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Jak mít šťastné manželství navzdory artritidě! 

 

AAuuttoorr::  CCaarrooll  EEuussttiiccee  

arthritis.about.com/od/family/a/How-To-Be-Happy-In-Marriage-Despite-Arthritis.htm 

Vaše manželství musí být stále Vaší prioritou. Jsem si jistá, že jste slyšeli říkat, že 
úspěšné manželství dá práci. Většina lidí si dobře uvědomuje, že láska, důvěra, 
respekt, komunikace, nesobeckost a společné cíle jsou nezbytným základem pro 
dobré manželství. Podle údajů publikovaných na webové stránce divorcerate.org 
končí rozvodem padesát procent všech manželství v Americe. Statistiky 
rozvodovosti jsou pravděpodobně ještě vyšší v manželstvích, kde hraje roli také 
chronické onemocnění. 

Většina lidí je ve svém životě pod vlivem určité úrovně stresu nebo zátěže. 
Zdroje napětí se mění, stejně jako jejich dopad. Nemoc, bolest a postižení mohou 
přidat do manželství neočekávaný rozměr. Například v tom případě, pokud jeden 
z manželů má artritidu, pak v závislosti na úrovni jeho fyzického omezení může být 
nutné, aby zdravý manžel přizpůsobit svou roli v manželství a převzal i ty 
povinnosti, které dříve obvykle vykonával nemocný manžel.  

Občas může být dokonce nutné, aby zdravý manžel převzal roli pečovatele. 
Když se to stane, pak to není něco, co by si kdokoliv z nich přál, ale je to prostě 
nová realita, a ta vyžaduje trpělivost. 

Jak může manželství přežít pod zátěží způsobenou nemocí? Jak se manželé 
dokáží bez problémů přizpůsobit svým novým rolím? Má-li být manželství šťastné 
navzdory artritidě, pak je zde 10 bodů, na které byste nikdy neměli zapomenout. 

11..  NNiikkddyy  nneeppoovvaažžuujjttee  ssvvééhhoo  mmaannžžeellaa  nneebboo  ppaarrttnneerraa  zzaa  ddaannoouu  ssaammoozzřřeejjmmoosstt!!  

Je zde sice dána určitá míra povinnosti, která souvisí s manželským slibem, ale 
to neznamená, že se jedná jednou provždy o samozřejmost. Oběti a nutné 
změny, které v manželství vznikají, když se objeví nemoc, by měly být činěny 
a přijímány s láskou. Váš partner by nikdy neměl mít pocit, že to, co pro vás 
dělá, se očekává. Měli byste mu také často projevovat svoji vděčnost a uznání. 

22..  NNeezzaappoommíínneejjttee  ppoouužžíívvaatt  ttaattoo  jjeeddnnoodduucchháá  ssllůůvvkkaa!!  

Když jsme velmi mladí, učili jsme se říkat „děkuji" a „je mi to líto". Tato slova, ač 
jen velmi jednoduchá, jsou přesto velmi významná. Když poděkujete, pak bude 
váš manžel vědět, že si toho, co pro vás dělá, skutečně ceníte. Je také důležité, 
abyste se omluvit, když se něco někdy zcela nepodaří. Pokud se cítíte špatně, 
můžete být na svého partnera i nepříjemní. Ale jakmile se vzpamatujete, měli 
byste se omluvit. I tato malá slůvka pomáhají, aby se vaše manželství udržovalo 
na zdravých základech. 

33..  DDoovvoollttee  ppaarrttnneerroovvii,,  aabbyy  mmoohhll  vvyyjjááddřřiitt  ssvvéé  ffrruussttrraaccee!!  

Když trpí jeden z manželů chronickým onemocněním, jako je třeba artritida, 
postiženi jsou tím vždy oba manželé. Nemoc sice může fyzicky ovlivnit jen 
jednoho z manželů, ale plný dopad je dalekosáhlý a padne na oba dva. Váš 
manžel by měl mít možnost vyjádřit i svou frustraci, hněv nebo smutek. 
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44..  MMěějjttee  ttřřeebbaa  jjeeddnnoouu  ttýýddnněě  nnooččnníí  sscchhůůzzkkuu!!  

Oba dva se musíte každý den vypořádávat s následky své nemoci. Darujte si 
navzájem něco, na co se můžete těšit, třeba to, že do své obvyklé činnosti 
zařadíte noční rande. Můžete jít ven, nebo zůstat uvnitř, ale vyberte si to, co vás 
oba povzbudí a dodá vám novou energii. Vaše rande bylo mělo být něco 
takového jako vzájemný „čas jen pro sebe", takže můžete spolu odpočívat, 
společně se zbavovat stresu, a soustředit se jen výhradně na sebe, jako na pár 
dvou lidí. 

