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slyším a rozumím 
Slyším, ale nerozumím, říkávala moje babička, 
když ke stáru ztrácela sluch. Někdy se slyší, ale 
nerozumějí si i lidé, kteří mají sluch v pořád-
ku. Proto je RS Kompas tentokrát zaměřený 
na otevřenou komunikaci. S neuroložkou prof. 
Evou Havrdovou, CSc., jsme si povídaly nejen 
o dialogu mezi lékařem a pacientem, ale také  
o dialogu, který může člověk vést se svým tě-
lem i duší. V časopise vás čeká pár inspirací, jak 
hovořit s dětmi o RS, a tipy, jak zvládat únavu.

S úctou Šárka Pražáková
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dítě a já

Duši novináře vždycky potěší, potká-li se při rozhovoru s chytrým, vzdělaným a moudrým člověkem, 
který navíc dovede srozumitelně laickým jazykem hovořit o složitých věcech. Takovým člověkem 
vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Prof. Eva Havrdová, CSc., bezesporu je. 
Mluvily jsme otevřeně nejen o léčení roztroušené sklerózy, o tom, co lékaři mohou a co nezmo-
hou, ale i o tom, co může pro sebe dělat sám pacient. Je toho totiž překvapivě mnoho, co pacient 
může. Lékaři při charakteristice RS říkají, že je to nemoc autodestruktivní. Zajímalo mne proto, 
jak autokonstruktivně se může člověk chovat, aby byl chytrým protihráčem této nemoci.
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PARTNERSTVÍ MEZI LÉKAŘEM  
A PACIENTEM JE DŮLEŽITÉ

Při onemocnění roztroušenou sklerózou 
je poškozován myelin chránící nervové 
vlákno přenášející signály mezi buňkami 
v mozku a objevují se příznaky RS. Jako 
laik si představuji nervové vlákno pokry-
té myelinem jako jakýsi „drátek obalený 
bužírkou“. Když je bužírka porušená, tělo 
nefunguje dobře. Dá se to takto vysvětlit?
Bužírka je dobré přirovnání, protože vlast-

ně zabraňuje, aby signál přeskakoval někam 
jinam. To se děje, když se myelin poruší. 
Nebo se signál úplně zastaví, protože nerv, 
který ztratí myelin, neumí tělu signál pře-
dat. Někdy dochází i k destrukci nervových 
vláken, ale to se děje u každého člověka tro-
chu jinak, proto RS má u každého pacienta 
jiný průběh. Z dlouholeté zkušenosti ale 
vím, že přistoupí-li pacient hned od začát-
ku ke svému léčení aktivně, může pozitivně 
ovlivnit průběh nemoci.

Na přednáškách pro pacienty klade-
te důraz na partnerství mezi lékařem  
a pacientem. Lékař navrhne pacientovi 
vhodnou moderní léčbu a pacient může 
podpořit dlouhodobou stabilizaci svého 
zdravotního stavu péčí o svou fyzickou 
a psychickou kondici. Co všechno si lze 
představit pod partnerstvím mezi pacien-
tem a lékařem?
Už při diagnostice se vytváří vztah mezi 
pacientem a lékařem. Pacient musí léka-
ři důvěřovat. Nemá-li k němu důvěru, je 

ROZMLOUVÁNÍ O RS,  
OBJÍŽĎKÁCH V MOZKU A DUŠI
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lepší, aby vyhledal jiného doktora. Pacient 
dostane od lékaře všechny potřebné infor-
mace, aby mohl udělat rozhodnutí, která se 
týkají nejen léčby, ale i jeho dalšího života. 
Mnoho pacientů má hodně náročná povolá-
ní, s nástupem RS by měli zpomalit, ubrat  
a věnovat více péče svému tělu. Jsou to roz-
hodnutí, která můžete udělat jen s člově-
kem, kterému důvěřujete. Existuje mnoho 
informačních zdrojů, které pacienty vydě-
sí – a to může mít negativní vliv na jejich 
psychiku. Je proto extrémně důležité, aby 
pacient čerpal informace jen ze zdrojů, kde 
se uvádějí pravdivá fakta. Ty mu opět může 
doporučit jeho lékař.

Protože každé tělo je jiné, může na léčbu 
reagovat rozdílně. Je dobré, když lékař  
a pacient spolu vedou dialog o nejvhod-
nější léčbě?
Ano. Lékař pacientovi nejprve poví, jaké 
léčebné možnosti tu jsou, navrhne mu, 
který preparát by pro něj byl nejvhodnější,  
a vysvětlí mu, proč si to myslí. Společ-
ně pak proberou nejen vše okolo léčby sa-
motné, ale zohlední se i současný životní 
styl pacienta. Na úrovni první linie máme  
k dispozici čtyři injekční preparáty, začne-
me tedy jedním z nich. Hodně záleží na tom, 
jak si pacient s lékem sedne, jak jeho tělo 
reaguje po aplikaci léku, jak mu vyhovuje.
Je-li pacient spokojen s nasazenou léčbou, 
sledujeme, jestli je aktivita choroby skuteč-
ně pod kontrolou. Pokud se ukáže, že lék 
a pacient spolu z nějakého důvodu neladí, 
měla by existovat možnost léčebný prepa-
rát změnit. To ve skutečnosti podle úhrado-
vé vyhlášky nejde, ale my budeme jednat 
se všemi pojišťovnami, aby se tato mezera  
v úhradové vyhlášce vykryla. Až do té doby, 
než bude vyhláška nová.

