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Edukačný materiál určený pacientom so sklerózou multiplex, ich rodinným príslušníkom, ako aj laickej verejnosti.

Neskrývaj sa, odhoD predsudky  
môj život so sklerózou multiplex

Predsudky oneskorujú a sťažujú diagnostiku sklerózy multiplex a odďaľujú potrebnú liečbu. Nepravdivé tvrdenia 
sú zraňujúce a pacientov s SM zbytočne vystrašia a zneistia. Dnes platí, že moderná medicína dokáže spomaliť 
rozvoj ochorenia a znížiť počet relapsov.  SM je nevyliečiteľná choroba, ale určite je liečiteľná. Neexistujú dvaja 
pacienti, ktorí by mali rovnaké príznaky a totožný priebeh ochorenia. U mnohých ochorenie postupuje pomaly 
a pri správnej liečbe mnoho rokov nemajú žiadne, alebo len minimálne poškodenie hybnosti. Už dnes sú však 
možnosti liečby lepšie ako napríklad pred tromi rokmi. Ak teda pacientov stav dobre neodpovedá na liečbu, 
nemal by strácať čas a liečba by sa mala zmeniť na liek s vyššou účinnosťou. Súčasné možnosti liečby jednoznačne 
predlžujú obdobie života bez výraznejších obmedzení a zlepšujú jeho kvalitu.

Neskrývaj ľudskost, odhoD predsudky
Podporu pacientov so sklerózou multiplex sa aj v druhom ročníku projektu s názvom Neskrývaj sa, odhoď predsudky. 
Môj život so sklerózou multiplex, rozhodlo kreatívne vyjadriť viacero slovenských osobností a influencerov. 

Projekt realizovaný pod záštitou Slovenskej neurologickej spoločnosti mal základný cieľ, a to upriamiť pozornosť 
a dôraz na odstránenie predsudkov, ktoré toto ochorenie sprevádzajú. „Týmto jedinečným projektom chceme 
povzbudiť všetkých pacientov, aby sa nebáli „vystúpiť z radu“ a odhodili predsudky pred svojím ochorením. Nielen 
pred sebou, ale aj ostatnými“, hovorí MUDr. Darina Slezáková (Petrleničová), PhD. – ambasádorka projektu.
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Do projektu sa zapojilo viacero osobností – hercov, spevákov, moderátorov, športovcov, ale aj influencerov. 
Poďakovanie za zapojenie patrí nasledovným:

Veronika Cifrová Ostrihoňová, Matej „Sajfa“ Cifra, Maroš Molnár, Kvetka Horváthová, Karin Majtánová, Bibiána 
Ondrejková, Maroš Kramár, Matej Tóth, Katka Jakeš, Juraj Kemka, Števo Martinovič, Patrícia Vittek, Zuzana Vačková, 
Gabo Kocák, Barbora Švidraňová, Dominika Kavaschová, Adam Ďurica, Braňo Deák, Samo Tomeček, lulus – Lucia 
Gažová, Jozef „Dodo“ Kuriľák, Andrea Karnasová, Andrea Profantová, Laura Petersen, Branislav „Bruno“ Ciberej, 
Thomas Puskailer, Peter Marcin, Juraj Slezák a herci z muzikálu Mačky a influencerky L E N K A a Linda Babušík 
Adamčíková z blogu Lapkinn.
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Život pacientov 
so sklerózou multiplex. 

Osobné výpovede
 pacientov.

Úvodné slovo
Pokiaľ držíte túto brožúrku v rukách, pravdepodobne ste sa ocitli v situácii, keď Vám alebo niekomu z Vašich 
blízkych lekári diagnostikovali sklerózu multiplex (SM). Táto brožúrka Vám a Vašim blízkym môže pomôcť lepšie 
porozumieť tomu, ako pacienti prežívajú a vnímajú toto ochorenie. Sprostredkujeme Vám postoje, názory  
a skúsenosti pacientov s SM. Chceme poukázať aj na to, čo ich trápi a čo povzbudzuje pri zvládaní ochorenia 
ako je SM.

