jak se říká, nesednul. Zhruba 

rok a půl jsem měla docela často ataky nemo-
ci. Navíc, jeden den v týdnu, po aplikaci léku, 
jsem se cítila jako při chřipce, což samozřejmě 
bylo nepříjemné a ten den jsem vůbec nic ne-
udělala.

Zmínila jste se, že jste měla strach z injekcí. Jak 
jste tento strach překonala?
Při první léčbě jsem ho vlastně moc nepřeko-
nala. Zaučovala mě taková razantní sestřička, 
která mě zkrátka donutila si injekci píchnout. 
Když jsem to zvládla, cítila jsem se jako mistr 
světa amoleta, že jsem to dokázala. Pak jsem si 
ale píchla ještě dvě injekce sama, něco se ve mě 
zaseklo, pohádala jsem se s babičkou a další in-
jekce jsem si už nebyla schopná dát. Chodila 
jsem pak na injekci k praktickému lékaři, nebo 
mi ji píchla přítelova máma, která je sestřička.

Říkala jste při první léčbě, znamená to, že se 
vám léčba změnila?
Ano. Když mi už rok a půl nebylo dobře a vyšet-
ření na magnetické rezonanci také nebyla moc 
příznivá, zeptala jsem svého neurologa, zda by 
mi bylo možné změnit léčbu. Dohodli jsme se 
na jiném léku.

Nicméně předpokládám, že se jednalo opět  
o injekční léčbu. Překonala jste nějak svůj 
strach z aplikace?
Ano, injekci si píchám už sama třikrát týdně. 
Strach se mi podařilo překonat díky konzul-
tantce pacientského programu RS Kompas  
Evě Kroupové. Byla moc milá a sympatická, 
vůbec na mě nespěchala. Řekla mi, že má dost 
času a bude vedle mě sedět až do chvíle, kdy se 
budu cítit připravená si injekci píchnout.
Protože je léčba injekční, tak samozřejmě 
člověk nemá moc na vybranou, ale ona mi 
přesto dala pocit určité svobody, do ničeho 
mě netlačila násilím. Tak jsem si ten lék na-
konec vzala. Od té doby už s tím nemám pro-
blém, injekci nedám z ruky.

Jak se dnes cítíte?
Po změně léčby mám pocit, že bych mohla 
skály lámat.

Chápu-li to dobře, přestože jste měla zdra-
votní potíže, tak jste se ještě naučila další tři 
jazyky?
To bylo právě v době, kdy jsem dostala novou 
léčbu a cítila jsem se už dobře. Nicméně v naší 
rodině se stala tragédie, zemřel mi bratranec.  
A já abych se dostala ze smutku, přihlásila 
jsem se na škole ještě na tři jazyky, protože 
jsem věděla, že tu hlavu musím nějak za-
městnat. Naučila jsem se je za tři měsíce.

To se dá?
Dá. Ono vlastně nejde o to se něco „urputně“ 
učit, ale začít v tom jazyce žít. Navíc některá  
slovíčka v jazycích, které umím, se sobě podo-
bají. Jezdila jsem každý den do Brna, tak jsem 
se během hodiny ve vlaku jazykům věnovala. 
No a nakonec jsem zkoušky udělala na první 
termín. Sama nechápu, jak se mi to podařilo.

Které jazyky tedy umíte?
Angličtinu, španělštinu, italštinu, katalánšti-
nu, ruštinu. 

A některé z těchto jazyků už učíte.
Ano, v soukromé škole.

Děláte toho opravdu hodně. Mám dojem, že 
jste říkala, že máte problém i s únavou. Není 
se co divit. Jak se únavě bráníte?
Někdy potřebuji odpočívat, ale zjistila jsem, 
že mi nejvíce funguje, když tu únavu rozcho-
dím.

Kdybyste měla říci závěrem, co pomáhá, aby 
člověk zvládl život s RS?
Zpočátku, i když člověku není dobře, neztra-
tit víru, že bude lépe. A pak, věnovat se vše-
mu, co člověka baví, ať už je to práce nebo 
koníčky. Mít kolem sebe dobré lidi a mně 
pomáhají i zvířata.

