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�     Léčba ve specializovaných centrech 

�      Význam genetického testování

�      Rozhovor s Marianem Jelínkem

�      Obrana proti virům



          Milí přátelé a příznivci MDA RIDE…Je nám líto, ale 12. MDA RIDE, která se měla konat

6. 6. 2020 na pražském Výstavišti Holešovice se neuskuteční. 

Bohužel… Letošní přípravě akce jsme věnovali mimořádnou pozornost. 

Chtěli jsme vám všem dokázat, že změna místa - která nevzešla  

z našeho popudu - nás nejen nezabrzdila v naší činnosti, ale spíš  

nás - s ještě větší energií - donutila připravit akci v tomto novém 

prostředí… Rozhodl ale ten neviditelný a zákeřný nepřítel,  
na kterého zatím nestačíme.Prosíme - sledujte náš web a Facebook.                                                                 

Budeme vás informovat a připravujeme možnost, že by se 

12. MDA RIDE mohla jistým způsobem představit  
alespoň on-line…                                                                                                                        

Držme se, pomáhejme si a společně to zvládneme. Všichni 

se také budeme těšit na setkání “on the road”.                                                                                         Káďa a výkonný výbor MDA RIDE
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AMD je členem České rady 
humanitárních organizací,

Národní rady osob se zdravotním
postižením České republiky

a členem EAMDA – Evropské aliance 
asociací nervosvalových nemocí.

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, která sdružuje 
postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími 
nervosvalovými nemocemi, je celonárodní nevládní 
nezisková organizace působící v České republice. 
Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiženým, mnozí 
jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob 
se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti 
vyplývají.
Asociace muskulárních dystrofiků prosazuje specifické 
zájmy a potřeby svých členů. Pořádá rehabilitačně 
výchovné kurzy, rekondiční ozdravné pobyty, semináře, 
šachové turnaje atd. Spolupracuje se zdravotnickými 
institucemi a se zahraničními asociacemi obdobného 
charakteru, které dnes existují ve většině zemí světa jako 
významná součást v boji proti nervosvalovým chorobám 
a jejich následkům. Poskytuje též sociálně právní 
poradenství a jinou pomoc svým členům.
Důležitou součástí činnosti Asociace muskulárních 
dystrofiků je vydávání členského časopisu ZPRAVODAJ 
AMD, který vychází čtvrtletně a poskytuje informace 
členům jak z oblasti vlastní činnosti AMD, tak i z oblasti 
lékařské vědy a výzkumu nervosvalových chorob. 
Časopis přináší také novinky ze zahraničí, jež souvisejí 
s nervosvalovými nemocemi, a je základem pro vzájemnou 
výměnu zkušeností a názorů postižených.
Cílem AMD v ČR je trvale sledovat a pomáhat řešit širokou 
problematiku postižených nervosvalovými nemocemi 
včetně dětí a mládeže. Tato činnost je finančně značně 
nákladná a závisí na podpoře veřejnosti.

Všem dárcům a sponzorům předem děkujeme!

Naše adresa:
Asociace muskulárních 
dystrofiků v ČR
Petýrkova 1953/24
148 00 Praha 414

Tel./ fax:
272 933 777

Webová adresa:  
www.amd-mda.cz
 
E-mail: 
info@amd-mda.cz 

Kancelář: 
Petýrkova 1950/18 (suterén)
148 00 Praha 414

Úřední hodiny: 
pondělí   9:00 – 12:00
 15:00 – 17:00
úterý         10:00 – 12:00
 13:00 – 16:00
středa   9:00 – 15:00
čtvrtek 13:00 – 16:00
pátek   9:00 – 15:00

Číslo konta: 
Komerční banka, Praha 4: 
30333041/0100



Vážení čtenáři,

nemohu v této době začít jinak než tématem, které hýbe doslova celým světem. Koronavirus. Je 

to jen slovo, které se skloňuje ve všech pádech, vyvolává obavy, paniku a strach? Nebo skutečná 

hrozba v podobě něčeho tak malého, takřka neviditelného, a přitom tak mocného, že se musíme 

bát? Co se vlastně děje v celé populaci? Je to výstraha lidstvu za jeho nadutost, zpupnost, že 

ono je tím, které má moc nade vším? Je to test odolnosti druhu zvaného Homo sapiens? Mohli 

bychom si položit asi mnoho dalších otázek, ale důležité je si uvědomit naši zranitelnost a možná 

i nepotřebnost pro zachování života na Zemi. Dokážeme měnit toky řek, přetvářet celá území, 

využívat jadernou energii a spoustu dalších věcí, které mají zabezpečit lidstvu blahobyt. Není to 

ona pomyslná Babylonská věž, která se jednoho dne zhroutí, či Sodoma a Gomora, kde lidé 

už nevěděli, co by? Jsou to biblické výjevy, které však nejsou daleko od pravdy. A co je pravda? 

Řeknu to trochu zjednodušeně, pravda je, že se máme dost dobře, alespoň v zemích s vysokou 

životní úrovní. Spoustu věcí máme za samozřejmé. Pokud zůstaneme u nás, tak si srovnejme, 

na co všechno nadáváme. Malichernosti jsou pro nás takřka věcmi zásadními. Ano, je mnoho 

věcí k řešení, ale stačí nenadálá situace, na kterou nejsme dostatečně připraveni, a najednou 

vyvstávají skutečné priority a vše ostatní jde stranou.

Co nám však také ukazuje tato krizová situace? Charakter lidí. Stačí jen sledovat například 

různé sociální sítě a člověk se nestačí divit, k čemu se tvor zvaný člověk rozumný vyjadřuje,  

a hlavně jakým způsobem. A nejednou překvapí i lidé, do kterých bych to neřekl. Jak sledují své 

zájmy, zlehčují celou situaci, najednou na povrch vyplave arogance, sobeckost, vztahovačnost, 

že je to zaměřené právě na jeho likvidaci, pohrdání prací druhých, hledání konspirací, že  

z přijatých opatření má ten či onen prospěch. Mohu mít k tomu či onomu členu ve vedení  

státu výhrady, ale přijímat závažná opatření v této době není nic záviděníhodného. Ten, kdo 

někdy dělal ve vedoucí funkci a musel rozhodovat i o nepříjemných věcech, ví, o čem mluvím. 

ÚVODNÍ SLOVO
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úvodní slovo
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úvodní slovo

S touto situací se to však nedá srovnat. Ano, až bude po této válce, a věřme, že ji ve zdraví 

přežijeme, bude se vše hodnotit a určitě se najdou chyby, ale po bitvě je každý generál. Nezávidím 

nikomu, kdo je v této chvíli na tak exponovaných místech a někdy je mi z toho docela smutno.

Na druhou stranu je však pozitivní, že tu máme obětavé zdravotníky na všech možných pozicích 

(zdravotní sestry, lékaře, pomocný personál), hasiče, policisty a také obyčejné lidi, kteří pomáhají 

a dávají svou obětavostí naději, že to s tím naším národem není zase tak špatné, a že nežijeme ve 

špatné společnosti. Všem je potřeba za jejich práci ze srdce poděkovat.

Bohužel v důsledku pandemie budeme muset omezit naši činnost, a to se dotkne především 

rekondičních pobytů. Proto se prosím obracejte na pořadatele jednotlivých akcí. Co mohu 

říci už teď, že rušíme setkání členů naplánované na 22. 5. 2020. Pokusíme se zajistit nový 

termín, pravděpodobně na podzim. V ohrožení je i letošní MDA RIDE. Sledujte prosím webové  

stránky a Facebook.

Vážení členové, věřím, že toto složité období přečkáme ve zdraví. Dávejte na sebe pozor a udržte 

si co nejvíce optimismu a dobré nálady. 

Zdeněk Janda

Předseda AMD

POZOR! Aktualizace:

Veškeré plánované akce a rekondice jsou vzhledem ke koronaviru  
v ohrožení. Nejméně pravděpodobný je pobyt v Chorvatsku. Zatím  
se však ruší pouze květnové Setkání členů a červnová MDA Ride  
(viz oficiální informace na obálce Zpravodaje). O dalších akcích vás 
budeme informovat na Facebooku a na našich webových stránkách, 
případně volejte vašemu pořadateli konkrétního rekondičního pobytu.
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důležité kontakty

důležité kontakty

Sociální poradenství vám poskytujeme v kanceláři AMD:

Úřední hodiny: 

pondělí   9:00 – 12:00, 15:00 – 17:00
úterý 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
středa   9:00 – 15:00
čtvrtek 13:00 – 16:00
pátek   9:00 – 15:00

Tel.: 272 933 777

Sociální pracovnice: 
Mgr. Iveta Jelínková, Bc. Nikola Štefanová
Se svými dotazy se můžete obracet 
i písemně na adresu kanceláře:
AMD v ČR, Petýrkova 1953 148 00 
PRAHA 4 – Chodov
nebo e-mailem na: info@amd-mda.cz., 
webové stránky: www.amd-mda.cz

Při objednávání na vyšetření může dojít 
k situaci, že v některých případech 
bude konkrétní pracoviště vytíženo  
natolik, že budete přesměrováni na jiné.

Pokud byste měli jakékoliv problémy 
s objednáním, obraťte se na naši 
kancelář.

PRAHA
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 
Vedoucí lékař neuromuskulární 
poradny FN Motol 
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: +420 224 436 866
E-mail: radim.mazanec@email.cz

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Centrum pro nervosvalová onemocnění
Kateřinská 30, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 965 536
E-mail: n-s.poradna@volny.cz

MUDr. Martin Trefný
Zdravotní středisko
Hostinského 1536/7
155 00 Praha 13 - Stodůlky
Tel.: +420 732 683 103
E-mail: mx.trefny@seznam.cz
www.spanekachrapani.cz

BRNO
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Zástupce přednosty Neurologické kliniky 
pro LPP FN Brno 
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 532 232 502
fax:  +420 532 232 249
E-mail: svohanka@fnbrno.cz

Odborná pracoviště:
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informujeme

Dne 16. ledna se konala již tradič-
ní snídaně pořádaná společností 
DBG HR Prague. Opět tu bylo vý-
borné občerstvení, zaměstnanci si 
mohli za dobrovolný příspěvek po-
chutnat na sladkých i slaných dob-
rotách. Výtěžek z akce, který putuje  
k Asociaci muskulárních dystro-
fiků v ČR, je krásných 4 426 Kč.  
Moc děkujeme!

Akce se za naši organizaci zúčastnila 
Veronika Nesměráková a naše dobro-
volnice Hana Čapková, které rovněž 
patří poděkování!

Snídaně s Deutsche Börse



Dne 29. 1. 2020 se v prostorách 
Asociace muskulárních dystrofiků 
v ČR uskutečnilo důležité pracovní 
setkání s členy Platformy pro NSO  
a zástupkyněmi Pacientské rady  
Ministerstva zdravotnictví České  
republiky.

Vyjasnili jsme důvody vzniku Plat-
formy, způsob jejího fungování  
a hlavní cíle, kterých chceme ve spo-
lupráci komunity pro NSO dosáhnout  

v blízké nebo i vzdálené budoucnosti 
a způsob komunikace s PR MZ.

Účastnili se: 
AMD: Zdenek Janda, Dona Jandová, 
Filip Bican, Veronika Nesměráková

End Duchenne: Pavlína Holubcová, 
Martin Petrásek

Pacientská rada MZ: Jana  
Hlaváčová, Monika Poliaková

Důležité pracovní setkání
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inFoRMUJeMe

V pátek 7. 2. jsme se zúčastni-
li prvního letošního semináře APO  
na téma Představení AIFP studie  
“Inovace pro život” a PR & Komuni-
kace v praxi, které nám přednesla  
skvělá Ing. Markéta Kolanová, MA.

Děkujeme za velmi přínosné infor-
mace!

První seminář APO
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inFoRMUJeMe

Odpoledne plné emocí, zamyšlení, 
motivace. V rámci setkání Realitní 
středa a v téměř klubové atmosfé-
ře měl přednášku o naší organizaci 
pan předseda Zdeněk Janda. Potom 
přišel na řadu famózní výklad o moti-
vaci vítězů od pana Mariana Jelínka.  
Sbírka přímo na účet organizace 

AMD vynesla od dárců skvělých  
33 140 Kč. 

Moc si vážíme podpory Keller Willi-
ams Prague Prime! Děkujeme všem  
i za pokračování sbírky!

Rozhovor s panem Marianem  
Jelínkem najdete na straně 36!

Podpora od Keller Williams Prague Prime
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inFoRMUJeMe

Česká asociace pro vzácná 
onemocnění uspořádala na Den 
vzácných onemocnění slavnostní  
odpoledne. Nejprve Divadlo Járy 
Pokojského s herci na kolech i bez  

zahrálo sérii “nekorektních” skečů  
Kriplíci a pak vystoupil Jaroslav  
Uhlíř s pohádkovými písničkami.  
Moc milé odpoledne!

Den vzácných onemocnění s ČAVO 
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Výpravy za kulturou bez bariér

Pět nových elektronických brožur 
Pražské organizace vozíčkářů se 
věnuje turisticky lákavé Kutné Hoře, 
Litomyšli, Písku a také méně známé-
mu, přesto atraktivnímu Chrudimsku 
a Žatecku.
Na stránkách PřesBariéry.cz v sekci 
Publikace najdete pět nových elek-
tronických brožur z cyklu Výpravy 
za kulturou. Loňský počin navazuje 
na stejnojmenný projekt, který Praž-
ská organizace vozíčkářů realizo-
vala v roce 2017, a stejně jako mi-
nule, i tentokrát publikace informují 
o přístupnosti kulturních zařízení  
a památek v zajímavých lokalitách. 