55..  DDěělleejjttee  ttaakkéé  ssppeecciiáállnníí  vvěěccii  pprroo  zzddrraavvééhhoo  ppaarrttnneerraa  

 Manželství nikdy nepřestane být něco takového, jako je obousměrná ulice. 
I když jste postiženi artritidou, i přesto musíte být ke svému partnerovi stále 
velmi ohleduplní. Víte sami, jak dobře se cítíte, když váš partner pro vás udělá 
zvláštní maličkost. Musíte mu to proto oplácet, aby měl i váš partner taktéž ten 
zvláštní příjemný pocit. 

66..  NNeebbuuďďttee  „„jjeenn  ppaacciieenntteemm""!!  

Ne každý rozhovor, který vedete s vaším partnerem, musí být nutně 
o zdravotních otázkách. Pokud dopustíte, aby se všechno točilo jen kolem 
vašeho zdravotního stavu, potom úmyslně nebo neúmyslně omezujete vaše 
vzájemné vztahy. Nejste přece „jen pacient“ – jste manžel (manželka), snad 
také i rodič, syn nebo dcera, přítelkyně a další. Nedovolte, aby chronická nemoc 
zúžila takto váš pohled na svět. Zůstávejte aktivně zapojeni do světů vašeho 
partnera, vašich dětí, přátel, aktivně sledujte aktuální události, sport, nebo cokoli 
jiného, co vás zajímá. 

77..  ZZ  vvaaššeehhoo  ppaarrttnneerraa  bbyy  ssee  nneemměěll  ssttáátt  ooššeettřřoovvaatteell!!  

Možná budete potřebovat pomoc, třeba když potřebujete pomoc vstát ze židle, 
při chůzi do koupelny, koupání, oblékání a dalších činnostech. Nikdy ale přitom 
nesmíte zapomenout na to, že i když vám váš manžel vždy pomůže a stará se 
o vás, je to především proto, že vás miluje. Váš partner není placeným 
zaměstnancem a už vůbec ne zdravotní sestrou. Pokud začnete myslet na 
svého partnera jako na zdravotní sestru, pak se vytrácí právě ta dynamika, která 
činí manželství funkčním. 

88..  NNeeppoohhllíížžeejjttee  nnaa  aarrttrriittiidduu  jjaakkoo  nnaa  nněějjaakkééhhoo  vveettřřeellccee  ddoo  vvaaššeehhoo  mmaannžžeellssttvvíí!!  

Nepěstujte v sobě zlost, vztek a rozmrzelost na to, že máte artritidu. Nenechte 
se zatáhnout do myšlenek o tom, jak odlišný by byl váš život bez artritidy. 
Přijměte to prosím jako provždy danou skutečnost, že už je to nedílná součást 
vašeho života. To není otázka nějakého resentimentu, nebo pocitu viny. Pokud 
budete vinit nemoc za to, že měla negativní dopad na váš život, stanete se 
člověkem nepřátelským, ponurým, pesimistickým, pak v důsledku toho bude 
trpět i vaše manželství. 

99..  NNeemměějjttee  ppoocciitt  vviinnyy!!  

Když máte stále v mysli to, jak moc vaše nemoc ovlivnila vaše manželství 
a rodinu, můžete občas mít pocit viny. Pokud se budete držet léčebného 
postupu a zvolíte zdravý životní styl, neměli byste se v žádném případě cítit 
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provinile. Zaměřte se na věci, se kterými můžete něco udělat, ostatními se 
nezabývejte.  

1100..  NNeezzaanneeddbbáávveejjttee  ssee!!    

Zdá se, že v tomto posledním tipu říkám něco naprosto samozřejmého. Měli 
byste stále o sebe a svůj zevnějšek řádně pečovat, nezanedbávat hygienu. Je 
snadné toto opomenout, když se necítíte dobře. Ale nežijete sami – jste 
polovina manželského páru. Buďte tedy stále tou osobou, kterou si váš manžel 
kdysi rozhodl vzít. Nedovolte, aby vás nemoc proměnila v někoho, kým opravdu 
být nechcete. 

 
Překlad z anglického originálu: Ing. Jaromír Fajkus (Fajkus@gmail.com) 


