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František Mareš se léčí s RS pět let. Předtím ale překonal ještě jed-
nu vážnou nemoc. V jeho příběhu je obsaženo hodně praktických 
rad, jak se dá s roztroušenou sklerózou dobře žít. Pan Mareš pracuje 
v oblasti reklamy. Zůstal ve své profesi, ale naučil se daleko lépe za-
cházet se stresem. Stres je podle něj hlavním spouštěčem ataky ne-
moci. Povídali jsme si i o tom, co musí pro sebe udělat sám pacient,  
a jak mu může pomoci rodina. Text je zkrácen, jeho plnou verzi si pře-
čtete na www.rskompas.cz.

Já o vás vím, že jste před onemocněním RS měl 
ještě jinou vážnou nemoc, ze které jste se vyléčil. 
Oč se jednalo a kdy to začalo?
Přesně ve třiceti letech mi diagnostikovali rakovi-
nu varlat. Pral jsem se s tím téměř dva roky. Mu-
sel jsem na operaci a na chemoterapii. Ti, kdo to 
zažili vědí, že to není nic příjemného, ale vyléčil 

jsem se. Když jsem se z toho dostal, náhle jsem 
ochrnul na půlku těla. Lékaři si nejdříve mysleli, 
že se jedná o pokračování toho onkologického 
onemocnění. Například měli podezření, že mám 
nádor na mozku. Po sérii vyšetření se ukázalo, že 
když jsem se popral s onkologickým onemocně-
ním, zaťala do mě pařáty RS.
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RSka?  
To dám! 

EDITORIAL

Co může a zmůže s RS muž

Jak se vyrovnávají muži s RS? Co je 

pro ně nejtěžší? Co jim pomáhá? 

Jak se jim daří zvládnout situaci, 

kdy na jedné straně je RS omezuje 

a na druhé straně společnost od 

nich obvykle očekává, že budou ti 

silní, co všechno zařídí, umí  

a zvládnou? Řekla bych, že v 

tomto čísle jsou tři silné příběhy 

a každý z nich nabízí trochu jiný 

pohled na RS a trochu jiný přístup 

k ní. Panu Františkovi diagnostiko-

vali RS, když se sotva dostal  

z jedné vážné diagnózy. Přesto žije 

jako dříve. Pan Kamil  říká, že RS 

ho donutila udělat restart. Povídali 

jsme si také s panem Jaromírem, 

který má RS třicet let. 

Dobré dny a hodně sil Vám přeje 

Šárka Pražáková
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Během tří let jste toho zažil opravdu hodně. Po-
užil jste slova jako prát se, zaťala pařáty. Jak 
se s takovouto životní situací dá prát? Když po 
vyléčení rakoviny přijde RS?
Samozřejmě to bylo těžké. Chvíli jsem byl 
nahoře, chvíli dole. Hodně mi pomohlo vě-
domí, že jsem předtím vyhrál už jednu bitvu,  
a tedy jsem si nepřipouštěl, že bych prohrál tu 
druhou. To byla „výhoda“. Říkal jsem si: Když 
mě nezlomil rak, RSka mě nedostane. Přitom 
jsem o této nemoci vůbec nic nevěděl. Při prv-
ní atace jsem se přestal hýbat. Druhá ataka, 
která následovala nedlouho po tom, byla ješ-
tě horší. Byl jsem ochrnutý několik měsíců a 
přesto věřil, že se z toho dostanu. Navíc, celá 
rodina i přátelé mě podporovali. Měl jsem 
štěstí také na lékaře. Léčím se v nemocnici v 
Praze Motole, kde se o mě starají vedoucí MS 
centra MUDr. Eva Meluzínová spolu s MUDr. 
Petrou Liškovou. Lékaři mi na ataku nemoci 
nasadili preparát v kapačkách, který mě dostal 
z nejhoršího. Pak jsem přešel na pravidelnou 

aplikaci injekční léčby. Zpočátku jsem se bál 
si píchat injekce. Ale brzy jsem se to naučil. 
Dnes už je to rutina. Během několika měsíců 
jsem se díky léčbě a také cvičení dostal zpět do 
kondice a téměř nevnímám příznaky RS. Na-
víc, po aplikaci léku necítím žádné nepříjemné 
vedlejší účinky.

Já bych vás přece jen vrátila do momentu, kdy 
jste se nemohl hýbat, nevěděl jste, co bude dál. 
Co vám pomohlo?
Nad vodou mě drželo pár příběhů lidí, kteří 
mají RS a v zásadě s ní žijí téměř bez problé-
mů. Jako asi každý jsem začal nejprve hledat 
informace na internetu. Narazil jsem na dost 
negativní a nepřesné informace v diskusích, 
RS tam byla jakýmsi strašákem. Ale na důvěry-
hodných stránkách jsem si přečetl i pozitivně 
laděné příběhy, ze kterých jsem se dozvěděl, 
že s RS se dá žít i dobře. Řekl jsem si, když to 
zvládli oni, já mám také šanci. Navíc, z mého 
okolí se mi začali hlásit lidé, kteří RS mají. Ne-

věděl jsem to o nich a kdyby mi to neřekli, ani 
bych to na nich nepoznal. Líčili mi první ataku 
nemoci, kdy na tom byli ještě hůř než já a já 
viděl, že nyní fungují úplně normálně. To mě 
naplnilo optimismem. 

Uvědomil jste si něco nového, když jste z růz-
ných stran získal informace a potkal se s těmito 
zkušenějšími pacienty?
Věřím, že za tuto nemoc může zejména stres. 
Docela přesná mi připadá formulace, že RS je 
nemoc mladých úspěšných lidí mezi 20. – 40. 
rokem, kteří procházejí nějakým extrémním 
stresem. Pracuji dvacet let v oblasti reklamy  
a komunikace, a to je dost stresující povolání. 
V pracovním ani v soukromém životě jsem 
se nikdy nešetřil, vše jsem dělal naplno. Když 
jsem pochopil, že stres je hlavní spouštěč ataky 
RS, tak jsem hodně ubral.

Co znamená ubral?
Nezměnil jsem radikálně život, jako se o tom 

 
RSka?  
To dám! 

Ilustrační foto
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dočítám z jiných příběhů, ale nestresuji se už 
jako dříve a hlavně se nenervuji kvůli práci. 
Neberu vše na lehkou váhu, stále mám ve své 
profesi za něco zodpovědnost, musím dodržet 
různé termíny a dohody, ale ničím se příliš 
netrápím. Většina problémů v práci i v životě 
má řešení. Ve zdánlivě složitých životních si-
tuacích si vzpomenu na období, kdy jsem ležel 
v nemocnici na kapačkách kortikoidů. To byla 
situace, kdy jsem nevěděl, co bude a zda to má 
řešení. Když se tohle podařilo, tak vše ostatní 
zvládnu.

Zvládnout stresovou reakci je ale někdy těžké, 
protože je to podvědomá, nebo naučená reakce 
těla. Jak na to dnes jdete vy?
Pomohlo mi, že jsem přestal některé věci 
brát osobně a v práci už nevnímám každý 
úkol jako velké poslání. Dnes je pro mě dů-
ležité soukromí a rodina. Není to o tom, že 
bych se vůbec nestresoval. Člověk není robot 
bez emocí. Rozdíl oproti minulosti je v tom, 
že nastane-li nějaká složitá situace, řeším ji s 
daleko větším klidem nebo nad ní mávnu ru-
kou. Řeknu si, tak to je, nemusíš se stresovat. 
Dříve jsem si někdy myslel, že je to moje vina, 
nebo že se to dá vyřešit. Dnes si řeknu: Když se  
s tím nic dělat nedá, tak se s tím nic dělat nedá 
a nechám to plavat. Rozhodně neztratím zbyt-
ky svého zdraví přemítáním nad něčím, co ne-
lze rozlousknout.

