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Někteří pacienti vědí, co jsou Centra vysoce specializované péče, ně-
kteří vědí, že jejich MS Centrum má tento statut, někteří nevědí vůbec 
nic. I mezi zdravotníky panují určité nejasnosti. Povídala jsem si tedy 
o těchto Centrech s dámou navýsost povolanou, neuroložkou profe-
sorkou Evou Kubala Havrdovou, CSc., vedoucí MS Centra na Karlově 
náměstí v Praze. Celý rozhovor naleznete na webu www.rskompas.cz

Řada lidí ještě stále neví, co jsou Centra vysoce 
specializované péče. Stávají se jimi MS Centra, 
budou se takto i přejmenovávat?
Centra se nemusí přejmenovávat, to je statut, 
který jim udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Podobná Centra existují v onkologii a v řadě 
dalších oborů. Před udělením tohoto statutu 
ministerstvo ve své výzvě definuje parametry, 
které toto zdravotnické zařízení musí splnit, 
aby pacienti měli, kromě odpovídající léčby, 
také přístup ke komplexní péči, která je nemé-
ně důležitá. Například to znamená, že na urči-
tý počet pacientů je tolik a tolik lékařů, sester, 
technického personálu, vybavení a místností 
apod. Přiznání tohoto statutu umožňuje těmto 
Centrům, aby si na svých zdravotnických zaří-
zeních vymohla to, co potřebují. Protože my 
víme, že dnes jsou všechna Centra pro léčbu 
RS kapacitně naprosto na hraně. Přijímají paci-

enty, ačkoli nemají možnost se jim věnovat tak, 
jak by chtěli. Je to i proto, že pacienti s RS nikde 
jinde léky na tuto nemoc nemohou dostat. MS 
Centrum je musí přijmout, a proto někde do-
chází k tomu, že pacientovi je věnováno méně 
času a nedostává se mu komplexní péče, kterou 
my si představujeme, že by tato Centra poskyto-
vat měla. V rámci této péče by pacienti měli mít  
k dispozici psychologa, fyzioterapeuta, psy-
choterapeuta, sociálního pracovníka a řadu 
dalších zdravotnických specialistů ze spolu-
pracujících oborů. Přihlášením se k této vý-
zvě ministerstva se nemocnice zavázaly, že 
MS Centra budou podporovat, aby měla dost 
lékařů i zdravotnického personálu a odpoví-
dající zázemí i vybavení. Výzva a následný 
vznik Center specializované péče otevírá nové 
možnosti jak pro pacienty, tak lékaře. Pacient 
si nyní může tyto služby Centra nárokovat  
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Co jsou centra vysoce 
specializované péče,  
kde se léčí RS?

EDITORIAL

Centra vysoce specializované péče

MS Centra na základě vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví ČR 

získala nyní statut Center vysoce 

specializované péče. Neurologové 

a zdravotničtí odborníci už dlouho 

vědí, že pro úspěch léčby RS je 

důležité, aby měl pacient  

k dispozici nabídku komplexní péče. 

Tedy nejen péči neurologa, ale je-li 

třeba, i fyzioterapeuta, psychotera-

peuta, sociálního pracovníka  

a dalších odborníků.  

Už v minulosti se snažili zdravotní-

ci v MS Centrech pacientům tuto 

péči poskytnout dle svých možností 

a sil. Nyní vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví ČR přesně definuje, 

co všechno tato vysoce specializo-

vaná komplexní péče zahrnuje a co 

by mělo být pacientovi nabídnuto, 

poskytnuto a také čeho se může  

i dožadovat. O tom všem jsme si  

v tomto čísle povídaly zejména  

s neuroložkou prof. MUDr. Evou 

Kubala Havrdovou CSc., psycho-

terapeutkou Karin Emily (Řehá-

kovou) a fyzioterapeutkou Klárou 

Novotnou, nechybí ani příběhy 

pacientů.

Dobré dny a hodně sil vám přeje 

Šárka Pražáková
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a hlavně, protože je ve výzvě jasně definová-
no, kolik pacientů připadá na jednoho léka-
ře, Centra mohou nemocnici žádat o navý-
šení počtu lékařů. Pokud nyní MS Centrum 
zjistí, že má o pět set pacientů více, než kolik 
by podle té výzvy měli s tímto množstvím 
lékařů ošetřovat, může požádat nemocnici  
o jejich navýšení. Toto 
není nějaká hypotetická 
situace, ale něco, co jsme 
v praxi zažívali. 

Jak by taková komplexní 
péče optimálně mohla vy-
padat pro nově diagnosti-
kovaného pacienta?
Nově diagnostikovaný pa-
cient potřebuje poučení 
o své chorobě. Musí tedy 
strávit s lékařem více času 
než  definovaných pár mi-
nut, které od pojišťovny 
máme předepsané. I jeho 
rodina se chce na všech-
no možné zeptat, čili toho 
času musí být trošku více. 
A kromě toho, pacient 
velmi často potřebuje psy-
chologickou nebo rovnou 
psychoterapeutickou péči, 
aby zásah RS do svého 
života snesl co nejlépe  
a dokázal tomu přizpůso-
bit svoje životní představy, 
kariérní představy, rodin-
né představy a podobně. 
Pacient se také potřebu-
je naučit, do jaké míry 
může pracovat s fyzickou 
zátěží. Pokud byl pacient 
zvyklý sportovat, tak je to 
jednodušší. Byl-li to ale 
člověk, který seděl jenom u počítače, tak se 
musí naučit, že péče o fyzickou kondici patří  
k managementu roztroušené sklerózy, čili 
k té komplexní péči. Často se pacient po-
třebuje zeptat, jak rychle má do toho skočit, 
protože my nechceme, aby šel do posilovny 
na dvě hodiny a pak přišel s tím, že je mu 
hůř. Potřebuje s fyzioterapeutem probrat, 
co může dělat sám, které sportovní aktivity 
jsou vhodné, anebo jestli musí mít nějakou 
speciální fyzioterapii po první atace, což se 
také může stát. Potřebuje probrat s lékařem, 
která terapie je nejvhodnější, ke které bude 
mít nejlepší adherenci, a také je nutné, aby 
s ním sestra probrala, jak si injekce apliko-
vat nebo jak užívat jinou léčebnou terapii. 
Na tohle všechno potřebujete spoustu času 
a také prostoru a personálu, a to řada Center 
neměla. 

Navíc, z rozhovorů s pacienty vím, že při první 
návštěvě všechny informace není pacient scho-
pen vstřebat. Je to tak? 
Ano, pacientům tyto informace opakujeme 
při jejich návštěvách vícekrát, protože ve stre-
su si je pacient nepamatuje. Nedovede si vše 
dát do kontextu a je potřeba, aby se na to měl 

možnost třeba několikrát zeptat anebo se ze-
ptat ještě sestřičky. Řadu věcí je schopen pa-
cient probrat se sestrou lépe než s lékařem.

Když jsem hovořila pro toto číslo časopisu s psy-
choterapeutkou Karin Emily (Řehákovou), zmíni-
la se, že by bylo nejlepší, kdyby v okamžiku, kdy 
je pacientovi sdělována diagnóza, byl v ordinaci 
neurologa přítomen psychoterapeut. Jak to vidí-
te vy?
Prozatím si myslím, že by to bylo organizačně 
těžko řešitelné, protože nemáme dost psycho-
terapeutů. Psychoterapeut často nemá ordina-
ci přímo v MS Centru, ale pacient na něj do-
stane kontakt. Je to hudba budoucnosti, takto 
bychom si to představovali. Tímto způsobem 
to mají zařízeno na některých onkologiích. Já 
znám jen jednu onkologii, kde to takto chodí. 
Poté, co se pacientovi sdělí diagnóza a stanoví 

se léčebný plán, je pacient předán do rukou 
psychologa. Dá se říci, že se jedná o krizovou 
intervenci. Když se dozvíte, že máte rakovi-
nu, je to přece jenom trochu jiná situace, než 
když se dozvíte diagnózu RS. Ačkoliv, v někte-
rých případech to může být opačně, protože 
některé typy rakoviny už jsou dnes dobře léči-

telné, zatímco s roztroušenou 
sklerózou budete žít celý život.

