
Zpov ěď jednoho mladého pacienta s Becht ěrevovou chorobou 

 

Převzato z  www.unitedvas.com/resources/best-ankylosing-spondylitis-resources 

Mám Bechtěrevovu chorobu a to mi poskytuje dost příležitostí k tomu, abych 
třeba jen lomil rukama a poddával se chorobě. Vím jistě, že pokud bych to udělal, 
pak bych se zbavil toho lepšího, co ve mně je. Právě to pozitivní, co ve mně 
zůstává, je to, co mi umožňuje životem kráčet dál. Uvědomuji si, že už musím žít 
stále s „Bechtěrevem“, ale odmítám žít pro něj. Pravděpodobně nebudu schopen 
zcela ovlivnit můj další osud, budu třeba ještě někdy žít bez bolestí? Ztuhnu úplně? 
Proč já? Stejně tak, jako mnoha dalším pacientům s Bechtěrevovou chorobou, 
se mi hlavou honí spousta otázek. Musíme si ale také uvědomit, že jsme silní. 
Můžeme třeba ztratit fyzickou sílu, ale naše mysl a srdce musejí zůstat silné a nikdy 
se nevzdat. 

Asi rok po stanovení diagnózy jsem si sestavil seznam toho, co „MOHU“ a rád 
bych se o něj podělil i s ostatními. Musím se ale přiznat, že tento první rok byl pro 
mne šokující, nemohl jsem se s tím dlouho vypořádat. Ale rychle jsem si uvědomil, 
že nechci být jen pouhou osobou s Bechtěrevovou chorobou, ale že se s ní budu 
prát, hlava nehlava. Domnívám se, že některé položky seznamu by vás mohly 
inspirovat k tomu, abyste zůstali silní a šli stále kupředu. 

• Mohu prožít život navzdory Bechtěrevově chorobě. 
• Mohu být vděčný za podporu mého životního druha. 
• Mohu každý den obejmout a políbit moje děti, i když to vždy třeba 

nebude denně silné objetí. 
• Mohu být silný i tehdy, když moje tělo silné není. 
• Mohu být krásný, i s ubývajícími vlasy a modřinami. 
• Mohu se usmívat na ostatní lidi. 
• Mohu mít rád Boha a vědět, že on je zde pro mne. 
• Mohu závidět zdraví, aniž by mne za to někdo kritizoval. 
• Mohu vždy něco dělat, i když nemohu dělat všechno. 
• Mohu mít někoho rád z celého srdce. 
• Mohu pomáhat ostatním, i když se sám cítím bezmocný. 
• Mohu a budu svým nejlepším obhájcem. 
• Mohu se smířit s tím, že mám Bechtěrevovu chorobu. 
• Mohu se obávat toho, co se mi může přihodit. 
• Mohu se cítit dobře, aniž bych znal všechny odpovědi. 
• Mohu mít i dny, kdy jsou bolesti menší. 
• Mohu plakat. 
• Mohu se divit, proč to postihlo právě mě 
• Mohu být ale pořád pozitivní. 
• Mohu inspirovat a být inspirován. 
• Mohu být bojovníkem. 
• Mohu se toho o Bechtěrevově chorobě dozvědět co nejvíce. 



• Mohu mít úspěšnou budoucnost. 
• Mohu se i s dalšími podělit o můj životní příběh a zkušenosti. 
• Mohu šířit to, že si sice uvědomuji, že mám Bechtěrevovu chorobu, ale 

mohu i tak žít naplno. 
 

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


