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Výsledek pr ůzkumu – n ěkterým pacient ům s artritidou se dostává 
větší podpory od spolupracovník ů, než od životních partner ů 
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Ženy a muži trpící některou z forem artritidy, případně bolestmi kloubů, si 
myslí, že se jim dostává různého stupně podpory od jejich partnera/partnerky. 
Alespoň to tvrdí průzkum publikovaný v květnu, tedy v měsíci, ve kterém si 
připomínáme nemocné artritidou. 

Průzkum zahrnoval 1 350 pacientů, kteří byli dotazováni u nich doma v jejich 
domácnostech, kde pouze jeden z partnerů trpěl nějakou formou artritidy. 78,3 % 
žen uvedlo, že nepociťuje od partnera buď žádnou podporu, nebo jen velmi malou. 
Naopak 65,6 % mužů uvedlo, že jsou s podporou své partnerky spokojeni. Průzkum 
se týkal lidí trpících artritickými chorobami, jako jsou osteoartritida, psoriatická 
artritida, spondyloartritida, revmatoidní artritida, dna, lupenka, další nemoci kloubů. 

Tamer Elsafy, výkonný ředitel a současně zakladatel společnosti Flexcin 
International, Inc., zabývající se výrobou kloubních doplňků stravy a řídící zmíněný 
průzkum, k tomu dodává: „Mezi muži a ženami je velký rozdíl ve způsobu 
komunikace, což zahrnuje i naslouchání druhému, v mnoha případech právě 
zmíněné naslouchání druhému může pomoci k vytvoření ovzduší, které poskytuje 
pocit větší podpory a porozumění“. 

Je zajímavé, že více než polovina respondentů, kteří jsou stále výdělečně 
činní, má pocit, že jim spolupracovníci poskytují daleko vyšší úroveň podpory 
a porozumění, než které se jim dostává od jejich rodinných příslušníků. Zmíněná 
zjištění byla velmi překvapující, konstatuje Dr. Gail C. Davisová, emeritní profesorka 
z Woman’s University v Dentonu (Texas), která je současně členkou redakce 
časopisu The Rheumatologist. Může to být třeba v důsledku nedostatečné 
informovanosti i ve vzájemném porozumění mezi pacientem a partnerem. 
Nedostatek asertivity při žádostech o pomoc od partnera, to může být také důležitý 
faktor. Je důležité si uvědomit, že partner v tomto případě „chodí po tenkém ledě“, 
jak správně odhadnout jakou, a v jakém rozsahu, by měl partnerovi pomoc 
nabídnout. On nebo ona mohou být někdy navíc až příliš starostliví. Nakonec je 
třeba konstatovat, že právě toto pacientovo vnímání podpory, které se mu dostává 
od partnera / partnerky a spolupracovníků, je to důležité. Dr. Davisová není 
v žádném vztahu s firmou Flexcin. 

Průzkum také odhalil 

• že 67.4% respondentů na dotaz odpovídá, že další členové rodiny jen někdy 
berou na vědomí jejich onemocnění artritidou, někdy vůbec. 

• 64.4% respondentů uvádí, že se další členové domácnosti vůbec nezajímají, 
nebo jen zřídka, co běžný denní život s artritidou pro pacienta obnáší. Může 
se to dělat třeba formou otázek, aby rodinní příslušníci dozvěděli o nemoci 
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více a měli více pochopení, dále čtením článků popisujících, co nemoc 
obnáší, prostě by se měli snažit nemocnému co nejvíce usnadnit život. 

• Většina respondentů (58.4%) říká, že nejvíce bolestí působených artritidou 
zakoušejí při úklidu a dalších domácích pracích.  

Dr. Davisová poznamenává, že výsledky průzkumu mají také jistá omezení, 
například nebyla prováděna dostatečná kontrola účastníků průzkumu. Ačkoliv se 
jedná o velmi rozsáhlý vzorek pacientů, bylo by užitečné vědět o účastnících 
průzkumu více, třeba to, jaký byl celkový počet žen a mužů, kolik dětí žilo 
s pacientem ve společné domácnosti, počet pacientů, kteří pracují mimo domov, 
druh jejich práce, intenzitu jejich bolestí a stupeň invalidity“. 

Dr. Davisová připojuje významné poučení z průzkumu: „Je nezbytné zvýšit 
úroveň znalostí o artritidě jak u pacienta, tak i u jeho partnera a dalších příslušníků 
domácnosti. Pro pacienty je také důležité, aby se naučili znát hodnotu pomoci 
a porozumění, jak ji nepřehánět a také, aby si uměli stanovit priority. Je dost 
pravděpodobné, že nebudou schopni udělat všechno, co by rádi udělali, nebo co si 
myslí, že by mělo být uděláno, fyzicky i sociálně. Je velmi důležité, aby to pochopil 
pacient i jeho partner“.  

Dále dodává: „Protože všichni pacienti pravděpodobně nenavštěvují 
revmatologa, revmatologové by se měli snažit poskytovat své znalosti i ostatním 
zdravotnickým specialistům, rovněž tak nejen pacientovi, ale i jeho partnerovi. Mělo 
by být zváženo, zda by nebylo užitečné takové informace přidat i k některé webové 
stránce, často navštěvované lidmi zajímajícími se o artritidu“. 
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