Jsou určené především lidem na vo-
zíku, ale poslouží dobře i dalším sku-
pinám osob s omezenou schopností 
pohybu.
Brožury popisují jen přístupné  
a částečně přístupné kulturní atrak-
tivity a doplňují je informacemi  
o souvisejících službách, například 
informačních centrech, veřejných toa-
letách, kavárnách nebo restauracích.
Vybraná místa jsou profesionál-
ně zmapovaná a hodnocená podle  
Metodiky kategorizace přístupnosti 
objektů.

Zdroj: Přes bariéry.cz
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Spinraza schválena i pro dospělé pacienty

S radostí Vám představujeme stanovisko VZP ČR a České neurologické 
společnosti ČLS JEP - schválení úhrady léčby Spinrazou pro dospělé pacienty!

Společné stanovisko VZP ČR a Neuromuskulární sekce České neurologické 
společnosti ČLS JEP: https://smaci.cz/files/documents/various/2020_03_02 
_spolecne_stanovisko_spinraza_dospeli.pdf

CO By NyNí PACiENti S SMA Měli DělAt? Hlásit se na neuromuskulární 
centra, pod která místně spadají! V centru by se o ně měli postarat a dát 
informace o tom, co mají dělat.

Kontakty na jednotlivá centra naleznete pod těmito odkazy:

FN Motol: https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/
neurologicka-klinika-uk-2lf-a-fn-motol/ambulance/

FN Brno: https://www.fnbrno.cz/neurologicka-klinika/k1471

FN Ostrava:https://www.fno.cz/neurologicka-klinika

thomayerova nemocnice v Praze: http://www.ftn.cz/centrum-pro-
diagnostiku-a-lecbu-nervosvalovych-onemocneni-a-emg-laborator-374/

AKtuAliZOVANé iNFORMACE!
léčba Spinrazou je momentálně zkomplikována koronavirem!

léČBA DOSPělýCh PACiENtů

Dovolte mi abych Vás informoval o stavu léčby dospělých pacientů. Moc mě mrzí, 
že nám do rozjetého vlaku naskočil černý pasažér C-19, který situaci značně 
zkomplikoval. Než se projevila pandemie C-19 v ČR, probíhala jednání mezi 
VZP a centrovými nemocnicemi o dodatcích k celkovému rozpočtu jednotlivých 
nemocnic. Tato jednání bohužel nebyly dotaženy do konce a zatím nevím, kdy 
ve vztahu k současné situaci budou dotažena.  Z toho důvodu ředitelé nemocnic 
nedovolí nákup a aplikaci takto drahé léčby. Nemají totiž garance prostředků, 
které jim tuto léčbu pokryjí.
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Budeme se snažit upozorňovat je na 
tuto situaci, ale zatím se mi jeví jako 
daleko podstatnější dbát zvýšené 
opatrnosti a nenavštěvovat, pokud to 
nebude nutné, zdravotnická zařízení. 
Dospělí pacienti s SMA jsou velice 
ohroženou skupinou obyvatel ve 
vztahu k C-19.
Mějte na paměti, že pokud máte hotové 
neuromotorické vyšetření, bude Vám 

platit 9 měsíců. Pokud byste v té době nestihli aplikaci Spinrazy, bude zřejmě 
nutné toto vyšetření absolvovat znovu. Doufejme, že pandemie skončí co 
nejdříve či dojde k vytvoření účinné terapie na toto onemocnění.

léČBA DětSKýCh PACiENtů
V současné době probíhá léčba dětských pacientů v neuromuskulárních 
centrech bez omezení. Oddělení jsou nastavena tak, aby se dětští pacienti 
nesetkávali s pacienty infikovanými C-19. Zároveň mají všechna centra dostatek 
léku na 1 měsíc dopředu a firma Biogen také zatím nehlásí problémy s výrobou. 
Dr. Haberlová mne uklidňovala, že už jistě musel nastat případ, kdy bylo 
infikováno nějaké podobné dítě jako jsou děti s SMA, ale případy úmrtí takových 
pacientů zatím nemáme.
Ve FN Motol v současné době probíhá tedy vše jako za normálních okolností, 
jen je pacient před tím, než jde na aplikaci pod CT, vyšetřen na C-19. Z toho 
důvodu musí být smák už v 7 h ráno ve FN. Na aplikaci pod CT chodí ti pacienti, 
kteří mají skoliózu nebo u nich již nastal problém s aplikací.
Ve FN Brno probíhá vše standardně až na pacienty, kteří mají pojišťovnu VZP. 
Tito pacienti jsou z důvodu snížení doby pobytu ve FN pouštěni do domácí 
péče stejně jako pacienti, kteří spadají pod ostatní pojišťovny, tzn. po 4h  
od aplikace. FN Brno není možné kontaktovat prostřednictvím emailu. Tato 
situace je důsledkem napadení nemocnice hackerským útokem.
Ve FN Ostrava probíhá aplikace standardně.
            Václav Hradilek

Zdroj: Smáci
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péče

lidé se vzácným onemocněním se mají léčit ve specializovaných 
centrech 

PéČe

Takto komplexní zdravotní péči zkrát-
ka není možné kvalitně a efektivně 
poskytovat v lokálních ambulancích. 
Takový je ovšem současný stav pro 
velké množství pacientů se vzácným 
onemocněním. Je tedy třeba provést 
zásadní reorganizaci péče v této ob-
lasti tak, aby se specializovaná centra 
pro vzácná onemocnění stala páteří 

veškeré péče při vzácných onemoc-
něních.
Doporučení k vytvoření sítě specia-
lizovaných center pro vzácná one-
mocnění je obsaženo také v hlavním 
strategickém dokumentu z roku 2010, 
Národní strategii pro vzácná one-
mocnění, a také ve všech následují-
cích Národních plánech pro vzácná 
onemocnění. Prvních pět center bylo 
ustaveno už v roce 2012, ovšem jejich 
mandát nebyl v roce 2014 prodloužen. 
Z předpokladu, že péče při vzácných 
onemocněních má být poskytována 
ve specializovaných centrech, vychá-
zí ostatně i iniciativa Evropské komi-
se, díky níž před dvěma lety vznik-
ly Evropské referenční sítě (ERN).  

Panuje obecná shoda na tom, že vzácná onemocnění je zapotřebí léčit ve spe-
cializovaných centrech. Důvodů je několik. Především jde o kvalitu léčby. Lokál-
ní nebo regionální pracoviště nemohou mít pochopitelně dostatek zkušeností 
se vzácnými onemocněními. Nemohou znát odpovídající léčebné postupy ani 
aktuální klinická doporučení nebo mít dostatečně rozvinutou mezinárodní spo-
lupráci tak, aby byla schopna poskytovat péči na úrovni posledních poznatků 
u každé z více než šesti tisíc diagnóz. Dalším z důvodů pro centralizaci péče 
o pacienty se vzácným onemocněním je zajištění návaznosti na další speciali-
zace. Vzhledem k tomu, že tato onemocnění zasahují obvykle různé orgány, je 
zapotřebí úzké spolupráce mezi různými specializacemi. Centra by také měla 
být schopna poskytovat podpůrnou péči, fyzioterapeutické služby, psychosoci-
ální podporu a samozřejmě i paliativní péči.
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Do těchto sítí, které systematizují 
mezinárodní spolupráci při poskyto-
vání zdravotní péče, se v prvním kole  
zapojilo přes 900 specializovaných 
pracovišť napříč celou Evropou. Zapo-
jila se také některá česká pracoviště.  
V současné době máme zastoupení 
v 17 z 24 existujících sítí. Další pra-
coviště se přihlásila do druhého kola. 
Jde ovšem o paradoxní situaci – ERN 
předpokládají existenci sítě národních 
center pro vzácná onemocnění. Tato 
síť však zatím ustavena není. 
Na začátku loňského roku přistoupilo 
ministerstvo zdravotnictví k pozitiv-
nímu kroku. Vyhlásilo pilotní projekt, 
který má za cíl zmapovat poskytova-
nou péči a také související náklady, 
a výhledově pak připravit vznik sku-
tečné sítě specializovaných center 
pro vzácná onemocnění. Do pilotního 
projektu se zařadilo pět vybraných 
pracovišť a od té doby probíhá retro-
spektivní analýza poskytované péče 
a souvisejících nákladů. Až doběhne, 
bude zřejmé, jak dnes probíhá léčba 
na těchto pracovištích a kolik stojí. To 
je ovšem jen začátek. Pilotní projekt 
zatím neřeší to hlavní: jak by měla 
péče vypadat do budoucna, aby od-
povídala současným poznatkům, ani 
kolik taková péče bude stát a jak bude 
hrazena.
Je přitom zapotřebí začít intenziv-
ně řešit nejen otázku pokrytí všech 
vzácných onemocnění tak, aby pro 
každého pacienta se vzácným one-
mocněním existovalo centrum, kde 

mu budou schopni poskytnout péči 
na úrovni současných poznatků  
a s návazností na další specializace  
a podpůrné služby. Odpovídající 
model máme – strukturu ERN a její 
kritéria specializace, v níž se do dia-
gnostických skupin shlukují jednot-
livá onemocnění, je možné docela  
dobře převzít a aplikovat na česká 
pracoviště. 
Další a možná ještě složitější otázkou 
je, jak zajistit, aby se k centrové péči 
dostali všichni vzácní pacienti. Pokud 
budeme vycházet ze současného sta-
vu, kdy pro některé diagnózy existu-
jí specializovaná pracoviště (ovšem 
bez zvláštního statusu), mělo by dojít 
ke značnému navýšení kapacit těchto 
pracovišť. Ani v současné situaci totiž 
nejsou schopna poskytovat péči pro 
veškeré pacienty s danou diagnózou. 
Je tedy třeba začít pracovat na tom, 
aby se kapacita center zvýšila, pří-
padně bude-li to možné, v některých 
věcech se péče delegovala na jiná 
pracoviště pod vedením centra pro 
danou skupinu vzácných onemocnění.
Problematiku center pro vzácná one-
mocnění řešíme v ČR už více než 
deset let. Po počátečních úspěších 
v letech 2012–2014 nastala dlouhá 
doba stagnace. Dnes se zdá, že se 
opět hýbou ledy. Vyhlášení pilotního 
projektu i opakovaná vyjádření mini-
sterstva zdravotnictví ukazují, že se 
tématu dostává znovu pozornosti. 
Cesta k realizaci sítě center pro vzác-
ná onemocnění, která by byla schop-
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na zajistit kvalitní péči pro všechny  
pacienty se všemi vzácnými dia-
gnózami, se ovšem jeví ještě velice 
dlouhá. Podle našeho názoru by bylo 
zapotřebí věnovat tomuto problému 
větší pozornost a alokovat na jeho 
řešení odpovídající zdroje, ať už jde  
o část administrativní, kam by mělo 
vložit odpovídající kapacity především 
ministerstvo zdravotnictví, anebo  
o část praktickou, kde by měly  
uvolnit kapacity jak nemocnice, tak 
zdravotní pojišťovny.
Může se zdát, že jde o marginál-
ní otázku a že každý pacient včet-
ně těch se vzácným onemocněním 
nějakou péči nakonec najde. Jenže  
u vzácných onemocnění, která jsou 
z 95 procent nevyléčitelná, je právě 
kvalita péče tím jediným, co dokáže 
pacientům efektivně pomáhat: udržo-

vat a zlepšovat jejich kvalitu života  
a prodlužovat jejich dožití.
Při posuzování naléhavosti řešení 
problematiky centrové péče je také 
zapotřebí vzít v potaz fakt, že pacien-
tům běží čas rychleji než těm, kteří se 
starají o nastavení systému zdravot-
nictví. Ovšem deset let je dlouhá doba 
pro každého. (René Břečťan)

Zdroj: Tribune.cz

Jak kontrolovat pacientův dech. Pohled lékaře a pohled  
fyzioterapeuta

Pohybová léčba u pacientů s plicním onemocněním zvyšuje toleranci k zátěži, 
jedná se tedy především o silový a vytrvalostní trénink zaměřený na dýchací 
svaly a celkovou výkonnost.
Poslední říjnový víkend se do Olomouce sjely stovky českých i slovenských 
plicních lékařů, aby v rámci jednadvacátého kongresu České pneumologické  
a ftizeologické společnosti ČLS JEP a Slovenské pneumologické a ftizeolo-
gické společnosti diskutovali novinky v léčbě a rehabilitaci pacientů s plicním 
onemocněním.
Právě dechová rehabilitace jako důležitá součást léčebného procesu byla  
tématem jednoho z odborných bloků – pohledy na věc si vyměnili lékař  
a fyzioterapeutka.
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POtRuBí VERSuS PuMPA

„My lékaři máme tendenci zajímat se 
především o funkčnost dýchacích tru-
bic, nebo řekněme ‚potrubí‘. K jejímu 
ovlivnění máme škálu farmakoterape-
utických možností, případně kontrolu-
jeme inhalační techniku nemocných. 
Měli bychom se ale zajímat i o funk-
ci dechové ‚pumpy‘, což mimo jiné 
znamená věnovat pozornost decho-
vé rehabilitaci,“ konstatoval v úvodu 
své přednášky doc. MUDr. Milan Teřl, 
Ph.D., z Kliniky pneumologie a ftizeo-
logie FN v Plzni. Připomněl, že člověk 
denně provede přibližně 20 000 de-
chových exkurzí, které jsou často vel-
mi technicky špatné nebo na ně jedi-
nec nemá sílu. Dechová rehabilitace 
by se tak podle doc. Teřla měla zamě-
řovat jak na techniku dechové pumpy 
(tzv. respirační fyzioterapie), tak na 
sílu dechové pumpy, která umožňuje 
organismu adaptaci na zátěž (pohy-
bová terapie). Respirační fyzioterapie 
má za cíl optimalizovat dechový vzor 
a jako taková má nenahraditelnou po-
zici v léčebných opatřeních. Zahrnu-
je aktivní a pasivní dechová cvičení, 
nácvik správného držení těla a brá-
ničního dýchání, techniky rozvíjení 
hrudníku a retní brzdy a další postu-
py související s hygienou dýchacích 
cest. „Už třeba nácvik dýchání nosem 
místo dýchání ústy může vést k vý-
znamnému zlepšení dechové hygieny 
u astmatiků. Správné, tedy rovné dr-
žení těla zase upravuje ortostatickou 
funkci bránice,“ vyjmenoval doc. Teřl.