Ještě se vrátím k tomu slovu ubral. Pracujete 
nyní méně?   
Neubral jsem na výkonnosti, myslím si, že 
pořád pracuji na sto procent. Ale řeším věci 
jednodušeji, rychleji a více racionálně. Nejdu 
za hranu něčeho, co nechci, nejdu do žádných 
extrémů a dokáži to bez problémů vysvětlit za-
městnavateli i klientovi.

Dalo vám to nadhled?
Dalo mi to velký nadhled. Možná slovo nad-
hled je to správné slovo. Asi jsem se potřebo-
val na vše takto podívat. Po těch zkušenostech 
jsem ztratil pocit důležitosti, že vše se točí ko-
lem mě, a když to neudělám já, tak celý projekt 
zkolabuje. Ve své profesi jsem začínal hodně 
mladý. Pracoval jsem pro velké mezinárodní 
agentury, pro korporátní klienty. Řídil jsem 
velký tým lidí, kde se očekával takto bombas-
tický přístup. Myslím, že moje práce je stále 
stejně kvalitní, ale osekal jsem to o to „pachtě-
ní se“.

Změnil jste i zaměstnavatele?
Změnil, ale ne kvůli nemoci. Měl jsem na-
opak velké štěstí na firmu. Mezi kolegy  
i šéfy jsem měl přátele. Firma mě podrže-
la v době, kdy jsem onemocněl rakovinou,  
i v období kdy jsem se dozvěděl, že mám RS. 

Mé místo zůstalo neobsazené, čekali na můj 
návrat včetně toho, že mě nechali po léčení vy-
dechnout. Po celou dobu jsem měl k dispozici 
služební auto i telefon. Hodně mi pomohlo, že 
jsem měl dobrou práci. Pak jsem práci změnil, 
ale ne z důvodu, že bych svou profesi přestal 
zvládat. Dokonce jsem svým zaměstnavatelům 
řekl, že budu trochu měnit rytmus své práce a 
nikdy s tím nebyl problém.

Měl jste od nasazení léčby nějaké další ataky 
nemoci?
Ne, neměl. Mívám někdy horší dny, kdy cítím 
únavu a celkově se cítím „dole“. Je to tak jed-
nou za dva až tři týdny. Trvá to jeden den. Zů-
stanu doma, nebo i v posteli, či si dám nějaký 
klidový režim a zase to přejde.

Zmínil jste se, že jste měl strach z injekcí. Jak 
jste ho překonal?
Když jsem onemocněl, paní doktorka mě se-
známila s různými možnostmi léčby. Vybral 
jsem si podkožní injekce. Po první aplikaci 
injekce jsem se hned cítil dobře, necítil jsem 
žádné nepříjemné vedlejší účinky, a to mě 
přesvědčilo, že je to dobrá volba. Někdy mě po 
aplikaci pálí kůže, nebo se objeví začervenání 
jako po komářím píchnutí. To je ale něco, nad 
čím se dá mávnout rukou. Můj strach byl sa-
mozřejmě iracionální, hlavně to byl strach z 
jehel, protože mi při chemoterapii zničili ruce. 
Ale tady to je bez problémů. Nyní si píchám 
injekci třikrát týdně. Je to taková ranní rutina. 
Vyčistím si zuby, dám si injekci, napiji se a jdu 
do práce. Vlastně se tím moc nezabývám.

Používáte aplikátor injekce?
Používám, ale několik let jsem si píchal injek-
ce i bez něj a šlo to. Aplikátor je fajn, ale mně 
nedělalo problém píchnout si injekci. Dobře se 

píše, že by si z toho měl člověk udělat rutinu. 
Já o tom moc nepřemýšlím. Vezmu aplikátor 
a přiložím to někam, kde vím, že jsem si tu 
injekci nedával včera a je to v pohodě.

Je důležité střídat místa vpichu?
Ano je.

Co byste mi prozradil o svém soukromém ži-
votě?
Po onkologickém onemocnění jsem nemohl 
mít se svou tehdejší partnerkou děti. Rozešli 
jsme se, když mi diagnostikovali RS. Má ne-
moc ale nebyla důvodem našeho rozchodu. 
Tehdy jsem se seznámil se svou současnou 
ženou. Nejprve byla mojí kamarádkou, pak se 
náš vztah prohloubil a nyní je to moje životní 
láska, se kterou jsem se oženil. Díky umělé-
mu oplodnění máme krásnou dvacetiměsíč-
ní holčičku. Mám pocit, že to mi zamíchalo 
životem daleko více než RS. Když se narodí 
dítě, váš život je vzhůru nohama.

Vidím jak jste se rozzářil, připadá mi, že opora 
a podpora rodiny je velmi důležitá.
Má-li člověk podporu, je to skvělé. Ale jednu 
věc bych asi přece jen dodal. Přestože člověk 
má podporu, večer v posteli je s tou nemocí 
sám. Mé onemocnění mělo hodně neblahý 
vliv na mé rodiče. Sotva se dostali z toho, že 
jejich syn dostal rakovinu a překonal ji, při-
šla RS. Samozřejmě vaši blízcí vám dají pod-
poru, ale zároveň vidíte, jak je to ničí. Kdyby 
moje dítě bylo nemocné, tak vím, jak by mě 
to devastovalo a vím, jak to působilo na mé 
rodiče.

To je docela důležitá otázka. Jak by měla rodi-
na a blízcí dávat podporu, aby to bylo zdravé 
pro obě strany?
Asi mi nejvíce pomohlo, když se lidé ke mně 
chovali úplně normálně. Vadilo mi, když mi 
někdo pořád psal, že to dám. Já věděl, že to 
zvládnu, protože musím. Nebo když na mě 
někdo stále dělal smutné oči. Občas mi dělá 
dobře, když mě někdo polituje, ale musí to mít 
své hranice. Nejlepší bylo, když jsem přijel  
k našim, chvíli jsme probírali, jak se cítím, co 
je v léčení nového, a pak jsme si povídali úpl-
ně o něčem jiném. Co dělá soused, co budeme 
vařit atd. To samé doma. Pokud žena vidí, že 
vypadám unaveně, zeptá se, zda si nepotřebu-
ji odpočinout. Ale jinak se o mé nemoci neba-
víme. Zkrátka, žádné zvláštní výhody nemám  
a ani je neočekávám.

Jak se vám nyní žije?
No super. Mám skvělou ženu, která mi od za-
čátku nemoci byla oporou a dítě, ke kterému 
nyní vše směřuji.

Šárka Pražáková
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Nezměnil jsem 
radikálně život, 

jako se o tom dočítám 
z jiných příběhů, ale  
nestresuji se už jako 

dříve a hlavně se  
nenervuji kvůli práci. 
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V POHYBU 5

Krkonošská patnáctka
Výletníci, jak sami sobě říkají, Aleš Zajíček a jeho partnerka Jana nám tentokrát připravili procházku v Krko-
noších. Pravda, má patnáct kilometrů, tedy není to za rohem. Ale Aleš s Janou zmapovali terén tak, abychom 
věděli, do čeho jdeme. Samozřejmě také vše vyfotili a svým nenapodobitelným způsobem popsali. Protože 
Zajíci jsou zdatní výletníci, ohodnotili tento výlet jako převážně lehký, ale to si každý musí zvážit sám.