Asi se tedy shodneme, že psycho-
terapeut je potřeba? Navíc tako-
vý, který o RS něco ví?
Ano, v našem Centru dává-
me pacientovi hned při první 
návštěvě do ruky vizitku naší 
psychoterapeutky, která se 
věnuje lidem nemocným RS. 
Máme to štěstí, že naše zku-
šená psychoterapeutka Renata 
Malinová je na stejné chodbě 
jako neurologové a fyziote-
rapeuti. Obecně říkám paci-
entům, aby nehledali mimo 
Centrum nikoho, koho mu 
nedoporučíme, protože ne-
můžeme zaručit, že ten psy-
choterapeut či jiný odborník 
někdy viděl pacienta nemoc-
ného RS.

Připadá mi, že někde se může 
péče neurologa a psychotera-
peuta a dalších profesí překrý-
vat, doplňovat…
Jak jsem už říkala, je optimál-
ní, když mohou spolu takto 
lékaři a další zdravotničtí od-
borníci spolupracovat. Tak to 
chodí na Žlutém kopci na on-
kologii v Brně. Hned potom, 
co se pacient dozví diagnózu a 

léčebný plán, přebírá ho ve vedlejších dveřích 
psycholog. To je samozřejmě ideální, ale musí 
to být dobře časově vyladěné, aby psycholog 
měl v tu chvíli čas. Málokteré RS Centrum 
má více než jednoho psychoterapeuta. Pokud 
tento odborník pečuje o dlouhodobé pacienty, 
tak je dost složité vsadit do toho časově nově 
diagnostikované pacienty.

Ona ta prodleva mezi první návštěvou u neuro-
loga a návštěvou psychoterapeuta nemusí být 
tak dlouhá, pokud na chodbě nemocnice pacient 
hned vytočí číslo, co má na vizitce.
Myslím, že je někdy i výhodné, když si pa-
cient nějakou chvíli zpracovává informace, 
které dostane od lékaře, a jde už za psycho-
terapeutem s konkrétním zadáním, co by  
s ním chtěl řešit. Protože psychoterapeut se 
vždycky ptá pacienta, na čem chce pracovat.  

Co jsou centra vysoce 
specializované péče,  
kde se léčí RS?
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A pacient v tom musí hrát aktivní roli. To 
není pasivní přijímatel. Když my mu podá-
váme  kortikoidy v infuzi, tak je v tom více 
méně pasivní, ale tady, když pracuje s psycho-
terapeutem, tak aby se jejich práce někam po-
souvala, musí být pacient velmi aktivní.

Jak je podle vás důležitá spolupráce mezi psy-
choterapeutem a fyzioterapeutem?
Já se domnívám, že tyhle dvě profese, psy-
choterapie a fyzioterapie, jsou nezastupi-
telné. Pro zdraví/rovnováhu imunitního 
systému je naprosto zásadní, aby se pacient 
naučil pracovat na své psychické a fyzické 
kondici. Obvykle se pacienti tváří statečně  
a chtějí vše zvládnout sami. Trvá pak zhruba 
dva až tři měsíce, než pochopí, že si nemusí 
tu cestu prošlapávat sami a z jejich pohledu 
jako první, ale že je daleko pohodlnější vydat 
se po cestách, které už někdo prošlapal a jsou 
tu lidé, profesionálové, kteří mohou podat 
pomocnou ruku a znají i některé „zkratky“, 
které těm poutníkům před nimi fungovaly.

Proč je důležitá ta konzultace u fyzioterapeu-
ta?
Konzultace u fyzioterapeuta je důležitá jed-
nak proto, že může pacientovi poradit, jak 
zlepšit svou kondici. Nebo naopak pacien-
tovi, který hodně sportoval, může nastavit 
vhodnou zátěž podle jeho zdravotního stavu. 
Hlavně je důležité, že fyzioterapeut, když 
pacienta vidí, vyptá se ho na jeho dosavadní 
fyzické aktivity, je schopen mu cvičení ušít, 
jak se říká, na míru. To je ta individualizova-
ná medicína. Nebudeme někomu, kdo nikdy 
nesportoval, radit, aby začal hrát fotbal, když 
ho to nikdy nebavilo a nelíbí se mu to. Paci-
ent může vždy najít s fyzioterapeutem akti-
vitu, která ho bude přiměřeně bavit, protože 
když ho nebude bavit, tak ji nikdy nebude 
dělat. 

Co nebo kdo může pacientovi v těch prvních 
dnech ještě pomoci?
Určitě může pacientovi pomoci ještě roz-
hovor s RS sestrou. Ve všech Centrech jsou 
dnes sestry, které jsou opravdu velmi vzdě-
lané, mají vzdělání akreditované Minister-
stvem zdravotnictví ČR právě proto, aby 
dostaly titul RS sestry. Tedy, i když se jich pa-
cient bude ptát na odborné věci, kterým třeba 
neporozuměl při rozhovoru s lékařem nebo 
na které se neodvážil zeptat, protože velmi 
často cítí pacient i strach (na něco se zeptám 
a dovím se příliš mnoho negativních infor-
mací), tak je jednodušší a pro něj možná  
i lehčí zeptat se sestřičky. 

Na co všechno se pacienti bojí ptát? 
Jsou to hlavně sexuální problémy, ale je to 

velmi často i únava a pracovní zátěž. Oni, 
protože na nás vidí, že nejsme úplně spoko-
jeni s nadměrnou pracovní zátěží, tak často 
ani nemají odvahu s námi probrat, kolik toho 
dělají. Velmi často jsou to lidé, kteří jsou za-
měřeni na výkon. My se je od toho snažíme 
trošku odradit.

Kde je ta hranice? Na jednu stranu chcete, 
aby lidé i s RS zůstali aktivní, žili pokud mož-
no jako dříve a na druhou stranu se setkáváte 
s lidmi, kteří jsou na výkon zaměření příliš.
Hranicí je to, že cokoliv člověk dělá, nesmí 
být pro něj destruktivní. Jestliže přišla do 
jeho života tato choroba, tak už je zřejmě za 
hranicí, kdy jeho zaměření na výkon je pro 
něj škodlivé. Čili, pokud je té práce tolik, že 
je to na úkor péče o svou vlastní osobu, tak je 
to samozřejmě špatně. 

Jakou další komplexní péči mohou tato Centra 
vysoce specializované péče nabídnout? Někte-
ří pacienti mohou mít urologické problémy, či 
sexuální, jak jste se zmiňovala, měl by je vidět 
lékař, který má zkušenosti s pacienty s RS?
Ano. My jsme tu síť spolupracujících od-
borníků budovali nezávisle na této výzvě už 
v minulých letech. Většina Center má spo-
lupracujícího urologa. Většina urologů je 
hodně orientována na operativu, těch urolo-
gů, kteří jsou zaměření na funkční poruchy  
a jsou schopni se starat o pacienty, které 
není potřeba operovat, těch není tolik. Vět-
šina Center už si našla své specialisty, kteří  
s nimi spolupracují. Tyto základní odbornos-
ti jako je oční lékař, urolog, sexuolog, gyneko-
log, imunolog, ti už jsou většinou spolupra-
covníky těchto Center. Ale zde, díky té výzvě 
a následnému vzniku Center, je to vlastně 
oficiálně definováno, dá se říci posvěceno,  
a pokud s některou z těchto odborností ně-
které MS Centrum nespolupracovalo, tak 
nyní to bude jeho povinností a v součinnosti 
s vedením nemocnice by to mělo zajistit.