Pohybová léčba zvyšuje toleranci  
k zátěži, jedná se tedy především  
o silový a vytrvalostní trénink zaměře-
ný na dýchací svaly (např. pomocí plic-
ního trenažéru Treshhold IMT a PEP)  
a celkovou výkonnost (chůze, roto-
ped, chůze ve volné přírodě).

Rolí lékaře je provést u pacientů před 
respirační fyzioterapií potřebná vyšet-
ření, a to aspekcí (technika dýchání 
nosem, brániční dýchání, retní brzda) 
a také pomocí funkčního vyšetření 
(spirometrie, cílená vyšetření malých 
dýchacích cest při astmatu a CHOPN, 
saturace krve kyslíkem atd.). „U po-
hybové léčby je nezbytné změření 
síly dýchacích svalů, neboť síla svalů 
bývá u dlouhodobě léčených pacientů 
většinou špatná,“ uvedl doc. Teřl a do-
dal, že k posouzení tolerance zátěže 
je vhodný též jednoduchý a dostupný 
šestiminutový test chůzí nebo spiroer-
gometrie. „Po zavedení nových léků 
do farmakoterapie astmatu a CHOPN 
se v řadě studií pohybuje zlepšení 
funkce plic v průměru o několik desí-
tek, vzácně jednu až dvě stovky mi-
lilitrů. V kontextu s těmito výsledky 
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respirační fyzioterapie zlepšuje de-
chový vzor a v řadě případů dokáže 
násobně vylepšit parametr FEV1, má 
schopnost minimalizovat dynamic-
kou hyperinflaci a zlepšit toleranci 
zátěže,“ shrnul doc. Teřl. Dále pozna-
menal, že je třeba mít na paměti, že 
každá jednotlivá fraktura obratle vede 
k poklesu vitální kapacity (FEV1)  
o sedm procent, ale na destruování 
páteře se podílí také fyzická inakti-
vita a dlouhodobá léčba kortikoidy. 
Obezita je zase spojena se zvýšením 
bronchiální hyperreaktivity a snížením 
efektu inhalačních kortikoidů a nedo-
statek hlubokých nádechů zvyšuje 
tendenci hladké svaloviny průdušek 
k bronchokonstrikci. Pohybový tré-
nink pomáhá tyto problémy řešit tím, 
že vede ke zvýšení kardiopulmonální 
zdatnosti, a tím i tolerance námahy, 
a často i k redukci hmotnosti, čímž  
v důsledku umožňuje redukovat far-
makoterapii.

BEZ SPRáVNéhO VýDEChu  
NElZE SPRáVNě iNhAlOVAt

Doc. Mgr. Kateřina Neumannová, 
Ph.D., Katedra fyzioterapie, Fakulta 
tělesné kultury, Univerzita Palacké-
ho Olomouc, zdůraznila, že zkuše-
ný fyzioterapeut může po správném  
a včasném vyšetření pacientovi jeho 
dechovou pumpu v řadě případů 
zpátky aktivovat. „Často se v praxi 
vyšetřuje jen stav tkání a dýchacích 
trubic a zapomíná se na pohybovou 

složku dýchání. Při její dysfunkci  
však nemocní nikdy nezvládnou 
správně dýchat, i když mají dýcha-
cí trubice v perfektním stavu,“ řekla  
doc. Neumannová.

Vyšetření fyzioterapeutem pomocí 
aspekce probíhá u svlečeného stojí-
cího a napřímeného pacienta tak, aby 
bránice byla klenutá a nikoli oploštělá. 
Při špatném stoji bránice neplní ani 
dechovou, ani stabilizační funkci, pro-
to pacienty bolí záda a špatně se jim 
dýchá, případně je nejprve bolí záda 
a špatné dýchání se objeví později 
jako důsledek fyzické inaktivity kvů-
li bolesti zad. Palpací se následně 
zjišťuje stav tkání (palpace kostální-
ho úponu, bránice a klaviopektorální 
fascie). „Oblast bránice a klaviopek-
torální fascie bývají často stažené, 
obtížně prohmatné, pacientův dech 
je uvězněn jako ve svěrací kazajce,“ 
popsala doc. Neumannová. Dalším 
vyšetřením je rozvíjení hrudníku po-
mocí centimetru. Pro lepší představu 
o pohybu hrudníku je možné měřit ve 
čtyřech etážích – v úrovni axil, v úrov-

péče
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ni čtvrtého mezižebří, v úrovni špičky 
processus xiphoideus a v polovině 
vzdálenosti processus xiphoideus  
a umbilicus. Výsledek se získává tak, 
že se od sebe odečtou hodnoty po 
nádechu a po výdechu. Není žádou-
cí nedostatečné rozvíjení hrudníku, 
ale ani hypermobilita hrudníku, která 
může pacientovi způsobovat značné 
obtíže, nejčastěji bolesti v meziže-
berních prostorech a hyperventilaci.  
Další problém představuje tzv. para-
doxní dýchání, které vede k dušnosti.

„Pacienti mají často ochablé náde-
chové svaly, a proto ani inhalační 
léčba nemůže být dostatečně efek-
tivní. Vyšetření dýchacích svalů je 
proto velice důležité a mělo by být 
vždy provedeno,“ zdůraznila dále  
doc. Neumannová. Také se podle  
jejího názoru málo vyšetřuje spiro-
metrie vleže, jejíž pomocí lze při stíž-
nostech pacienta na obtížné dýchání 
vleže odhalit dysfunkci bránice. Dů-
ležitým vyšetřením je zhodnocení 
stabilizační funkce bránice (brániční 
test, test trojflexe) – ukáže, zda brá-
nice dokáže stabilizovat trup a držet 
jej vzpřímeně. Souhra stabilizační  
a dechové funkce bránice je nezbyt-
ným předpokladem správného decho-
vého vzoru. Pokud k ní nedochází, 
pacient je dušný a často jej navíc bolí 
záda. Pro plný nádech a správnou 
funkci bránice je důležitý i vzpřímený 
sed, proto se dechové obtíže vyskytu-
jí u pacientů s kyfoskoliózami a jinými 
deformitami.

„Fyzioterapii lze dobře využít pro pod-
poru optimálního dechového vzoru na 
základě prostého faktu, že dýchání 
lze ovlivnit vůlí. Pacienty učíme eli-
minovat funkční hyperinflaci plic – to 
znamená, že víc nadechují a méně 
vydechují. Nacvičujeme, aby výdech 
byl alespoň o něco delší než nádech. 
Toto cvičení může během dne vědo-
mě provozovat každý z nás. Už pat-
náct takových nádechů a výdechů je 
prospěšných pro správnou funkci brá-
nice,“ doporučila doc. Neumannová. 
K nácviku lze využít řadu trenažérů 
včetně zpětnovazebných, cvičení na 
zlepšení rozvíjení hrudníku, decho-
vou gymnastiku, brániční dýchání, 
výdech přes sešpulené rty atd. Pokud 
jsou dýchací cesty zahleněné, je tře-
ba je uvolnit pomocí drenážní techni-
ky s pomůckami nebo bez pomůcek. 
Aktivaci dýchacích svalů lze provádět 
pomocí nádechových a výdechových 
trenažérů. Optimální dechový vzor je 
podle doc. Neumannové třeba kon-
trolovat nejen vleže na zádech nebo 
vsedě, ale i při pohybových aktivitách 
vestoje a při chůzi. „Distribuce inha-
lačních léků není vždy dobrá, čas-
to proto, že pacient dýchá špatně.  
Mějme na paměti, že dokud se paci-
ent nenaučí dobře vydechnout, nikdy  
nebude inhalovat správně. Cílem 
naší intervence je, aby pacient ne-
vnímal svůj dech při žádné aktivitě – 
práci, spaní nebo pohybu,“ uzavřela  
doc. Neumannová.

Zdroj: Medical Tribune
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Význam genetického testování

Jednatřicetiletá Kelly Berger z Cincinnati strávila většinu svého života honbou 
za diagnózou. Když jí byly 3 roky, všimli si její rodiče, že i když dosahovala 
vývojových pokroků typických pro její věk, dělala to dost neobvykle. Například 
když chtěla vstát, odtlačila se od stehen rukama a do schodů se raději plazila, 
než aby po nich stoupala. Rodiče ji vzali k neurologovi a po krevních odběrech, 
elektromyografii (EMG) a svalové biopsii u ní byla stanovena diagnóza spinální 
svalové atrofie (SMA) 3. typu. To bylo na počátku 90. let, kdy existovalo 
povědomí jen o menším počtu neurosvalových onemocnění.

lepší testování umožní u více lidí stanovit diagnózu, která otvírá 
dveře k léčbě a výzkumu

napsala Donna Albrecht | čtvrtek 16. ledna 2020
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„A teď se přeneseme do doby, kdy 
mi bylo asi patnáct,“ vzpomíná Kelly. 
„Udělali mi další krevní testy a jiný 
neurolog došel k závěru, že z mých 
testů vyplývá, že nemám mutaci genu 
SMA. Dospěli ke kongenitální svalové 
dystrofii [CMD] nedefinovaného typu. 
Byla jsem kategorií sama pro sebe. To 
je docela cool, když se nad tím zamy-
slíte.“
Ale Kelly a její neurolog své pátrání 
po přesné diagnóze nemínili vzdát. 
Konečně v roce 2017 genetické testy 
provedené pomocí vzorků krve a bio-
psie kůže ukázaly, že má vzácný typ 
CMD, kolagen VI A1 intron 11.

hlEDáNí ODPOVěDí
Boj o získání přesné diagnózy je u lidí 
s neurosvalovým onemocněním běž-
ná věc. V průzkumu provedeném u 
více než 3 000 osob s neurosvalovým 
onemocněním nebo u jejich rodin-
ných příslušníků americká Asociace  

muskulárních dystrofiků (MDA)  
zjistila, že u 25 % z nich nebyla je-
jich diagnóza potvrzena genetickým  
testem.
Geneticky potvrzená diagnóza je  
důležitá, protože může vést k lepší 
léčbě a otvírá dveře k účasti na klinic-
kých hodnoceních a dalším výzkumu  
zaměřeném na léčbu a terapie.
Genetické testování se používá ne-
jen pro potvrzení diagnózy, ale může 
také pomoci predikovat, jak bude one-
mocnění postupovat, a poskytnout lé-
kařům zásadní informace, aby mohli 
léčbu upravit na míru konkrétnímu 
onemocnění.
„Nedávno jsme měli případ pacienta, 
který navštěvoval svého neurologa 
mnoho let, aniž by měl jasně stano-
venou diagnózu,“ říká molekulární 
genetička Madhuri Hegde, Ph.D.,  
FACMG, profesorka na Emory  
University School of Medicine a vice-
prezidentka a hlavní vědecká pracov-
nice v PerkinElmer Genomics. „Když 
nám poslali vzorek na genetické tes-
tování, neurolog měl v plánu provést 
svalovou biopsii, která může být bo-
lestivá. Dokázali jsme najít onemoc-
nění způsobující změnu v genu GAA, 
která může vést k adultní formě Pom-
peho nemoci, a invazivní zákrok tak 
nebyl třeba.“ Tato genetická diagnó-
za také umožnila pacientovi zahájit 
substituční enzymovou léčbu, což je 
v současné době nejúčinnější léčba 
Pompeho nemoci.