Start: Špindlerova bouda - 1198 m n. m. 
Cíl:  Špindlerův mlýn - 714 m n. m. 
Délka trasy:  15 km
Doba výletu:  6 h 39 min 
Nejvyšší bod:  1428 m n. m.
Nastoupáno:  422 m
Naklesáno:  903 m
Náročnost terénu - ojediněle střední  

(cca 5 km), ostatní lehká

Hodnocení výletu 

První stoupání (2,5 km) k místu, kde se lze pěkně 
rozhlédnout ke slunečnímu kameni Slonecznik  

je náročnější. Cesta je zde hodně kamenitá  
a místy zaplavena vodou, což značně zvyšuje 

náročnost chůze. Pokračování na Luční boudu 
(další 4 km) je již po běžné široké „pěšině“. Po 

občerstvení na Luční boudě jsou 2 km pohodlné 
až na Kozí hřbety. Zde započíná 5,5 km dlouhé 
klesání do Špindlerova Mlýna. První cca 3 km 

jsou náročné hlavně na kolena a to díky  
množství převážně kamenných schodů.  

Doporučujeme kvalitní obuv, dostatek tekutin  
a také trekové hole.

Zajíci na cestách
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Restart
Kamil má RS pár let. Jeho příběh vypráví o tom, proč a jak se rozhodl radikálně změnit život. Řekla bych, 
že jsme ho zastihli asi tak v polovině jeho cesty. Ale nejdříve je někdy důležité si uvědomit, co nechceme 
a proč, aby nám bylo jasnější, co chceme. Navíc má, řekla bych, pro mnohé docela hezký návod, jak se  
s objevením RS v životě popasovat. Text rozhovoru je zkrácený, plnou verzi si přečtete na www.rskompas.cz

ilustrační foto

Jak a kdy jste se dozvěděl, že máte RS? Jak jste se 
s tím vyrovnával?
RS mi byla diagnostikována před 3 a půl rokem. 
Tak trochu „mimochodem“. Měl jsem problé-
my s krční páteří, vyhřezlé ploténky, a má pečli-
vá lékařka mě nechala důkladně vyšetřit. Při té 
příležitosti se zjistilo, že mám RS. Neměl jsem 
žádnou velkou ataku nemoci. Mám takovou 
senzitivní formu roztroušené sklerózy. Občas 

mě něco trochu brní, ale nestalo se mi, že by 
mně přestala část těla úplně fungovat. Léčím se 
těmi současnými „super“ léky. Představuji si to 
tak, že mi RS byla diagnostikována ještě dříve, 
než začala dělat problémy. Když jsem se o tom, 
že mám RS dozvěděl, přemýšlel jsem hodně  
o tom, proč se to stalo. Říkal jsem si, máš za se-
bou pár desítek života, jaké byly? Měly některé 
věci, kterými ses doposud zabýval smysl? Jaký?

Někdy je docela důležité, jak lékaři tuto dia-
gnózu pacientovi sdělí. Jak jste se to dozvěděl 
vy?
Přišla ke mně paní doktorka a povídá: „Na-
šli jsme takovou zvláštní chorobu, která se 
stává lidem ve vašem věku, je to roztroušená 
skleróza.“ Paní doktorka mi dala ještě něko-
lik věcných informací. Reagoval jsem, jak je 
mým zvykem, vtipem a šel jsem domů.
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S LEHKOSTÍ 7

Mluvil jste před chvílí o přehodnocování, po tom 
obvykle následuje akce, bylo to tak i u vás?
Ano. V mnoha článcích jsem četl, že by člověk 
nemocný RS měl udržovat kontinuitu své-
ho života, žít jako dřív. Já jsem udělal přesný 
opak. Dal jsem výpověď v práci, kde jsem byl 
zaměstnán deset let, protože mě úplně vysála. 
Zmáčkl jsem tlačítko reset jako na počítači  
a restartoval jsem svůj život.

Co vás tak vysálo?
Profesí jsem stavební inženýr. Myslím, že 
svou práci jsem odváděl dobře. Někdy jsem  
i hledal cesty k ještě lepším výsledkům, než se 
očekávaly. Bavilo mě zjistit, jak by se to či ono 
dalo zlepšit. Problémy jsem měl ve vztazích  
s některými kolegy i nadřízenými. Nešlo o to, 
že bych byl celých deset let pod tlakem, ale 
spíše to byla zdánlivě menší nedorozumění, 
která nahlodávala můj klid. Například jsem 
byl překvapený, když nadřízená prezentovala 
výsledky mé práce lidem z vedení firmy jinak, 
než jsme se na tom spolu dohodli. Nebo když 
jsem chtěl prosadit nějaké vylepšení v projek-
tu, na kterém jsem pracoval, tak to z různých 
důvodů nešlo. Když se to děje mnoho let, tak 
vás to unaví. Je to tak trochu jako ve známém 
českém přísloví: „Stokrát nic umořilo osla.“ 
Vždy mi šlo o kvalitu práce a věřil jsem, že 
dobrý nápad se prosadí sám, ale ono to není 
tak úplně pravda, je třeba přesvědčovat různé 
lidi a přihlížet k jejich vazbám na kolegy z fir-
my. V tom jsem byl možná i trochu naivní. To 
vše jsem si ale uvědomil v momentě, kdy jsem 
se po oznámení RS zastavil a začal vnímat, jak 
se cítím, proč a řešit, co s tím dělat.

Měnit práci v takovéto situaci asi není jen tak 
jednoduché...
Já jsem měl neschopenku kvůli těm vyhřez-
lým ploténkám. Navíc, když se dozvíte tuto 
diagnózu, tak to, jestli budete mít o pár tisíc 
korun více či méně, skutečně neřešíte. Hod-
ně jsem tehdy přemýšlel, někdy jsem v noci 
ani nemohl spát. Konzultoval jsem vše s prak-
tickým lékařem, byl jsem i u psychologa. No 
a pak jsem si uvědomil, že už se mezi ty lidi 
nechci vrátit.

Co se dělo ve vašem životě dál?
Našel jsem si novou přítelkyni, která hned od 
začátku věděla, že jsem diagnostikovaný RS. 
Ona je ta hrdinka. Nezůstal jsem sám. To je 
pecka. Je lékařka, věděla do čeho jde.

Mnoho pacientů, když se dozvědí, že mají RS, 
tápou, hledají informace. Díky ní jste měl ne-
zkreslené informace z první ruky…
Ano, to je pravda. Ale já jsem takový, že když 
je problém na stole, tak ho řeším z různých 
stran. Vyslechl jsem si odbornou přednášku 

prof. Evy Kubala Havrdové, podíval se na růz-
né grafy, čísla, statistiky apod. Protože jsem 
inženýr, mám rád exaktní přístup ke všemu. 
Snažil jsem se dozvědět co nejvíce, abych 
mohl s RS dobře fungovat. Píchám si injek-
ce třikrát týdně a se svou povahou, přístupem  
k životu a díky informacím chápu, že je třeba, 
aby si člověk udržoval hladinu té léčivé látky  
v krvi. Dovedu si představit, že existují paci-
enti, kteří nedodržují tak přesně léčbu, ale 
myslím si, že je to špatně. Právě kvůli tomu, 
co jsem pochopil na té přednášce prof. Havr-
dové.