Strach z injekcí se 
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Vzpomenete si, kdy a jak se u vás projevila RS?
Ona: Prožívala jsem tehdy docela těžké období. 
Moje máma onemocněla vážnou nemocí, na kte-
rou nakonec zemřela. Stávalo se mi, že mě brně-
ly nohy a občas jsem měla necitlivá lýtka. Máma 
mi říkala, běž k doktorovi, ale já jsem to pova-
žovala za banalitu. Pak mě jednou na zahradě 
štípla včela do palce, to vám byla bolest. Šla jsem 
s tím k lékařce a během chvíle, kdy mi mazala 
oteklý palec, jsem se jí svěřila, že občas necítím 
lýtka a brní mě nohy. Upozornila mě, že to není 
v mém věku normální a napsala mi žádanku na 
vyšetření. Překvapeně jsem zjistila, že nikoliv na 
ortopedii, jak jsem očekávala, ale na neurologii. 
Následovala různá vyšetření, včetně lumbální 
punkce a magnetické rezonance, kde mi lékaři 
sdělili, že mám na mozku několik  menších jizev 
a jednu větší a že je to RS. Během léčby korti-
koidy jsem se cítila hodně zmatená a nešťastná, 
protože jsem nevěděla, co mě čeká.

Co jste si tehdy myslela a kdo vám pomohl tu ne-
jistotu rozptýlit?
Ona: No, v hlavě jsem měla velký zmatek. Říka-
la jsem si, jsem nemocná a umřu. Dceři je nyní 
dvanáct, kdybych ji alespoň viděla vyrůst, na 
konci života budu na vozíku. Přemýšlela jsem  
o tom, že nepůjdu do práce. Cítila jsem se straš-
ně ukřivděná. Pak mě naštěstí poslali do MS 
Centra v Teplicích, kde jsem se potkala s paní 
primářkou Vachovou a ta sálala optimismem. 
Všechno mi dobře vysvětlila a mně se ulevilo. 
Pověděla mi více o léčbě, co je a není ataka ne-

moci, vysvětlila mi, že RS se projevuje u každého 
jinak a hodně také záleží na přístupu samotného 
pacienta k léčbě. Uklidnilo mě hlavně ujištění, 
že lidé, kteří onemocněli RS, žijí obvykle tak, 
jako před stanovením diagnózy, normální život, 
jen bývají více unavení. Potřebovala jsem všech-
no tohle slyšet i proto, že mi v té době zemřela 
máma, měla jsem nervy na pochodu, byla jsem 
taková plačtivá a tohle setkání s paní primářkou 
mně dalo novou odvahu do života.

Tedy jste se po tomto setkání cítila psychicky da-
leko lépe?
Ona: Ano. Šla jsem z tohoto setkání s velmi dob-
rým pocitem. Cítila jsem se příjemně. Navíc, ten 
den byl pohřeb mé babičky, byla to maminčina 
máma. Přišla jsem k příbuzným, a přestože 
jsme se scházeli u příležitosti takto smutné udá-
losti, byla jsem celkem v pohodě. Proměnu ná-
lady jsem vnímala tak intenzivně i proto, že do 
té doby jsem se cítila pod velkým tlakem, znejis-
tily mě i diskuse na internetu, souhlasím s tím, 
že by se zejména nově diagnostikovaný člověk 
neměl na tyto diskuse dívat. Důvěryhodné infor-
mace jsou spíše na webových stránkách jako je 
například RS Kompas, ale o tomto zdroji infor-
mací jsem tehdy nevěděla.

Nabídli vám v RS Centru nějakou psychotera-
pii?
Ona: To až později. Byla to taková mladá šikov-
ná psycholožka. V první fázi jsme řešili pro mě 
vhodnou léčbu. Paní primářka přihlížela při 

její volbě i k tomu, aby léčba ladila s mou větší 
citlivostí, nezhoršovala můj psychický stav.

Pomohla vám pak i psychoterapie?
Ona: Pomohlo mi, že jsem se u psycholožky 
mohla vypovídat a vlastně si vše, co se stalo,  
v hlavě porovnat. To je také důležité. Sice už 
jsem moc neřešila smrt mámy, se kterou jsem 
se vyrovnávala docela dlouho, ale přesto mi toto 
setkání pomohlo leccos, co mě trápilo, přestat ře-
šit a jak se říká pustit. Když jsem se vrátila zpět 
do práce, přestala jsem za psycholožkou dochá-
zet, už jsem to časově nezvládla. Ale našla jsem 
si jiné cesty, jak se udržet v psychické pohodě. 
Jsem odjakživa docela citlivý člověk. Když vidím 
kulhavé štěně, hned se mi chce brečet apod. Teď, 
když jsem onemocněla, se snažím v životě vy-
hnout momentům, které mě stresují a naopak 
si maximálně užívám dny volna. Miluji práci na 
zahradě, dokonce si občas říkám, že každý den, 
který nejsem alespoň chvíli na zahradě, je pro-
marněný.

Pečujete ještě jinak o své tělo?
Ona: Ano. Používám metodu LPG. Po aplikaci 
injekcí mi někdy zůstanou pod kůží zatvrdliny. 
Tuto metodu začali kosmetičky používat původ-
ně na odstranění pomerančové kůže, ale pak se 
ukázalo, že výborně funguje i na řešení tohoto 
problému. Někdy pacienti a hlavně pacientky  
o této možnosti ani neví, tak jim ji doporučuji.