Podklady pre túto sprostredkovanú „intímnu“ výpoveď pacientov s SM sme čerpali  zo skupinových rozhovorov 
s nimi. Pokúsime sa Vám priblížiť, kto sú títo pacienti. Týchto rozhovorov sa zúčastnilo 13 pacientov, prevažovali 
ženy. Vek „našich“ pacientov sa pohyboval v rozpätí 24 až 63 rokov, najkratšie sa s ochorením borí pacientka 
dva roky. Najdlhšie najstarší pacient, ktorý žije s ochorením SM už 16 rokov.

Rodinná a osobná situácia našich pacientov je rôzna. Väčšina (10) sú „vo vzťahu“, polovica pacientov má 
deti a 3 ženy, ktoré sú aktuálne bezdetné, uvažujú v budúcnosti o dieťati. Polovica pacientov pracuje, ostatní  
sú buď na starobnom alebo invalidnom dôchodku, máme medzi sebou aj študentku a mamičku na materskej 
dovolenke. 
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Reakcia na oznámenie diagnózy SM
Reakcia na oznámenie tak závažnej diagnózy ako je SM, vyvoláva rôzne reakcie pacientov. Závisí to od ich povahy, 
informácií o tomto ochorení, ale aj od skúseností z predošlého obdobia (predovšetkým od skúseností s nejakým 
závažným ochorením vo svojom okolí, s tým ako vnímajú zdravotnú starostlivosť, aké majú osobné skúsenosti  
so zdravotníctvom).

 „však to nie je také strašné, moja teta má SM, je na vozíku, keď to bude takéto...tak sa dá“

Spočiatku ale všetci zažívajú šok, prekvapenie, zaplavenie negatívnymi emóciami. Nevedia nič o tomto ochorení. 
Vedia len, že majú „vážny problém“. A že niečo je zle. 

 „bol som zhrozený“
 „mala som strach, úzkosť, plakala som pár hodín, doľahla na mňa depresia, prečo ja?“
 „mala som strach, že oslepnem vydesila som sa .......bola som nešťastná“

To, že sa pacienti cítia zmätení, bezradní, majú strach, cítia úzkosť, je úplne prirodzené. Často pacienti v tomto 
počiatočnom období reagujú aj popretím, vytesnením, odsunutím. V čase oznámenia závažnej diagnózy  
to „pomáha“ pacientom šetriť energiu. Ak však popretie a podobné reakcie trvajú dlho, môžu mať negatívny vplyv  
na ďalšiu liečbu (napríklad ak pacient nedodržiava liečbu, je nedisciplinovaný, hľadá iné odpovede na svoj 
zdravotný problém).

Zriedkavejšie je okamžité zapojenie „rozumu“, hľadanie riešenia. Tento spôsob zvládania akútneho stresu  
je typickejší pre mužov, ženy obvykle reagujú emocionálnejšie.  

 „neriešil som to“
 „prestanem kojiť a uvidí sa“ 
 „začal som hľadať informácie, vysporiadal som si pracovné záležitosti, zmenil som životný štýl“ 
 „musím bojovať, musím ísť ďalej“

Dostatok a zdroje informácií o ochorení
 
V počiatkoch liečby najčastejšie pacientov trápi neistota, zmätok, prípadne neporozumenie podávaným 
informáciám. To vedie k zháňaniu informácií z rôznych zdrojov. Naši pacienti hodnotili, či mali na začiatku liečby 
dostatok informácií o ochorení nasledovne - siedmi pacienti mali dostatok informácií:

 „lekári boli fajn, poučili mňa aj manžela“
 „informácie som mala aj od sestričiek“
 „mám výborný vzťah s lekárkou, máme partnerský vzťah, verím jej“
 „doktorka chápala, že spočiatku nechápem“
 „dôverujem celému personálu, informácie boli postačujúce“
 „lekárka má individuálny prístup, záleží jej na nás“