Tedy vám to pomohlo nemoc co nejvíce pocho-
pit? Někteří lidé o ní naopak vědět nic nechtě-
jí...
Ano, pro mě je to lepší takto. Také ještě paní 
profesorka říká, že jakmile přijde ataka nemo-
ci, neměl by člověk otálet a přijít k lékaři hned. 
Mně skutečně pomohlo, že jsem si nastudoval 
i něco o lécích. Pak po konzultaci s lékařkou  
v MS Centru jsem změnil léčbu a skokově se 
mi změnila kvalita života. S původní léčbou, 
poté, co jsem si aplikoval injekci, den skončil, 
protože se projevily silné chřipkové vedlejší 
účinky léku. S novým injekčním lékem tohle 
necítím, mohu normálně fungovat. Navíc, 
mám aplikaci v telefonu, která mě upozorní, že 
je čas na lék a ještě mi vybere tři možnosti míst 
na těle, kam by bylo nejlepší injekci píchnout.

Co vám ještě pomohlo?
Jedna z věcí byla, že jsem si udělal pořádek  
v informacích, zjistil jsem co nejvíce, vím co 
dělat, a tak mohu toho ”trpěného příbuzné-
ho” zavřít do skříně a moc si ho nevšímat. 
Zpočátku jsem k lékařkám do MS Centra cho-
dil  i naštvaný, vyptával se jich a teď už všech-
no vím, už není moc co řešit, tak tam chodím  
a usmívám se na ně.

My jsme na začátku rozhovoru utekli od toho 
profesního života. Jak to nyní s vámi vypadá?
Tak trochu se nyní hledám. Mám nějaké pří-
ležitostné práce, nastavil jsem si to tak, abych 
nemusel každý den ráno vstávat do práce. 
Udělali jsme s mojí přítelkyní životní změny, 
měl jsem našetřené peníze, takže jsme měli 
z čeho žít. Ona teď dostala skvělou práci, tak 
se to trochu otočilo. Stěhujeme se z velké-
ho města do přírody, protože hektické velké 
město je stresující. Chci dělat něco, co třeba 
i profesně bude níž, ale bude mě to nějakým 
způsobem naplňovat.

Do jaké oblasti chcete směřovat?
Mám vystudovanou oblast životního prostře-
dí. Mohu se věnovat problematice kolem po-
vodí řek, lesa či zahrad. Nějakou dobu jsem 
byl hlášen i na úřadu práce. Ale myslím si, 
že člověk někdy skutečně potřebuje čas na 
rozmyšlenou, když chce změnit život. Neměl 
jsem z toho špatný pocit. Věnuji se aktivitám 
kolem hudby, pracuji na skvělém audiovizu-
álním festivalu, mám vlastní hudební pořad v 
rádiu. Líbilo by se mi  věnovat se projektům, 
které pomáhají životnímu prostředí nebo 
jsou o estetice v krajině či zahradě. Ale zatím 
to opravdu hledám.

Ale i to může být tím klíčem, jak nastartovat 
nový život. Uvědomit si, co skutečně chci a za-
čít to dělat.
Víte, mě trochu mrazí, když potkávám lidi, 
kteří jediné co chtějí, je vydělat peníze a pak 
je utratit. Samozřejmě, každý si musíme vy-
dělat na živobytí, ale já teď vnímám, že je pro 
mě důležité to, jak se budu živit a ještě důle-
žitější je, abych měl v životě něco, co mi dává 
smysl. Nemusí to být spojené s prací, může to 
být koníček. Půl roku po tom, co mi diagnos-
tikovali RS, jsem pro sebe objevil pěstování  
a tvarování bonsají. V tom se mi leccos 
spojuje. Původně jsem vystudoval dendro-
logii a nyní se mi vynořují i vzpomínky 
na dědečka, se kterým jsme stříhali stro-
my a mě to moc bavilo. Tak se v neděli tě-
ším, jak pojedu na zahradu stříhat strom. 
Jsem zvědavý, co nového mu přirostlo  
a k čemu mě to vybídne, abych udělal.

Šárka Pražáková

Dal jsem výpověď  
v práci, kde jsem byl 
zaměstnán deset let, 

protože mě  
úplně vysála.  

Zmáčkl jsem tlačítko 
reset jako na počítači 

a restartoval  
jsem svůj život.
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Říkal jste mi, že po našem rozhovoru jedete ně-
kam na kole. Kam jedete?
Jedu pracovat. Jsem zaměstnán v organizaci Ži-
vot 99 Jihlava na DPČ. Je to chráněné pracovní 
místo v neziskové organizaci. Pracuji tam jako 
operátor tísňové péče. Je to služba pro staré  
a nemocné lidi. Když potřebují jakoukoli po-
moc, zmáčknou tlačítko tísňového volání a já 
pomoc zařídím. Je to pěkná smysluplná práce. 
Mám na to i vzdělání, protože v jednom obdo-
bí jsem si udělal výcvik v krizové intervenci a 
pracoval na linkách důvěry. Pak mám ještě jed-
nu práci. To jsem trochu ukvapeně v hospodě 
slíbil pomoc kamarádovi. Obsluhuji plničku 
plynu v autoservisu. Potřebovali tam rychle vý-
pomoc, prý někoho, kdo jim neuteče s kasou. 
Dělám to od dubna, ale už mě to zmáhá. Je to 
tam sice hezké prostředí a zákazníci jsou pří-
jemní lidé, ale cítím, že dvě zaměstnání jsou 
nad mé síly. Na kole jezdím rád, to je lepší než 
chůze, při chůzi ta RSka zkrátka zlobí. Když je 
teplo, tak se mi chodí hůř, dneska je tak akorát, 
tak se mi běhá dobře. Málokdo pozná, že jsem 
nemocný.

Od kdy máte RS?
RS mi byla diagnostikovaná v roce 1986, mám 
ji tedy letos třicet tři let. Tehdy to poznali  
z lumbální punkce, protože to byla snad jediná 
metoda, podle které to mohli poznat. Vyšetře-
ní mi udělali proto, že jsem jinak cítil pravou 
a levou polovinu těla. To jsem se jen tak zmínil 
u lékařky, byla to závodní doktorka ve firmě, 
kde jsem pracoval. Povídám jí: „Paní doktor-
ko, já to mám nějaké divné, já když si sednu 
na WC, tak levou půlkou cítím, že prkénko je 
chladné a pravou, že teplé. To bude nějaká záva-
da.“ Poslala mě za neurologem, který mi nechal  
udělat lumbální punkci a už to bylo. 

To ještě žádná léčba moc nebyla.
Léčba ne. Ale já si z toho nic nedělal.Hůře na 
tom byli moji příbuzní, ti hned věděli, oč se jed-

ná. Mně to došlo až v roce devadesát, to jsem 
přestal vidět na jedno oko. 

Léčili vás nějak?
Léčili mě vysokými dávkami kortikoidů. Štvalo 
mě, že vedle mě ležel chlapík, který si poranil 
oko, když otevíral šampaňské. Okolo toho bě-
hali, ale mě si moc nevšímali. V té době asi moc 
dělat neuměli, zkrátka čekali, zda kortikoidy 
zaberou. Informací jsem dostával velmi málo. 
Nicméně, podařilo se mi vrátit se do práce.