Vrátím-li se ještě k návštěvám v RS Centru  
u paní primářky Vachové, co ještě vás na ní za-
ujalo?
Ona: Že v komunikaci s pacientem dokáže udr-
žet u všeho správnou míru. Na jednu stranu mi 
vše podrobně vysvětlí, odpoví mi na všechny 
otázky, je optimistická, ale na druhou stranu 
mě nenechá se v těch věcech „babrat“ přes 
míru. K tomu mám někdy sklony.

Protože si k nám nyní přisedl váš manžel, ze-
ptám se i jeho. Jak si vzpomínáte na ty první 
dny, kdy paní onemocněla?
On: Hlavně si vzpomínám na to, jak si stýskala, 
že jí brní nohy, ale k lékaři s tím nešla, protože 
to nepovažovala za problém. Říkal jsem jí už 
dlouho, aby navštívila lékaře.

Miluše má RS už 11 let. Zdánlivě jsme si povídali o obyčejných věcech, ale právě ty obyčejné jednoduché věci 
často nejvíce posilují náš vnitřní klid a pohodu. Povídali jsme si i o tom, jak je důležitý citlivý přístup lékařů  
k nově diagnostikovanému pacientovi. V průběhu rozhovoru se k nám přidal i Milušin manžel. Povídali jsme 
si o tom, jak se zvládá život s RS v takovém tom běžném všedním životním rytmu. 

Zdánlivě obyčejný příběh

ilustrační foto
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Někdy kvůli nemoci vznikají mezi partnery růz-
ná nedorozumění. Je něco, co si moc neumíte 
vysvětlit?
On: Někdy mi trochu připadá, že se vymlouvá, 
že je unavená a potřebuje hodně spát. Na dru-
hou stranu, na té zahradě by byla pořád. To je 
něco, kvůli čemu se někdy dohadujeme.
Nicméně jinak se mi zdá, že je docela v pohodě…
Vlastně na ní ani nepoznám, že nějakou nemoc 
má. Jen ta únava ji často provází. Injekce si pí-
chá sama, já bych to neuměl. Pokud už bych 
musel něco takového dělat, tak bych si pořídil 
aplikátor injekcí, ale ona používá klasickou in-
jekci.

Mluvila jste o zahradě, chápu to dobře, že práce 
na zahradě vám spíše energii dodává?
Ona: Ano, zahrada mě nabíjí. Já to tam prostě 
miluji. Jen letos mám trochu pocit provinění, 
protože jsem se jí neměla čas věnovat. Není to 
tam tak upravené, jak jsem zvyklá. Méně času 
jsem měla kvůli starání se o pejska, kterému je 
třináct let, takže už špatně snášel horko.
On: Já jí pořád říkám, aby trochu zvolnila, ne-
pracovala na té zahradě tolik. Možná bychom na 
některá místa mohli zasít jen trávu. Dívám se na 
to trochu více prakticky, mně nevadí koupit ze-
leninu v krámě, nemusím ji mít vypěstovanou 
ze zahrádky.

Mám ale pocit, že práce na zahradě je pro vaši 
paní více než jen ta práce.
Ona: Ano. Jsem tam moc ráda. Je tam klid, cítím 
se tam dobře. Já jsem původně z vesnice, kde  
v celé vesnici žilo šedesát lidí. Jsem na klid zvyk-
lá, i lidé se tam k sobě chovali s větší ohledupl-
ností, protože tam když někdo řval, tak celá ves-
nice věděla, kdo to je. Na druhou stranu i město  
a lidi v něm potřebuji, jak jsem hodně upovídaná, 
tak ten kontakt s lidmi je pro mě také důležitý.

Co ještě máte ráda?
Ona: Baví mě moje práce. Celý život jsem che-
mickou laborantkou. Dříve jsem ale byla u jiné 
firmy, byl tam směnný provoz, přestala jsem 
zvládat noční, byla jsem pořád unavená. Nako-

nec mně to tak rozhodilo biorytmus, že jsem  
v noci nemohla spát a naopak přes den bych po-
řád spala. Byla jsem vyčerpaná. Nakonec jsem 
změnila zaměstnavatele. Nyní jsem v novém 
místě, je tu skvělý kolektiv. Vážím si toho, pro-
tože jsem za svůj život vystřídala více firem, ale 
zde panuje největší klid, i vedoucí je v pohodě.
On: Jsem rád, že přestala pracovat na smě-
ny. Vozil jsem manželku do práce i z práce  
i ve dnech, kdy jsem měl volno. Lezlo mi to na 
nervy. Říkal jsem jí: „Vydělávám dost peněz, ne-
musíš tam chodit, skonči to.“ Nakonec si man-
želka našla práci v jiné firmě a je to daleko lepší.