Nové léky pomáhají pacientovi, aby jeho 
zdravotní stav byl dlouhodobě stabilizo-
vaný. Platí tedy, že RS je sice prozatím 
nevyléčitelná nemoc, tedy na celý život, 
ale nemoc léčitelná?
Ano, určitě.

JAK ZVLÁDNOUT INJEKCE

Injekční léčba ovšem může hodně lidí vy-
lekat. Co pro sebe může udělat pacient  
a jak mu mohou pomoci lékaři a speciali-
zované sestřičky?
Především je důležité, aby pacient chápal, 
že injekce sice jeho chorobu nevyléčí, ale 
jsou prevencí do budoucna.
Pacient, který přijme svou léčbu, pravi-
delně ji aplikuje a aktivně se stará o svou 
fyzickou a psychickou kondici, může po-
zitivně ovlivnit to, jak bude jeho zdravotní 
stav vypadat za deset a více let. Ti, kdo si 

odmítnou píchat injekce, riskují progresi 
choroby. A pak je tu celý podpůrný aparát, 
který pacientovi pomáhá zvládnout léčení. 
Jsou to sestřičky, které ho mohou  navští-
vit doma, zjistit příčiny nežádoucích reakcí 
apod. Jsou tím „přítelem na telefonu“, který 
jim pomůže, když se něco nedaří. Může se 
například stát, že pacient má ráno při apli-
kaci léku problém s kožní reakcí. Pak může 
sestřičce zavolat a probrat to s ní.
I zde vzniká vztah postavený na důvěře  
a pacienti sestrám kolikrát řeknou věci, kte-
ré by měli říci lékaři, a neřeknou.

Na přednáškách říkáte, že výzkum v této 
oblasti neurologie jde rychle kupředu. Už 
nyní se vám daří u mnoha pacientů dlou-
hodobě stabilizovat jejich zdravotní stav, 
možná se objeví další nové léky, které 
tuto hranici ještě posunou. Snaha o dlou-
hodobou stabilizaci je důvod, proč léčíte 
pacienty od prvních příznaků choroby?
Samozřejmě, že jde o dlouhodobou stabili-
zaci. Ano, proto léčíme pacienty hned od 
počátku choroby. Naším cílem je, aby pa-
cient žil kvalitní život. Aby mohl chodit 
do práce, starat se o rodinu, protože pocit 
sebedůvěry, že jsem schopen uživit rodinu, 
má pro pacientovu psychickou pohodu ob-
rovský význam. Toho lze docílit u většiny 
pacientů pouze tak, že se pacient bude léčit 
od počátku nemoci. Také od počátku by měl 
pacient užívat nejen vhodnou léčbu, ale 
co nejlepším způsobem pečovat o své tělo  
a psychickou stabilitu. Jde o to, aby pacient 
za deset patnáct let byl stále v pořádku.

O PÉČI O TĚLO A HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY

Pojďme tedy k tomu, co všechno může pro 
sebe dělat sám pacient. Co pro sebe může 
udělat v oblasti péče o tělo?
Pacient pro sebe může udělat hrozně moc. 
Výzkum o faktorech, které přispívají k vzni-
ku RS, jde samozřejmě kupředu. Ukazuje 
se, že má vliv nejen kouření, nedostatek 
vitaminu D a infekce EB virem, ale že vliv 
přece jen má i strava. Hlavně proto, že celý 
trávicí trakt je vystlán imunitními buň-
kami, které se učí reagovat na to, co jíme. 
Takže když budeme jíst kalorickou stravu, 
kde je hodně procesovaných uhlovoda-
nů, to je třeba přeslazené trvanlivé pečivo,  
a nasycených tuků, jako jsou levné uzeniny, 
imunitní systém zažívacího traktu to bude 
brát jako podnět pro zánět. To samozřejmě 
nejsou propracované pokyny pro pacienty, 
aby v pondělí snědli brokolici a v úterý pó-
rek, to určitě ne, ale samotný fakt, že sníží 
množství uhlovodanů a nasycených tuků 
ve prospěch zeleniny, vlákniny, vitaminů  
a tzv. scavengerů volných radikálů, což jsou 
všechny červené a fialové plody, například 

brusinky, jahody, borůvky, maliny, je nepo-
chybně pro imunitní systém velkým příno-
sem. Aby organismus zbytečně nereagoval 
proti bílkovinám ve vlastním těle, což je 
vlastní význam slova autodestrukce. Paci-
enti by měli také méně solit. A například  
v předpřipravených potravinách je několi-
kanásobně vyšší množství soli, než potřebu-
jeme, a sůl je také prozánětlivým faktorem.

Předpokládám, že pacient může něco dě-
lat i se svou psychikou…
Ano, kromě toho může pacient něco dělat 
se svou psychikou. Hodně lidí je nasta-
vených jen na výkon – a to je také projev 
autodestrukce. Tito lidé mívají do sebezni-
čení tři pracovní úvazky, a není to proto, 
že chtějí mít více peněz, ale proto, že v je-
jich rodině byl člověk přijatelný jen tehdy, 
když podával vysoký výkon. A to je potřeba 
změnit, je potřeba se mít rád, a to spousta 
lidí neumí. Pro tyto lidi je zdraví prospěšné 
změnit svá vnitřní přesvědčení, třeba s po-
mocí psychoterapeuta, aby se naučili sami 
sebe přijímat i s tím, že mají nějaké vady, 
na kterých sice mohou pracovat, ale záro-
veň by měli vědět, že okolí je bude přijímat 
i s jejich chybami. A naopak i oni mohou 
mít rádi lidi, ačkoli nejsou dokonalí. Mno-
ho lidí se pak začne zamýšlet i nad tím, co 
skutečně v životě chtějí.