Lékaři vás nakonec dali dohromady? Jakou pro-
fesi jste dělal?
Dali mě dohromady jakž takž. Na pravé oko 
vidím dodnes velmi špatně. Rozeznám jím, 
kde asi tak sedíte. Jsem dopravní inženýr. Byl 
jsem vedoucí oprav lokomotiv a pak železnič-
ních vozů v Ostravě. Po té první atace se ke mně 
zaměstnavatel zachoval moc pěkně. Lékaři mi 
tehdy řekli, že už mi nepotvrdí tzv. smyslové 
zkoušky. Zaměstnavatel přišel s tím, že teď je 
nová pozice ekolog a jestli bych se na něj chtěl 
vyškolit. Tak jsem se do toho pustil. Takže jsem 
zůstal u firmy a dělal zajímavou práci.

Jak to bylo dál?
V roce 1996 jsem oslepl i na druhé oko. To už 
bylo špatné. Nemohl jsem číst, špatně jsem se 
orientoval při chůzi. V nemocnici mě sice opět 
léčili kortikoidy, ale úplně to nepomohlo. V tom 
období jsem měl ataku často.

Jak se ty ataky projevovaly?
Vypadalo to tak, že jsem dostal strašnou sla-
bost, měl jsem jen špatné myšlenky, cítil jsem 
se hrozně. Smysly špatně fungovaly. Přitom 
jsem měl dvě malé děti, o které jsem se chtěl 
postarat, manželku které jsem měl být opo-
rou. Dokonce jsem se šel jednou zabít. Bylo to  
v Karviné, měl jsem už vybrané místo, šel jsem 
se utopit a omylem jsem vzal s sebou našeho 
psa Berta. Tak jsem si tak říkal: „Co teď, přece 

tady Bertíka jen tak nenechám?“ Tak jsem to 
celé zrušil. No a pak se to levé oko začalo po-
stupně zlepšovat. To už jsem byl v invalidním 
důchodu. Moc mi pomohli v Tyfloservisu, pro-
tože mi dali počítač se skenerem. Mohl jsem 
si veškeré dokumenty naskenovat, zvětšit si je  
a relativně normálně fungovat. To bylo úžasné, 
PC byl v devadesátých letech ještě spíše luxus 
a já se mohl učit spoustu nového. Tehdy jsme 
s manželkou založili občanské sdružení. Můj 
život dostal nový směr, nový smysl.

Co bylo smyslem tohoto občanského sdružení?
Pomoci sociálně znevýhodněným mladým li-
dem. Manželka tenkrát byla ředitelkou azylové-
ho domu pro matky s dětmi, hodně se zabývala 
problematikou bezdomovectví. Tížila ji situace 
mladých lidí, kteří z důvodu dospělosti opouš-
těli dětské domovy, výchovné ústavy a ocita-
li se tak bez zázemí. Uvědomovala si, že tito 
mladí lidé potřebují specifickou pomoc a péči. 
Specifický azylový dům na půl cesty. Na jeho 
zprovoznění i provoz jsme prostřednictvím 
našeho občanského sdružení začali získávat 
prostředky. Náš záměr se uskutečnil. V té době 
naše děti měly kamarády, kteří pocházeli z pro-
blematických rodin, z vyloučených lokalit. Do-
zvěděl jsem se, že můj kamarád má vybavenou 
učebnu počítači. S manželkou a kamarádem 
jsme vymysleli projekt pro tyto děti – výuku 
na počítači, prospěšnou volnočasovou aktivitu.  
I na tento projekt se nám podařilo získat pení-
ze. Bylo to období zajímavé a hezké práce. 

Jak jste se cítil po zdravotní stránce?
Jak jsem začal něco dělat, tak se můj zdravot-
ní stav zlepšoval. Bylo to lepší a lepší. Začali 
jsme budovat dům na půl cesty, dělalo mi to 
radost, cítil jsem se psychicky lépe a to mělo 
vliv na zlepšování mého zdraví. Také jsem za-
čal i něco vydělávat. Měl jsem důchod a peníze 
za práci, takže jsem cítil více jistoty a sebeúcty. 
Finančně jsem si polepšil. Při stavbě domu na 

Pan Jaromír má roztroušenou sklerózu přes třicet let. Protože původně pochází z Ostravska, má jeho 
vyprávění svéráz a kouzlo tamního kraje, které jsem se snažila zachytit co nejlépe. Nikdy jsem nepoznala 
člověka, který by se s takovou chutí a bez bázně učil nové věci a téměř ve všem našel něco pěkného. Plné 
znění textu najdete na www.rskompas.cz.

Vším čím jsem byl, jsem byl rád. 
Třicet let s RSkou 
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půl cesty jsem zajišťoval stavební, investiční  
a technický dozor.

Jak to bylo s vaší léčbou?
Přešel jsem z péče lékařů v Karviné k paní 
doktorce Zapletalové do ostravské Fakultní 
nemocnice. Víte, najednou to bylo jiné, než 
jsem byl zvyklý. Přišlo mi, že zde je daleko so-
fistikovanější léčba, že o té nemoci vědí víc. 
Domluvili jsme se, že když na mě přijde ataka 
nemoci, nebudu čekat, až mě to úplně polo-
ží, ale že přijedu hned. Když relaps přišel, 
předepsali mi ambulantně několik dávek So-
lumedrolu a já jsem zase mohl fungovat. 
Navíc mi v rámci experimentální léč-
by paní doktorka nabídla lék, kte-
rý jsem si pravidelně injekčně 
aplikoval. O mém zařazení do 
této studie rozhodlo i to, že 
jsem byl v produktivním 
věku a pracoval jsem. 
Lék mi pomohl, proto-
že jsem téměř přestal 
mít ataky nemoci. Ale 
po jeho aplikaci, což 
bylo obden, jsem se 
cítil, jako kdyby na mě 
šla chřipková horečka.  
V té době se také už na-
plno rozjel náš dům na 
půl cesty. Staral jsem se 
o jeho provoz po technic-
ké a ekonomické stránce. 
Přijímali jsme hlavně děti 
z dětských domovů a výchov-
ných ústavů, z pěstounské péče 
nebo z rodin, kde jsme měli zprávy 
od odborníků, že tito mladí lidé jsou 
týráni nebo žijí na ulici. Podmínkou při-
jetí do domova bylo, že ti lidé si buď najdou 
zaměstnání, nebo začnou studovat. Tomu 
museli podřídit všechno a než se jim to po-
dařilo, tak byli zaměstnáni na údržbě domu 
a to jsem měl na starosti já. Působil jsem 
tedy i jako pracovní terapeut. Za dva roky 
jsem si doplnil vzdělání a stal jsem se ředi-
telem. Absolvoval jsem v průběhu několika 
let krátkodobé i dlouhodobé odborné kurzy. 
Byly zaměřené především na psychologii, 
sociální práci a další humanitární odvětví. 
Takže něco zcela jiného, než byly mašinky  
a ekologie.

Kromě léčby bylo pro vás setkání s paní doktor-
kou Zapletalovou důležité?
Bylo to pro mě moc důležité. Byla první lékař-
kou, která si na mě udělala čas, povídala si se 
mnou, měla o té nemoci dost informací a hlav-
ně mi dala naději, protože mi vyprávěla, jak jde 
vývoj v léčbě RS rychle kupředu. Abych nebral 
ohledy na zastaralé informace, že dnes se i s RS 

dá žít kvalitní život. Dozvědět se to od ní bylo 
pro mě zásadní. Měl jsem novou naději.

S těmi zastaralými informacemi jste žil doce-
la dlouhou dobu. Co nebo kdo vám pomohl to 
zvládnout? 
Moje manželka. Vždy mě povzbuzovala. Říkala 
mi, podívej se, co už jsi dokázal, jak tě děti mají 
rády apod. Nikdy mě příliš nelitovala, přehnaně 
se o mě nestarala, spíš mi dodávala sebevědo-
mí. Bez ní bych to nezvládnul.