V podstatě jste byli unavení oba?
Ona: Ano

Pro některé lidi je velký problém říci o své nemoci 
zaměstnavateli a kolegům. Řekla jste to někomu 
a pokud ano, jak?
Ona: Nejdříve to nevěděl nikdo. Ale protože 
jsem člověk, kterému se uleví, když o svém 
problému někomu řekne, tak jsem to nejprve 
pověděla nejlepší kamarádce, pak kolegyni, kte-
rá se léčila na revma, protože sama poznala, že 
nejsem úplně zdravotně v pořádku, a pak už to 
tak nějak mezi mými nejbližšími kolegy přiro-
zeně vyplulo. Když jsem se hlásila do nové prá-
ce, řekla jsem to rovnou HR pracovníkovi při 
prvním telefonickém kontaktu. Sdělil mi, že to 
nevadí.

Připadá mi, že žijete podobný život, jako jste žila 
před onemocněním. Možná i ta práce vám po-
máhá cítit se jako dříve?
Ona: Ano, žiji pořád stejný život, a proto se ne-
cítím nemocná.
On: Pracuje ale v osmihodinových směnách, 
protože když dělala v kuse dvanáct hodin, byla 
unavená a doma jen spala. To pro ženu nebylo 
dobré.

Jste manželé, jak jste se mi svěřili cestou na náš 
rozhovor, 22 let. Jak se dá vztah udržet, aby  
v něm panovala co nejvíce rovnováha? Jsou vzta-
hy, které se právě kvůli nemoci jednoho z partne-

rů rozpadají…
Ona: Prozatím jsem neměla žádnou ataku ne-
moci. Jednou za dva roky jedu do lázní. Tedy 
naše rodina funguje stejně, jako před mým one-
mocněním. Ale je pravda, že nemoc má vliv na 
psychiku. Moje psychika je taková „rozkývaná“, 
na některé věci reaguji přehnaně. Můj muž je 
v některých situacích cholerik, takže mezi námi 
jsou různé třecí plochy. V období, kdy naše dcera 
prožívala pubertu to bylo docela složité.

Jak se takové období dá zvládnout?
Ona: Měli jsme krizi, ale zvládli jsme to. Man-
žel byl v té době hodně nervózní, dříve jsem 
mu hodně ustupovala, ale v tomto období jsem 
začala být trochu odbojná. Chvíli jsem si i psala 
s jedním mužem na internetové seznamce, nic 
víc, ale dělalo mi dobře, že mě ten muž hodně 
chválil. Ale pak jsem to stopla.
On: Já jsem dříve hodně sportoval a najednou 
jsem zjistil, že jsem opustil sport, své koníčky  
a byl jsem naštvaný. Toho chlapa, co si psal s 
mou ženou znám, nejsme velké město. Kdybych 
ho potkal, tak by se měl na co těšit.

Co vám nejvíce pomohlo to zvládnout?
Oba: Asi čas. 
Ona: A také, že jsme si dali větší prostor. Byli 
jsme třeba na dovolené, manžel odjel na kolo 
a já jsem si třeba dopoledne lehla a odpočívala. 
Pes u mě ležel a byla to taková pohoda. Manžel 
pak přijel, dali jsme si kafe a šli odpoledne na 
výlet. Respektovali jsme, že to každý z nás má 
trochu jinak.

Možná je to o tom prohloubení respektu?
Ona: Ano, je.

Kdybyste měla říci to nejdůležitější, co vám po-
máhá zvládat RS? 
Ona: Pomáhá mi léčba, takže symptomy RS po-
ciťuji minimálně. A hlavně jsem pochopila, že 
výzkum jde neustále dopředu, léčba se vyvíjí, 
možná za nějakou dobu už lékaři o RS a léčbě 
budou vědět daleko více. To je jedna z věcí, která 
mě posiluje.

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.



Zkušenosti | Rady | Tipy pro aktivní život10 KROK ZA KROKEM

Jak jsem slyšela, změnila jste v poslední době 
práci. Práce a dobré či špatné vztahy v ní hrají  
v životě pacientů důležitou roli. Jak to bylo u vás?
Jsem profesí hydrogeolog, pracovala jsem na 
vodoprávním úřadě mimo Prahu. Měla jsem na 
starosti povolování staveb – kanalizace, vodovo-
dy, čistírny odpadních vod, studny apod. Tuto 
práci mám ráda, protože se jedná s lidmi. Ale 
vztahy na tomto pracovišti s nadřízenými dob-
ré nebyly, i když s kolegy jsme vycházeli dobře, 
řekla bych, že jsme se měli rádi. Zažívala jsem 
šikanu zejména ze strany své vedoucí. Myslím 
si, že i to se podepsalo na mém zdraví. Byla jsem 
tam zaměstnaná osm let, dnes vím, že jsem 
měla odejít o několik let dřív.
Nastoupila jsem pak na jiný úřad blízko mého 
bydliště, kde mě ale ještě ve zkušební době 
bez udání důvodu propustili. Že důvodem byla  
s radostí poskytnutá informace z původního 