Může i pacient komplexní péči vyžadovat  
a v podstatě i pomoci těmto Centrům zís-
kat odborníky, které sice doposud chtělo, ale  
z různých důvodů je nemělo?
To je velmi těžká otázka. Pacient může vy-
žadovat to, co požadoval doposud. Ale Cent-
rum nemělo povinnost mu vše, o čem jsme 
hovořily, poskytnout. Měli by to být lékaři  
a zdravotničtí specialisté, kteří mají zkuše-
nosti s pacienty nemocnými RS. Například, 
nyní mají Centra povinnost mít psychotera-
peuty, kteří prošli kurzem 1. lékařské fakulty 
UK o roztroušené skleróze. To znamená, že 
to jsou psychoterapeuti, kteří vědí, co obnáší 
tato choroba. Je řada psychoterapeutů zamě-
řených třeba na rodinnou terapii, a tedy ne-

museli nikdy vidět pacienta s roztroušenou 
sklerózou. Nemohou tušit, jaké má problé-
my. Když jsme tento kurz otevírali, tak ho 
mnoho psychoterapeutů ocenilo, protože se 
konečně dověděli, co všechno tato choroba 
obnáší. Měli pacienta nemocného RS, ale 
moc nerozuměli jeho problémům. Až tepr-
ve tady se dověděli o biologii RS a dali si to 
dohromady. Takže to je velmi užitečná věc. 
Každé Centrum má teď psychoterapeuta, 
který je tímto kurzem proškolený. A pacient 
si může být jist, že není první, kdo má roz-
troušenou sklerózu a jde za tímto člověkem. 

Zeptám se jako laik, je nějaký rozdíl mezi 
běžným fyzioterapeutem a mezi fyziotera-
peutem, který něco o RS ví? 
Rozdíl je samozřejmě obrovský. Dnes se 
všichni fyzioterapeuti ve škole něco o roz-
troušené skleróze dovědí, ale  osobní zkuše-
nost je nepřenositelná. Čím více má fyzio-
terapeut osobní zkušenosti, tím je pro MS 
Centrum cennější. Obecně si fyzioterapeut 
standardně představuje, že zadá pacientovi 
ty a ty úkoly a pacient bude cvičit a zlepšovat 
se. Ale u pacientů nemocných roztroušenou 
sklerózou je to tak, že někdy do toho přijde 
ataka, která je dostane do bodu, kde byli už 
předtím, anebo se po atace jejich stav zhorší. 
Proto je tak důležité, aby pacienti byli v co 
nejlepší kondici, aby ataku nemoci a reha-
bilitaci po ní zvládli co nejlépe. Vrátím-li se 
ale k tomu, o čem jsme hovořily. To, že ataka 
může zhoršit pacientův stav a on musí opět 
začít cvičit něco, co už nacvičil, je frustrující 
nejenom pro pacienta, ale i pro fyzioterapeu-
ta. Fyzioterapeut také musí hledat způsoby, 
jak zase znova vyvést toho člověka z nové 
situace a dostat ho na úroveň, kde už byl,  
a pokračovat s ním dál ve cvičení.

Jak pomáhá fyzioterapeut po další atace ne-
moci?
Pomáhá hodně. Ostatně o tom jste hod-
ně hovořily s naší fyzioterapeutkou Klárou 
Novotnou v dalším článku. Často je ale při 
těchto změnách zdravotního stavu důležitá 
psychoterapie. Protože přijmout na začátku 
myšlenku, že tuto nemoc nejde předvídat, je 
velmi těžké. 

Položím na závěr jednu z nejhloupějších otá-
zek, kterou někdy novináři pokládají, ale zdá 
se mi, že je na místě. Myslím, že vy osobně 
máte velkou zásluhu na tom, že tato Cent-
ra vysoce specializované péče vznikají. Jak se 
nyní cítíte? Máte z toho radost?
Samozřejmě z toho mám radost. Jen dou-
fám, že všechna Centra využijí plně této 
příležitosti a že pacienti z toho budou pro-
fitovat.
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Na procházku 
do Tereziina 

údolí
Výletník Aleš Zajíček se svou partnerkou 
nás tentokrát svým osobitým způsobem 
zve do Tereziina údolí u Nových Hradů 
– někdy se také říká Terčino údolí. Je to 
procházka po naučné stezce v údolí říčky 
Stropnice. A jistě se tam dá hezky projít 
v každém ročním období. Co o této pro-
cházce říká Aleš Zajíček si přečtěte níže.

JAK HONZÍK S TERKOU PARK ZALOŽILI
Když si hrabě Jan Nepomuk Josef Buqoy 
bral za svou choť Terezii Paarovou z rodu 
knížecího, jistě netušil, že spolu vybudují 
park, jenž je od roku 1949 národní přírodní 
památkou. Má rozlohu 138 ha a vede jím 
naučná stezka tam a kolem dokola zase 
zpátky. Nejznámější stavbou je asi 20 met-
rů vysoký umělý vodopád, jenž je napájen 
kanálem z říčky Stropnice zde tekoucí. 
Chcete-li se podívat, kde se paní hraběnka  
s dalšími dámami v teplých až parních 
dnech koupala, vydejte se od vodopádu 
dále směrem k tvrzi jménem Cuknštejn. 
Dámský rybník s ostrůvkem se totiž na-
chází kousek před tvrzí. Pokud obejdete 
celou naučnou cestu, na které narazíte 
na několik poučných tabulí, dozvíte se  
o tomto krásném parku jistě mnoho zají-
mavých informací. Vždyť nejen přítom-
ností živ jest člověk a malá procházka do 
dob dávno nedávných nikomu jistě neu-
škodí. 

Vaši Zajíci na cestách
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Kondice při RS 
je jako úspory v bance

Jaké možnosti se otevírají se vznikem Center vysoce specializované péče pro pacienty nemocné RS v oblasti 
fyzioterapie a rehabilitace, jsme si povídaly s fyzioterapeutkou z MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK  
a VFN v Praze na Karlově náměstí Klárou Novotnou. Mluvily jsme o tom, jak je důležité, aby pacienti nemocní 
RS byli v kondici, ale také o cvičení v představách a i o tom, co mohou fyzioterapeuti pro pacienta udělat těsně 
po atace RS a co může nebo by měl udělat pro sebe sám pacient.

Jaké možnosti se pro pacienty nemocné RS oteví-
rají se vznikem Center vysoce specializované péče?
Zatímco v minulosti nemusel být v MS Centru 
fyzioterapeut pro pacienty snadno dostupný, nyní 
se otevírá možnost, že každé Centrum vysoce 
specializované péče, ve které se MS Centra mění, 
musí mít fyzioterapeuta, který má zkušenosti  
s pacienty nemocnými RS. Může jim poskytovat 
jednorázové konzultace, individuální fyzioterapii 
nebo skupinová cvičení, která jsou přesně cílena 
na řešení jejich obtíží.

Pokud bychom to vzaly od počátku, co může fy-
zioterapeut nabídnout nově diagnostikovanému 
pacientovi?
Přestože mezi pacienty stále panuje představa, 
že fyzioterapie je na řadě, až když mají něja-
ké pohybové obtíže, v našem Centru pacien-
tům nabízíme už v počátku konzultaci, při 
které například probíráme, jak mohou zvýšit 
svoji kondici. Protože dobrá kondice pacienta 
je jeden z faktorů, který napomáhá, aby léč-
ba RS byla úspěšná. Při této první konzultaci 
můžeme s pacientem probrat pro něj vhodné 
pohybové aktivity. Zjednodušeně se dá říci, že 
téměř všechny typy cvičení jsou prospěšné, ale  
pro některé pohybové aktivity, jako je aerobní 
trénink, posilování nebo jóga, už existuje více 
klinických studií, ze kterých můžeme čerpat. 
Samozřejmě každý člověk je jiný, takže indi-
viduální cvičební doporučení se přizpůsobuje 
také držení těla, dosavadním pohybovým zku-
šenostem a hlavně tomu, co daného jedince 
baví. Můžeme pacientovi také poradit vhodnou 
pohybovou zátěž a pokud by měl už nějaké po-
hybové obtíže, můžeme nabídnout celou řadu 
vhodných cviků. Ale u nově diagnostikovaných 
nemocných se jedná hlavně o prevenci (např. 
předcházet bolesti z dlouhodobého sezení  
u PC) a o zvýšení kondice.