Kelly Berger
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POKROKy V gENEtiCKéM  
tEStOVáNí
Genetické testování je rok od roku  
dostupnější a přesnější. Tato skuteč-
nost je dána jak vědeckými objevy  
v oblasti nervosvalových onemocně-
ní, tak pokroky v technologii testo-
vání.
Genetické testy hledají konkrétní ge-
nové mutace, u nichž je známo, že 
jsou spojeny s konkrétními onemoc-
něními. Byly identifikovány genové 
mutace způsobující pouhý zlomek  
z mnoha nervosvalových onemoc-
nění, jež známe. Ale vědci pokračují 
ve své snaze najít a identifikovat více 
genových mutací způsobujících one-
mocnění. S každým objevem se mož-
nosti genetického testování rozšiřují.
Zároveň se neustále vylepšuje tech-
nologie testování. „Před mnoha lety 
jsme dokázali při jednom testovat 
pouze jeden gen,“ říká Kristin Engel-
stad, MS, CGC, genetická poradkyně 
na Columbia University. „S postupu-
jícím vývojem technologií jsme měli 
k dispozici testy, které toho dokázaly 
pokrýt více. Když ke mně nyní přijde 
pacient se svalovou slabostí, doká-
žu otestovat sekvenování u 70–100 
genů.“
Vedle toho, že panely testů dokážou 
najít genové mutace, mohou některé 
z nich také vyhodnotit, jak bude paci-
ent reagovat na konkrétní léčbu.

KDE ZAČít
Pokud zvažujete genetické testování, 
začněte tím, že se poradíte se svým 
lékařem a genetickým poradcem. Tito 
odborníci posoudí Vaše symptomy  
a rodinnou anamnézu a určí, které 
testy by bylo vhodné provést.
Většina genetických testů se provádí 
na vzorku krve nebo stěru z vnitřní 
strany tváře, který se zasílá do labora-
toře na testování. Jakmile dorazí vý-
sledky, lékař a genetický poradce se  
s Vámi o ně podělí a poradí Vám 
vhodnou léčbu nebo klinická hodno-
cení.
Někteří pacienti váhají, zda podstu-
povat genetické testy, pokud je jejich 
nemoc nevyléčitelná. Ale v době, kdy 
věda rychle postupuje kupředu v ob-
lasti cílených genových terapií, je 
smysluplné mít geneticky potvrzenou 
diagnózu, aby byl člověk připraven, 
jakmile se objeví nová léčba.
Přesná diagnóza může mít také po-
zitivní dopad na další oblasti života. 
Například si Vy a Vaše rodina bude-
te moci plánovat budoucnost s vědo-
mím, jak bude Vaše nemoc potenciál-
ně dál postupovat. Můžete se rovněž 
začlenit do sociální sítě lidí, kteří sdí-
lejí stejnou diagnózu.

NAJít ODPOVěď NA OtáZKu
Jakmile si Kelly vyslechla svoji gene-
ticky potvrzenou diagnózu, zapojila se 
do klinického hodnocení. Doufá, že 
může pomoci posunout výzkum vpřed 
a objevit léčbu pro její nemoc.
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A má to pro ni ještě jeden přínos, kte-
rý je méně hmatatelný, ale neméně 
důležitý. „Konečně mám odpověď na 
otázku, která se přede mnou vznášela 
celý můj život,“ říká Kelly. „Ano, je to 
jenom název a nějaká čísla; v koneč-
ném důsledku mě to nijak nedefinuje. 
Ale mám pocit, že se kruh konečně 
uzavřel po té dlouhé době, kdy jsem 
netušila nic.“

Donna Albrecht je autorkou zdravot-
ních publikací žijící v San Franciscu.

PRVNí KROK K tEStOVáNí
Pokud máte zájem o genetické testo-
vání, poraďte se s týmem odborníků  
v Centru péče MDA.

KDO JE gENEtiCKý PORADCE?
Genetičtí poradci jsou zdravotničtí 
pracovníci, kteří mají vyšší vzdělání 
v oblasti lékařské genetiky a pora-
denství. Jejich úlohou je vést a pod-
porovat pacienty a jejich rodiny, které 
pátrají po informacích o genetických 
onemocněních.
V Centrech péče MDA jsou genetičtí 
poradci často součástí multidiscipli-
nárních týmů odborníků. Váš lékař 
vás může odkázat na genetického 
poradce před genetickým testováním 
nebo po něm.
Jennifer Roggenbuck, genetická po-
radkyně a docentka na Ohio State 
University Wexner Medical Center, 

popisuje, že když se setká s pacien-
tem, ptá se nejprve na jeho rodinnou 
a zdravotní anamnézu. Pomocí této 
anamnézy se může zaměřit na obavy 
spojené s onemocněními, která mo-
hou být v rodině dědičná, a může do-
poručit konkrétní genetické testy.
„Je důležité, aby pacienti a kliničtí pra-
covníci porozuměli tomu, jaké mohou 
být možné výsledky předtím, než se 
začne s testováním,“ říká Jennifer.
Po genetickém testování může paci-
entům a jejich rodinám pomoci poro-
zumět výsledkům testu a poskytnout 
jim emocionální podporu na jejich dal-
ší cestě.

Jennifer Roggenbuck
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Můj doktor mi oznámil diagnózu.  
Proč bych měl/a podstoupit  
genetický test?
Genetické testování může zvýšit 
přesnost klinické diagnózy tím, 
že označí mutaci, která u daného 
pacienta způsobuje onemocně-
ní. Díky tomu může být pacient 
způsobilý pro některé druhy léčby 
nebo léčiv a pro klinická hodnocení  
a zároveň bude mít lepší povědo-
mí o tom, jak bude nemoc postu-
povat.

Můžu si objednat sadu pro  
genetické testování na inter-
netu?
Na trhu je spousta sad pro testová-
ní DNA, které mají údajně odhalit 
vaše předky nebo poskytnout in-
formace o zdravotním stavu. Volně 
prodejné sady pro genetické testo-
vání se však svou přesností nemo-
hou vyrovnat testům objednaným  
v klinickém kontextu a nenabíze-
jí klinickou pomoc a poradenství, 
které tým odborníků poskytuje spo-
lu s výsledky testu.

už jsem absolvoval/a genetický 
test. Potřebuji další?
Genetické testování se rychle roz-
víjí. Pokud byl váš předchozí test 
negativní nebo neprůkazný, žádejte  
o nové testování. Pokud zvažujete 
cílenou genovou terapii, zeptejte 
se, jestli je třeba test zopakovat.

Je genetické testování drahé?
Genetické testování je stále do-
stupnější. Výzkumné centrum MDA 
Vám může pomoci najít zdroje pro 
genetické testování. Zavolejte nám 
na 833-ASK-MDA1.

Pokud mám diagnózu já, měla by 
se nechat otestovat moje rodina?
Poraďte se se svým genetickým po-
radcem o tom, kdo by ve vaší rodině 
měl být testován, podle toho, jakého 
typu je vaše nemoc a u koho dal-
šího se projevují příznaky. Příbuzní 
mohou mít zájem o genetické testo-
vání, aby zjistili, zda jsou přenašeči. 
U přenašečů existuje riziko, že bu-
dou mít děti se stejným genetickým 
onemocněním.

DOBRé OtáZKy
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Dobrý začátek: novorozenecký screening

Včasná diagnóza a léčba nervosva-
lových onemocnění, která je možné 
léčit, je zásadní, protože tyto nemoci 
jsou progresivní a v mnoha případech 
smrtelné. Spinální svalová atrofie 
(SMA) je například přední genetickou 
příčinou úmrtí u batolat. Zatímco jen 
před několika málo lety neexistovaly 
pro SMA žádné chorobu modifikující 

terapie, je dnes na trhu řada možnos-
tí, které zachraňují život.

Vzhledem k těmto pokrokům můžeme 
batolatům pomáhat s některými ner-
vosvalovými onemocněními dříve než 
kdy předtím pomocí programu veřej-
ného zdravotnictví nazvaného novo-
rozenecký screening (NBS).

tento program veřejného zdravotnictví umožňuje včasnou léčbu 
dětí, které se narodí s nervosvalovými onemocněními.

napsala Donna Albrecht | pátek 17. ledna 2020
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„Novorozenecký screening je jed-
ním z nejdůležitějších a nejpřínos-
nějších programů veřejného zdra-
votnictví ve Spojených státech,“ říká  
R. Rodney Howell, MD, býva-
lý předseda představenstva MDA  
a profesor pediatrie a emeritní vedou-
cí katedry pediatrie na Miller School 
of Medicine na University of Miami. 
„Program od svého počátku zachránil 
a zlepšil život tisícům dětí. Jeho ne-
ustálé rozšiřování umožní screening 
zaměřený na více nervosvalových 
onemocnění, jako je Duchennova 
svalová dystrofie [DMD], což bude 
přínosem pro mnohem více rodin, kte-
rým se bude dostávat péče, jakou je-
jich děti potřebují, už od prvního dne. 
To je mimořádně důležité, protože  
v mnoha případech progresivních  
degenerativních onemocnění platí, co 
je ztraceno, není možné obnovit.“

Níže jsou uvedeny informace o pro-
gramu novorozeneckého screenin-
gu, jeho aktuálním vývoji a o tom, jak  
pomáhá rodinám, které spolupra-
cují s MDA (americká Asociace  
muskulárních dystrofiků).

CO JE NOVOROZENECKý  
SCREENiNg?
V současné době může být u no-
vorozenců ve Spojených státech 
prováděn screening na více než  
30 onemocnění, na něž existuje léčba. 
Stačí jednoduchý krevní test, aby bylo 
možné zjistit, zda má dítě genetické, 

metabolické, krevní nebo jiné poru-
chy, které nejsou zjevné ihned po po-
rodu. Test se provádí odběrem malé-
ho vzorku krve novorozence, obvykle  
z paty.

CO MůžE NOVOROZENECKý 
SCREENiNg ZMěNit?
Americký Úřad pro potraviny a léčiva 
(FDA) schválil velmi nadějné nové 
terapie – a mnoho dalších se v sou-
časné době posuzuje nebo bude brzy 
postoupeno k posouzení.

V květnu 2019 FDA schválila lék  
Zolgensma, první genetickou substi-
tuční terapii pro nervosvalové one-
mocnění. Zolgensma je jednorázová 
terapie pro děti mladší 2 let. Lék je 
zaměřen na genetickou příčinu SMA 
- dodává gen regulující přežití moto-
rických neuronů (SMN), který při SMA 
chybí nebo je zmutovaný, a tím pro-
gresi onemocnění zastaví.

Před lékem Zolgensma byl v roce 
2016 schválen nusinersen (Spinraza), 
první povolená terapie SMA  
u batolat, dětí a dospělých. Tento lék 
je koncipován tak, aby léčil genetic-
kou příčinu SMA, což znamená, že 
může účinně zpomalit, zastavit a pří-
padně zvrátit příznaky SMA. V srpnu 
2019 společnost Biogen oznámila po-
zitivní výsledky z dlouhodobé studie 
batolat s SMA, kterým byla léčba po-
dána předtím, než se u nich projevily 
příznaky.

vÝZkUM
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V rámci jiného velmi slibného vývo-
je schválil FDA v prosinci 2019 ve 
zrychleném procesu léčivo golodirsen  
(Vyondys 53) pro léčbu DMD u paci-
entů, u nichž lze přeskočit exon 53. 
Jedná se o druhé chorobu modifikující 
léčivo umožňující přeskočit exon pro 
léčbu DMD poté, co byl v roce 2016 
schválen eteplirsen (Exondys 51).  
Tato léčiva jsou koncipována tak,  
aby léčila různé podmnožiny jedinců s 
DMD a mohla zpomalit progresi one-
mocnění.

Aby mohly mít tyto terapie maximální 
účinek, musí být nasazeny dříve, než 
dojde ke zničení stávajících buněk  
a svalů. NBS identifikuje kojence na-
rozené s těmito onemocněními ještě 
dříve, než se projeví příznaky, takže 
mohou být léčeni v rané fázi života. 
Tato včasná léčba zachraňuje životy  
a dramaticky zlepšuje výstupy v ob-
lasti zdraví.

KDO uRČuJE, NA JAKOu  
NEMOC BuDE u NOVOROZENCů 
PROBíhAt SCREENiNg?
Federální Poradní výbor pro dědičná 
onemocnění u novorozenců a dětí 
(ACHDNC) sestávající z klinických 
pracovníků, výzkumníků, odborníků 
na veřejné zdraví, obhájců pacientů, 
odborníků na konkrétní onemocnění  
a vedoucích pracovníků pro novoroze-
necký screening zkoumá data a důka-
zy ohledně všech nemocí, které jsou 
předloženy k posouzení. Dr. Howell 

byl zakládajícím předsedou tohoto  
výboru. ACHDNC uděluje formální  
doporučení ohledně toho, zda by 
měla být konkrétní nemoc přidá-
na do Doporučeného jednotného  
screeningového panelu (RUSP),  
což je seznam onemocnění, která 
ACHDNC doporučuje u novorozenců 
v rámci screeningu testovat.

Vzhledem k tomu, že novorozenec-
ký screening je program veřejného 
zdravotnictví, který spadá pod jednot-
livé státy, závisí konečné rozhodnutí 
ohledně toho, zda provádět testy na 
konkrétní nemoc, na daném státu.

JAKá PRAViDlA NEBO KRitéRiA 
MuSí NEMOC SPlňOVAt, ABy 
BylA PřiDáNA DO SEZNAMu 
RuSP?
Ne každá nemoc splňuje kritéria 
potřebná pro přidání do seznamu.  
I když výbor při rozhodování o přidá-
ní nemoci do seznamu zvažuje celou 
řadu faktorů, mezi hlavní faktory patří  
následující:

• Nemoc musí být velmi vážná. 

•  Nemoc musí být identifikovatelná  
u novorozence pomocí spolehlivé-
ho testu, který je vhodný pro použití  
u každého novorozence v zemi.