pracoviště se nabízí, neboť odchod přišel ve 
chvíli, kdy moje jméno bylo uveřejněno na 
webových stránkách zaměstnavatele. Nakonec 
jsem byla osm měsíců na nemocenské, na „do-
volené“, kterou jsem si roky vybírala pouze po 
dnech. Dospala jsem deficit a s postupujícím 
časem jsem začala hledat, co dál. První týdny, 
když jsem zůstala doma, byly těžké, nechtělo 
se mi nic, jen umřít a ještě tajně, aby nikdo ne-
věděl, zkrátka zmizet. Zápasila jsem s pocitem 
nespravedlnosti, se kterým jsem se nedokázala 
smířit. Projevil se klasický syndrom vyhoře-
ní, který začal ještě v předchozím zaměstnání,  
a tento vyhazov vše jen dokonal. Až nyní nastu-
puji do nové práce, kde vedení je lidské. Praco-
viště je v místech, kde jsem prožila dětství, první 
školy, první zaměstnání… 

Hovořila jste o šikaně ze strany vedoucí, jak jste 

se proti ní bránila?
Mnoho let jsem se snažila zachovat klid a tvářila 
jsem se, že mi její útoky nevadí. Náš spor byl lid-
ský, za pracovní důvody jen schovaný. Nechtěla 
jsem dusno vytahovat na veřejnost. Pak se uká-
zalo, že platí ono známé jak se do lesa volá…  
a na hrubý pytel hrubá záplata.

Jak dlouho jste nemocná RS?
Čtyři roky.

Onemocněla jste tedy během té práce, která vás 
stresovala. Jak se RS ohlásila?
Ano, onemocněla jsem v tomto zaměstnání, 
kde byla celkově hodně napjatá atmosféra. Ces-
ta k diagnóze začala tím, že mě asi tři týdny bez 
ustání šíleně bolela hlava. Ten třetí týden jsem 
měla pracovní pohotovost, to znamenalo být 
na telefonu a okamžitě služebním autem při-

Příběh paní Anny je hlavně o tom, že 
bychom neměli zůstávat v pracovním 
prostředí s lidmi, kteří kolem sebe šíří 
toxickou atmosféru, která nás nakonec 
může připravit o zdraví. Paní Anna odešla  
z tohoto zaměstnání později než měla, 
ale nakonec zůstala u své profese, která 
ji těší a kterou dovede. Také si vyzkoušela, 
že když člověk hledá, nakonec mu přijdou 
do cesty ti správní lidé na správném mís-
tě. I její pouť byla zahalená chvílemi tmou, 
ale na konci jejího vyprávění je život, který 
je, dá se říci, v daleko větší rovnováze.

Kamarádka, 
která mě hlídá

ilustrační foto
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jet na zavolání policie nebo hasičů k ekologické 
havárii, třeba úniku pohonných hmot z havaro-
vaného auta. Jenže v pátek v týdnu mojí poho-
tovosti jsem už nemohla bolestí ani oči otevřít, 
natož dojet na místo případné havárie. S tímto 
stavem jsem se „pochlubila“ bratrovi, který mi 
za chvíli volal zpět a posílal mě na pohotovost. 
Zkonzultoval moje příznaky se svým sousedem 
neurochirurgem, který pravil, že takto se může 
projevovat krvácení do mozku. 
Jela jsem tedy do nemocnice, kde mi uděla-
li všechna vyšetření včetně lumbální punkce  
a magnetické rezonance. Za pár dní přišly vý-
sledky. Byla jsem zrovna několik dní mimo do-
mov a hlavně mimo dosah telefonu. Výslednou 
diagnózu se nejdřív dověděl bratr. Nevydržel poč-
kat tři dny na můj návrat, tak jako tichou poštou 
informaci pověděl naší mámě. A ta se také potře-
bovala svěřit, tak to řekla mým dětem, naštěstí 
už dospělým. Když jsem přijela domů, všichni 
se na mě koukali, jako bych měla zítra umřít. 
Na mě to ovšem nijak nedolehlo. Přijala jsem to  
s pocitem, že se někdo spletl, vyměnil výsledky… 
absolutně jsem nepřipustila, že se taková dia-
gnóza týká mě. Život jde dál jako dřív.
 