Naopak štyria pacienti hodnotili informovanosť ako nedostačujúcu:

 „nedostal som informácie, musel som si zháňať sám“
 „spolupacienti mi dali nesprávne informácie“

Niekedy sa vyskytuje aj pri informovanosti faktor popretia:

 „nechcela som žiadne informácie“

Treba rešpektovať aj fakt, že niektorí pacienti na začiatku liečby (v rámci vyrovnávania sa s faktom ochorenia) 
nechcú mať žiadne informácie. Tu je dôležité postupné, individuálne „dávkovanie“ informácií lekárom smerom 
k pacientovi. To je aktuálne u pacientov, ktorých veľa nových informácií o ochorení vystraší. Vtedy je  vhodnejšie 
informácie podávať rodinným príslušníkom. Naopak, sú pacienti, ktorí chcú všetky informácie, a ak ich 
nedostanú, sú podráždení, nervózni a strácajú dôveru v zdravotníkov. Svoju úlohu zohrávajú aj „zdroje“ informácií 
od odborníkov (lekár, sestrička), cez dobre myslené (spolupacienti v čakárni), cez laické (vydesené okolie)  
až po „zúskostňujúce“ (najmä rodina, ktorá sa vyrovnáva s diagnózou SM niekedy horšie ako sám pacient a 
následne ho „zúskostňuje“). 
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Informovanosť pacienta a následná edukácia (vzdelávanie) je nesmierne dôležitá pre úspešnosť liečby, menej 
významnú úlohu zohráva aj v súvislosti s pozitívnym postojom pacienta (adherenciou) k liečbe.

Odporúča sa individuálny prístup k pacientovi,  podávať informácie pacientovi v závislosti od jeho veku, vzdelania, 
aktuálneho emočného stavu. Hovoríme o postupnom individualizovanom dávkovaní informácií. To je predpoklad 
dobrej spolupráce s pacientom. Problematickým sa javí ako zdroj informácií internet  (Dr. Google :-) , pacientske 
fóra, anonymné chaty).

Vhodné sú informácie z odborných a poloodborných časopisov s uvedením autora článku (ideálne lekára). 
Nápomocné sú odborné brožúry určené pre pacientov s SM (obvykle pod hlavičkou občianskych združení (OZ) 
pre pacientov s SM).

Odporúčať aktivizovať sa pacientom v OZ je vhodné, avšak nie pre každého pacienta je to akceptovateľné  
a „pomáhajúce“. Treba individuálne zvážiť aj túto možnosť. Zo skúseností sa ukázalo byť vhodné začlenenie  
sa pacientov do OZ predovšetkým u tých pacientov, kde absentuje rodinná alebo sociálna podpora, ako aj u tých, 
ktorí sú nastavení zdieľať svoje pocity, skúsenosti a chcú touto formou pomáhať spolupacientom. 

Postoje k návrhu lekára na zmenu liečby
V rámci prieskumu nás zaujímalo, ako by sa (alebo ako sa) stavali pacienti už liečení dlhodobejšie na SM k návrhu 
lekára na zmenu liečby.
Postoje k návrhu lekára na zmenu liečby sa rôznili. Prevažovali však súhlasné postoje. To vypovedá o dôvere 
pacientov k ošetrujúcim lekárom a nadštandardným vzťahom medzi pacientmi a lekármi v centrách SM. 

