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Psychologické aspekty Bechtěrevovy choroby 

Převzato z webové stránky NASS (National Ankylosing Spondilitis Society – Národní společnost pro 

Bechtěrevovu chorobu), která sdružuje pacienty s Bechtěrevovou chorobou ve Velké Británii - 

http://www.nass.co.uk/ 

Bechtěrevova choroba je něco jako celoživotní partner. Není to partner, kterého by si člověk 

vybral, kdyby si mohl svého partnera zvolit dobrovolně, je tedy přirozené, že s ním nejprve bojuje. 

Jako první linie obrany slouží často předstírání, že se nic neděje a že normální život bude pokračovat 

dál. Chvíli se to může dařit, ale váš „partner“ má takový zvyk, že co lapil, to už nepustí. 

Po nějakém čase, již se správnou diagnózou a léčbou, pak už je možné začít rozvíjet pozitivní 

přístup k fyzické stránce nemoci – naučit se správně cvičit, protahovat a nalézt optimální 

medikamentózní léčebný postup. Je ovšem velmi důležité začít přemýšlet o tom, jak si zařídit celý 

další život. 

Jak je obvyklé u jakékoliv dlouhodobé nemoci, Bechtěrevova choroba zasáhne všechny oblasti 

vašeho života. Ovlivní vás jak interně – jak přemýšlíte, jaké máte pocity, i jak vnímáte svět. A také 

i externě – vaši práci, mezilidské vztahy a volnočasové aktivity. Choroba vám může vám způsobovat 

enormní problémy a potíže, ale může vás také kultivovat, posílíte svoji odolnost, moudrost a často 

v sobě objevíte i velký smysl pro humor. 

Lidé se liší i v tom, jak moc jsou schopni se s nemocí vyrovnat, ale často se u nich objevují určitá 

obdobná témata. V mladších letech se můžete cítit okradeni o ten život, který byste jinak mohli mít, 

nebýt nemoci – schopnost stýkat se s ostatními bez strachu z bolesti a únavy, sportovat, rozvíjet 

kariéru v oboru, který jste si každý zvolil. To všechno může vést i k pocitu hněvu, ale protože tento 

hněv nemá určitý konkrétní cíl, může vyústit v depresi, často doprovázenou i pocity strachu 

a nejistoty ve vztahu k budoucnosti. 

Můžete mít obavy z navazování vztahů a pak také i z výchovy vašich malých dětí – vypořádávat 

se s únavou a vyčerpáním, někdy dokonce i s pocitem viny, že nejste schopen zvládnout děti fyzicky – 

třeba je zvednout a hrát si s nimi. To ale není jen o nedobrém pocitu toho rodiče, kterému je líto, že 

se nemůže zapojit spolu s dítětem do činností na potřebné fyzické úrovni, nikoliv proto, že by se 

jednalo o skutečný negativní dopad na děti, neboť je to často velmi dobře kompenzováno dalšími 

pozornostmi, poskytovanými dětem jiným způsobem. 

Pocity prohry, hněvu a viny mohou často narušovat proces adaptace na život s dlouhodobým 

onemocněním a mohou se objevit v kterékoliv životní fázi, ale v mladém věku bývá jejich výskyt 

mnohem pravděpodobnější. Každý lidský život obsahuje dva velmi důležité životní aspekty, je to 

práce a mezilidské vztahy, oba dva mohou být Bechtěrevovou chorobou významně ovlivněny. 

Zaměstnání 

Práce, to je téma samo o sobě, mnozí lidé s Bechtěrevovou chorobou jsou schopni pokračovat 

dále v práci ve své původní profesi, jiní museli práci změnit, nebo si ji přizpůsobit s ohledem na 

zdravotní stav, další museli pracovní činnosti buď na čas, nebo i navždy zanechat.  

Existují různé profese (a také různí zaměstnavatelé), které mají různé nároky na zaměstnance. 

Ideální zaměstnání pro člověka s Bechtěrevovou chorobou by mělo být přiměřeně aktivní, ne příliš 

stresující a s pochopením zaměstnavatele, ale takové pracovní příležitosti jsou v reálném světě 
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vzácné. Mnoho lidí s Bechtěrevovou chorobou je v přístupu k práci velmi odhodlaných, nechtějí za 

žádnou cenu dopustit, aby „Bechtěrev“ vyhrál. To ovšem může také znamenat, že se v práci tak 

vyčerpají, že jim pro doma už prakticky žádné síly nezbývají. 

Osobní vztahy 

Osobní vztahy mohou také trpět, partneři často dost dobře nevědí co dělat a jak vyjít „s panem 

nebo paní Nevrlým/ou". Často se říká, že Bechtěrevova choroba nepostihuje pouze jejího nositele, 

ale i celou rodinu. Nedorozumění mohou snadno vznikat i z něčeho tak banálního, jako je jednoduchý 

požadavek na chvíli klidu kvůli bolestem, který může být partnerem interpretován jako odmítnutí. 

Intimní vztahy jsou o velmi blízkém přátelském vztahu a společných zážitcích, což je vyjádřeno 

i fyzickým vztahem. To může být další aspekt života, který Bechtěrevova choroba ovlivňuje.  

Mohou se vyskytnout problémy se sexuální aktivitou, a to z mnoha důvodů, mohou to být 

vedlejších účinky léků, bolest při sexuálním styku, strach ze styku, únava a omezené pohybové 

schopnosti. Tím se může vyvinout jakýsi bludný kruh, kdy je obtížné znovu obnovit fyzický styk po 

přestávce v sexuálním vztahu. Jeden z partnerů se za to může cítit odpovědný a pocit viny se pak 

staví do cesty vášni. Popovídat si o tom s partnerem může být obtížné, ale sdílení svých 

nejniternějších pocitů, i to je forma intimity, i když nejste schopni fyzického styku, přesto to může 

posílit váš vztah. Také stojí za úvahu návštěva praktického lékaře, který může navrhnout nějakou 

vhodnou léčbu. 