Mít zodpovědnost v práci a zároveň se léčit. 
To může být docela náročné.
Paní doktorka Zapletalová mi později na-
bídla přechod na jinou léčbu. Injekci jsem 
si musel dávat každý den, ale necítil jsem 
žádné vedlejší účinky. V kvalitě života to 
byl zase velký skok nahoru. Dneska se ten 
lék aplikuje už jen třikrát týdně. Když mám 
nějaký problém, mohu zavolat konzultant-
ku pacientského programu RS Kompas 
Mirku Mifkovou. Ta je výborná. Zpočátku 
jsem si píchal injekci špatně a měl jsem 
podrážděnou kůži ještě několik dní. Radi-
la mi, jak to dělat správně a vyjednala mi 
LPG masáže, při kterých mi kůže regene-
rovala. Od té doby nemám problém. Poté, 
co děti vyrostly a odešly do světa, jsme  
s manželkou dostali chuť změnit bydliště. 
Nepředstavovali jsme si, že tak razantně  
a že odejdeme přes půl republiky. 

To jsme se tak hezky obloukem přenesli do Jih-
lavy, kde sedíme v kavárně na náměstí. Jak jste 
se z Ostravy dostal sem?
Vysočinu máme rádi dlouho, máme tu vý-
borné kamarády, za kterými jsme sem dojíž-
děli. Já jako malý jsem sem jezdil na prázd-
niny k prarodičům. Manželka tady byla na 
školení a nabídli jí tu zaměstnání na nově 
se tvořící pozici. Já jsem byl z vedení domu 
na půl cesty unavený a asi jsem pociťoval  
i syndrom vyhoření. A tak, když mi telefono-
vala, že má možnost tady získat zajímavé za-
městnání, hned jsem souhlasil. Do několika 
týdnů se stěhovala ona, do půl roku já a do 

dalšího roku za námi přijely obě naše děti  
a žijeme tady všichni.

Víte, mně to vaše vyprávění trochu 
připomíná to známé vším čím jsem 

byl, jsem byl rád.
To máte asi pravdu. Já se rád 
učím nové věci. Jeden čas 
jsem například jako při-
výdělek prodával pojistky, 
kabelovou televizi, reality 
a podobně. Když jsem se 
přestěhoval na Vysočinu  
a získal opět důchod, zkou-
šel jsem zaměstnání, ke 
kterým bych se jako zdravý 

asi nedostal. Chvíli jsem učil 
na základní škole nebo např. 

psal články pro dva lifestylové 
časopisy. To už jsem znal nějaké 

cizí řeči, tak jsem to dal z různých 
zdrojů dohromady. Jenže jsem měl 

dělat tzv. copywriting (využívat výhradně 
již publikované informace) a to bylo časem 

nudné. Občas jsem se pokusil být originální, při-
šli na to a rozloučili se se mnou. Pak jsem dělal 
technickou podporu na internetu a později web-
mastera. Teď zkusím dělat weby na živnost, snad 
se bude dařit.

Kdybyste měl říct, jak se s touto nemocí dá žít to-
lik let, kolik ji máte vy, co byste poradil?
Pomáhá mi cvičení, pohyb a když si tělo řek-
ne, tak odpočinek. Výhodou je dobré rodin-
né zázemí, dostatek společenských kontaktů.  
A mít zájmy, koníčky. U mě je to hudba a kres-
lení. Hraju na několik hudebních nástrojů  
a jako dobrovolník chodím hrát do LDN, do-
movů důchodců apod. Důležité je mít důvěru 
v lékařskou pomoc. Někteří pacienti mají oba-
vy z vedlejších účinků antidepresiv. Nepožádají  
o ně a pak trpí oni i jejich blízcí. Antidepresi-
va jsou dobrý pomocník. I mně, když potřebuji, 
pomáhají. A hlavně, učit se nové věci a zkoušet 
to, co si ještě můžu dovolit, to je opravdu moc 
důležité.

Šárka Pražáková

Ilustrační foto
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Mají muži jiný způsob přijetí RS, když se o nemoci dozví?
První reakce na sdělení diagnózy je hodně individuální, záleží spíše 
na osobnosti člověka, než na tom, zda se jedná o muže či ženu. Nic-
méně v dalším přístupu k onemocnění už se nějaké rozdíly vypozorovat 
dají. Ženy jsou obecně opatrnější, trochu úzkostnější, což je ale v jis-
tém smyslu pozitivní rys, protože se o RS více zajímají, shánějí si in-
formace, ptají se lékařů, co je třeba dělat. Připustí si, že se něco děje. 
Zatímco muži mají po oznámení diagnózy někdy sklon onemocnění 
spíše bagatelizovat, moc si své onemocnění nepřipouštět. Nejde pouze  
o psychickou obranu, protože nikdo z nás nechce být nemocný, ale z hle-
diska jejich úlohy ve společnosti, toho, co se od nich obvykle očekává, 
jsou přesvědčeni, že musí fungovat bez ohledu na to, jak se právě cítí.

Předpokládám správně, že vás tedy více žádají o pomoc pacientky než pa-
cienti? 
Ano, muži tolik psychologa nevyhledávají. Je pravda, že obecně onemoc-
nění RS postihuje více ženy. Z celkového počtu nemocných jsou zhruba 
dvě třetiny ženy a jedna třetina muži, nicméně u mě v terapii ženy nad 
muži převažují deset ku jedné.

Čím to je?
Já už jsem to naznačil. Je to o nastavení a očekává-
ní společnosti. Ženy jsou více ochotné si přiznat, že 
něco nezvládají a řeknou si o pomoc. Zatímco muži, 
mají-li problém, se kterým si neví rady, mu někdy 

nechtějí dávat příliš velkou váhu, nevěnují mu 
tolik pozornosti, aby působili, že stále zvláda-

jí to, co se od nich očekává. Je ale také mnoho 
mužů, kteří se s tou nemocí popasovali dobře  
a mou pomoc nepotřebují.

Přece jen, vraťme se k těm mužům pacientům, 
kteří nakonec vaši pomoc vyhledají. S čím při-

cházejí?
Opět, není moc rozdíl v problémech, které řeším 

s muži a s čím potřebují pomoci ženy. Zpravidla řeší-
me psychické komplikace spojené s RS. Ty jsou poměrně dobře zma-
povány a prostudovány. Víme, že u pacientů s RS je vyšší riziko výsky-

S psychologem Mgr. Ondřejem Škodou jsme probrali pestrou škálu témat. Říká se, že psycholog je takový 
průvodce, který pomáhá lidem se na problémy podívat jinak a díky tomu najít i jejich snazší řešení. Mys-
lím, že je to pravda. S Mgr. Škodou jsme si ale povídali i o tom, jak se dá řešit, cítí-li pacient občas úzkost 
či depresi. Povídali jsme si také, jak může psycholog pomoci vyjasnit některé situace mezi pacientem  
a jeho blízkými. Z tohoto rozhovoru čišelo,  že  v nemocnici Jihlava pro lékaře a odborníky slovo partnerství  
a komplexní péče nejsou pouze plané pojmy. Vztah mezi pacientem a lékařem je zde takovým pro obě 
strany inspirativním setkáním „ve výši očí“. 