Jedna pacientka mi řekla, že poté, co pře-
konala období zmatku a smutku, které vět-
šina lidi po oznámení RS prožije, pomys-
lela si: Tak, teď už si můžu dělat, co chci.
Správně! My jsme měli v MS Centru tento 
týden pacientku, která řekla: „Konečně si 
nenechám ubližovat.“ To je také výsledek 
práce psychologa.

Šárka Pražáková
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POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU  
S PROF. EVOU HAVRDOVOU, CSc.

ČTĚTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
WWW.RS KOMPAS.CZ

NA PODZIM CHYSTÁME  
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
WWW.RSKOMPAS+.CZ

ZKUŠENOSTI, RADY, TIPY  
PRO AKTIVNÍ PACIENTY 
V SOUVISLOSTECH
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Anno, jak jste se dozvěděla, že máte RS?
Šla jsem na nákup do drogerie a cestou jsem viděla, jak odvážejí ně-

jakého člověka do nemocnice. Připadalo mi, že je to tak trochu proti 

jeho vůli. Vnitřně se mne to dotklo tak, že se mi udělalo černo před 

očima a na chvíli jsem přestala vnímat svět. Když jsem přišla na oběd 

k babičce, začala mne brnět levá ruka, udělalo se mi špatně a musela 

jsem si lehnout. Do dvou dnů mne začala brnět celá levá půlka těla. 

Jeli jsme do okresní nemocnice, kde si nebyli jisti, oč se jedná, a po-

slali mne do Prahy na neurologii, kde nám po sérii různých vyšetření 

řekli, že je to roztroušená skleróza. To se stalo v rozmezí asi půl roku. 

Pak jsem si začala aplikovat lék. Mezitím jsem byla na pozorování, 

protože nejprve lékaři našli ložisko v páteři, čekali, zda bude nemoc 

postupovat, a když se objevilo další ložisko v tkáních mozku, oka-

mžitě mi nasadili léčbu.

Cítíte, že vám tato léčba pomáhá?
Ano, teď se cítím dobře. Nepociťuji žádné vedlejší účinky, zdá se mi, 
jako by ta nemoc vůbec nebyla, a jsem s lékem spokojená. Ale začát-
ky aplikace byly krušné. Mám lék, který aplikuji denně, injekčně, 
překonat tu vnitřní bariéru, abych si lék píchla, byl pro mne velký 
problém. Nechtělo se mi píchat, bála jsem se, vždycky to trvalo hroz-
ně dlouho, dlouho jsem o tom přemýšlela. 

Co vám pomohlo to zvládnout?
Když jsem šla z nemocnice, koupili mi rodiče psa, Džeky. Bez ní bych 

to vůbec nezvládla, protože Džeky mi vrátila chuť do života. Začala 
jsem myslet pozitivněji. Řekla jsem si, že s tou nemocí budu žít celý 
život a nesmím se od ní nechat užírat. Protože když chci něco v ži-
votě dokázat, budu se s ní muset skamarádit. Postupem času i díky 
psychické podpoře rodičů jsem se dostala do většího klidu, takže 
nyní jsem úplně v pohodě a neřeším, že nějakou nemoc mám. (Fenka 
Džeky se nám po celou dobu rozhovoru motala u nohou a všem, včet-
ně mne, projevovala bezvýhradnou důvěru a lásku.)

I vy jste byla nějaký čas v nemocnici. Pamatujete si, co vám po-
mohlo to období přečkat?
Našla jsem si tam kamarády, hrála jsem s nimi karty a neměla jsem 
vůbec čas přemítat, že nějaká nemoc tady je. Pak jsem se dozvěděla, 
že budu mít pejska, měla jsem velkou radost, plánovali jsme, jak mu 
budu všechno kupovat, vodítko a tak. Představovala jsem si, jak si 
budeme užívat ty chvíle spolu. Prostě přemýšlela jsem nad něčím, co 
bylo mimo nemocnici, a díky tomu jsem moc nevěnovala pozornost 
tomu, co se kolem mne děje.

INJEKCE JE pOmOCNíK

Co vám pomohlo zvládnout aplikaci léku?
Pomohl mi můj ošetřující lékař na neurologii. Při jedné návštěvě, 
když jsme si s mámou posteskly, že nám aplikace léku dělá stále pro-
blémy, že to trvá hrozně dlouho, jen tak mimochodem prohodil: No 
ono je to o té rychlosti.“ A mně to utkvělo v hlavě. A večer jsem si  
v klidu sedla a bez dlouhého přemítání, jakoby mimochodem, jsem si 
tu injekci píchla. A bylo to.

Tedy jde o to být v klidu a mít k aplikaci postoj jako k běžnému, 
nepříliš důležitému okamžiku dne?
Ano, je to fakt hodně o tom klidu. Sednu si na postel, nebo i leh-
nu, jsem na internetu a přitom si zahřívám injekci na tělní teplotu. 
A v jednom okamžiku, aniž bych o tom moc přemýšlela, si píchnu 
injekci. Je to pro mě jen taková voda, kterou si tam šplíchnu, která 
mi pomáhá, vůbec se nezabývám tím, že by mi to mohlo být nějak 
nepříjemné. Prostě nasadím injekci, píchnu, počkám, až sleze čárka, 
vyndám, otřu kapesníčkem a zase jsem na internetu.