Ano, někteří pacienti to takto dělají. Co vám po-
radili neurologové?
Chtěli po mně, abych více vnímala své tělo, abych 
pozorovala, jak se cítím, všímala si toho, co se mi 
děje. Jenomže já zjistila, že se toho děje docela 
hodně. Zjistila jsem, že zakopávám i na úplně rov-
né chodbě, kde není vůbec žádná překážka, brní 
mě levá ruka, přesně prsty od prostředníčku po 
malíček, po schodech levou nohu táhnu za sebou  
a nedokážu ji zvednout, vidím dvojitě, mám tlak 
za očima… Nakonec jsem si řekla, že by ze mě 
byl za chvíli hypochondr a přestala jsem se sle-
dovat. S brýlemi dvojitě nevidím, chodím… Na-
víc jsem dostala moderní léčbu, která mi hned 
pomohla, tedy jsem žila prakticky stejně jako 
před sdělením diagnózy. Pak jsem ale měla další 
konflikt s paní šéfovou a přišly pády, bez varo-
vání, po krátkých výpadcích vědomí. Přišla další 
ataka nemoci. A tehdy jsem si řekla, že s tímhle 
musím něco udělat. Přece se kvůli té aroganci 
a opojení mocí nenechám zabít! Rozhodla jsem 
se z této práce odejít. I když mě to strašně moc 
mrzelo. 

Tedy vás ta ataka donutila si uvědomit, že to 
pracovní prostředí je natolik toxické, že ohrožuje 
vaše zdraví a že v něm nemusíte zůstávat?
Ano, bylo to přesně tak. Byl to takový zdvižený 
varovný prst. Cítila jsem se úplně vyřízená. Tak 
dlouho jsem tam zůstávala, protože jsem lidi  
a práci s nimi měla ráda. Měla jsem na starosti 
docela velké území, znala jsem už spoustu lidí. 
Získala jsem si dobrou pověst, tak za mnou 
chodili lidé s tím, že je poslal soused nebo  
švagr.

Víte, já si tu vaši práci asi nedovedu moc předsta-
vit. Co jste dělala a co vás na tom hlavně bavilo?
Podzemní voda obrazně patří státu a odebírat 
ji může jen ten, kdo má povolení vodoprávní-
ho úřadu. Ten se má starat o to, aby se s vodou 
hospodařilo dobře, zvláště v posledních suchých 
letech. A tak řešíte povolení odběru vody ze stud-
ní tak, aby ti, co odběr měli povolený dřív, vodu 
neztratili. Nebo domlouváte, co udělat v případě, 
když se voda nezodpovědným vrtáním nových 
studní ve stávajících studnách ztratí. Anebo se 
znečistí bezohledným vypouštěním fekálií… Ne 
všechny obce mají kanalizaci. Bylo paradoxní, že 
vedení mi nechávalo k vyřízení neodbytné žada-
tele a problematické akce, protože jsem na to tzv. 
měla nervy, a přitom jsem od nadřízených nikdy 
neslyšela pozitivní ocenění, slovní ani finanční. 

Dalo by se říci, že jste příliš dlouho tolerovala 
špatné chování vůči sobě a dnes už byste jednala 
jinak?
Ano, měla jsem odejít už dávno. Jenže zase bych 
nepoznala tu spoustu dobrých a zajímavých lidí. 
Během měsíců, co jsem byla doma, jsem si ří-
kala, že půjdu dělat něco úplně jiného, že úřady 
už vynechám. 
Byla jsem z toho všeho velmi zklamaná. Po čase 
odpočinku a zklidnění jsem si uvědomila, jak 
moc mě ta práce bavila. Potkávala jsem pestrou 
směs lidí – ty, kteří měli i neměli peníze, měli 
často zajímavé plány a já jsem jim pomáhala je 
uskutečnit. To mě bavilo. Kolikrát to byly úžasné 
nápady. Nakonec jsem si řekla, že to ještě jednou 
zkusím. Zjistila jsem, že hledají člověka s mým 
zaměřením v místě, kde jsem strávila dětství  
a mládí do svých 25 let. Zavolala jsem na uve-
dený kontaktní telefon. Paní vedoucí oddělení, 
kam by přijatý pracovník spadal, byla nesmírně 
vlídná a vstřícná, doslova mě přemlouvala, ať se 
přihlásím. To mi dodalo odvahu a hlavně překo-
nalo obavu a pocit marnosti. 
Pak si mě pan vedoucí odboru pozval na poho-
vor, osobně, ne přes personální odbor, a to bylo 
také moc příjemné. Během hovoru jsem se do-
zvěděla, že i jemu někdo neváhal přinést nega-
tivní informace o mně, ale on se přesto rozhodl 
mě zaměstnat. Tedy jsem nyní v takové skoro 
euforii.