˝
Ve výši očí˝

Ilustrační foto
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tu depresivity a úzkostnosti. A také víme, že tato nemoc může způsobit  
i omezení v kognitivním výkonu – tím myslíme například paměť, pozor-
nost, slovní plynulost. Tyto schopnosti, které souvisí s výkonem mozku 
mohou být kvůli onemocnění trochu omezeny. Tzn., že pokud pacient 
cítí nějaké potíže, více zapomíná, nezvládá více úkolů najednou jako dří-
ve, můžeme provést příslušné vyšetření, abychom zjistili, jak na tom je  
a mohli to s ním řešit. Nebo pacienti chtějí na terapii řešit nějakou životní 
situaci. Obvykle se to týká práce nebo vztahů.

Psychoterapie je ale spíše dlouhodobá záležitost. Je to tak?
Ano. V psychoterapii si můžeme vytýčit nějaké cíle, ale jejich dosahování je 
běh na dlouhou trať. Postupujeme vpřed po malých krocích. Pokud přijde 
pacient s problémem, který je hluboce zakoře-
něn v jeho osobnosti, souvisí se zážitky z dětství 
nebo mládí, to jsou problémy, na které neexis-
tuje jednoduché řešení, vyžadují mnoho času  
a úsilí, abychom s nimi pohnuli. Někdy se je po-
daří modifikovat, aby se pacientovi s nimi žilo 
snadněji, ale nemusí se podařit je úplně vyřešit. 
Hodně můžeme pacientům pomoci s praktic-
kými problémy. Pokud víme, že pacient už má 
nějaký kognitivní deficit, zažívá někdy úzkost-
né nebo depresivní epizody, vždy to napíšeme 
do zprávy, kterou potom lze využít například u 
posudkového lékaře, v případě žádostí o růz-
né pomůcky či příspěvky a podobně. Někteří 
pacienti se nám svěřují, že se stydí žádat o pří-
spěvek, my si ale myslíme, že je dobré zažádat  
o něco, na co má pacient nárok. 

Je dobré, když má pacient například částečný 
invalidní důchod a k tomu pracuje?
Částečný invalidní důchod dává pacientovi jis-
totu, že kdyby se necítil zdravotně nejlépe, ne-
zůstane úplně bez peněz. Samozřejmě pokud 
se pacient cítí zdravotně dobře, je stabilizova-
ný, tak ho podporujeme v tom, aby pracoval. 
Nechtěl bych, aby to vyznělo, že nabádáme 
pacienty, aby zůstali doma a nic nedělali. Pra-
cují-li, je to dobře, je to prospěšné. Za prvé 
je důležitý ten sociální aspekt, tedy že se pa-
cient setkává s lidmi, musí přemýšlet, rozho-
dovat se, komunikovat, vytvářet dohody apod.  
a neméně důležité je, že chodí-li pacient do 
práce, přináší rodině peníze, má to pozitivní 
vliv na jeho sebevědomí. Vzpomínám si na 
některé pacienty, kteří byli zoufalí, že rodině 
nijak nepřispívají a když se jim podařilo zkom-
binovat nějaký příspěvek s pracovním úvazkem, cítili se o mnoho lépe.

Nejen pro muže je asi těžké, přijdou-li o práci, nakupí se třeba nějaké pro-
blémy v rodině a navíc začnou zažívat stavy úzkosti či deprese. Jak jim mů-
žete pomoci?
Mým hlavním úkolem je zjistit, které z těch obtíží jsou akutní. Pak se sna-
žím rozpoznat, se kterými problémy můžeme společně pohnout snadně-
ji a kde je to běh na dlouhou trať. Je to skutečně velmi individuální, žádný 
pacient není stejný. Pokud ale ke mně přijde pacient, jak jste zmínila, 
který by mohl mít sklony k úzkosti, či vykazuje známky deprese, tak je to 
to nejdůležitější, co musíme řešit. Víme, že tyto stavy nejen způsobují pa-
cientovi diskomfort, ale mohou ho ohrožovat i na životě. Mohou ho sta-
hovat do takového toho hypobulického stavu, kdy má sníženou vůli k če-

mukoliv, nechce se mu nic dělat, špatně mu to myslí, zkrátka ta deprese 
zpomaluje tělo i hlavu. Mým prvním úkolem je zjistit, nakolik pacient trpí 
těmito stavy. Pokouším se vysledovat, co tyto stavy vyvolává, zda to vychá-
zí z osobnostního nastavení pacienta, zda je ovlivněn nějakými špatnými 
zážitky. Ale v každém případě takto závažnou situaci vždy konzultujeme  
s psychiatrem, zvažujeme, zda by bylo vhodné nasadit nějakou farma-
koléčbu. Ta je v těchto případech nedocenitelná. Tento pacientův stav 
způsobuje, zjednodušeně řečeno, nerovnováha chemie mozku, neuro-
transmitery nefungují, jak by měly. Když se pacientovi předepíše správ-
ná medikace, velmi mu to pomůže. Měl jsem spoustu pacientů, kteří se 
snažili s něčím pohnout, ale když je ten člověk „dole“ a deprese ho srazí 
pod kritickou hranici, tak už často není schopen se z toho sám vytáhnout. 

Pacient tuší, co by mu pomohlo, ale není scho-
pen ten další krok udělat. Nastaví-li farmakolo-
gická léčba v jeho mozku větší rovnováhu, jde 
vše lépe. Stalo se mi vícekrát, že pacient přišel 
a řekl: „Ten problém zde stále je, ale já už vím, 
jak na to. Už vím, jak se s tím poprat.“ A pak 
už vše nabralo úplně jiný směr, poradili jsme 
se o pár věcech a pacient vyrazil do života. Před 
tím jsme se třeba dlouho snažili to, co ho trápí, 
probírat z různých stran, ale ta chemie mozku 
mu nedovolila se pohnout z místa. To je stejné, 
jako kdybychom po člověku, který má zlome-
nou nohu chtěli, aby uběhl maraton. To prostě 
nejde.

Tedy úzkost a deprese a podobné těžké stavy 
řešíte na prvním místě?
Ano, tyto afektivní poruchy se nesmí zane-
dbat. V dalším kroku se ptáme na další okol-
nosti, které pacientovi působí v životě těž-
kosti. Zkoumáme, zda má nějaké problémy  
v rodině, na čem zakládá své sebehodnocení, 
co je pro něj v životě důležité. Naším velkým 
úkolem je se těmito tématy společně prokou-
sat a třeba i nastavit nový systém hodnot, 
pomoci pacientovi se na některé věci podívat 
z jiného úhlu pohledu, aby byl schopen ak-
ceptovat změny, které se v jeho životě staly, 
nebo s nimi nějakým způsobem koexistovat, 
nebo je zkusit překonat. To už je individuální 
cesta.

Vrátím-li se k pacientům, kteří se k vám do-
stanou. Jak můžete pomoci pacientovi, který 
chce kvůli RS změnit životní styl, něco přestat 
dělat. Ale rodina je na něco zvyklá a je pro ni 

těžké ty změny akceptovat?
Máte pravdu, to je velké téma. Jedna věc je, že si zde s pacientem 
řekneme a představíme hezké pozitivní věci a pak je ta realita kaž-
dodenního kontaktu s lidmi, kteří patří do pacientova života. Žije 
s nimi a musí jim mnohé změny vysvětlit. Nebráním se ani tomu, 
když se zde sejde více lidí z rodiny. Často jsou to manželské páry, 
ale mohou to být i rodiče, či děti pacientů. Každý může při tom-
to setkání v bezpečném prostoru klást otázky, které se až doposud 
bál vyslovit. Pacient, ačkoliv je odborníkem na svou nemoc, někdy 
nedovede nebo nedokáže něco své rodině říct a zde je příležitost to 
udělat. Někdy naopak něco říká, ale rodina to dostatečně nevní-
má. Při tomto setkání lze do tohoto kruhu lidí vnášet nová témata  
a vést dialog. Řekl bych, že to se nám zde docela daří.

