
Úraz páteře a Bechtěrevova choroba – zpověď pacienta 

Převzato z webové stránky NASS (National Ankylosing Spondilitis Society), která sdružuje 
pacienty s Bechtěrevovou chorobou ve Velké Británii - http://www.nass.co.uk/ 

Mám 61 roků a s Bechtěrevovou chorobou již žiji více než 40 let. Letos v létě o dovolené 
jsem si přivodil úraz, zlomeninu krční páteře. Rád bych se podělil s ostatními o zkušenosti, 
které jsem během úrazu získal, s dalšími členy naší organizace sdružující pacienty 
s Bechtěrevovou chorobou, třeba jim mohou být užitečné. Když píši tyto řádky, všechno se 
jeví nadmíru jasné, ale v té době tomu tak nebylo. 
 
Úraz 
Když se to přihodilo, byl jsem právě na návštěvě u přítele v Brightonu. Mohl jsem si vybrat 
z několika ložnic a vybral jsem si tu v mezipatře. Když jsem stoupal otevřeným schodištěm 
k ložnici, nesl jsem malý ruksak, rádio a sklenici vody. Zničeho nic jsem ztratil rovnováhu 
a přepadl přes boční stranu schodiště z výšky asi 1,2 metru tak, že jsem „přistál na zadku“.  
 
Poučení z úrazu 
Někdy je lépe v zájmu bezpečnosti potlačit dětskou hravost, která v nás stále dříme. Každý, 
kdo dlouhodobě trpí Bechtěrevovou chorobou a stoupá po otevřeném schodišti, si musí být 
vědom značného rizika vyplývajícího z možného pádu. Dokonce i tehdy, když jste podobně 
jako já geneticky naprogramováni tak, abyste si nosili se sebou všechno najednou, určitě je 
bezpečnější tyto věci odnášet po částech na několikrát. 
 
Diagnostika a léčení po úrazu 
Na místní pohotovosti hned udělali rentgen a našli vlasovou 
zlomeninu pánve. Léčba spočívala v klidu, užívání léků proti 
bolestem a chůze s pomocí Zimmerova rámu (viz foto), abych 
se mohl aspoň trochu pohybovat. Ačkoliv jsem pociťoval 
silnou bolest mezi lopatkami a krční páteř jsem měl nahnutou 
dopředu, přesto zde lékaři nebyli schopni zjistit nic 
nepatřičného. Následující den jsem dal zprávu mé 
revmatoložce do Londýna, ale odpověď jsem od ní neobdržel. 
Tři postupné návštěvy v pohotovostním centru během 
následujících 10 dnů způsobily pouze další nárůst bolesti 
mezi lopatkami, ani zvýšené dávky léků proti bolesti vůbec 
neúčinkovaly a nelepšila se ani pozice krční páteře.  

Moje revmatoložka mne 
kontaktovala ihned po návratu ze své dovolené a doporučila 
mi vyšetření na CT a dokonce navrhla i vhodné pracoviště 
v Univerzitní nemocnici v Londýně. Vyšetření ukázalo 
nestabilní zlomeninu obratle C7, takže jsem celé tři týdny 
vůbec nevěděl, že mám zlomený krční obratel. Za 36 hodin 
jsem již byl na operačním stole, nyní drží moji páteř ve 
zlomeném místě pohromadě titanová klec s destičkou 
a moje páteř s jejich pomocí zase sroste.  
Když jsem později opět mluvil se svojí revmatoložkou, tak 
mi sdělila, že v tomto roce jsem již třetí pacient 
s Bechtěrevovou chorobou s vážným úrazem páteře, který 
byl zjištěn až po několik týdnech od úrazu. 



 
 
 
 
Poučení z diagnostiky a z léčby 
Nyní v retrospektivě vidím, že jsem udělal velkou chybu, když totiž bolesti přetrvávaly, pak 
bylo něco špatně, měl jsem proto trvat na rentgenu horní části páteře. 
Nestačilo kontaktovat pouze moji revmatoložku, ale měl jsem kontaktovat i její asistentku, 
doktorka mi totiž pak řekla, že by ji její asistentka ihned informovala o mém mailu některého 
z jejich kolegů, takže bych mohl být vyšetřen mnohem dříve. 
 
Léčení 
Zatím není zcela jasné, jak dlouho bude ještě léčení trvat, zatím jsem pouze dostal radu, abych 
to bral s nadhledem a nedával si žádné nereálné osobní cíle a naslouchal svému tělu. 
Od té doby se přihodilo jen to, že mi bylo doporučeno, abych začal opět brát pouze 
protizánětlivé léky, protože souběžné užívání antirevmatik a léků proti bolesti mi způsobilo 
týdenní nevolnost, ztrátu chuti k jídlu, úbytek hmotnosti a žaludeční křeče.  
Než abych čelil zimě s „vrzajícími“ klouby, raději jsem požádal o prohlídku lékařem 
specializovaným na úlevu od bolesti. Doktorka mi předepsala náplasti, které by měly ulevit 
bolesti, kterou cítím v místě zlomeniny a dále paracetamol, který by měl zase ulevit od 
artritických bolestí. 
Do plánu dalších akcí ještě musím zařadit mírnou vodoléčbu, aby se posílily krční svaly. Také 
bych si rád promluvil se specialistou na výživu, jak se dostat na původní hmotnost, aniž bych 
přispíval k ucpávání cév. 
Od operace už uběhly tři měsíce a dělám pokroky, i když se mi pořád zdají jen malé. Zavedl 
jsem systém pravidelného denního cvičení přiměřené intenzity, chodím také ven, obvykle 
s doprovodem, někdy jezdím i na krátké výlety autobusem. 
Pracuji v hlučném podniku, kde se podávají obědy, svačiny i večeře, máme mnoho 
spokojených návštěvníků a je zde i on-line zásobování potravinami. Doufám, že příští rok 
budu moci začít opět pracovat, alespoň na částečný úvazek. 
 
Lekce, kterou mi dalo léčení 
Vést si záznam otázek, které chcete položit lékařům vy za sebe a také těch, které vám položil 
někdo z okruhu rodiny a přátel, na které jste nebyl schopen odpovědět. Ptejte se tak dlouho, 
dokud nedostanete odpověď, ale nebuďte překvapeni, pokud se odpovědi budou lišit, protože 
různé obory medicíny uplatňují jiné pohledy. 
Pokud si názory lékařů vzájemně odporující a vy jste uprostřed této neshody, snažte se, aby se 
oni navzájem domluvili na nejlepším postupu, nikoliv, že se budete rozhodovat sami. 
Přátelé a rodina také mohou mít dobré nápady a kontakty, věnujte jim pozornost. Jeden 
z mých přátel mi navrhl, abych si promluvil se specialistou na bolest a přes něj jsem se dostal 
k fyzioterapeutovi specializovanému na neurochirurgické nemoci. při návštěvách jednou 
týdně mne naučil některá cvičení, která mohu cvičit doma, například s gymnastickým míčem. 
Cesta k uzdravení není rovná dráha bez překážek. Někdy se cítíte lépe, někdy hůře, ale musíte 
s tím žít, to je totiž normální život. 
 
 
 
Z anglického originálu přeložil: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz) – 9/2011 