Mohla byste být přece jen konkrétnější ohledně 
cvičení?
Máme pestrou škálu možností. Při úvodní kon-
zultaci se hlavně snažíme zjistit, co pacient má 
rád a z toho vycházejí i naše doporučení. Vše je 
hodně individuální, ale obecně doporučujeme 
pacientům zvýšit úroveň pohybové aktivity, aby 
cvičili třikrát až čtyřikrát týdně alespoň půl ho-
diny. To je ideál podle doporučení, ale i méně 
cvičení, pokud je pravidelné, má pozitivní vliv. 
Na druhu cvičení ani tak moc nezáleží, ze studií 
totiž víme, že různé druhy cvičení mají podobný 
účinek. Někdo rád posiluje, někdo má raději vy-
trvalostní trénink jako je např. chůze, běh, jízda 
na kole/rotopedu apod. nebo kombinuje obojí, 
jiní lidé dávají přednost józe nebo cvičí pilates. 
Hodně fajn aktivitou je i plavání. Tedy opravdu 
jde hlavně o to, aby cvičení člověka bavilo, pro-
tože díky tomu se cvičení stane přirozenou sou-
částí jeho života a neuteče od toho po několika 
lekcích. Pak je tu ale druhá skupina lidí, což jsou 
naopak sportovci, které učíme vnímat svoje tělo 
a nepřetěžovat ho. Mívají své tréninkové plány, 
které chtějí za každou cenu dodržet, ale my je 
tak trochu brzdíme, chceme, aby se naučili od-
počívat, zejména když jsou po léčbě ataky.

Zmínila jste se o léčbě ataky, po které může mít 
pacient nějaké konkrétní pohybové obtíže. Jak 
zde můžete pomoci?
Pokud mají pacienti už nějaké pohybové obtí-
že, tak jim samozřejmě můžeme také pomoci.  
S menší pohyblivostí končetin, špatnou citlivos-
tí, bolestivými stavy apod. Určitě můžeme do-
poručit konkrétní posilovací a protahovací cviky. 

Kdy by s vámi měl pacient po atace začít rehabi-
litovat, aby se co nejdříve a nejlépe zregeneroval?
Záleží na tom, o jakou ataku se jedná. Zda je 
to zánět zrakového nervu, poruchy citlivos-

ti, nebo právě pohybová ataka. Když má pa-
cient po atace poruchu hybnosti končetin, 
je dobré začít se cvičením co nejdříve po 
atace, kdy je předpoklad obnovení pohyb-
livosti nejvyšší. Obecně při atace platí, že 
je dobré bezprostředně po užití kortikoidů 
nechat tělo chvíli odpočinout, protože ataka  
i léčba kortikoidy jsou pro tělo zátěž a při  
kapačce kortikoidů není vhodné cvičit. Ale 
pokud chceme po relapsu co nejdříve ob-
novit pohyb, tak i při aplikaci kortikoidů, 
kdy je doporučen pacientovi klidový režim, 
můžeme začít už cvičením v představě.  
A postupně doplnit nějaké cviky na doma, 
aby pacient cvičil tak často, jak mu to umož-
ňuje zdravotní stav, a tím pádem se mohla  
u něj co nejdříve pohyblivost obnovit.

Mluvíte-li o pohybu v představě, zní to až trochu 
„esotericky“, ale na druhou stranu se mi zdá, že 
pacient na lůžku, může-li dělat alespoň něco, se 
necítí tak bezmocný…
Ano, je mi jasné, jak to zní, ale my víme, že 
pohyb v představě má v rehabilitaci velký smy-
sl. Ze studií víme, že už jenom když si člověk 
pohyb představuje, dochází k aktivaci pohybo-
vých center v mozku a nervů, které dané svaly 
ovládají. Dá se to tedy přirovnat k tomu, že si 
člověk „promazává“ tyto nervové spoje, aby na 
pohyb nezapomněly. V dalším kroku naváže-
me hned pohybem s dopomocí, pak pacient 
zkouší pohyb s vlastní vahou končetiny nebo 
jejím odlehčením, máme mnoho možností jak 
pacientovi pomoci. Je to individuální, záleží na 
tom, k jak velkému postižení došlo. Jak jsem 
ale říkala, v té první fázi, kdy je pacient ještě na 
kapačkách kortikoidů, je doporučen klidový re-
žim, není dobré tělo zatěžovat příliš intenzivním 
cvičením, ale nějaký lehký pohyb nebo pohyb  
v představě je určitě na místě. 
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Co mohou pro sebe udělat pacienti, kteří jsou 
buď po kortikoidech, nebo obecně kvůli RS una-
veni? Když na druhou stranu se říká, že únavu lze 
zvládnout pouze pohybem?
Máte pravdu, že únava při RS je snad našimi 
pacienty nejvíce probírané téma. Je jedno, zda 
se jedná o únavu po atace, nebo protože se tělo 
vyrovnává s léčbou, nebo je to dlouhodobá úna-
va, je to vždy problém. Protože když je pacient 
unavený, tak se mu samozřejmě do cvičení ne-
chce. Ale my víme, že je potřeba trošku tu únavu 
překonat, nepoddat se jí úplně. Po-
kud člověk leží pouze na gauči, vů-
bec necvičí, nezapojuje svaly, tak ty 
svaly ochabují. Pak jsou svaly osla-
bené a nemusí to být vždy kvůli RS, 
ale kvůli špatné kondici. Vím, že je 
to těžké, ale je možné třeba začít 
dvěma minutami cvičení, pak třeba 
dvěma minutami s pauzou a opět 
přidat dvě minuty cvičení. Pacienti 
by měli, jak už bylo mnohokrát ře-
čeno, vnímat svoje tělo, vypozoro-
vat, co jim svědčí a co ne. Rozhodně 
by cvičení nemělo dopadnout tak, 
že je po něm člověk týden vyřízený. 
Měl by v den, kdy cvičil cítit, že sva-
ly pracovaly, může o tom vědět ještě 
druhý den, ale ne déle. Pacient by 
si také měl své limity určovat sám. 
Ono to totiž každý den může být 
jiné. Proto je dobré mít od fyzio-
terapeuta doporučené různé sady 
cviků, na dny, kdy se člověk cítí dobře a naopak 
i na dobu, kdy se úplně necítí ve své kůži. Takže 
když se člověk cítí unavený, může si dát jen pár 
jednoduchých cviků a protahování a jiný den tro-
chu více zabrat. V našem Centru také úzce spo-
lupracujeme s psychoterapeutem, protože často 
se setkáváme s tím, že pacienti mají problém 
se zvládáním stresu, který také může být spou-
štěčem ataky, zejména pokud se jedná o velký  
a dlouhodobý stres. V případě stresu může něko-
mu více vyhovovat jeho uvolnění pomocí fyzické-
ho cvičení. Někdo se z toho potřebuje spíše vypo-

vídat. Fyzioterapeut může pacientovi pomoci se 
uvolnit na úrovni těla a psychoterapeut mu může 
poradit, jak prospět své mysli či duši, chceme-li 
používat i toto slovo. Je moc dobré, když tito od-
borníci spolu mohou spolupracovat a se vznikem 
Center vysoce specializované péče se tyto mož-
nosti jejich spolupráce ve všech Centrech oteví-
rají ještě více. Každé MS Centrum by mělo mít 
nově svého fyzioterapeuta a psychologa. Pokud 
máte o jejich konzultaci zájem, informujte se u 
sestřiček nebo u vašeho lékaře.

Jakou roli v léčení RS hraje aktivita, zájem paci-
enta?
Úplně zásadní. My v našem Centru nabízíme 
mnoho cvičení, dopoledne i odpoledne, různé 
druhy cvičení, ale ne vždy se setkáme s takovým 
ohlasem, jaký bychom čekali. Aktivní pacienti se 
ptají a najdou si to, někdy k nám chodí pacienti  
i z jiných MS Center, kde nejsou takové mož-
nosti. Věřím ale, že se vznikem specializova-
ných Center se to zlepší, například i skupinová 
cvičení se více rozšíří, protože tato cvičení jsou 
pro udržení dlouhodobé kondice pacientů velmi 

prospěšná. Lidé jsou ve skupině více motivovaní 
a také to může být vítaná příležitost, jak se sezná-
mit s novými lidmi.