Pokud se něco děje, 
pacient se necítí dobře, 

zejména stojí-li tváří  
v tvář diagnóz jako je 
RS, není ostuda zajít  

za lékařem,  
či psychologem a říct:  
„Já mám takovouto 
starost, mám z toho 

špatnou náladu, takto 
se neznám.“  

To není ostuda,  
to je odvaha  
si to přiznat.
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Telefonní informační linka pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Pro všechny, kteří trpí touto nemocí, jsme připravili – 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.

  

Jak vy při těchto setkáních fungujete? Jako odborník na kladení otázek  
z jiného úhlu pohledu, nebo u některých témat je dokážete posunout ještě 
do jiné roviny?
Možná i tak by se to dalo říct. Nicméně dobrá polovina naší práce spočívá v 
tom, že odpovídáme na odborné otázky o RS, které pacienta a jeho rodinu 
napadly třeba až dodatečně, nebo na to v ordinaci neurologa nezbyl čas, 
nebo se je zkrátka ostýchali položit. Jsou to dotazy typu: Čeho by se měli 
bát? Zda se nemoc může zhoršovat a zda se může zhoršit třeba během jed-
noho týdne? Jestli nějaký příznak, který u pacienta pozorují, může souviset 
s RS? Ta druhá polovina mé práce je, že působím jako jakýsi mediátor mezi 
pacientem a jeho rodinou. Když pacienta nebo rodinu napadnou otázky, 
psycholog je té druhé straně může třeba přeložit, jasněji vysvětlit. Nebo bě-
hem dialogu mezi lidmi si všimnu něčeho podstatného, a tak třeba mohu 
podotknout: „To je zajímavé, zkuste se toho držet.“ Snažím se tu diskusi 
směřovat tak, aby byla prospěná všem stranám. Rozdíl je v tom, že když 
si lidé sednou doma v obýváku a hovoří o problémech, je to jiné, než když  
s nimi je v místnosti někdo další, psycholog, který má výcvik pro doprová-
zení takovýchto diskusí, který vše, co se řekne, poslouchá. Pak to směřování 
dialogu mezi rodinnými příslušníky a pacientem může být trochu jiné.

Může vaše práce s pacientem vést i k tomu, že se s některými lidmi, kteří ho 
stresují, nedělají mu dobře, přestane stýkat a nebude mít z toho pocit viny?
U některých pacientů se to, já nechci říct slovo, podařilo, někdy se to tak-
to stane, to je přesnější. Víte, když jste ten dotaz takto položila, já jsem si 
vzpomněl na některé pacienty a hlavou mi bleskla myšlenka, kéž by to takto 
udělali. Ale toto já klientovi říci nemohu, to nelze. My 
prostě nemůžeme přemýšlet za klienta a nikdy mu 
nesmíme předkládat svou představu, jak by to, či ono 
měl dělat. Navíc, my vidíme jen kousek té skládačky. 
Pacient nám něco sděluje, je to jeho pohled na věc, ale 
my neznáme ten celkový obraz. 
Občas slýchám o různých lidech, kteří „profesionál-
ně“ nabízejí různé rady a pomoc. Vždycky říkám, že 
pokud od někoho uslyšíte kategorické soudy jako: 
„Udělejte to určitě takhle!“ nebo: „Tohle je jediné 
správné řešení!“, vezměte nohy na ramena a utíkejte. 
Protože jak to ten člověk, který vám radí, může vědět? 
Představte si, že mám pacienta, který ke mně dochází 
pravidelně. Já ho za celý jeho život, který trvá třeba 
čtyřicet let, vidím deset hodin. To je jen zlomek času. To je promile času 
jeho života. Jak já mohu vědět, zda to jeho rozhodnutí je určitě správné nebo 
špatné? Já jsem zde od toho, abych ho provázel, mohu mu klást různé dotazy, 
mohu se ho ptát, zda se nad některými věcmi zamýšlel. Ale nemohu mu po 
prvním sezení říct: „S tímhle člověkem se určitě nestýkejte, ten vám škodí!“

Slýchám některé příběhy pacientů, kdy kromě RS se jim rozpadne i vztah. 
Ženy často zůstanou s malými dětmi samy, muži, když zůstanou v téhle situ-
aci sami, je jim zle. Může zde pomoci psycholog? Je toto pole pro psychologa?
To je určitě pole pro psychologa. Často ten člověk nejprve potřebuje celý 
svůj příběh ze sebe dostat, vypovědět ho, znovu ho prožít. Psycholog mu 
může pomoci nejen tím, že ho vyslechne, ale také mu může poradit, jak 
nad těmi různými životními momenty přemýšlet. Nebo ho jemně navede 
k tomu, aby se na některé věci podíval více do hloubky, protože když to 
udělá, dojde zpravidla k nějakým závěrům a řešením. Předtím toho možná 
nebyl schopen, byl ztracen v jakémsi tunelu. Ideálně za přispění psycholo-
ga může ten člověk objevit nové aspekty té situace, chcete-li světlo vedoucí 
z toho tunelu ven. Navíc, když se rozpadne člověku nejbližší kruh rodiny, 
může psycholog pacientovi pomoci uvědomit si, jaké další lidi má ve svém 
okolí. Ptáme se na kolegy v práci, rodiče, přátele apod. Aby si člověk dokázal 
rozšířit okruh lidí, které má a postupně nahradit i to, co se mu rozpadlo.

Pomáháte mu vidět, jak si postavit nový život, když ten původní se mu roz-
padl?
Ano, to je naším cílem.

Kdybyste měl říct to nejdůležitější pro to, aby člověk dobře žil s RS a byl dlou-
ho stabilizovaný, co by to bylo?
Na prvním místě jsou to režimová opatření. Velmi se doporučuje nějaká 
fyzická aktivita, to je moc prospěšné. Proto třeba v MS Centru na Karlově 
náměstí v Praze, které vede neuroložka prof. Eva Kubala Havrdová, mají 

pacienti pravidelné kruhové tréninky. I u nás 
se snažíme něco podobného nastartovat. Dru-
há má rada platí zejména pro muže. Pokud se 
něco děje, pacient se necítí dobře, zejména sto-
jí-li tváří v tvář diagnóze jako je RS, není ostuda 
zajít za lékařem, či psychologem a říct: „Já mám 
takovouto starost, mám z toho špatnou náladu, 
takto se neznám.“ To není ostuda, to je odvaha 
si to přiznat. Někdy se stává, že se s takovýmto 
pacientem vidím jednou. Na konci sezení mi 
řekne: „A jo. Jsem s tím, na co jsme přišli, do-
cela spokojený, to mi stačí.“ A víckrát se s ním 
už nepotkám. Někdy ale pacient zjistí, že si ně-
jaký problém potřebuje více promyslet a vidíme 

se třeba několikrát. To, že se člověk jde poradit, vyslechnout si nějaký jiný 
názor, podívat se na některé věci z více úhlů pohledu, za to se není nutné 
stydět, to se doporučuje.

Šárka Pražáková

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/19/0004
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V MS Centru nemocnice v Jihlavě 

jsme hovořili i s neurologem 

MUDR. RADKEM AMPAPOU.  
Rozhovor s ním si budete moci 

přečíst na stránkách  

www.rskompas.cz ihned  

po vydání tohoto čísla časopisu.
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