Myslíte si, že je to proces, kterým si každý pacient projde?
Ano, je to cesta, tím si projde každý. Každý nad tím zpočátku bude 
dlouho dumat, ale když to jednou udělá jakoby mimochodem, pak 
už to půjde lépe.

ŽIVOT, VESMÍR A JÁ

Říkala jste, že jste začala více myslet pozitivně, když vám řekli  
o RS. Jak jste se dostala k tomuto pohledu?
Annina matka:
Vlastně jsem ji na to navedla já. Před časem jsem se začala věnovat 
reiki. Mimo jiné učí lidi pozitivněji myslet, věnovat pozornost vě-
cem, které nás nabíjejí, a nahrazovat negativní myšlenku pozitivním 

Anně je 15 let, tři roky má RS. Jela jsem na tento rozhovor s přesvědčením, že budu mluvit s Anninou maminkou 
Hanou. Jaké bylo moje překvapení, když se mnou mluvila hlavně Anna! Nejen kvůli tomu má můj velký obdiv. Byl 
to rozhovor v mnoha směrech se skutečně zralou osobností, která může leckoho inspirovat, aby se dokázal lépe 
vyrovnat s RS. Způsob, jakým se Anna a její matka s RS vyrovnávají, nemusí být pro každého, nicméně univerzální 
poselství zde je, že léčení jistě prospívá, je-li člověk naladěn pozitivně.

VIDÍM SVĚT JINAK

ilustrační foto
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přesvědčením. Chodíme k jedné paní, která nás tomu učí. Takže 
jsem s ní seznámila i Annu a hodně nám pomohla se s touto 
situací vyrovnat. 

Anno, jak takové pozitivní naladění vypadá ve vašem běžném 
životě? Možná jsou to malé věci, které člověka hodně nabíjejí?
Jsou. Mně nabíjí Džeky. Má takovou energii, že ze mne hodně 
věcí spadne. Jezdila jsem také na koni. Byla to stará klisna. Když 
jsme spolu jely na vyjížďku, zažívala jsem s ní úžasný pocit spo-
jení, cítila jsem, jak mne to všechno unáší, a cítila jsem se svo-
bodná a volná. Protože to bylo v období, kdy jsem se tou nemocí 
více zaobírala, pomáhalo mi to věnovat pozornost něčemu, co 
mne těší, a neřešit tu nemoc.
Pomáhá mi, když chodím s kamarády na různé akce, koncerty 
atd. Nikdo o mně neví, že mám RS, protože nechci, aby se ke 
mně chovali nějak jinak, litovali mne nebo tak. Také moc ráda 
hraji na kytaru – a to se do toho vždycky celá ponořím. I to mne 
naplňuje.

Aha, takže jedním z klíčů, jak tuto nemoc zvládnout, je i to, že 
se člověk plně soustředí na něco, co ho těší?
Přesně tak. Snažím se být soustředěná na to, co mne nabíjí. Vědo-
mě obracím pozornost na to, co mne čeká a nač se můžu těšit. Tak 
nyní se těším na dovolenou s rodiči. Pak mne čeká jeden hudební 
festival, kde budu s kamarády, které mám ráda. To mi hodně pomáhá.

Mluvila jste také o svých plánech, jaké jsou?
Nejraději bych byla veterinářkou. Když jdeme s Džeky na prohlídku, 
říkám si, že bych mohla zachraňovat psy, protože všichni psi nejsou 
zdraví, nebo i jiná zvířata. Vždycky se u veterináře dozvím něco no-
vého. Nebo bych chtěla být učitelkou v mateřské škole a věnovat se 
dětem. Nebo možná být nějakou poradkyní v MS Centru a třeba po-
moci lidem, aby se dokázali na některé věci dívat pozitivněji.

K tomu pozitivnímu pohledu přispělo i reiki?
Ano, vlastně i díky té paní, která učí reiki, se cítím víc v pohodě  
a nabitá energií. Každý den večer si říkám, že je tu kolem nás velký 
vesmír, o kterém toho ještě spoustu nevíme. Věřím ale, že tu exis-
tuje něco, co je větší než já, nějaká energie, která mi může pomoci 

s léčením, že vesmír má velikou sílu. A ta lidem pomáhá. Přestože 
se říká, že při RS může člověk skončit na vozíku, já o tom vůbec 
nepřemýšlím, nevěnuji tomu pozornost, neřeším to. Je to také hodně 
o životosprávě, takže si dneska víc dávám pozor na to, co jím. Probí-
ráme to s mámou.

Co vám naopak vadí? 
Nikdy jsem nebrouzdala po internetu, abych si četla, co tam lidi pí-
šou o RS. Oni tam píší samé nesmysly. Jen se tou nemocí užírají. Mně 
lidi, kteří se na všechno dívají jenom špatně, prostě vadí. Myslím, 
že člověk by se měl s tou nemocí smířit, protože když s ní bojuje, 
tak vlastně bojuje proti sobě. Připadá mi hloupé, když se někdo roz-
hodne, že si dnes schválně na truc, aby té nemoci ukázal, neďobne 
injekci. Ta nemoc je tu zkrátka s vámi a vy ji máte přijmout.

 RS vás tedy změnila?
Asi ano. Já vím, že to pořád opakuji, ale učím se myslet pozitivně. Ne 
že bych před tím byla nějaká pesimistka, ale když nyní zpozoruji, že 
začínám přemítat o RS, co by to mohlo znamenat, zastavím a řeknu 
si: Co to děláš? Vědomě otočím myšlenky na to, co se dneska stalo, 
jakou mám z toho radost, co se mi podařilo.