Dlouhodobá kondice je, jak vyplývá z našeho roz-
hovoru, pro stabilizaci zdravotního stavu důležitá. 
Je to tak?
Dobrá kondice je jedním z klíčových faktorů, 
které pomáhají, aby byli pacienti dlouhodobě 
stabilizovaní. My jim bohužel nemůžeme slíbit, 
že žádná ataka nemoci nepřijde, to nemůže ani 

neurolog. Ale ten, kdo se léčí mo-
derní biologickou léčbou a pravidel-
ně cvičí, je v kondici, tak má, pokud 
přijde ataka nemoci, mnohem lepší 
šanci se z ní dostat lépe a rychleji, po-
sílené a trénované tělo rychleji zrege-
neruje. Ten, kdo není zvyklý se hýbat, 
nedělá žádné cviky, tak v momentě, 
kdy by ho postihlo po atace ochrnutí, 
se musí daný pohyb znovu učit. Je to 
pro něj mnohem těžší a vše jde poma-
leji, než když jeho svaly příslušný po-
hyb díky pravidelnému cvičení znají. 
Svaly, které měly pohyb natrénovaný 
vědí, jak se správně dělá a rychleji si 
na něj rozpomenou. Jedna kolegyně 
má takové hezké přirovnání, že je to 
jako s úsporami v bance. Když má 
někdo v bance milion, tak přijde-li o 
deset tisíc, nic se až tak nestane. Ten, 
kdo má v bance patnáct tisíc a přijde  
o deset tisíc, ten už má větší pro-

blém. Podobně je to se svalovou kondicí. Když 
má někdo natrénováno a přijde ataka, je to pro 
něj mnohem menší zátěž, než pro někoho, kdo 
nebyl zvyklý cvičit, a tedy nemá dostatečnou sva-
lovou sílu.

Tzn. v momentě, kdy si mozek pohyb pamatuje, se 
mu na něj daleko lépe rozpomíná?
Přesně tak. Když je v mozku vytvořena silnější 
dráha pro ten pohyb, tak je pro něj mnohem jed-
nodušší ten pohyb vycvičit. A také trénovaný sval 
se rychleji zotaví.

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.

RS_0419.indd   7 13.12.19   9:29



KDO MI POMŮŽE? Zkušenosti | Rady | Tipy pro aktivní život8

Dívám se dopředu
Pan Jiří má RS šest let, jeho manželka má tuto nemoc jedenáct let a nyní se pan Jiří čerstvě stal peerem. 
Tedy pacientem, který už má nějaké zkušenosti a chce a může je předávat nově diagnostikovaným kolegům. 
Než si řekl, že se do tohoto pustí, hodně přemýšlel o tom, co může těm, kdo se právě dozvěděli, že mají 
RS, nabídnout. Nakonec jsme se shodli na tom, že může nabídnout svůj příběh, zkušenosti a náhled, 
který po letech na RS už má a jednoduše také praktické kroky, které mu fungují v péči o tělo i duši. I když 
ne každému bude prospívat vše, co funguje jemu. V našem rozhovoru jsme poodkryli část jeho příběhu  
a zkušeností. Budete-li se s ním chtít setkat jako s peerem, či s dalšími zkušenými pacienty, řiďte se pokyny 
v letáku, který zde otiskujeme. 

ilustrační foto

RS vám diagnostikovali před šesti lety, ale vy 
jste už tušil, že by to mohla být tato nemoc. 
Proč tomu tak bylo?
Roztroušenou sklerózu má i moje manželka, 
které nemoc diagnostikovali před jedenácti 
lety. Tedy jsem věděl, jak se RS může proje-
vovat. Na vyšetření jsem šel ale až po nějaké 
době, kdy jsem měl trvalé zdravotní obtíže. 
I já jsem doufal, že vše přejde, že se jedná  
o problémy od krční páteře, či plotének. Ofi-
ciálně jsem se tuto diagnózu dozvěděl na své 
třicáté narozeniny. Nicméně jsem měl různé 
příznaky, které byly varující. Tři neděle mě 
pálila žáha a brněly nohy a měl jsem necit-
livé části těla. Podlamovalo se mi také levé 
koleno. Nejprve se ale lékaři domnívali, že 
se jedná o problém s páteří, byl jsem na ně-
kolika rehabilitacích, ale to nepomohlo. Pak 
jsem byl hospitalizován v Brně na neurolo-
gii, kde mi udělali magnetickou rezonanci, 
lumbální punkci, vyšetření očního pozadí  
a lékaři už věděli, že se jedná o RS. Naordi-
novali mi léčbu kortikoidy, po těch se můj 
zdravotní stav zlepšil. Zpětně jsem si pak 
uvědomil, že možná prvním signálem moh-
lo být podezření na zánět očního nervu asi  
o 3 roky dříve. Potom jsem měl ještě jednu 
menší ataku nemoci a dostal jsem biologickou 
léčbu, injekce, které si aplikuji třikrát týdně  
a od té doby žádné příznaky RS nemám, ale 
musel jsem dost věcí v životě přehodnotit.

Jak jste to udělal? 
Poslouchám své tělo a řídím se podle toho, 
co potřebuje. Změnil jsem stravovací návyky, 
a protože mám sedavé zaměstnání, o to více 
se snažím sportovat. Dělá mi dobře sport, 
kdy mohu být v přírodě. Jezdím na kole, 
běhám, chodím na pěší túry. Abych se cítil 
psychicky v pohodě, zjistil jsem, že potřebuji 
mít nastavený nějaký pravidelný denní ryt-

mus. Snažím se vstávat a snídat v přibližně 
stejnou dobu, začínat a končit práci ve stejný 
čas a potřebuji mít také pravidelně prostor 
na zážitky s rodinou. Výhodou je, že pracu-
ji jako IT specialista, tedy mohu pracovat  
i z domova. Tato flexibilita mi vyhovuje. Vím, 
že nemám rád rychlé změny, kdy se musím 
něčemu náhle přizpůsobit, to mě stresuje. 
Raději se tomu vyhýbám. Neznamená to, že 
se novým věcem úplně bráním, ale potřebuji 
o nich chvíli přemýšlet, pochopit je, abych je 
mohl vstřebat. Přemýšlím o tom, co mi tato 
nová situace dá a co mi vezme.

Jenomže v dnešním světě se novým situacím, 
úkolům a věcem nedá úplně vyhnout. Co s tím 
děláte?
Někdy se samozřejmě věci dějí nahodile, to 
pak člověk nesmí zpanikařit, když se ale ta 
situace opakuje vícekrát, tak se cítím méně 
a méně stresovaný. Když bych dal příklad  
z práce, nemám rád, když mi někdo dá úkol, 
který jsem nikdy předtím neřešil, se „zadá-
ním“ nějak se s tím popasuj a za hodinu mi 
to odevzdej. Potřebuji o tom s kolegou nebo 
nadřízeným mluvit, rozebrat to, zjistit, co má 
být výsledkem, jestli existují nějaké vstupy, 
které můžu použít a navázat na ně. Možná 
je to do jisté míry dáno tím, že mám vnitř-
ní potřebu řešit věci do detailu a komplex-
ně. Pokud se často dostávám do takových 
situací, tak ten stres chci ze sebe nějak do-
stat. Ideální je dát si třeba na hodinu pauzu 
a jít si zasportovat. Nejlepší je běh, převleču 
se, vyběhnu z domu a za chvíli se vrátím  
s vyčištěnou hlavou a novou energií.

Sportujete pravidelně, máte i v tom nějaký 
řád?
Ano, to mi pomáhá. Obecně ve všem dost 
plánuji a dělám to i ve sportu. Můj ideální 

týden by vypadal asi tak, že v pondělí jdu  
s kamarádem na squash, ve středu si jdu za-
běhat a o víkendu se vydáme s rodinou na 
výlet. Když je možnost, sedám na kolo. Sa-
mozřejmě ne vždy to vychází dle představ, 
ale ta pravidelnost je důležitá. Rád také občas  
s rodinou odjedu na pár dní na nové nezná-
mé místo, odpočinout si, vyčistit si hlavu. 
Jsou to takové jednoduché věci, ale dříve jsem 
trávil hodně času prací a málo odpočíval.

Byl jste, jak se říká, workoholik? 
Byl. Po deseti hodinách v práci jsem třeba ješ-
tě celou noc dělal webové stránky, vůbec jsem 
si neodpočinul a kumuloval v sobě ten stres. 
Dnes už vím, že den má jen 24 hodin a není 
potřeba za každou cenu stihnout vše, co si člo-
věk naplánoval.