Sociální vztahy 

Lidé jsou společenští tvorové, ale ne každý člověk s Bechtěrevovou chorobou se cítí schopen být 

tak společenský, jak se to od něho očekává. Je to často v důsledku únavy, protože ta nutí lidi ke 

společenské izolaci. Může to být způsobeno i fyzickými omezeními v běžné komunikaci - když 

nemůžete otočit hlavu do strany, pak je obtížné sledovat rozhovory ve větší skupině lidí.  

Také to může být i z důvodu nedostatku sebedůvěry a špatného sebehodnocení v důsledku 

fyzických změn. Tyto výše zmíněné jevy se budou pravděpodobně zhoršovat, pokud se bude člověk 

s Bechtěrevovou chorobou společenským událostem vyhýbat.  Je vždy lepší se o účast alespoň 

pokusit, než zcela rezignovat. 

Smíření se s nemocí 

Smíření se s nemocí transformuje zkušenosti ze života „ve válce“ s částí sebe sama směrem 

k rozpoznání svých potřeb jako celistvého člověka. Mnozí se obávají, že vzdát bitvu, že to  znamená 

vzdát se Bechtěrevově chorobě, ale zde to není o výhře nebo prohře, ale o životě s Bechtěrevovou 

chorobou, pokud budete dbát na to, co život s touto nemocí vyžaduje (odpočinek a relaxace, stejně 

tak jako cvičení), je více než pravděpodobné, že s ní uspokojivě prožijete celý zbytek svého života. 

Včlenění takového způsobu myšlení do vašeho života vyžaduje čas a zkušenost. To znamená, že 

byste měli více zaměřit pozornost i na vaše emocionální a psychologické potřeby. Pro některé lidi to 

může znamenat i uvědomění, že k takovému „boji“ budou potřebovat i odbornou pomoc. 

Kde hledat pomoc v případě depresí 

V tomto případě je velmi důležité navštívit svého praktického lékaře a prodiskutovat s ním 

možnosti léčby. Pokud máte pocit, že může trpět depresemi, v tom případě opravdu není správné se 
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s tím vyrovnávat jen na vlastní pěst. Existuje spousta starších lidí s Bechtěrevovou chorobou, kteří 

v mladších letech prošli obdobími depresí a kteří nyní vidí, že to byla součást procesu smíření se 

s nemocí.  

Mluvte vždy otevřeně a upřímně 

Postavte se nemoci čelem a akceptujte všechno nezbytné, co z toho pro vás vyplývá, to vám 

může pomoci ve všech aspektech dalšího života. Věci může například pomoci i to, když si třeba 

promluvíte přímo se zaměstnavatelem o některých jednoduchých úpravách, které by pro vás byly na 

vašem pracovišti potřebné. i doma vám to může pomoci v diskusích o tom, co jste schopen 

v domácnosti dělat a co dělat opravdu nemůžete. 

Jak zvládat stres a naučit se odpočívat 

Abyste předešli některým z nejzávažnějších účinků stresu, měli byste také snížit fyzické vypětí, 

což by vám mělo i pomoci při zvládání nemoci. Když budete věnovat určitý čas nějaké formě relaxace, 

to se vám může jen vyplatit. Jakou konkrétní relaxaci si vyberete, to už záleží jen na vás, měla by 

vyhovovat především vám a vaší osobnosti – může to být naprosto cokoliv, od plné meditace až 

k takovým  aktivitám, jakými jsou třeba rybaření, procházky nebo zpěv ve sboru. 

Pokud se naučíte provádět dechová cvičení, i to je jednoduchý, ale velmi účinný způsob zvládání 

stresu, který můžete použít kdykoliv. 

I rozhovor s někým, kdo má pro vás pochopení, vám také může velmi pomoci. Může být třeba i 

někdo, s kým jste se seznámili v Klubu bechtěreviků, partner, přítel, případně i profesionální poradce. 

Seznam 

Pomoci vám může i to, že si v hlavě (nebo i na papíře) vytvoříte seznam všeho, co vám v těžkých 

časech pomáhá. Když už víte, že už jste přes zlé časy v minulosti dostali, pak připomenutí toho, co 

tenkrát zafungovalo, se jeví jako velmi dobrá strategie. Některé položky v seznamu mohou být 

praktické věci, které můžete udělat, některé by se mohly týkat více toho, jak na věci nahlížíte - 

připomeňte si, že máte určitá omezení a že u věcí, u kterých máte pocit, že je musíte mermomocí 

udělat, by nemělo nikdy jít o to „porazit sám sebe". 

A co na závěr? 

Existuje mnoho, velmi mnoho lidí, kteří žijí plné a uspokojující životy i s Bechtěrevovou 

chorobou. Ne u každého se projeví závažné emocionální aspekty a někteří lidé se s nimi setkají jen 

v některé fázi svého života a dokážou se s nimi vyrovnat – obdobně jako je tomu i u ostatní populace.  

Někteří lidé s Bechtěrevovou chorobou budou s důsledky nemoci emocionálně po určitou dobu 

bojovat a to je právě případ typický pro lidí trpící nějakým dlouhodobým onemocněním spojeným 

s chronickou bolestí. Je dobře, když si toho budou vědomi a také i toho, že je v případě potřeby zcela 

namístě požádat o odbornou pomoc. 

 

Překlad:  Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz) 

 

 