Já vás ještě vrátím k době, kdy přišly ty první ata-
ky. A také k době, kdy vám nebylo úplně nejlépe.  
Co vám pomohlo se z toho dostat?
U té první ataky jsem ani neřešila, že je mi špat-
ně, ale spíše to, že mám krizový telefon a pracov-
ní pohotovost s povinností okamžitě po zavolání 
hasičů vyjet. Až když jsem začala padat, tak jsem 
si uvědomila, že to není dobré. Lidé kolem mě si 
mysleli, že jsem opilá. Těch několik měsíců, co 
jsem nyní byla doma, mi bylo dost zle. Neměla 
jsem o nic moc zájem, brala jsem antidepresiva. 
Nutila jsem se do nějaké činnosti, aspoň si něco 

přečíst, ale zjistila jsem, že mě to nebaví. Můj 
stav se zlepšoval až po několika měsících, velmi 
pomalu. Asi jedním z klíčových momentů bylo, 
když jsem si uvědomila, že mě netěší ani hlídání 
mého půlročního vnoučete. Moje dospělé děti, 
které jsou už na svých cestách životem, mi řekly 
velice důležitou větu: „Mámo, my tě potřebuje-
me zdravou.“ A já si přitom myslela, že mě už 
nepotřebují vůbec. 
Někdy v té době jsem začala sledovat na in-
ternetu různá videa o eresce (RS) a číst in-
formace, před kterými jsem utíkala, aby mě 
potíže, o kterých se píše, nedostihly. Vybí-
rala jsem si z toho, co pro mě je a co není.  
S některými lidmi jsem se mohla ztotožnit  
a s některými vůbec ne. Četla jsem rozhovory 
a dívala se na videa s lékaři. Věřím, že RS se u 
každého projevuje tak individuálně, že přístup 
nemocného k sobě samému musí být speciál-
ní, osobitý. Nakonec jsem si našla videa, která 
ukazovala příznivý vliv fyzického cvičení pro pa-
cienty nemocné RS. Koupila jsem si dva stroje 
na cvičení a začala trénovat, dohánět, co venku 
nedělám, protože to z důvodu nestability nejde. 
Výsledkem je, že už například za sebou většinou 
netahám nohu při chůzi do schodů a milované 
vnoučátko, které mě velice baví, mohu v kočárku 
klidně vozit čtyři hodiny. A taky jsem se rozhod-
la, že umřu zdravá!

V té době jste začala hledat nové zaměstnání?
Ano. Vlastně jsem odpověděla na dva inze-
ráty. Z toho prvního místa mi vůbec neodpo-
věděli. Zato ten druhý zaměstnavatel už od 
začátku komunikoval velmi vstřícně a to mi 
dodalo odvahu. Hlavně, jak jsem říkala, můj 
první telefonický kontakt s tímto úřadem,  
s vlídnou paní z odboru, kam nastupuji, mi dal 
chuť se zase o něco poprat. 

Musela jste se nemoci v něčem přizpůsobit?
To ano. Víte, ona ta RS je dnes taková kamarád-
ka, která mě hlídá. Když jsem unavená, tak mě 
naráz kdekoli zhasne, vypne jako zmáčknutím 
vypínače. Bývám tak unavená, že musím jít té-
měř okamžitě spát. Vlastně díky ní je teď můj 
životní rytmus v daleko větší rovnováze. Dříve 
jsem třeba spala jen čtyři hodiny. Dnes také dě-
lám dost věcí, ale už na sebe tolik netlačím, ne-
snažím se to všechno udělat hned a najednou. 
Vždy mě zajímala magická, esoterická místa čes-
ké krajiny, tak si o nich čtu knihy a chodím tam 
na výlety. Zajímám se i o jiné věci. Mohu dělat 
dost činností, vše se ale děje v daleko klidnějším 
tempu.

Tedy, obrazně řečeno, od neznámé nevlídné ná-
vštěvnice, která vám podrážela nohy, se RS stala 
dost kamarádkou, která vás s porozuměním hlídá 
a poskytuje vám více klidu a rovnováhy?
Ano. Já jí dopřeju spaní, ona mně život.  



KRUHOVÝ TRÉNINK
Jde o trénink střídající aerobní cvičení (rotoped, veslo, eliptický trenažér, chodící 
pás), posilovací cviky (posilovací stroje, míče, gumy, skluzné podložky Flowin) 
a cviky pro zlepšení rovnováhy. Jednotlivá stanoviště se pravidelně střídají a v 
průběhu jednoho kola každý cvičenec projde všechny cviky. Nemusíte se obávat, 
že byste tento trénink nezvládli, všechny cviky je možné upravit na lehčí nebo 
náročnější variantu.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Pomalé cvičení vhodné jako prevence nebo léčba bolavých zad. Zaměřujeme 
se na posílení ochablých svalů a zvýšení kondice, trénink správných pohybových 
stereotypů. Při cvičení se budou využívat prvky z rehabilitačních metod, pilates 
či jógy. Velký důraz bude kladen na oblast pánevního dna, správného dýchání  
a zapojování hlubokých svalů.

