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A jak jste na tom Vy? 

Převzato z webové stránky „United Voices for Ankylosing Spondylitis“: 
http://www.unitedvas.com 

Zde publikují pacienti trpící Bechtěrevovou chorobou své životní zkušenosti, 
zážitky, emoce, prostě všechno, co s chorobou souvisí a s čím se chtějí podělit 

s ostatními. Níže je uveden velmi osobní příspěvek anonymní autorky, týkající se 
zejména emocí vyvolávaných chorobou. 

Je-li někomu diagnostikována nemoc, prochází řadou emočních i fyzických stádií. 
Lidé, bojující s Bechtěrevovou 
chorobou, nejsou žádnou výjimkou, 
ani nejsem schopna říci, kolikrát jsem 
již pochybovala o svém duševním 
zdraví. Kolikrát mne již postihlo 
naprosté vyčerpání způsobené 
frustrací, to ani nejsem schopna 
spočítat. Na jedné straně jsem cítila 
sílu, pozitivní očekávání a úlevu, 
jakou jsem ani nepovažovala za 
možnou.  

Zde bych ale měla nejprve začít 
konstatováním, že tyto pocity se 
mohou změnit na naprostý opak daleko rychleji, než byste si dokázali vůbec 
pomyslet. Je jen na nás, abychom se s nimi smířili, naučili se s nimi zacházet a žít. 
V pozadí naší mysli si musíme pořád uvědomovat, že tyto rušivé pocity jsou pouze 
dočasné. Zdá se mi, když bolesti poleví a vracím se k tomu celému zpět, k těm 
týdnům zápasu s nemocí, divím se pak, jak jsem dokázala ze sebe vydat to 
nejlepší, nejen fyzicky, ale i psychicky. 

Musím přiznat, že to nikdy neselže, v případě že nemoc opět vzplane, tak opět 
cítím, jak se znovu dostávám mimo kontrolu. Připadá mi, že ztrácím kontrolu nad 
svým tělem i duší, cítím sice v hloubi duše, že bych ji měla mít, ale když bolest je na 
svém vrcholu, nespala jsem šest nocí a k tomu mám ještě plný rozvrh, jsem prostě 
zoufalá. Zoufalá proto, že se chci cítit znovu lépe a … být znovu normální.  

Níže uvádím můj seznam tří stádií Bechtěrevovy choroby. Zjistila jsem, že se 
jedná o postupně probíhající cyklus zkušeností. Pokaždé může být zkušenost jiná, 
ale vždy je to jeví tak, že se nakonec dostane do jednoho z uvedených stádií. Také 
se vás to týká? 

Stádium 1 – Proč se takto cítím? Může mi někdo pomoci? 

Po léta jsem chodila od doktora k doktorovi, jen abych se dozvěděla, že mi vůbec 
nic není. Řeklo by se, že to jen cosi v mojí hlavě. Znala jsem své tělo a věděla 
jsem, že něco není v pořádku, proto jsem se stále snažila hledat příčinu. To je pro 
všechny z nás nesmírně důležité, musíme být sami svými nejodhodlanějšími 
zastánci. Nesčetněkrát jsem dostala odpověď ne, než jsem se dopracovala 
k odpovědi ano. Po celou dobu jsem se vyptávala doktorů a nakonec se to vyplatilo, 
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diagnostikovali mi Bechtěrevovou chorobu. Tím se vysvětlily roky bolestí, fyzických 
i psychických, konečně jsem se ujistila, že moje pocity byly správné.  

Pokaždé, když jsem šla k mému lékaři, tak jsem věděla, že když mne něco 
trápí, je to důležité a musím s ním o tom mluvit a vysvětlit mu, jak se cítím. Dokonce 
i tehdy, i když jsem si myslela, že to vůbec nedává smysl, nicméně každá, i ta 
nejmenší informace je v případě Bechtěrevovy choroby důležitá. Pokud máte 
nějakou nemoc, nepřestávejte se dotazovat, je to velmi zásadní. 

Stádium 2 – To není fér! Skončí ty bolesti vůbec někdy? Chci to vzdát! 

Takže mám diagnózu, ale co teď? Jak dlouho bude trvat, než se léčba nějak 
projeví? Projeví se vůbec? Není to fér! Stěží dokážu stát nebo sedět po dobu delší, 
než 5 minut, chtěla bych si hrát s dětmi, tak jako každý normální rodič, ale jsem 
příliš vyčerpaná na to, abych se dokázala sebrat. Chtěla bych být normální, 
nenávidím pocit, že nemohu dopředu nic plánovat, protože nevím, co mi přinese 
zítřek. Moje rodina a přátelé by neměli trpět spolu se mnou, k tomu se neupsali. 
Nakonec ani já! Neexistuje něco, jak to všechno snadno spravit? Teď bych jen 
chtěla, aby se mi ulevilo od bolestí, už se žaludek brání polknout další pilulku proti 
bolesti. Už chci vyjít z této mlhy, je to jako kdyby bolest neměl nikdy skončit. 

Stádium 3 – MUSÍM to udělat! Jsem silnější, než si vůbec uvědomuji, ve svém 
boji nejsem sama, jsem přece bojovník! 

Mojí léčbou je práce! Zapomněla jsem, že mám v sobě ještě tento druh energie!! 
Cítím v sobě opět své původní já. Ani nemohu věřit, že jsem byla předtím v takové 
depresi, musím si uvědomit, že se mohu dostat na svém putování přes jakoukoliv 
překážku. MOHU stále milovat a být hodna toho, aby mi byla moje láska oplácena. 
MOHU rozšiřovat povědomí o Bechtěrevově nemoci v naději, že to pomůže 
ostatním, kteří s nemocí bojují společně se mnou.  

Zde existuje úžasná komunita lidí s Bechtěrevovou nemocí, kteří jsou mi 
k dispozici kdykoliv je potřebuji, nejsem nikdy sama. Mám podporu, která mi 
pomáhá jít kupředu ve dnech dobrých i zlých. Moje naděje, odhodlání a pozitivní 
postoj mi pomohou překonat jakoukoliv překážku. Každý den může přinést další 
nový souboj s nemocí, ale půjdu do něho se stoprocentně pozitivním přístupem. 
Věřím, že právě toto je tím nejdůležitějším stádiem. Je proto nesmírně důležité, aby 
bez ohledu na to, jak daleko jsme se od této fáze odchýlili, byli jsme schopni najít 
cestu zpět. 

Pokud jste také člověk postižený Bechtěrevovou chorobou, také jste pravdě-
podobně prošel a důkladně se seznámil se všemi zmíněnými stádii. Je to v pořádku 
a normální, když máte špatné dny, někdy i týdny. Bohužel je pořád něco, proti čemu 
musíme znovu a znovu bojovat. Důležité ale je, že nalézáme cesty ze zachmuře-
ných míst a víme, že nejsme sami, kteří mají podobné pocity. Bolesti při Bechtěre-
vově chorobě mohou zdeptat i nejsilnější osobnost. Pokud se cítíme bezmocní, 
neznamená to nezbytně, že to vzdáváme. Znamená to pouze to, že se musíme 
otřepat a uvědomit si, proč bojujeme. Může to být pro naši rodinu, přátele, nebo 
i pro nás osobně. Nakonec my jsme lidé s Bechtěrevovou chorobou, pokud by se 
nejprve nám osobně nedařilo lépe, jak bychom mohli být lepší k lidem kolem nás!? 
Ten boj nám stojí za to! 

 

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