•  Musí existovat léčba, která může být 
prospěšná pro malé děti, které ne-
moc postihne, nebo je může vyléčit.

vÝZkUM
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KtERá NERVOSVAlOVá ONE-
MOCNěNí JSOu NA SEZNAMu 
RuSP?
V tuto chvíli jsou to Pompeho nemoc 
a SMA.

Pro informace o nemocech testova-
ných v jednotlivých státech navštivte 
babysfirsttest.org/newborn-scree-
ning/states.

NěKtERé Státy NEPROVáDěJí 
SCREENiNg NA ONEMOCNěNí 
ZAhRNutá V SEZNAMu RuSP. 
PROČ NE?
Často předpokládáme, že pokud je 
nemoc přidána na seznam RUSP, 
začnou státy novorozence na přítom-
nost onemocnění okamžitě testovat. 
Každý stát však musí podniknout kon-
krétní kroky, aby nemoc mohl přidat 
do svého vlastního screeningového 
panelu. Tato fáze implementace může 
být komplikovaná a drahá a může  
trvat velmi dlouho.

I když se státy seznamem RUSP ve 
velké míře řídí, odbor veřejného zdra-
votnictví každého státu rozhodne, 
zda nemoc zahrne do svého scree-
ningového panelu pro novorozence 
s ohledem na faktory, jako jsou ná-
klady pro daňové poplatníky a státní 
veřejné zdravotnické laboratoře nebo 
kapacita lékařů. Když se stát rozhod-
ne nemoc do svého screeningového 
panelu zahrnout, často stojí spoustu 
času a nákladů získat nové vybavení 

do laboratoří a vybudovat nový scree-
ningový program.

Pokud váš stát neprovádí screening 
novorozenců na Pompeho nemoc 
nebo SMA a vy nebo někdo, kdo může 
být přenašečem, otěhotníte, poraďte 
se s genetickým poradcem ohledně 
objednání screeningu. Genetičtí po-
radci mohou být k dispozici ve vašem 
Centru péče MDA, nebo můžete za-
volat do Centra zdrojů MDA na číslo  
833-ASK-MDA1 a požádat o kontakty 
ohledně genetického poradenství.

JAKá JE ROlE MDA V OBlASti  
ROZšiřOVáNí 
NOVOROZENECKéhO 
SCREENiNgu PRO 
NERVOSVAlOVá ONEMOCNěNí?
Z velké části díky práci advokátů MDA 
po celé zemi schválila americká Sně-
movna reprezentantů v roce 2019 zá-
kon o opakované autorizaci programu 
Screening novorozenců zachraňuje 
životy. Tento zákon opětovně autori-
zuje národní program NBS na dalších 
pět let a poskytuje více financí, které 
umožní více státům provádět scree-
ning na Pompeho nemoc a SMA.

V současné době MDA pracuje na tom,  
aby byl na seznam RUSP přidán 
screening DMD. Pro novorozen-
ce s DMD je toto vyšetření zásadní.  
Jen tak mohou být včas diagnostiková-
ni a může se jim dostat péče, která jim 
změní, nebo dokonce zachrání život.

vÝZkUM
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Vedle toho výzkumníci podporovaní 
MDA každý den pracují na vyvíjení 
léčby, aby se mohla další nervosvalo-
vá onemocnění potenciálně dostat na 
seznam RUSP.

PROČ tRVá tAK DlOuhO, NEž 
JE K DiSPOZiCi NOVá léČBA?
Koluje spousta příběhů o slibných 
výzkumech a „léčbě“ účinné u myší. 
Trvá však spoustu let a je třeba 
spousta práce, než je možné pokro-
čit od objevení sloučeniny, která fun-
guje u myší, k podávání účinné léčby 
lidem. Není to ztracený čas; v tomto 
čase se výzkumníci snaží zajistit, aby 
nová léčba byla s co nejvyšší pravdě-
podobností účinná pro léčbu daného 
onemocnění a s co nejnižší pravděpo-
dobností působila škody.

JAKá JE ROlE MDA, JAKMilE 
NOVOROZENECKý SCREENiNg 
ODhAlí NERVOSVAlOVé  
ONEMOCNěNí?
Zapojení MDA do klinické péče o ba-
tolata identifikovaná na základě novo-
rozeneckého screeningu je klíčové. 
Jakmile je dnes odhaleno nervosva-
lové onemocnění, mohou Centra 
péče MDA po celých Spojených stá-
tech hrát významnou roli při potvrzení 
diagnózy, v léčbě a dalším sledování 
pacienta. Následná péče bude ve vět-
šině případů celoživotní a v některých 
situacích (například u Pompeho ne-
moci s pozdním nástupem) mohou být 
klinické příznaky značně opožděné.

Vzhledem k tomu, že se objevují vel-
mi slibné nové cílené genové terapie, 
jako je Zolgensma pro SMA a golo-
dirsen pro DMD, pracujeme na řadě 
iniciativ, abychom pomáhali rodinám  
v rámci MDA získávat přístup ke všem 
přínosům genetické medicíny, včetně 
vzdělávacích programů v Centrech 
péče MDA.

„V současné době dochází k explo-
zivnímu rozvoji výzkumu a poznatků,“ 
říká Dr. Howell. „Je mimořádně vzru-
šující být zrovna v tuto dobu u toho.“

Donna Albrecht je autorkou 
zdravotních publikací žijící  
v San Franciscu.

vÝZkUM
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Jak probíhá vývoj léků

Přemýšleli jste někdy nad tím,  
co všechno se musí stát, než vědec-
ká komunita a farmaceutický průmy-
sl vyvinou nový lék a dostanou ho  
na trh, aby ho lékaři mohli přede-
pisovat pro léčbu nervosvalových 
onemocnění? 

KOliK tO StOJí?  
JAK DlOuhO tO tRVá?
Odhady se různí, ale bezpečně může-
me říci, že z 10 000 experimentálních 
sloučenin se v průměru jedna dosta-
ne na poličky lékáren v podobě léku, 
a aby se tam dostala, bude to chtít 

Chce to spoustu času a úsilí, než se nový lék dostane z vědecké 
laboratoře na poličku v lékárně. tento proces je ve zkratce popsán 
níže.dětí, které se narodí s nervosvalovými onemocněními.

napsala AmyMadsen | úterý 6. listopadu 2018
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aspoň 10 let a víc než miliardu dolarů.
Čas a náklady jsou přímo spojeny  
s počtem kroků, které je v rámci  
vývoje léku třeba podniknout – všech-
ny tyto kroky pomáhají zajistit, aby 
léky, které se dostanou na trh, byly 
bezpečné a účinné.

KROK 1: OBJEV
Vědci nejprve musí identifikovat  
genetické změny, které nemoc  
způsobují, nebo jiné příčiny, aby vě-
děli, kde mají ve vývoji terapie za-
čít. Může se jednat o velmi dlouhý  
a komplikovaný proces, který napří-
klad zahrnuje zkoumání tkání pacien-
tů s onemocněním, vytvoření labora-
torních myší, které slouží jako model 
onemocnění, a identifikaci a ověření 
cílů, aby bylo možné sledovat, jak  
modulace těchto cílů mění průběh 
onemocnění.
Zatímco možnými kandidáty na vývoj 
léku mohou být tisíce nebo desetiti-
síce sloučenin, testování v rané fázi 
pomáhá vědcům určit, které z nich 
jsou nejslibnější a zaslouží si další 
zkoumání.
V procesu nazvaném optimalizace 
je každá sloučenina nebo série slou-
čenin testována, dokud výzkumníci 
nerozhodnou, že vybrali optimální 
sloučeninu – tu, která bude s nej-
vyšší pravděpodobností fungovat  
a s nejmenší pravděpodobností bude 
mít vedlejší účinky. Tato sloučenina je 
označována jako kandidát na vývoj.

KROK 2: PREKliNiCKý VýVOJ
V průběhu této fáze vědci na kandidá-
tovi na vývoj provádějí sérii testů pro 
hodnocení jeho účinnosti a toxicity 
(potenciálu způsobit závažné poško-
zení). Tyto testy zahrnují následující:

•  Zvířecí modely onemocnění, na 
nichž se hodnotí, zda lék dokáže po-
změnit průběh nemoci. Tyto studie 
poskytují první informace o tom, zda 
by lék mohl fungovat u lidí.

•  Studie absorpce, distribuce, meta-
bolismu a vylučování (ADME) hod-
notí stabilitu sloučeniny, co se děje, 
když se rozkládá, kam se v těle do-
stává a co se s ní děje, jakmile je  
v těle. Pokud sloučenina neuspěje 
ve studiích ADME, mohou se věd-
ci vrátit zpět do fáze optimalizace  
a snažit se najít jiného kandidáta  
pro vývoj.

•  Studie farmakokinetiky a farmako-
dynamiky zkoumají, co se s lékem 
děje po podání, a pomáhají stano-
vit, kolik léku by mělo být podáváno 
(dávkování) a jak často. Tyto studie 
jsou typicky prováděny na zvířecích 
modelech a existují výpočty, které 
predikují, jak převést množství léku 
podávané zvířeti na množství, které 
má být podáváno člověku.

•  V rámci toxikologických studií se 
vědci snaží stanovit maximální 
dávku, která je toxická, a určit, jak 
velké dávky mohou podávat lidem. 
V některých případech nemusí být 

vÝZkUM



32

známky vedlejšího účinku rozpozná-
ny, dokud není lék podán pacientům, 
ale toxikologické studie jsou navrže-
ny tak, aby snížily pravděpodobnost, 
že k něčemu takovému dojde.

Výsledky těchto testů pomáhají věd-
cům stanovit, jak bude lék podáván, 
aby se dostal do konkrétní oblasti 
těla, kde je ho potřeba, a v jaké kon-
centraci. Na základě těchto testů mo-
hou vědci rovněž určit formulaci léku, 
tedy jeho složení. Vedle účinných lá-
tek může formulace zahrnovat složky, 
které umožňují vyrobit lék ve formě 
tablety, nebo naopak ve formě tekuti-
ny. Jiné složky pomáhají dopravit lék 
na správné místo v těle nebo usnad-
ňují jeho rozptýlení ve tkáních.
V preklinické fázi musí vědci prokázat, 
že pokaždé dokážou vytvořit stejnou 
léčivou látku, i když vyrábějí mnohem 
větší množství. Farmaceutické společ-
nosti musí dokázat, že pro výrobu léku 
mají obsáhlý protokol a že jsou schop-
ny vyrobit dostatečné množství jednot-
ného léčiva pro klinická hodnocení.

KROK 3: KliNiCKá hODNOCENí
Klinická hodnocení jsou experimen-
tální studie prováděné na lidech, aby 
se zjistilo, zda je potenciální léčivo 
bezpečné a účinné. Velký rozdíl oproti 
běžné zdravotní péči (včetně léků na 
předpis schválených americkým Úřa-
dem pro potraviny a léčiva, FDA) je v 
tom, že není přesně známo, jaký úči-
nek bude podání léku mít.

Klinická hodnocení mají tři fáze – od 
raných studií fáze 1 prováděných  
v malém rozsahu až po pozdní studie 
fáze 3 zahrnující velké množství sub-
jektů.
Když vědci stanovují průběh klinic-
ké studie, zváží, čeho chtějí u každé 
fáze klinického výzkumu dosáhnout, 
a zahájí proces Šetření nových léčiv 
(IND).
Primárním zájmem amerického Úřadu 
pro potraviny a léčiva (FDA) je chránit 
účastníky hodnocení. Úřad požaduje, 
aby vědci začali lék testovat po velmi 
malých dávkách a zkoumali jakékoliv 
známky toxicity, často u zdravých dob-
rovolníků místo u osob trpících danou 
nemocí, než přejdou k dávkám, které 
mohou být účinné.
FDA chce mít jistotu, že je hodnocení 
dobře navržené, tak, aby z něj o léku 

Za svoji práci na vývoji léku  
Spinraza Adrian Krainer nedávno 
převzal Cenu za průlom v přírod-
ních vědách za rok 2019.
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vyplynuly co nejužitečnější informace 
s minimálním rizikem pro účastníky.
Vědci vyvíjející lék musí u úřadu FDA 
podat přihlášku IND (Šetření nových 
léčiv) předtím, než zahájí klinický vý-
zkum. Tato přihláška obsahuje data 
vyplývající z výzkumů na zvířatech, 
údaje o toxicitě, výrobní informace, 
klinické protokoly, data z potenciál-
ního dřívějšího výzkumu na lidech  
a informace o výzkumnících.
Posudkový tým FDA má na posouze-
ní přihlášky 30 dnů. Může ji schválit 
a udělit souhlas se zahájením klinic-
kých hodnocení, nebo může výzkum 
pozdržet či zastavit, pokud se do-
mnívá, že by účastníci byli vystaveni 
nepřiměřenému nebo významnému 
riziku.
Vědci jsou odpovědní za to, aby po-
sudkový tým informovali o nových 
protokolech a o závažných vedlejších 
účincích zaznamenaných v průbě-
hu hodnocení. Tyto informace zajistí, 
aby tým FDA mohl hodnocení pečlivě 
sledovat a zaznamenávat známky ja-
kýchkoliv problémů. Po skončení hod-
nocení musí vědci předložit zprávy ze 
studií.
Tento proces pokračuje, dokud se 
vědci nerozhodnou ukončit klinická 
hodnocení nebo podat žádost o regis-
traci léku.
 