Hano, určitě i vás jako matku tahle zkušenost změnila. Jak?  
A co vás dobíjí?
Začátky byly strašně těžké. Hlavně kvůli tomu, že se k nám dostávala 
spousta protichůdných informací. Až teprve v Praze jsme se od lékař-
ky dozvěděli věcné informace. Pak samozřejmě následovalo období, 
kdy jsme se cítili jako rodiče psychicky hodně špatně. A vlastně ten 
jiný přístup k životu mi pomohl se s tím vyrovnat. Dává mi to ener-
gii. Učím se mít v sobě pozitivní přesvědčení. Učím se mít nadhled, 
dřív, než se rozčílím, se zastavím a uvědomím si, zda to stojí za to. 
O mnohém přemýšlím jinak, než jsem přemýšlela dříve. Kdyby mi 
tohle někdo před třemi lety řekl, tak se mu vysměji. 

Hano, jak vypadá vaše ranní probuzení?
Každé ráno se probudím, děkuji za probuzení a prosím vesmír, abych 
měla hezký den. Pochopitelně na prvním místě prosím, aby dcera 
byla zdravá, a věřím, že zázraky jsou možné.

Šárka Pražáková

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.	V	případě	potřeby	se	spojí	s	odborníky	z	jiných	oborů,	např.	se	sestrou	MS	centra,	psy-
chologem,	urologem	nebo	fyzioterapeutem	pro	vyřešení	vašich	dalších	problémů.	Mimo	tuto	dobu	můžete	na	této	lince	zanechat	svůj	
vzkaz	a	poradkyně	se	s	vámi	spojí	v	následující	pracovní	den,	pokud	to	bude	možné.

Tuto	telefonní	linku	pro	vás	připravil	program	podpory	pacientů	RS	Kompas	za	podpory	společnosti	Teva.
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Když se Martina od lékařů dozvěděla, že 
má roztroušenou sklerózu, zachovala klid. 
Položila jim pouze tři otázky. Budu moci ří-
dit auto? Můžu mít ještě děti? Skončím na 
vozíku? Na první dvě otázky jí odpověděli 
kladně. Odpovědí na poslední otázku bylo 
vysvětlení, že dnes je roztroušená skleróza 
nemocí sice nevyléčitelnou, ale léčitelnou, 
protože moderní léky umějí tuto nemoc 
dlouhodobě stabilizovat. Dozvěděla se také, 
že při jejím typu onemocnění roztroušenou 
sklerózou není pravděpodobná významná 
progrese nemoci. Už v prvních letech nemo-
ci ale Martina cítila, že je více unavená a ne-
zvládne tolik věcí jako dříve. 

JAK MLuVIT O RS SE ZVÍDAVýM SYNEM

Jako každá máma Martina přemýšlela, jak  
o své nemoci mluvit se synem. Osvědčila se 
jí otevřenost. Protože Tomáš je zvídavé ko-
munikativní dítě, Martina před ním nic neta-
jila. „Je lepší dítěti vše přiměřeně jeho věku 
vysvětlit než před ním mít tajemství, pro-
tože to v něm může vyvolat větší nejistotu, 
než když dostane pravdivé odpovědi na své 
otázky,“ vysvětluje Martina a pokračuje: „To-
máš se mnou někdy chodil k lékaři i do ne-
mocnice, věděl, že si píchám injekce a beru 
léky. Je skvělý i v tom, že mne dokáže nechat  
v klidu, pokud jsem unavená a potřebuji od-
počívat,“ chválí Martina svého syna. Martina  
ovšem doporučuje i spolupráci s psycholo-
gem. Začne-li dítě něco znepokojovat, je dob-
ré, pokud je tu odborník, který situaci pomů-
že vyřešit.
K nejvážnějším momentům patřil asi oka-

mžik, kdy syn v pozdějším věku položil 
otázku: „Maminko, a to mi umřeš?“ Martina 
ho samozřejmě ujistila: „Ne neumřu, neboj 
se.“ V dětské hlavě se ale děje ledacos, takže 
bylo potřeba i ujištění psycholožky. „Tomáš 
se uklidnil, když totéž slyšel i od paní dok-
torky. Navíc mu vysvětlila, že maminka bere 
léky právě proto, aby se nemoc zastavila.“  
Je-li dítě citlivé a zvídavé, tyto vlastnosti mu 
mohou přinést nejedno trápení. Například se 
i stalo, že v jednom období se Tomáš začal 
přehnaně starat o svou čistotu. Díky informa-
cím, které se na lidi valí ze všech stran, si ně-
kde přečetl, že mamince mohou škodit viry. 
„Drhnul si ruce, až je měl odřené,“ vzpomí-
ná paní Martina, „tehdy mi psycholožka vel-
mi pomohla situaci zvládnout.“ Podle paní 
Martiny je-li dítě takto vnímavé, měl by být 
rodič přiměřeně pozorný k signálům, které 
dítě vysílá. Třeba mimoděk. „Za ta léta jsem 
se už naučila poznat, že se něco děje. Ne-
musí se to týkat pouze mé nemoci, ale třeba  
i toho, co se děje ve škole, pro syna je důle-
žité promluvit si o jeho dětských trápeních,“ 
říká paní Martina a dává příklad: „Třeba při 
kontrole úkolů si všimnu, že jedna stránka  
v Tomášově sešitě je napsaná úplně jinak, 
téměř nečitelně, a tak se ptám, jestli Tomáše 
ve škole něco rozčílilo, rozladilo, potřebuje 
si o tom promluvit – takto už jsme vyřešili 
nejeden problém.“

MÍT PLÁN? A PROČ NE?