Když se vrátíme úplně na začátek, zmínil jste 
se, že i vaše paní má RS, tedy jste tou diagnó-
zou nebyl asi moc šokovaný, ale přesto jste mi 
říkal, že jste si leccos musel přeskládat. Jak to 
probíhalo?
Žena má RS 11 let, věděl jsem, o jakou ne-
moc se jedná, jak se léčí, občas jsem jí  
i pomáhal s aplikací injekcí. Ta samotná dia-
gnóza mě nevyděsila. Je spousta horších one-
mocnění, která výrazně komplikují běžný 
život. Spíš jsem se bál, jak to bude fungovat, 
když RS budeme mít oba. První, co mě napad-
lo, bylo i to, jestli se dokážu postarat o rodi-
nu. Měl jsem hodně času na přemýšlení, ležel 
jsem po atace v nemocnici, kde mě léčili kor-
tikoidy, a to se člověk moc nevyspí. Měl jsem 
možnost si  všechno přebrat a srovnat v hlavě. 
První, co jsem si uvědomil bylo, že po mno-
ha letech chození už je čas, abych svou tehdy 
ještě přítelkyni požádal o ruku, což jsem ne-
dlouho po příchodu z nemocnice udělal. Více 
jsme začali plánovat, jak by měla vypadat naše 
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společná budoucnost, kde budeme bydlet, ale 
mluvili jsme i o RS. Srovnal jsem si priority, 
na první místo jsem dal rodinu a řekl si, že už 
si na sebe toho hlavně v práci nebudu tolik na-
kládat. Dnes máme úžasnou 2,5 letou dceru  
a pěkné bydlení, ve kterém jsme spokojeni.

Jak často slýchám, naučil jste se říkat ne?
Došlo mi, že říci někdy na něco ne, je v po-
řádku. Pokud víte, že tím chráníte sám sebe 
před zbytečným stresem a vyčerpáním, tak 
potom není těžké si tuto pozici obhájit a na-
jít ty správné argumenty. Tím neříkám, že 
nejsem ochoten někomu jinému vyjít vstříc  
a pomoct mu s čímkoliv, ale člověk se nemůže 
rozdat pro ostatní. Většinou záleží na momen-
tálním rozpoložení a celkové kondici.

Zmínil jste se, že jste se ženou probírali i RS.  
O čem jste hovořili?
Povídali jsme si otevřeně o tom, v jaké jsme 
situaci a co s ní dál. Mluvil jsem se ženou  
i o své obavě z budoucnosti, strachu, že se 
třeba nebudu moct o rodinu plnohodnotně 

postarat. Nechal jsem jí i prostor a čas na 
zvážení, kdyby v tom do budoucna cítila pro-
blém a ve vztahu nechtěla z nějakého důvodu 
pokračovat. Myslím, že pak už vše tak nějak 
přirozeně plynulo. Dnes už o RS skoro vůbec 
nemluvíme, oběma pomáhá na to nemyslet, 
nerozebírat to. Myslím, že člověk nemocný RS 
by si neměl představovat, že to s ním špatně 
skončí, ale přemýšlet o tom přesně obráceně. 
Žít jako normální zdravý člověk. To je asi ten 
klíč, jak RS zvládnout, mít v sobě pozitivní na-
ladění, ale někde vzadu v podvědomí vědět, že 
jsou situace, kdy si potřebuji říci brzdi, proto-
že když to nyní přeženeš a budeš to dělat opa-
kovaně, může přijít ataka nemoci.

Říkal jste, že jste hodně přemýšlivý, to ale může 
vést až k přílišnému „hloubání“…
Jsem hodně analytický typ, ale snažím se udr-
žet si pozitivní pohled na věc. Hledám spíše 
výhody, na druhou stranu se dívám i hodně 
dopředu, odhaduji rizika a hledám na ně ře-
šení. Osobně to nevnímám jako pesimismus, 
jen potřebuji vidět věci v delším časovém úse-

ku, mít větší nadhled. Vlastně to mám takto  
u všeho. Když něco dělám, tak prostě musím vě-
dět, že to má nějaký dlouhodobý význam a proč, 
z jakého důvodu to dělám. Dává mi to pocit jis-
toty, že jsem se rozhodl jít správnou cestou.

Někdy vznikají i nedorozumění v rodině ze 
strany blízkých či příbuzných. Máte na to ně-
jakou radu?
Nejlepší je, když se k nám lidé z blízkého 
okolí chovají jako k zdravým lidem. Tím nám 
nejvíce pomohou. Zpočátku jsme se potýkali  
i s neporozuměním, protože naši blízcí ne-
chápali podstatu naší nemoci. Mysleli si, že 
máme oslabenou imunitu a nosili nám pre-
paráty, které imunitu podporují. Docela nám 
dalo práci jim vysvětlit, že je to jinak.

Když vás tak poslouchám a shrnula bych si to, 
asi nejdůležitější je žít při RS s vnitřním poci-
tem zdravého člověka?
Ano, dalo by se to tak říct. Hodně s tím souvisí 
i duševní hygiena. V této oblasti u sebe ještě 
cítím rezervy a velké možnosti.

 

Peer to Peer program pro pacienty s RS
= podpora pro nově diagnostikované pacienty s roztroušenou sklerózou a pro všechny ostatní pacienty s RS, kteří si potřebují pro-
mluvit a sdílet své zkušenosti s životem s RS. Peeři jsou vyškolení dobrovolníci z řad pacientů s RS, kteří Vám chtějí a mohou pomoci 
skrze svůj příběh a sdílení zkušeností. Nikdo z peerů nebyl vybrán pro pomoc druhým náhodně – všichni umí zodpovědět vaše otázky, 
ohleduplně nabídnout podporu i informace.

Jak na to?
1.  Můžete napsat email s uvedením Vašeho bydliště a kontaktu na Vás s tím, že máte zájem o schůzku s peerem na adresu:  

tomanova@tiscali.cz.
2.  Můžete napsat dotaz z webové stránky www.rskompas.cz s uvedením Vašeho bydliště
3.  Vaše specialistka programu podpory pacientů RS Kompas+ s Vaším svolením předá kontakt vybranému peerovi – řekněte jí i to,  

že preferujete průvodce stejného pohlaví, věku nebo že si chcete jen napsat přes internet.

Jeden z peerů Vám zavolá nebo se s Vámi sejde a usnadní Vám začátek cesty nebo se 
stane průvodcem v konkrétním období Vašeho soužití s nemocí.

Pacientský program RS Kompas nabízí unikátní Peer to Peer projekt

Já mám taky RS. A vím, 
 jak s RS dobře žít. 
Ráda se s Vámi podělím 
o  zkušenosti.
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Zeptám se trochu provokativně. K čemu pacient 
potřebuje psychoterapeuta, co pro něj může udě-
lat?
Odpovím asi podivně a také možná až pro-
vokativně: Protože v dnešní době plné stresu 
potřebujeme psychoterapeuta skoro všichni. 
Ale zpět k vaší otázce. Ve slově pacient už je 
obsaženo, že se jedná o člověka, který má něja-
ké zdravotní obtíže, s něčím se léčí, a to je v ži-
votě vždy mezní situace. Máme o sebe strach, 
jsme nejistí, nevíme, jak se nemoc vyvine, co 
s námi bude dál. Je to jedna z těch situací, kdy 
je pomoc takovéhoto průvodce, „pečovatele“  
o zdraví duše, užitečná a v mnoha případech  
i vítaná. Ne každý má to štěstí, že má podpo-
ru v rodině či v partnerském vztahu a psycho-
terapeut může člověku poskytnout jakousi 
záchrannou síť, aby se v tom náhlém přívalu 
emocí neztratil. Kvůli starostem o své zdraví 

často lidé nespí, přepadávají je různé úzkosti, 
mohou se objevit i depresivní stavy. I zde je 
psychoterapeut nápomocný. Stává se i to, že 
pacient přijde k nám na specializované praco-
viště už s informací, že má RS, ale hlavou se 
mu honí spousta otázek a pochybností, proto-
že zdravotníci na neurologii, kam podle bydliš-
tě spadá, mu tuto zprávu nesdělili příliš citlivě, 
nebo mu dali málo informací. Přiznejme si, 
že i pro lékaře je těžké říkat pacientovi infor-
maci, o které vědí, že reakcí na ni může být 
pláč, zloba, strach apod. Navíc lékaři jsou dnes 
přetíženi zbytečnou administrativou, slouží 
přesčasy, noční služby, bývají unavení, každý  
z nich má také svůj osobní příběh, který nemu-
sí být jednoduchý. Má-li lékař plnou čekárnu 
lidí, tak obvykle ani nemá čas nechat pacienta 
plně si uvědomit a pochopit, co se právě do-
zvěděl, alespoň trochu zvládnout emoce, které 

přirozeně následují. Veškeré tyto pacientovy 
reakce mohou zůstat zastavené, „odseknuté“, 
a to není dobré.