KROK 4: POSOuZENí  
ZE StRANy FDA
Pokud z klinických dat vyplývá, že 
lék je bezpečný a účinný pro své  

zamýšlené použití, podá farmaceu-
tická společnost žádost o registraci, 
aby jej mohla uvést na trh. Žádost  
o schválení nového léčiva (NDA)  
obsahuje o léku veškerá známá data 
a jejím cílem je dokázat jeho bezpeč-
nost a účinnost u zkoumané populace. 
Vedle klinických výsledků obsahuje 
také navrhované značení léku, aktu-
alizované zprávy o jeho bezpečnosti, 
informace o zneužívání drog, patentní 
informace, data ze studií provedených 
mimo území USA, informace o shodě 
s komisí pro institucionální kontrolu  
a návod k užívání.
Jakmile FDA žádost obdrží, posud-
kový tým rozhodne, zda je kompletní. 
Pokud kompletní není, může být za-
mítnuta. V případě, že je přijata, má 
posudkový tým šest až deset měsíců 
na to, aby rozhodl, zda lék schválí.
Žádost obvykle obsahuje dostatek 
informací, aby mohl FDA posoudit 
bezpečnost a účinnost léku. Někdy se 
však objeví otázky, které vyžadují dal-
ší zvážení. V takových případech se 
může FDA poradit s jedním ze svých 
poradních výborů, od něhož dostane 
nezávislé, odborné rady, a může také 
povolit veřejnosti, aby se k procesu 
vyjádřila.
V průběhu posuzování provádí posud-
kový tým úplnou analýzu přihlášky; in-
spektoři FDA cestují do míst, kde se 
uskutečnila klinická hodnocení, a pro-
vádějí zde rutinní inspekce, při nichž 
pátrají, zda nedošlo k vymýšlení, fal-
šování nebo zatajování dat; projekto-
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vý manažer pak všechny výsledky še-
tření a další dokumenty shromažďuje 
do „balíčku opatření“, což je oficiální 
záznam o posouzení ze strany FDA. 
Posudkový tým vydá doporučení  
a vysoký úředník FDA učiní rozhod-
nutí.
Předtím než může být léčivo schvá-
leno, je často třeba vyřešit některé 
problémy. FDA někdy vyžaduje, aby 
se vědci, kteří lék vyvíjejí, zaměřili na 
otázky vyplývající ze stávajících dat. 
V jiných případech FDA požaduje pro-
vedení dalších studií. V tuto chvíli se 
mohou vědci rozhodnout, zda budou 
v dalším vývoji pokračovat, nebo ne. 
Pokud s rozhodnutím FDA nesouhla-
sí, existují mechanismy, s jejichž po-
mocí je možné se formálně odvolat.
V případech, kdy FDA rozhodne, že 
lék se ukázal být bezpečným a účin-
ným pro své zamýšlené použití, musí 
přihlašovatel předložit a upřesnit in-
formace pro předepisování léku. Ten-
to proces se označuje jako „značení“. 
Značení přesně a objektivně popisuje 
podklady pro schválení a informace  
o tom, jak má být lék používán.

KROK 5: SChVálENí  
ZE StRANy FDA
I když může být lék v tuto chvíli uve-
den na trh, skutečné výsledky týkají-
cí se jeho bezpečnosti a účinnosti se 
zjistí až v průběhu jeho působení na 
trhu.
Může být frustrující vidět, že u léků, 
které mohou potenciálně zachraňovat 

životy, trvá hodnocení a schvalování 
tak dlouho, ale vývoj léčiv je kompliko-
vaný proces, při němž je třeba myslet 
především na bezpečnost a nejlepší 
zájmy všech zúčastněných.

SPiNRAZA: PříBěh V POZADí 
léKu, KtERý MěNí žiVOty
Adrian Krainer, Ph.D., profesor v St. 
Giles Foundation a vedoucí programu 
pro rakovinu a molekulární biologii  
v Cold Spring Harbor Laboratory  
v New Yorku, vedl výzkum, jehož cí-
lem byl vývoj léku Spinraza pro spi-
nální svalovou atrofii (SMA). Americ-
ká Asociace muskulárních dystrofiků 
(MDA) financovala podkladové práce 
v oblasti SMA a investovala skrze 
granty pro Adriana Krainera přibližně 
750 000 dolarů do rané fáze vývoje 
průlomového léku. Adrian Krainer se 
s námi podělí o příběh vývoje léku 
Spinraza.
Proces objevení, vývoje a schvalová-
ní léku Spinraza trval asi 12 let, když 
nepočítám dřívější podkladové práce 
týkající se štěpení RNA, antisense 
technologie, historie a mechanismů 
SMA, myších modelů, klinických opat-
ření a podobně.
V roce 2004 jsme začali spolupraco-
vat s firmou Ionis Pharmaceuticals 
na screeningu antisepse oligonuk-
leotidů posilujících správné štěpení 
SMN2. Následovala rozsáhlá fáze op-
timalizace, popis mechanismu účinku  
a podrobné testování na myších mo-
delech s SMA.
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Kandidáta na vývoj, který odpovídá 
léku Spinraza, jsme zveřejnili v roce 
2008. Firma Ionis následně prováděla 
pečlivé studie ADME a toxikologické 
studie včetně studií na subhumánních 
primátech a jako optimální způsob ap-
likace léku zvolila intratekální boluso-
vé podání (injekčně do mozkomíšního 
moku).
Po schválení přihlášky Šetření no-
vých léčiv (IND) byla v listopadu 2011 
podána první dávka člověku.
Pro pozdější klinická hodnocení se 
společnosti Ionis spojila se společ-
ností Biogen. Hodnocení probíhala 
asi pět let a nakonec FDA lék dne 23. 
prosince 2016 schválil. Do hodnoce-
ní se zapojily stovky pacientů s SMA  
a mnoho klinických center v řadě 
zemí.
Může to vypadat jako dlouhá doba, ale 
každé hodnocení musí být velmi přes-
ně navržené, je třeba získat souhlas 
regulatorních úřadů a jiných institucí 
a je nutné provést nábor vhodných 
pacientů, kteří se všichni nepřihlásí 
ve stejnou dobu. Pozdější fáze hod-
nocení musí počkat na dokončení  
a vyhodnocení dřívějších fází.
Celkově se jednalo o vysoce efektivní 
proces, pokud uvážíme, kolik nezná-
mých na začátku hodnocení bylo: Je 
možné SMA účinně léčit poté, co se 
nemoc objeví? Jaký typ nebo typy 
SMA budou na léčbu pravděpodob-
ně reagovat a jasně prokážou účinek 
léku? Kolik léku je třeba podávat a jak 
často, aby bylo dosaženo maximál-

ní účinnosti a zároveň bezpečnosti? 
Jaké by měly být primární parametry 
hodnocení a jak dlouhou dobu a jak 
velký počet pacientů by měl být léčen, 
než bude možné pozorovat statisticky 
významnou změnu v těchto parame-
trech?
Klinické studie byly naštěstí mimo-
řádně dobře navržené, a dvě pilotní 
klinická hodnocení fáze 3 tak dosáhla 
výsledného ukazatele účinnosti o rok 
dříve, než se předpokládalo. Výsled-
ky byly přesvědčivé, a FDA tak udě-
lil souhlas s prvním lékem proti SMA  
v rekordním čase.

PROSAZOVáNí VýZKuMu
MDA je velkým zastáncem opatře-
ní, která posouvají biomedicínský 
výzkum vpřed a zajišťují, aby byla 
bezpečná a účinná léčba vyvíjena  
a podávána co nejrychleji. Na webové 
stránce MDA www.mda.org/get-invol-
ved/advocacy, se dozvíte o opatře-
ních a problémech, které mají dopad 
na naši společnost, a o tom, jak je 
možné se zapojit.
Amy Madsen je autorka vědeckých 
populací a pravidelná přispěvatelka 
časopisu Quest.

Z anglického originálu přeložila:  
Mgr. Dona Jandová

Zdroj: Quest
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PhDr. MARiAN JElíNEK, Ph.D.

roZhoVor

Byl jste sportovním trenérem,  
v současnosti o Vás slýcháme  
v souvislosti s mentálním koučin-
kem. Mohl byste se krátce předsta-
vit našim čtenářům?

Jaké byly vaše začátky a jak jste se 
vlastně dostal k této profesi?
Začínal jsem jako učitel na Základní 
škole, protože jsem se jako trenér led-
ního hokeje neuživil. Po dvou letech 
mi přišla nabídka z Německa a tím se 
odstartovala má profesionální dráha 
trenéra. Postupně přes trenérskou 
profesi jsem se dostal k psychologii, 

neboť jsem postupně čím dál více na-
býval přesvědčení, že „stav a kvalita“ 
našich subjektivních světů je to, na 
čem se musí pracovat, respektive, že 
největší nepřítel našich vnitřních svě-
tů není mimo nás ale v nás. 

Je tato metoda aplikovatelná pro 
všechny typy lidí nebo některé 
osoby nejsou k tomu vhodné? Na-
příklad hypnóza také nefunguje na 
každého.
Neexistuje žádná metoda, technika či 
terapie, která by byla poplatná všemu, 
co se v našich vnitřních světech ode-
hrává a zároveň i všem jedincům. Je 
umění kouče, snažit se použít právě 
takovou techniku, která je pro daného 
jedince a daný případ nejpříhodnější. 

Pokud se rozhodneme absolvovat 
mentální koučink, co bychom měli 

Hokejový trenér, mentální kouč, manažer, pedagog, spisovatel. Mimo jiné se 
proslavil i dlouholetou spoluprací s Jaromírem Jágrem či Karolinou Plíškovou.
Narodil se v Českém Krumlově. V devatenácti letech odešel do Prahy studovat 
obor tělesná výchova – zeměpis na FTVS UK a na přírodovědecké fakultě.  
Od druhého ročníku si ještě přibral obor trenérství, specializace lední hokej.  
V roce 2004 dokončil doktorát z kinantropologie (věda o pohybu) a v roce 2015 
získal druhý doktorát ze sportovní psychologie. Je garantem oboru Psychologie 
pro manažery na Newton College.
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udělat, abychom dosáhli co nejlep-
ších výsledků?
Především musí člověk chtít ho ab-
solvovat, jednoduše řečeno chtít se 
změnit, transformovat a pracovat na 
sebepoznání. Víte, lítáme pomalu na 
Mars ale často neznáme sami sebe.

Byl jste hokejový trenér, určitě je 
těžší motivovat celý tým složený 
z jednotlivců než jednoho hráče, 
např. v tenise?
Ano, jedná se o zcela odlišnou práci. 
Týmový koučink má jiné zákonitosti, 
pravidla či priority oproti kočinku indi-
viduálnímu. Často se prolínají, neboť 

tým se skládá z jedinců, takže určité 
aspekty individuálního koučinku pou-
žíváte i v koučinku týmovém.

Obracejí se na vás lidé, kteří nevě-
dí, co vlastně v životě chtějí a če-
kají od vás, že jim v tom poradíte, 
nebo pracujete jen s těmi, kteří mají 
před sebou jasný cíl, ale nedaří se 
jim ho naplnit?
Smysl a cíl koučinku je různorodý. Vy 
jste ukázal pouze dva, jedinec neví, 
co ze „životem“, jiní vědí ale nedaří se 
ho naplnit. Těch okruhů je však dale-
ko více – práce se sebevědomím, mo-
tivací, kontrolou emocí či problemati-
ka koncentrace, pozornosti a další.

Pracujete převážně s lidmi, pro kte-
ré je důležitý úspěch ať už v byzny-
su nebo ve sportu. Je mezi těmito 
kategoriemi nějaký rozdíl?
Paralely mezi vrcholovým sportem  
a byznysem jsou zcela markantní 
– my toužíme po úspěchu jako byz-
nysmeni, budujeme týmy, chceme po 
svěřencích maximální výkony, řešíme 
motivaci a seberealizaci…., a tak je to 
i ve firemní kultuře. Chci tím říct, že 
určitá stejnost tu je, na druhé straně 
však musím brát v potaz i specifičnost 
jednotlivých druhů prostředí, jejich  
odlišnosti.

Po vašich zkušenostech mohl bys-
te říci, jaká je podle vás největší 
lidská slabost, která člověku brání  
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k dosažení úspěchu a jak lze  
vlastně dosáhnout úspěchu? 
Nemám rád vyjádření nej…, přesto 
si myslím, že například jednou z nej-
větších lidských slabostí je nedosta-
tek sebeovládání, respektive přílišné 
podlehnutí vnějším, explicitním para-
metrům našeho života. Ztrácíme tím 
jedinečnou svobodu našich subjektiv-
ních světů, a to je vlastně pro mě ta 
svoboda vnitřní, nejvzácnější, neboť 
bez ní trpí i ta svoboda vnější. Velmi 
obecně, jak lze dosáhnout úspěchu? 
Milovat to, co dělám, a chtít od toho 
co nejvíc! Tato symbióza emoční a ra-
cionální investice do procesu je podle 
mého správné vnitřní nastavení jedin-
ce, který chce být úspěšný!