Na počátku nemoci se Martina snažila být  
„dokonalou ženou“ – mít uklizeno, navaře-
no, zařízeno, napečeno atd. Toto přesvědčení 

jí pomohla úspěšně rozbít její psycholožka. 
Tehdy mezi nimi proběhl následující dialog.  
Psycholožka se zeptala: Máte doma hrnek, 
do kterého si uvaříte kafe a dokážete přejít 
byt z jedné strany na druhou? Ano, odpo-
věděla Martina. Tak máte umyté nádobí  
a doma uklizeno, ujistila ji psycholožka. 
Od té doby se Martina nesnaží být dokona-
lou hospodyňkou. Část péče o domácnost 
si vzal na starosti manžel, o domácí práce 
se tedy dělí. A to, co nemá úplnou priori-
tu, nemusí být zkrátka hotové. I v jiných 
ohledech je manžel pro Martinu velkou 
oporou. K hledání rovnováhy ji přiměla 
i před časem prožitá vážná ataka nemoci, 
která přišla tak trochu jako varování, aby 
se nepřetěžovala. „Po atace jsem měla pro-
blémy s krátkodobou pamětí a třásly se mi 
ruce, necítila jsem se dobře. Proto si dnes 
život pečlivě plánuji, abych byla aktivní 
a zároveň si dopřála dostatek odpočinku. 
Neusiluji o dokonale srovnaný svět věcí 
kolem mne, ale záleží mi na tom, abych 
měla v pořádku vztahy s lidmi,“ uzavírá 
Martina.
I dnes je Martina aktivní. Stará se o syna  
a rodinu, pustila se do studia na SOŠ so-
ciální, obor pečovatelství, ještě donedávna 
navštěvovala jako dobrovolnice nedaleký 
domov důchodců, má menší pracovní úva-
zek, a abychom nezapomněli, radost jí dělá 
i roztomilá fenka Amy, o které říká, že je to 
nejlepší antidepresivum. V čem je tedy klíč, 
jak toto vše zvládnout a přitom se nepřetě-
žovat? Je to možná až banální, ale klíčem 
je skutečně velmi pečlivé plánování a péče  
o sebe. „Mám diář, kde si vše hodně dopře-
du plánuji, na den si nedám více než tři akti-
vity, když mám něco náročnějšího jako ško-
lu, věnuji se ten den pouze tomu. Po obědě 
chodím pravidelně spát, chodím spát včas  
i večer, ne později než v deset. A ráno se 
sama bez budíku probudím v půl sedmé.  
A hlavně říkám ne na vše, o čem si mys-
lím, že by mi to mohlo vzít energii na věci, 
které jsou pro ne důležité,“ vysvětluje 
Martina. 
Pokud bych měla shrnout poučení z to-
hoto setkání, řekla bych, že Martina se 
nevzdala toho, co má ráda, jen se lépe 
naučila rozeznat důležité od zbytečného –  
a aby mohla dávat více svému okolí, dává 
na první místo i sebe.

Šárka Pražáková
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Paní Martina Zaucha má roztroušenou sklerózu osm let. Jejímu synovi Tomášovi bylo šest měsíců, když jí lékaři ozná-
mili tuto diagnózu. Řekla bych, že v jejím příběhu lze nalézt hodně praktických inspirací, jak mluvit o roztroušené 
skleróze s vnímavým zvídavým dítětem, jak zvládat rodinu a jak i přes únavu žít aktivní život.

JAK SE HLEDÁ ROVNOVÁHA

Martina Zaucha se synem
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O otevřené komunikaci s dětmi s diagnózou RS a o tom, jak s nimi navázat vztah postavený na důvěře, 
jsme si povídali s dětskou neuroložkou MUDr. Marikou Talábovou z MSC při Neurologické klinice Fakult-
ní nemocnice v Hradci Králové. 

JAK MLUVIT S DĚTMI O RS? PRAVDIVĚ A OTEVŘENĚ

V jakém věku mohou děti onemocnět RS? A jak se u nich RS 
obvykle projevuje?
Mohou onemocnět i před desátým rokem života, ale to je spíše 
vzácné. Nejčastěji se u dětí RS projeví kolem patnáctého roku. 
Mívají problémy se zrakem. Vidí špatně nebo rozmazaně, mají 
dvojité vidění. Děti to špatně snášejí, protože nechápou, co se 
děje. Někdy se motají, mohou i upadnout. Je to pro ně tedy 
velice zatěžující situace. Je to obvykle poprvé, kdy je postihne 
nějaká nemoc, poprvé jsou v nemocnici. Nejmladší děti, které 
se léčí u nás, jsou ve věku dvanácti let.

Jak tomuto vyděšenému dítěti vysvětlíte, co se děje?
Nejdříve hovořím s rodiči, abych zjistila, jaké dítě je. Musím 
zjistit, jestli je spíše introvert, tedy si nerado s někým povídá, 
nebo mu naopak nevadí mluvit o svých bolístkách. Většinou 
nám pomůže maminka, která ví, jak k dítěti nejlépe přistupo-
vat.

Jak hovoříte s dítětem, které je introvert, a naopak jak s ex-
trovertem?
Je-li dítě introvert, moc informací mu nedáváme. Spíše to pod-
statné řešíme s rodiči. Dítěti řekneme, že má zánětlivé onemoc-
nění a že se to týká centrální nervové soustavy. Ve 12 letech je 
dítě již schopné toto pochopit, protože ve škole probírají mo-
zek. Povíme mu také, že RS je léčitelné onemocnění, nastíníme 
mu možnosti léčby. Nezastíráme ale, že je to léčení na dlou-
ho. Vysvětlíme mu, že proto se s ním budeme častěji vídávat 
v poradně. Když děti i v poradně vidí stejné tváře, je to pro ně 
příjemné. 