Pomohlo by, kdyby v ordinaci neurologa byl pří-
tomen i psychoterapeut už v okamžiku, kdy tuto 
diagnózu sděluje?
Kdyby byl psychoterapeut přítomen už v or-
dinaci neurologa, kdy je pacientovi sdělována 
diagnóza, to by bylo optimální. Lékař obvykle 
nemá čas podrobně zjišťovat, jak se pacient 
cítí, jestli může hned odejít domů, nebo po-
třebuje čas na to, aby se vzpamatoval. Je pro 
něj těžké rychle zjistit, co všechno se pacien-
tovi honí hlavou, jestli a jak informaci o své 
nemoci vstřebal, jestli to „ustojí“. Zatímco psy-
choterapeut má čas poskytnout pacientovi tuto 
první záchytnou pomoc. Během hodinového 
sezení už se dá nemocnému leccos vysvětlit, 

Proč jsem onemocněl RS? Proč zrovna 
já? Jak mohu s diagnózou roztroušená 
skleróza dál žít? Jak zvládnout emoce, 
které mě po sdělení diagnózy RS po- 
hltily? Co se pokazilo? Přinese RS do 
mého života něco pozitivního? Mohu 
díky RS žít lepší život než doposud?  
Na tyto a další otázky pacientů jsme 
hledaly odpovědi s psychoterapeutkou 
Karin Emily (Řehákovou), která půso-
bí v MS Centru  ve Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady. Plnou verzi textu 
si přečtěte na www.rskompas.cz

Psychoterapie a RS? 
To, co nechci vidět,  
mi dává šanci vidět, to co chci.
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některé obavy rozptýlit, otevírá se zde pro pa-
cienta bezpečný prostor pro sdílení a vyrovná-
vání se s novou situací. Samozřejmě než paci-
ent přijme svou nemoc, trvá to týdny i měsíce,  
v některých případech i roky. Smířit se s tím, 
že RS ho bude provázet do konce jeho života, je 
obtížné. Psychoterapeut navíc nedává podporu 
pouze léčenému, ale může poskytnout pomoc 
a péči celé rodině pacienta. Protože pro úspěch 
léčby je důležité, jak se rodina k pacientovi po-
staví, jakým způsobem ho bude podporovat.

Co všechno tedy může psychoterapeut pro paci-
enta při tomto prvním setkání udělat?
Je to samozřejmě individuální, podle osobnos-
ti pacienta. Nicméně, budeme-li hovořit o tom, 
co by bylo ideální, tak v prvé řadě je důležité, 
aby ten člověk měl dost času tuto informaci 
zpracovat.
Představte si situaci, kdy pacient odejde z or-
dinace lékaře na metro, na vlak a my nevíme, 
co udělá. Jestli půjde a na prvním rohu se opi-
je, či bude následovat nějaká úzkostná reakce, 
zhroutí se apod. Pro někoho sdělení této dia-
gnózy může znamenat konec světa. Během 
těch padesáti minut u psychoterapeuta má 
pacient čas si to nějak v klidu srovnat v hlavě. 
Vydýchat se, napít se, vyplakat se, zkrátka je 
důležité, aby tam byl prostor na prožití emocí, 
protože tyto emoce bývají silné, až paralyzující. 

Objevuje se už při tomto prvním setkání i otázka: 
Proč se mi to stalo?
První otázka, kterou si pacienti obvykle kla-
dou je: Proč zrovna já? Onemocnění RS bývá 
často spojeno se stresem z toho, že v nedávné 
době museli tito lidé řešit těžké životní situace, 
při kterých si ale nemohli dovolit dát průchod 
emocím. Tzn. tyto pocity „zatlačili“ do těla. 
Když o tom začne pacient přemýšlet, nastane 
u něj alespoň rámcově „AHA“ efekt, díky kte-
rému může lépe vidět, co by mohl  změnit, aby 
žil zdravější život. Samozřejmě neurolog pa-
cientovi vysvětlí, co to znamená, když se o RS 
hovoří jako o autoimunitním onemocnění, ale 
myslím, že pochopit tu nemoc i na úrovni duše 
je také velmi důležité. Já jako psychoterapeut 
pomáhám pacientovi si uvědomit, co se stalo 
na úrovni jeho psychiky, jak přispělo k jeho 
onemocnění zranění jeho duše a případně se 
můžeme podívat i na to, jak ji začít hojit.

Může z tohoto prvního sezení pacient odejít s ur-
čitým vhledem, co by pro svou duši mohl udělat, 
aby se cítila lépe?
Přesně tak. Hodně záleží na osobnosti člově-
ka. Zda ho například tato zpráva vyburcuje  
k aktivitě, zda jde do postoje – já se nedám, 
já to vybojuji, nebo naopak ho tato informace 
položí do pasivity s myšlenkami – tak to je ko-
nec, nebudu mít děti, neuvidím je růst, dům 

nedostavím apod. Na mně je, abych vhodně 
podpořila toho, kdo cítí beznaděj a zbrzdila 
bojovníka, který by si přílišnou aktivitou mohl 
ublížit. V každém případě je ale nutné, aby si 
lidé dovolili své emoce prožít a odžít. Říkám  
pacientům – plačte, vyčítejte, vztekejte se, ať ty 
emoce proudí. Hlavně si hned nenavlékejte to  
brnění silného muže či nezlomné ženy se zá-
měrem – vezmu si ten „přetěžký stříbrný meč“ 
a vzhůru do boje.

Může to být ale velký příval emocí. Jak to udě-
lat tak, aby pacient dostal, prožil si, co potře-
buje, ale rodina nezůstala jako „po výbuchu“?
Proto říkám, že v ideálním případě by bylo 
dobré hned začít pracovat s celou rodinou 
pacienta. S partnery a dalšími členy rodiny. 
Aby na to byli připravení. Aby chápali, co se  
v životě pacienta děje, že tyto emoce přijdou  
a že je dobré je podporovat. Že to není osob-
ní, nemusí to být ani o vztahu, ani o fungová-
ní celé té rodiny. Jak už jsem říkala, cílem je, 
aby ty emoce pacient ze sebe dostal a vytvořil 
si prostor pro přijetí RS a přijetí změn, které 
nemoc může do jeho života přinést. Mohou 
to být i změny pozitivní.

K tomu se určitě dostaneme. Povídáme si zde 
o okamžiku, kdy si člověk uvědomí, co by mohl 

udělat pro svou duši, ale mně připadá, že to se 
nedá zvládnout za pár setkání...
Někdy je to opravdu dlouhá práce, než se 
dostaneme do bodu, co by člověk mohl udě-
lat pro svou duši. Je to dlouhý proces. Tato 
otázka padá až po nějaké době. Nejdříve spo-
lečně hledáme spouštěče nemoci. Člověk si 
klade otázku: Proč se mi to stalo? Vůbec si 
připustit, že se člověku stalo něco, co ho vel-
mi stresovalo, to je velká věc. Připustit si na-
příklad, že ta úžasná laskavá maminka byla 
naprosto famózní manipulátorka, která si 
tím vytvářela prostor, ve kterém mohla přežít 
se svým partnerem, nebo že žena až doposud 
na první místo kladla rodinu a nedívala se na 
své potřeby, dávala sama sebe až na poslední 
místo, přestože cítila únavu a často se cítila 
ve stresu apod. To jsou všechno věci, které 
lidé potřebují pochopit a přehodnotit svůj po-
hled. Podívat se i na to, jaký vliv to mělo na 
jejich život, a potom se teprve mohou dostat 
ke své duši a tělu. Dotýkáme se často těžkých 
příběhů a lidé na to reagují různě. Někteří 
to vidět nechtějí. Nechtějí se pouštět do roz-
klíčování těchto často bolestných okamžiků  
ve svém životě. Já mohu mnohé nabídnout, 
ale samozřejmě musím respektovat jejich vol-
bu, pokud se rozhodnou nevěnovat tomu po-
zornost. Obvykle pak je ale další ataka nemo-
ci donutí se podívat na to, co je v jejich životě  
v nepořádku, odhalit spouštěče ataky nemoci, 
protože to je také pro úspěch léčby důležité.