S kým nebo s jakým typem lidí se 
Vám pracuje nejlépe?
S těmi, co vědí, co chtějí, jsou pozitiv-
ně nastavení, milují to, co dělají a zá-
roveň chtějí od toho co nejvíc. Řeknu 
to velmi obecně – jsou to jedinci, kteří 
především milují život a chtějí od něj 
co nejvíc v daných možnostech.

Myslíte si, že mentální koučink lze 
aplikovat i v případě osob se zdra-
votním postižením? Naši členové 
mají převážně progresivní onemoc-
nění, které je nevyléčitelné, což oni 
dobře vědí. Myslíte, že jim mentální 
tréning může v něčem pomoci?
Myslím si, že určitě! Ano, chápu, že 
mají jiná „vnější omezení“ ale stále 

je tu „prostor“ nějak s tím pracovat 
či nepracovat, nebo dokonce všemu 
negativně podlehnout. Je to o rozhod-
nutí. Vím, je to veleobtížné, proto si 
takových lidí nesmírně vážím, jsou to 
určitým způsobem hrdinové života, 
neboť změnit úhel pohledu – skleni-
ce není napůl prázdná, ale je na půl 
plná, respektive hrozby ve výzvy…, 
to vážně v těchto případech není jed-
noduché. Ale je hodně z vás, kteří to 
dokážou a jsou příkladem pro ostatní,  
a to je přece něco, co dává vyšší smy-
sl tomu se po takové cestě vydat!

Když člověka práce baví, tak mu 
asi vyhoření nehrozí. Přesto, máte 
nějakého svého koníčka, kterým se 
odreagujete a nemyslíte na práci?
Ano, má práce mě moc baví, ale ko-
níčky mám také. Především jsou to 
naše zvířata, chováme papoušky, 
kachny, slepice, ovce, daňky a posti-
žené čápy. Dále rád sportuji a čtu. No, 
a pokud se to dá nazvat koníčkem, tak 
ohromnou energii mi dávají dvojčata, 
která se narodila naší dceři Dominice.

Otázky připravila Dona Jandová
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Forest holidays - Deerpark

CeStoVÁnÍ

O FORESt hOliDAyS
Forest Holidays nabízí „útulné chat-
ky“ na jedenácti odlehlých místech po 
celé Velké Británii. Můžete si vybrat 
pobyt v hlubokém lese, na břehu je-
zera, nebo dokonce na slunné lesní 
louce.
Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl po-
bývat v Deerparku v Cornwallu, který je 
pouhých 15 minut od pobřeží Cornish 
a rybářských vesnic Looe a Polperro.
Pro někoho, kdo celý život žije na jiho-
západě, byl tento skrytý klenot oprav-
dovým zážitkem!

PříJEZD
Nebyly by to správné „Lannonovské 
prázdniny“ bez malé zajížďky. Jinak 
řečeno… ano… ztratili jsme se…
Stáli při nás však všichni svatí, a dora-
zili jsme i tak včas.
Po příjezdu jsem vstoupil do recepce 
centra Forest, abych nás mohl přihlá-
sit. Zaměstnanci byli neuvěřitelně přá-
telští a srdečně nás vítali. 
Po vyplnění všech potřebných dokla-
dů přišel do naší chatky také údržbář, 
aby nás naučil správně používat vířiv-
ku (včetně ovládání zvedáku a zdra-
votních a bezpečnostních postupů).

ChAtA
Nedokážu ani popsat, jak nadšený 
jsem byl myšlenkou na pobyt v chat-
ce, která je bezbariérová!
Coby vozíčkáři jsme zvyklí, že větši-
na „zážitkových“ dovolených není pří-
stupná. Toto však nebyl ten případ.
Chatka Silver Birch uzpůsobená pro 
vozíčkáře byla skvělým rekreačním 
domovem. Jak je vidět na půdorysu, 

Znáte ten pocit, kdy se na něco moc těšíte a pak, když je po všem, přepadne 
vás obrovský smutek? Právě tak se teď cítím. Nedávno jsem strávil prodloužený 
víkend ve Forest Holidays, což bylo přesně to, co jsem potřeboval. Dokonce 
předčil moje očekávání. Od začátku do konce byl tento výlet naprosto 
fantastický, a nemohu se dočkat, až se s vámi podělím o zážitky. 
Než se pustím do detailů, zhlédněte mé video: https://youtu.be/YtcPB63Sr3g
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vše, co jsem potřeboval, bylo umístě-
no v přízemí.
Ubytováni jsme byli v čísle 1 přímo  
u hlavního vchodu vedle krásného  
jezírka.
Samotná chatka měla dostatek ven-
kovního prostoru pro dvě auta. To jsme 
uvítali vzhledem k tomu, že s námi jela 
svým autem ještě má sestra. Prostor 
pro auto u hlavního vchodu byl také 
zastřešený, což usnadňuje nakládání 
a vykládání v případě deště.

Dveře do ložnice a koupelny uvnitř 
chatky byly široké a plně přístupné 
pro vozík. Jak je vidět na mém videu, 

ložnici jsme trochu přestavěli, aby se 
sem vešla moje přenosná elektricky 
polohovatelná postel. Ale opět to ne-
byl žádný problém.

Koupelna byla vybavena sprchovým 
koutem ve stejné úrovni jako zbytek 
prostoru (bez jakéhokoliv schodu), což 
kvituji. Byli byste překvapeni, kolik „bez-
bariérových koupelen“ má do sprchy 
alespoň malý schůdek nebo jinou pře-
kážku na zadržení vody. Rovněž jsem 
velmi ocenil snížená zrcadla a polič-
ky, protože je moc často nevídám. 

Hala byla díky vysokým stropním trá-
mům velmi prostorná. Moc se mi líbila 
celková atmosféra, neboť jsme se tu 
cítili jako doma.
V obývacím pokoji se nacházela 
pohovka a televize s plochou obra-
zovkou. K dispozici byl „balíček plný 
zábavy“ - tedy filmů, internetového 
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připojení a všech vašich oblíbených 
televizních kanálů.
Hned z obývacího pokoje se dalo vejít 
na terasu, která byla plně přístupná díky 
posuvným dveřím a sníženému prahu.
Nacházela se zde vířivka se zvedá-
kem a závěsný stojan s BBQ grilem. 

VířiVKA
Největším lákadlem celého víkendu 
pro mě byla vířivka vybavená dokon-
ce zvedákem. 
Není žádným tajemstvím, že jsem pří-
znivcem teploty 38 stupňů, ale tohle 
bylo opravdu něco! Nikdy jsem neměl 
takový zážitek. Zvedák se ovládal vel-

mi jednoduše a cítil jsem se na něm 
bezpečně a pohodlně. Přesun do ví-
řivky jsem si moc užil.
Tato fotka je jednou z mých nejoblí-
benějších vůbec, protože na mé tvá-
ři vidíte skutečné štěstí. Strávil jsem 
snad 90 % času v plavkách. Nebojte, 
ty slipového typu zůstaly doma!

RODiNNý žiVOt
Někdy je dobré si užít trochu „soci-
álního detoxu“ a strávit čas se svou 
rodinou. Forest Holidays ji absolutně 
stmeluje! Kdo by si pomyslel, že jsem 
tak sentimentální?
Jsem si plně vědom toho, že na svém 
telefonu trávím spoustu času. Bezcílně 
na něm „brouzdám“. Zdejší špatný sig-
nál jsem uvítal, protože mě to donutilo 
se více kontaktovat s „vnějším světem“.
Díky tomu jsme měli jako rodina pří-
ležitost se posadit, zahrát si hry a za-
vzpomínat si.

ZVířECí MAZlíČCi VítáNi
Faktem, že si do všech poboček mů-
žete vzít své domácí mazlíčky, u mě 
Forest Holiday vyloženě zabodova-
li. Dům bez psa není domovem, dle 
mého názoru tedy činí možnost vzít si 
s sebou svého chlupatého přítele po-
byt opravdu mimořádným.

ZáBAVA
Zábava v Deerparku je dle mého ná-
zoru maličko omezená, nicméně naše 
skvěle vybavená chatka, kde jsme 
mohli relaxovat, nám zcela vystačila.
V sobotu ráno jsme se zapojili do místní-
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ho slavného „kachního závodu“ – místo 
konání však nebylo vhodné pro vozíčká-
ře, takže se to tak úplně nevydařilo. Po-
větrnostní podmínky také nebyly dobré, 
terén byl bahnitý a jízda byla obtížná.
Mezi další aktivity patří půjčovna kol, 
lukostřelba a dobrodružný zážiteko-
vý program „Správce parku Forest“. 
Upřímně, já jsem si raději jsem užíval 
ve vířivce. 
Co je na  Cornwallu pěkné je to, že 
nejste nikdy příliš daleko od výhledu 
na moře, takže jsme se jeden den vě-
novali krátké jízdě do Looe.

JíDlO
Jídlo v Deerparku bylo skvělé - roz-
hodně jsem si na nic nemohl stěžovat!
MILOVAL jsem zejména objednáv-
ku jídla na pokoj. Možná jsem trochu 
asociální, člověk si musí užít pravou 
dovolenou. Čistý relax s minimálním 
úsilím.
Jednou večeř jsme si objednali výběr 
pizz a kari zakončených čokoládovým 
fondue.
Vyzkoušeli jsme také další možnosti 
stravování, které jsou ve Forest cen-
tru k dispozici, například jejich snídani 
Cornish nebo běžné večeře.

ZáVěREM
Za tuto dovolenou jsem opravdu moc 
vděčný. Nikdy jsem si neuvědomil jak 
moc ve svém životě potřebuji bezbari-
érovou chatku – a zde bych s nadše-
ním strávil důchod.
Vrcholem byla určitě vířivka. Nikdy na 
ni nezapomenu!
Krátkou dovolenou od  Forest Holiday 
všem svým přátelům a fanouškům 
vřele doporučuji.
Bezbariérová chatka Silver Birch byla 
přesně tím, o čem jste kdy snili. V tep-
lejších měsících bych se sem rád vrá-
til a zažil to vše znovu.
I když jste zdatní „mudlové“, měli 
byste si určitě prohlédnout některý  
z jejich domů v korunách stromů. Celé 
místo je prostě úžasné!
Chtěl bych moc poděkovat Forest Ho-
lidays za to, že mi pobyt v Deerparku 
darovali. Toto hodnocení je jako vždy 
pouze mé vlastní.
Vyzkoušeli jste také některé z míst 
Forest Holiday? Pokud ano, dejte mi 
vědět!

Když jsem dokončil tento článek, mu-
sel jsem se smát. Podívejte se na 
moje video:
https://video.wixstatic.com/video/
a4c75e_7b82f147c52442dd9f1a-
48d1517a30d5/1080p/mp4/file.mp4

Zdroj: https://www.alifeonwheels.co.uk/
post/forest-holidays-deerpark

Z anglického originálu přeložila:  
Veronika Nesměráková



dopis

43

Dopis člena italské asociace muskulárních dystrofiků uilDM

doPiS

Italská Asociace muskulárních dystrofiků (UILDM) rozeslala provokativ-
ní dopis od Gianniho, jednoho našeho nemocného, jenž se obrací pří-
mo na virus, „…který je zaměřen na nejzranitelnější osoby, jako i na ty, 
kteří se každodenně potýkají s nervosvalovým onemocněním“. Jsou to 
lidé zranitelní, od starších až po hendikepované, kteří platí nejvyšší daň  
v této krizové situaci. Jsou to ty osoby, které mají být nejvíce chráněny  
a vyslyšeny.

„Drahý Koronavire, nebo Covid -19, nebo Sars CoV -2, nebo jak se ksakru 
jmenuješ. Naštěstí se neznáme osobně, tak se tedy hned představím. Jsem 
jedním z mnoha těch, kteří trpí svalovou dystrofií, jedním z vozíčkářů, které 
Uildm (Italská Unie bojující proti svalové dystrofii) hájí a snaží se léčit. Moje 
závažné onemocnění je však dozajista méně ošklivé, než jsi ty.

Připouštím, že skutečně děláš ve světě pěkný nepořádek, ale i přesto, že 
tvůj osud je již zpečetěn, ti chci stejně napsat pár maličkostí. 

Zřejmě sis dal za cíl zatřást s našimi jistotami a podkopat je, pošpinit  
a zakalit jemnost a slabost západního světa! S bravurní hitchcockovskou 
režií využíváš globalizace a jejích trhlin pro šíření úzkosti prostřednictvím 
zpráv. Zdáš se téměř nezranitelný, přesto se na chvíli posaď a pořádně 
nastraž uši!

Je mi to líto kvůli tobě, ale nenaháníš mi strach: přes slabost mých svalů vím, 
že jsem silnější než ty. Dýchací problémy nejsou pouze mým každodenním 
chlebem, ale také mých dalších podobně nešťastných společníků. Jedno 
zakašlání, banální nachlazení v nás vždy vzbuzuje pocit úzkosti a obav.  
Co s tím chceš dělat, jsme zvyklí. Nyní, tvojí vinou, se toto stalo stavem 
všech, ale tak jako jsme se my dystrofici naučili žít a bojovat proti této formě  
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nevyzpytatelnosti, také zbytek populace může, a především musí, reagovat 
s kuráží a rozumem.

Nacházíme se zabředlí v těžkém období, ve kterém se nám stěží daří  
ovládat naše nejistoty, které nás svírají a drtí. Avšak čas stále mele své dny. 
Schopnost přizpůsobit se, spojená s hrdostí, nám pomůže nesklonit hlavu.