Jak to děláte s dětmi extroverty?
Je-li dítě povídavější, samozřejmě klade otázky. Tyto děti také 
obvykle dávají pozor, o čem mluví sestřičky, nebo někdy za-
hlédnou název roztroušená skleróza. Přirozeně hned otevřou 
internet a hledají, co to je. Víme, že tento typ dětí se pídí po 
informacích, a proto jim otevřeně říkáme, že se jedná o chro-
nické zánětlivé onemocnění nervového systému, že je to po-
rucha imunity. Vysvětlíme mu, že při RS si tělo samo vytváří 
protilátky proti svým buňkám, a proto mu budeme dávat látky, 
které budou tuto imunitu ovlivňovat. Dozví se o nutnosti léč-
by hned od počátku, pomůžeme mu pochopit, proč je to léčba 
celoživotní.

Nicméně léčba nějak nabíhá, jak s dětmi mluvíte v těch prv-
ních dnech?
Nejdříve dostává dítě kapačky kortikoidů, takže mu musíme 
vysvětlit, že se mohou objevit nějaké nežádoucí účinky. Ne-
volnost, pálení žáhy, akné, případně bušení srdíčka, zejména 
děvčata upozorňujeme, aby se nepřejídala, protože po kortikoi-
dech mohou přibrat. To je pro ně kolem 15. roku stresující.

Dospělí často říkají, že informace na internetu je vyděsily – 
může se to stát dětem?
Pokud se vyděsí, pokusíme se je uklidnit. Stejně jako dospělým 

i jim znovu vysvětlujeme, že je dnes léčba o velký kus dál. Na-
bádáme je, aby nečetly vše, co se na internetu objeví, poradíme 
jim důvěryhodné zdroje. Vzhledem k tomu, že u dětí začíná 
léčba první linie velmi brzy, léčbu děti obvykle dobře snášejí 
a subjektivně se cítí lépe. I díky tomu nám začnou věřit, že 
léčba pomáhá.

Jak děti zvládají injekční aplikaci léku?
Po první atace bývá schválena léčba a děti k nám přicházejí 
na zácvik aplikace léku. Přijímáme je na několikadenní pobyt  
v nemocnici, kde je sestřičky učí dávat si injekci. Rodiče jsou 
při tomto zácviku přítomni. Vedeme dítě, aby se naučilo si in-
jekci píchnout samo. Rodiče se to také učí pro případ, že by 
dítě bylo nemocné a nedokázalo si injekci píchnout.

Je lepší, když dítě používá autoinjektor?
Určitě, ale zpočátku je učíme aplikovat si lék bez autoinjek-
toru. Pak si mohou vybrat, co jim více vyhovuje. Většinou si 
vyberou autoinjektor, protože tu jehličku nevidí.

Jsou děti, kterým trvá déle, než se smíří s RS?
Menší děti si ještě příliš neuvědomují, co se děje. Vzpomínám 
si ale na jednoho patnáctiletého chlapce. Z dětství si pamato-
val na dědečka, který také měl RS. Proto rodina nejprve váhala, 
zda mu to říct hned. Maminka mne požádala, abych ještě chvíli 
počkala se sdělením diagnózy. Na kontrole se mne ale přímo 
zeptal, zda má RS, a to jsem mu samozřejmě nemohla lhát. 

Jak jste potom s tímto chlapcem mluvili o RS?
Především jsme mu vysvětlili, že dnešní léčba je mnohem dál 
než ta, ke které měl přístup jeho dědeček. Bylo to přirozeně  
o delším dialogu mezi námi. Vysvětlovali jsme mu, že tyto léky 
naopak brání rozvoji nemoci, jak to viděl u dědečka. Nakonec 
nám uvěřil.

Kdybyste měla shrnout nějaká pravidla, jak mluvit s dětmi, 
hlavně těmi staršími, o RS?
Určitě musíme mluvit pravdivě a otevřeně. Nezastávám názor, 
že bychom měli něco zastírat. Dítě nám musí věřit. Pokud by 
získalo pocit, že jsme mu v něčem neřekli celou pravdu, něco 
zastírali, přestane nám věřit a to je pro léčbu špatné. Později, 
když přichází na kontrolu, zejména na magnetickou rezonanci, 
větší už se ptají, jak to dopadlo, opět je třeba říkat pravdu. Jest-
liže měníme léčbu, protože lék nezabral, jak bychom si před-
stavovali, opět je třeba říct, aby se nebály, říct jim, že jsou další 
možnosti léčby, kterými se dá tato nemoc zastavit.

Dá se RS skutečně zastavit?
Dá se dlouhodobě stabilizovat, takže člověk může být bez kli-
nických příznaků nemoci, bez aktivity na magnetické rezonan-
ci, bez atak. Můžeme tedy říci, že moderní léky mohou tuto 
nemoc zastavit.

Šárka Pražáková
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Akci založila před třemi lety skupinka nad-
šenců z nizozemské organizace RS Klimmen 
Tegen MS. Cílem tohoto charitativního spor-
tovního projektu je získávat prostředky na 
výzkum léčby RS a podpora vzdělávacích  
a cvičebních aktivit. Dodejme také, že TEVA 
Pharmaceuticals se letos stala hlavním spon-
zorem celé akce, když se mj. zavázala přispět 
za každého aktivního „TEVA účastníka“  
500 USD na charitativní účet a následně 
zdvojnásobenou částku věnovat Národnímu 
MS fondu v Nizozemsku.