SM SYSTÉM PRO ZDRAVÁ ZÁDA: 
Rehabilitační cvičení využívající pružná cvičební lana.

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Cvičení pomalejšího rázu k odstranění bolestí zad a kloubů, protažení svalů, 
předchozí znalosti jógy nejsou nutné.
Posílení ochablých svalů a zvýšení kondice, trénink správných pohybových 
stereotypů. Při cvičení se budou využívat prvky z rehabilitačních metod, pilates 
či jógy. Velký důraz bude kladen na oblast pánevního dna, správného dýchání  
a zapojování hlubokých svalů.

KUNDALINI JÓGA
Dynamičtější styl jógy, méně než běžné ásany využívá dynamické pohyby na 
hudbu. Důraz kladen na dech a vnitřní soustředění. Využívají se také mantry.

YIN JÓGA
Pomalý styl jógy, který se cvičí zejména vsedě nebo vleže na zemi s dlouhými 
několikaminutovými výdržemi v pozicích s vypodložením polštářky a jógovými 
bloky. Celkově vede k protažení svalů a měkkých tkání a hlubší relaxaci.

TAI-CHI
Tai-chi je čínské bojové umění, které kombinuje přesné pohyby těla s hlubokým 
dýcháním a využíváním energie jing a jang. Cvičí se ve stoji jako plynulá sestava 
na sebe navazujících pohybů. Cvičení má relaxační a zdravotní aspekt, může 
zklidnit mysl a uvolnit tělo, zlepšit rovnováhu.

CHŮZOVÝ KRUHOVÝ TRÉNINK (pro pacienty chodící s pomůckou)
Cvičení je určeno pouze pro pacienty, kteří mají vážné problémy s chůzí. Je 
organizované systémem kruhového tréninku a skupinu tvoří 3–5 pacientů. 
Všechny cviky jsou zaměřeny na zlepšení síly a koordinace dolních končetin pro 
zkvalitnění chůze. Hlavní cíl je nacvičit vhodnou strategii chůze.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem domluvit s fyzioterapeutem, 
zda je tento typ tréninku pro vás skutečně vhodný.

BALANČNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK
Jde o variantu oblíbeného kruhového tréninku s přidanými cviky pro trénink 
rovnováhy. Nutné přihlášení předem – bude pro uzavřenou skupinu osob, 
abychom mohli lépe posoudit vliv na rovnováhu.  
Zájemci hlaste se na email: novotna.klara.k@gmail.com

CVIČENÍ VSEDĚ
Toto cvičení vsedě na židli nebo na vozíku se zaměří především na procvičení 
horní poloviny těla, svalů trupů a paží. Kombinujeme různé styly cvičení:  
posilování, protažení, jóga, tai-chi i box. Pozor cvičení je v tělocvičně  
v RS Centru (kvůli bezbariérovému přístupu).

CVIČEBNÍ PROGRAMY RS CENTRA OD ZÁŘÍ 2019
Skupinové cvičení probíhá v tělocvičně v budově Neurologické kliniky ve Viničné, č. p. 9
Podmínkou cvičení je předpis na rehabilitaci (skupinové cvičení) od ošetřujícího lékaře z RS Centra, cvičení je přednostně pro pacienty RS Centra na Karlově 
náměstí, noví zájemci musí projít vstupním individuálním vyšetřením na rehabilitaci, domluvit se lze na níže uvedených kontaktech. S sebou si vezměte pohodlnou 
sportovní obuv a oblečení, pití. Kontaktní osoby: Mgr. Klára Novotná, novotna.klara.k@gmail.com, tel: 224966524 (volat út–čt dopoledne)

Časopis RS Kompas vychází od ledna 2012. Je určen pro pacientky a pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich rodinné příslušníky a další osoby se zájmem o problemati-
ku této nemoci. Vydavatel: Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5. IČ: 25629646. Kontakt: www.rskompas.cz. Vychází 4x ročně. Je bezplatně  
distribuován registrovaným členům programu podpory pacientů RS Kompas a je volně neprodejný. Šéfredaktorka: Šárka Pražáková. Grafika & tisk: goette. CZ/CPP/18/0021
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Do kondice 
V tomto čísle RS Kompasu se hodně hovoří o cvičení, proto uveřejňujeme i rozvrh cvičení a popis některých 
cvičení, která pro pacienty, nejen z Prahy, pořádá MS Centrum na Karlově náměstí v Praze. Rozvrh i popis 
všech cvičení budou co nejdříve na webových stránkách www.rskompas.cz