Tak tedy tady mě máš, společně s dámou dystrofií, spolu s mojí rodinou, 
mými přáteli z Uildm a se všemi vstřícnými lidmi, abychom zvolali, že jsme 
připraveni čelit ti a porazit tě. Jsme ti na stopě a tvé hodiny jsou sečteny! 

Jen mi je líto jedné věci: jakmile člověk jednou sestoupí do hrobu, nikdy  
nebude znát příčinu své smrti. Kromě smutku a trápení, které zapříčiňuješ, 
jsi také vzkřísil to nejlepší v nás a činíš nás lepšími. Probudil jsi v nás spící-
ho ducha bratrství. Aniž bys o to usiloval, vytváříš citlivější a sjednocenější 
společnost.“

        Sbohem koronavire a již nikdy na shledanou!

        Gianni 

Zdroj: internet
Z italského originálu přeložila: Mgr. Jitka Kratinová



45

ZdRaví

ZdraVÍ

Milí přátelé,
předáváme vám základní rady a doporučení od Ministerstva zdravotnictví.

informace pro pacienty  
s chronickým onemocněním 
nebo pacienty podrobující se 
imunosupresivní léčbě
Lidé s oslabenou imunitou jsou  
v souvislosti s možností nákazy  
novým typem koronaviru vystaveni 
větším rizikům než zdraví lidé. Přísně 
proto dodržujte doporučení Minister-
stva zdravotnictví. 

hlavně: 

•  vyhýbejte se styku s nemocnými jakýmkoli respiračním 
onemocněním,

•  odložte neakutní návštěvy lékaře, v případě potřeby jej kontaktujte 
telefonicky nebo e-mailem,

• nevysazujte své léky bez konzultace se svým odborným lékařem.

Konkrétní doporučení budou průběžně zveřejňována a aktualizována  
na www.koronavirus.mzcr.cz.

Pečujte o vlastní fyzickou a psychickou pohodu.  

Nepodceňujte dostatek spánku. Dodržujte pravidelný spánkový režim.
Relaxujte. Poslouchejte oblíbenou hudbu. Zkuste dechová cvičení.
Najděte vyvážený střed mezi dostatečnou informovaností a mediálním 
přesycením. Sledujte jen ověřené zdroje informací.
Sdělujte své potřeby. Nebojte se odmítnout nemocnou návštěvu nebo požádat  
o pomoc.

uPOZORNěNí
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A za naši organizaci AMD přidáváme:

•  pokud můžete, neopouštějte byt,

•  potřebujete-li mít kontakt s dalšími osobami, berte si vždy roušku,

•  trvejte na nošení roušky u osob, s kterými potřebujete být v kontaktu,

•  nastydlé či jinak nemocné osoby nepouštějte přes práh,

•  staňte se mývaly :-), stále a pořád,
•  noste roušku či respirátor vždy, když nutně musíte opustit byt!

Sledujte naše webové stránky www.amd-mda.cz, kde se budeme snažit 
předávat aktuální informace.

Přejeme vám všem hodně zdraví, trpělivosti, síly a klidu při zvládání 
každodenního života v současných ztížených podmínkách.

Zpracovala: 
PaedDr. Jitka Molitorisová

Obrana proti virům přírodní cestou

Bylinky proti virům aneb účinná přírodní antivirotika

Existují bylinky a rostlinky, které nám mohou pomoci viróze předcházet či 
pomoci v její léčbě. Antivirové byliny bojují proti virovým infekcím, posilují 
imunitní systém, snižují záněty a bojují s infekcemi přirozenou cestou. Mají 
též řadu dalších přínosů pro naše zdraví. Antivirové bylinky najdeme i mezi 
kuchyňskými bylinkami. Které bylinky a rostliny takto účinkují?
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Echinacea (třapatka nachová) 

Patří mezi nejúčinnější přírodní po-
mocníky, kteří pomáhají zatočit  
s virovými infekcemi. Řadí se mezi 
efektivní přírodní antibiotika a na-
víc se podílí na zvýšení imunity.  
V třapatce totiž najdeme látku zvanou 
echinacein, která brání virům a bakte-
riím před tím, aby pronikaly do zdra-
vých buněk lidských tkání. To značně 
snižuje pravděpodobnost vzniku jaké-
hokoli typu infekce. Tudíž, pravidelné 
používání echinacei je přínosem pro 
podporu imunitního systému a celko-
vého zdraví. Echinaceu můžeme uží-
vat ve formě tinktury nebo vyzkoušet 
echinaceový čaj.

šalvěj lékařská 

Z hlediska léčivých vlastností je 
považována za jednu z nejvšestran-
nějších rostlin vůbec. Stonky a listy 
šalvěje působí antiviroticky, anti-
bakteriálně a protizánětlivě. Může-

me ji použít i na různé problémy  
s dutinou ústní, pomáhá při nachlaze-
ní, bolesti v krku a kašli. 

Bez černý

Mezi přírodní pomocníky proti virům 
se řadí i bez černý, kterému se lidově 
říká bezinka, přičemž jsou tak označo-
vány i jeho plody. Květ černého bezu 
působí nejen proti virovým infekcím, 
ale též proti bakteriálním infekcím.  
V lidovém léčitelství se používá rov-
něž při léčby rýmy, nachlazení, horeč-
kách i proti zácpě a nadýmání. Květ 
černého bezu je výborný ve formě 
čaje doslazeného včelím medem. 
Bezinky se vyskytují v řadě produktů, 
jako jsou elixíry a pilulky.

Oregano (Dobromysl obecná)

Tuto bylinku používáme v kuchyni. 
Díky látkám karvakrol a thymol má 
velmi silné antivirotické účinky. Má 
též antiseptické vlastnosti, ničí houby  
a bakterie, má protizánětlivé účinky,  
a proto se používá při zánětech  
a bolestech v krku. Pomáhá i při střev-
ních potížích a podporuje trávení.  
Čaj z oregana popíjíme po doušcích  
v průběhu dne.

Měsíček

Květ měsíčku lékařského se používá 
pro lékařské účely již od 12. století. 
Tato antivirová bylina obsahuje velké 
množství flavonoidů, které jsou vlast-
ně rostlinnými antioxidanty – chrání 
buňky před poškozením volnými radi-
kály a také bojují proti virům, zánětům 
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a bakteriím. Vysušené okvětní lístky 
rostliny se používají v tinkturách či 
mastích při léčbě infekcí, popálenin  
i hojení různých ran.

tymián

Kromě toho, že patří mezi antiviroti-
ka, je antiseptický, zlepšuje imunit-
ní systém, eliminuje toxiny v těle. Je 
nejenom antimikrobiální, ale též an-
tibakteriální, zvyšuje odolnost proti 
škodlivým organismům. Tymián má 
skvělé léčivé vlastnosti, které dokáží 
pomoci s mnoha nemocemi, jako je 
například bolest v krku, kašel, bron-
chitida, astma, nosní infekce, zánět 
hrtanu. Tymián pomáhá obnovit sílu 
po nemoci, zvyšuje koncentraci, léčí 
chronickou únavu, zlepšuje paměť 
i krevní oběh, pomáhá léčit nízký 
krevní tlak. Léčí infekci močového 
měchýře a močových cest a pomá-
há i při bolesti svalů, zad, a dokonce  
i s artritidou.

Česnek

Česnek je populární přírodní lék na 
celou řadu onemocnění, včetně vi-
rových infekcí. Má též antibakteriál-
ní i protiplísňové účinky, schopnosti 
snižovat riziko rakoviny, kontrolovat 
hypertenzi, posiluje kardiovaskulární 
systém.

Zázvor

Zázvorové produkty, jako jsou elixíry, 
čaje a pastilky, jsou oblíbenými pří-
rodními prostředky. Bylo prokázáno, 
že zázvor má působivou antivirovou 

aktivitu díky vysoké koncentraci sil-
ných rostlinných sloučenin jako jsou 
gingeroly a zingeron, ty brání nejen 
množení virů, ale brání též virům ve 
vstupu do hostitelských buněk. Zá-
zvor posiluje imunitní systém, čistí 
lymfatický systém našeho těla, zabra-
ňuje akumulaci toxinů, které nás činí 
více náchylnými na virové, houbové 
a bakteriální infekce. Zázvor také fun-
guje jako přírodní lék na nevolnost, 
zmírnění bolesti, má silné protizánět-
livé vlastnosti.

Čubet benedikt (benedikt lékařský)

Silný antivirotický účinek má také jed-
noletá rostlina, kterou mnozí ve volné 
přírodě přehlížejí. Jedná se o bodlák 
s názvem čubet benedikt, z něhož se 
sbírají listy a květy. Tato hořká bylina 
má silné antivirotické účinky, dokáže 
si však poradit i s velmi agresivními 
druhy bakterií. Jak čubet užívat? Dvě 
lžičky nasekané byliny zalijeme vaří-
cí vodou a necháme louhovat. Denně 
můžeme vypít maximálně dva až tři 
šálky.

Jaká jsou další přírodní antiviroti-
ka? 

Kromě výše uvedených patří mezi 
účinná přírodní antivirotika rovněž ba-
zalka, máta peprná, rozmarýn, fenykl, 
lékořice, ženšen, pampeliška, třezalka 
tečkovaná a lichořeřišnice. Využít lze 
ovšem nejen bylinky, ale třeba také 
houby. Zajímavé antivirotické účinky 
má hlíva ústřičná i žampion zahradní. 
Mezi přírodní antivirotika zařazujeme 
i grepové jádro. Jádro z grapefruitu je 
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označováno za jedno z nejsilnějších 
přírodních antivirotik a antibiotik, kte-
ré nás dokáže ochránit před účinky 
nebezpečných virů či bakterií. Extrakt  
z grepového jádra koupíme zejména  
v obchodech se zdravou výživou. 
Vzhledem k tomu, že grepové jádro ob-
sahuje velké množství antioxidantů, vi-
tamín E, kyselinu linolovou, flavonoidy  
a polyfenoly, výrazně posiluje obrany-
schopnost těla. 

Jak používat antivirové bylinky?

Bylinky přidejme do našich oblíbe-
ných pokrmů :-). Bylinkové čaje jsou 
skvělý způsob, jak každý den dostat 
do těla antivirové účinky bylin. Bylinné 
nálevy jsou silnější než čaje, protože 
vyžadují větší množství bylin. Chce-
me-li vyrobit vlastní bylinný nálev, má-
čejme šálek bylin ve vodě asi 7 hodin. 
Nálev udržujeme ve vzduchotěsné 
nádobě a pijeme ho studený i ohřátý. 
Protože nálevy jsou zpravidla silné, 
nedoporučuje se vypít více než jeden 
šálek denně. Mnoho z těchto bylin 
se prodává i jako esenciální oleje. 
Chceme-li využít výhody esenciálních  

olejů, použijme 3-5 kapek do aro-
malampy, nebo přidejme 2-3 kapky  
do teplé koupele.

imunitní systém 

Silný imunitní systém neboli obra-
nyschopnost je naprosto zásadní 
pro naše zdraví. Díky obranyschop-
nosti se totiž náš organismus může 
efektivněji bránit negativním vlivům 
prostředí. Zvyšujme tedy svou obra-
nyschopnost. Nedejme virům a bak-
teriím šanci. Imunitu můžeme posílit 
pestrou vyváženou stravou, kvalitním 
spánkem a dostatečným přísunem 
vitamínů, minerálů i stopových prv-
ků. Nezapomeňme, že jedním  
z nejdůležitějších vitamínů pro zvý-
šení obranyschopnosti je vitamín C.  
Imunitu nám výborně posílí též ra-
kytník řešetlákový, který obsahuje  
vitamíny C, B, A, D, E, K, organické 
kyseliny, minerály a další důležité lát-
ky. 
 
A co napsat závěrem?

Jezme čerstvé ovoce a zeleninu, měj-
me dostatek vitamínů, používejme 
přírodní antivirotika, posilujme náš 
imunitní systém. Pijme čaje, bylinko-
vé jsou nejlepší :-). Buďme zdraví, 
odolní, vyvarujme se stresu, buďme  
v pohodě.

PaedDr. Jitka Molitorisová 
Zdroj: internet, rehabilitace.info

Léčivá moc vitamínů, bylin a minerálních 
látek, Reader´s Digest, 2001
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SPoleČenSkÁ ruBrika

společenská RUBRika

V období 1. 1. – 31. 3. 2020 oslavili životní jubileum tito naši členové:

35 let – Jana Dudová, Martina Justiánová
40 let – Hana Plšková, Jana Šimková
45 let – Irena Badačová, Vladimíra Machalová
50 let –  Jiří Florián, Josef Florián,  

Martina Hylská, Roman Pišný,  
Jitka Valerová, Daniela Wiesner

55 let –  Věra Zavadilová,  
Vladimíra Macková

60 let – Stanislava Joštová,
65 let –  Jiří Kodet, Pavla Horská,  

Luděk Paprskář, Zdeněk Sobota,  
Hana Stašková, Věra Škáchová

70 let – Stanislav Jura
90 let – Gertruda Samoláková 

Blahopřejeme!

Navždy nás opustili:

Václav Kozel – 52 let
Lenka Reiserová – 79 let
Jana Roušalová – 73 let
Anna Kolářová – 75 let
Jaroslava Ertelová – 70 let
Milan Dluhoš – 59 let

Vzpomínáme!
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