Letos se na startu sešlo více než 300 účast-
níků a Pavel Vodička se mezi nimi rozhodně 
neztratil. Když jsem na tento rozhovor šla, 
představovala jsem si vcelku dramaticky, jak 
mi Pavel bude vyprávět zážitky, ve kterých 
silou vůle, víry a kdovíčeho ještě překoná-
vá sám sebe. Tak to se také nekonalo. „Víte, 
mně se to moc líbilo, ono to bylo takové na 
pohodu. Sám jsem si určoval tempo. Vyjeli 
jsme v sedm ráno, to ještě trochu foukalo, ale 
pak už bylo tepleji, ale nahoře taky foukalo. 
Jel jsem nejdřív z prvního startovacího bodu  
v Malaucene na vrchol a z něj dolů do Be-
doin, z něj opět na vrchol, z něj dolů do Saul-
tu, potom zase zpět na vrchol Mont Ventoux 
a nakonec dolů do místa startu v Malaucene. 
Celkem jsem nastoupal 4500 výškových met-
-rů na 140 km, dobrá práce. Moc pěkně jsem 
si to užil,“ uzavírá Pavel.
Začíná mi svítat, že před sebou mám zku-
šeného sportovce, pro kterého je ježdění 
na kole na dlouhé štreky přirozená součást 
života. Jak mi sám za pár okamžiků přizná-
vá, právě tento sport mu pomáhá i po pěti 
letech s roztroušenou sklerózou udržovat 
se v dobré kondici. „Na kolo si sedám tak 
třikrát až čtyřikrát týdně. Prospěje mi to 
fyzicky, ale i psychicky. Vyčistím si hlavu,  
a pokud mám nějaký problém, tak při jízdě 

ho obvykle vyřeším,“ vysvětluje Pavel. Ki-
lometry, které ročně najezdí, se počítají na 
tisíce. Například v minulém roce jich bylo 
více než osm tisíc. „Jezdím s partou přátel  
a vždycky máme naplánovány alespoň tři 
větší výšlapy nebo účast na závodech. „Nej-
vyšší hora, kam jsem vyjel, bylo to Passo 
dello Stelvio v Itálii,“ říká Pavel a dodává: 
„Jsem moc rád, že jsem neztratil kontakt 
s těmito lidmi, hodně mi to pomáhá a také 
mě to nutí na sobě makat, abych jim stačil.“ 
Viděno zpětným pohledem, výstup na Mont 
Ventoux není pro netrénovaného člověka ta-
ková procházka růžovou zahradou, ale když 
člověk pečuje o svou fyzickou kondici, může 
si to pak skutečně užít. „Když jezdím, nabíjí 
mne to i do normálního života, pomáhá mi 
to zvládat i stres v práci. Nemůžu-li chvilku 
sportovat, jsem celý nervózní. V zimě jezdím 
na lyže, nejhorší je to na přelomu zimy a jara, 
kdy na lyže se už jet nedá a na kolo je ještě 
brzo. To počítám každý den,“ uzavírá Pavel.
Je téměř zákon, že to nejzajímavější od člově-
ka uslyšíte, až když vypnete diktafon. Stejně 
jako mnozí jiní také Pavel přiznává, že i díky 
sportu se cítí zdravotně v dobré pohodě, a na 
závěr přidává památnou větu, kterou si budu 
dlouho pamatovat. Když makám, nejsem 
unavený.         Šárka Pražáková
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KDYŽ MAKÁM, NEJSEM UNAVENÝ
Tak to bych nedala, pomyslela jsem si sebekriticky, když mi Pavel Vodička v příjemné pražské čajovně sdělil, že 
za jeden den ujel na kole zhruba 140 kilometrů. A nejen to, v rámci těchto 140 km si jen tak mimochodem třikrát 
vyšlápnul na „kopec“ v jižní Francii, který mnozí z nás máme spojený s vražedným stoupáním (11 %) jedné  
z etap Tour de France. Ta hora se jmenuje Mont Ventoux. 

Sebejistá, módní a zároveň praktická, taková je fashion 
taška, kterou si budou moci v průběhu konání Mercedes 
-Benz Prague Fashion Weekendu od 18. 9. do 22. 9. 2013 
zakoupit všichni milovníci módy. Fashion Bag MBPFW je pro 
tento rok vyroben v exkluzivní edici v černé barvě v kombina-
ci s bílou a červenou. Taška vytvořená s nadšením a vášní pro 
módu má charitativní význam. Každý návštěvník zakoupením 
této tašky přispěje na Nadační fond IMPULS, jehož cílem je 
podporovat projekty zajišťující komplexní a kvalitní léčbu 
roztroušené sklerózy, její výzkum, jakož i osvětovou činnost.  
 
Cena Fashion Bagu Mercedes-Benz Prague Fashion 
Weekend: 350 Kč. 100 Kč z každé prodané tašky bude 
věnováno na charitu. Taška bude k zakoupení nejen  

v hlavním Fashion stanu Mercedes-Benz Prague Fashion 
Weekend v průběhu konání akce, ale i v partnerských bu-
ticích do konce září. 

PODPORA LÉČBY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
MERCEDES-BENZ PRAGUE FASHION WEEKEND PŘEDSTAVUJE STYLOVOU MÓDNÍ TAŠKU, 
KTERÁ BUDE POMÁHAT.

Pavel Vodička
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