Pro lidi, kteří zvolí přístup popření, tedy dělají, 
že „RS tu není“, může být druhá ataka horší, 
protože říká, že nemoc tu je. Co pro ně můžete 
udělat?
Já je samozřejmě před tímto popřením varu-
ji. Vysvětluji jim, že jsou lepší způsoby, jak 
na RS reagovat, aby to druhé varování těla ne-
přišlo. Nemohu ale nikoho do ničeho nutit, 
mohu jen nabízet. Co si pacient z té „bonbo-
niéry života“ vytáhne, to je jeho volba. 

Když člověk dělá, že „nemoc tu není“, tak ještě 
přidá ve svém životním tempu?
Já bych řekla, že ano. Ti lidé si chtějí vyzkou-
šet své limity, zjistit, co jejich tělo ještě zvlád-
ne. 

Hovoříme zde o poslouchání těla a duše záro-
veň, ale lidem nemocným RS se doporučuje, 
aby dál pracovali, pokud možno žili život jako 
předtím. Dá se to všechno skloubit?
To je jedna rovina, že tělu nedáváme to, co 
by potřebovalo. Ale když už o tom víme, tak 
můžeme věnovat pozornost fyzickým prožit-
kům. Tělo je moudré a je mnohem rychlejší 
zprostředkovatel našich prožitků než naše 
hlava, která vše racionálně zpracuje. Jenom-
že pokud jsme hlavně v té hlavě, tak jsme 
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jako obrácený sněhulák. Hlava je ta největší 
koule, emoce jsou prostřední koule a tělíčko 
je ta malá koulička. Mělo by to být úplně na-
opak. Nedivme se, že jsme nemocní, že so-

matizujeme, protože hlava zatlačuje všechno 
ostatní do země. Jsme ve vleku racionálních 
myšlenek, praktických úvah, přemýšlíme, jak 
co udělat rychleji, chytřeji, lépe a vůbec nevě-
nujeme pozornost tomu, jak se cítí naše tělo  
i duše. Přitom tělo nás varuje i v komunikaci 
s lidmi, kdo nám sedí, kdo nám nesedí, jestli 
je nám na nějakém místě dobře, či ne, jestli 
jsme unavení. Když nás něco bolí, vezmeme 
si prášek proti bolesti, abychom řeč těla ná-
hodou nezaslechli, jenomže ono nám dává 
větší a větší signály a my na ně nereagujeme, 
až si vykoledujeme nějaký pořádný malér.

Mně přijde, že se nakonec vždy dobereme  
k rovnováze v životě. Jakou roli v tom hrají 
meditace či relaxace?
Víte, s meditacemi to není tak jednoduché. 
Když ke mně přijde někdo, kdo je úplně 
psychicky na dně, tak si moc nedovedu před-
stavit, že by se měl učit meditovat. Vím, jak 
je to těžké, i když je člověk v úplné pohodě. 
Meditace, pokud o ně člověk projeví zájem, 
bych nechala až na později. Já hodně pracuji 
s relaxačními metodami, kterých je mnoho. 
Jsou relaxační metody, ve kterých se zapojují 
svalové skupiny a jiné například na bázi ima-
ginačních technik. Při nich si pacient před-
stavuje pocity, vybavuje si pocity, vsugerová-
vá si pocity. Potom jsou to různé imaginace, 
kdy člověk sní sám, nebo řízené imaginace, 
kde se čte příběh, člověk si představuje čtený 
text a vytváří si vnitřní obraz. Relaxací je celá 
řada. Ať už je to receptivní muzikoterapie,  
aktivní muzikoterapie, arteterapie. Je mnoho 
způsobů, jak si dopřát uvolnění v relaxaci, 

tedy úplně jiný emoční i fyzický zážitek.
Vydala jste novou knížku o relaxacích. Jak jste 
ty relaxace vybírala?
Některé imaginace napsala moje kolegyně 
Lea Paulínová, některé jsem napsala já, do-
konce přímo na tělo těch svých klientek. Pro-
tože tyto relaxace byly vyzkoušeny v praxi a 
osvědčily se, rozhodly jsme se, že je vydáme 
jako knihu. Je tam mimo jiné autogenní tré-
nink, Jacobsonova progresivní relaxace, což 
jsou dvě nejklasičtější relaxační techniky, kte-
ré používají psychologové a psychoterapeuti 
a k tomu jsme, jak jsem se zmínila, napsaly i 
své vlastní. Ta kniha vznikla na popud našich 
pacientů, které učím relaxační techniky. Zača-
ly jsme být jimi oslovovány, že chtějí tuto re-
laxační techniku, ale načtenou naším hlasem. 
Leccos se dá najít na internetu, ale jak je klient 
zvyklý na váš hlas a má natrénováno s vámi, 
tak chce i ten samý zvuk domů. Řekli jsme si, 
proč ne, má to logiku, tak to uděláme. Uděla-
ly jsme si obrovskou radost. Protože toto není 
naše první kniha, i ty minulé měly úspěch, tak 

se těšíme, až tuto novou knihu budou pacien-
ti využívat. Já osobně té knize říkám terapeut 
na doma, protože je tam dvanáct krásných re-
laxací, je to na QR kód, tedy přes QR kód si 
lze ty relaxace stáhnout do chytrého telefonu  
a relaxovat. My máme takový nápad či vizi, že 
někdo si tu knihu přečte, stáhne si relaxace 
do mobilu a dál tu knihu pošle do světa. To, 
čeho máme nejméně, je čas a já k tomu ješ-
tě doplním, že čas na sebe. A ono takových 
deset nebo patnáct minut, kdy si řekneme, 
tohle je čas opravdu pro mě a díky té relaxa-
ci si odpočinu, načerpám nové síly, uvolním 
se,  vlastně si znovu vzpomenu, jak málo stačí  
k tomu, aby mi bylo zase v sobě dobře, je to 
nejmenší, co pro sebe mohu udělat.

Relaxace může být jedním ze zdrojů, ze kterých 
může pacient čerpat. Jaké jsou ty další zdroje  
v rámci psychoterapie?
Myslím si, že těch zdrojů v rámci psychotera-
peutického procesu je mnoho. Může to být od 
přestavby nějakého životního scénáře, který se 
neosvědčuje, který nikam nevede a my v něm 
trpíme, po různé nahlédnutí do našich vzorců 
chování, až po vhled do rodinného systému. Co 
mě vlastně ovlivňuje, co dělám dobře, hledání 
toho, v čem je mi dobře, asertivní dovednosti, 
komunikace, relaxační techniky. Psychotera-
pie nabízí absolutní přestavbu, při které člo-
věk může být hlavním stavitelem svého života, 
do kterého vnáší nové kvality. Mě vždy potěší, 
když někteří klienti říkají: Já kdybych neměl tu 
RS, tak bych sem nepřišel a nedostal šanci svůj 
život úplně změnit.

Chápu-li to dobře, tak RS a následný proces může 
člověku přinést i šanci přestat být, jak je to jen 
možné, ve vleku událostí? Přestat říkat ano i tomu, 
co mu nesvědčí a vystavět si život více podle sebe 
a pro sebe?
Ano. Přesně tak. Je to možnost, je to šance.
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Knihy o relaxaci při RS 
Karin Emily a Lei Paulí-

nové můžete koupit  
na webu 

www.fler.cz
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