 „absolútna dôvera: keby mi doktorka povedala, že si mám dať na hlavu kobylinec, dám si ho“
 „len keď sa mi zhorší stav, alebo experimentálna liečba......veľa porovnávam vedľajšie účinky“
 „presvedčila ma osobnosť doktorky, spoľahla som sa na ňu“
 „privítala som zmenu....sama som to doktorke navrhla...vždy dúfam v lepšie...prečo nie“

Na opatrnom postoji sa podieľala predovšetkým obava z nových nežiaducich účinkov a taktiež spochybňujúce 
informácie od ostatných spolupacientov (OZ „čakáreň“ ), rodiny, ale aj od iných lekárov nešpecialistov.
Nesúhlasné postoje pacientov mali zdroj v obavách, strachu z novej liečby a horších nežiaducich účinkov,  
zo subjektívneho pocitu pacienta, že je aktuálne stabilizovaný a nepotrebuje novú liečbu. Nesúhlasili 4 pacienti, 
ale neskôr po rozhovoroch s lekármi zmenili názor a pristúpili na zmenu liečby:

 „bojovali sme, pohádali sme sa s doktorkou, bola zlá, ale napokon ma presvedčila“
 „okolie ma odhováralo, taktiež spolupacienti“
 „mala som obavu z vplyvu marketingu farmaceutických firiem a zdravotných poisťovní“
 „iní lekári to spochybňovali“       
    
Opatrný postoj prejavila jedna pacientka:

 „som opatrná , ........bolo veľa spochybňovačov okolo mňa“

Partnerské a rodinné vztahy
Rodinné a partnerské vzťahy sú veľmi krehké, a práve keď do týchto vzťahov vstúpi vážne ochorenie, preverí ich to. 

 „už pred SM sme nemohli mať deti. Kúpili sme si psa. Manžel nechcel adopciu“.
 „nevládala som intímne žiť 1 rok“.
 „pokiaľ mi to chutí, tak môže byť...“
 „manžel to nezvládol, podvádzal ma. Mám 2. manžela. Teraz to je v poriadku“

V partnerských vzťahoch obvykle partner zostáva oporou, hlavne, keď vzťah už je dlhší, vtedy ho ochorenie skôr utuží. 

 „muž sa so mnou nechce bozkávať, myslí si, že je to prenosné“ 
 „vzťah to posilnilo, keď Vám chutí, tak Vám chutí :-)“
 „otehotnela som po oznámení diagnózy SM. Nezisťovali sme informácie, obmedzenia.
  Išli sme do toho. Vyšlo to  :-).“
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Problematické sú začínajúce vzťahy u mladých ľudí, kedy je vzťah krehký. Otázka, kedy a ako je vhodné povedať  
o SM novému partnerovi, je veľmi ťažká. Závisí to od pováh partnerov, od odvahy pacienta. 

 „nikdy ťa neopustím........podporuje ma“
 „opustil nás“
 „ponúkol som partnerke rozchod, neprijala to“

Nie je vhodné dlho to odkladať, partner by to mohol vnímať ako „ podraz“. V každom prípade oznámenie 
informácie o SM preverí začínajúci vzťah. 

 „moje výsledky z MR sa dostali do ruky priateľkinej matke, rodina nám bránila, 
 po 1.5 roku sme sa rozišli“         
 „nemám vzťah, predošlý  partner to nezvládol..“.
 „neviem, kedy to mám povedať novému partnerovi..“. 
  „kedy je to  skoro? Kedy neskoro?“

Kto Vám bol a je najväčšou oporou?
Sociálna a rodinná podpora je sila, ktorú človeku v závažnej situácii (akým vážne chronické ochorenie určite 
je), poskytuje spoločenstvo blízkych ľudí. Môže to byť rodina, priatelia, kolegovia z práce, spolupacienti,  
ale aj zdravotníci, lekári a všetci, s kým prichádza pacient do kontaktu. Táto podpora pôsobí ako nárazník oproti 
negatívnemu vplyvu stresu.

 „celá rodina ma podporuje“
 
Dôležitými pre pacienta, ale aj pre príbuzného je spolupatričnosť, porozumenie, citová opora, útecha, 
povzbudenie, poskytnutie primeraných informácií, konkrétna pomoc, možnosť ventilácie pocitov hnevu, strachu, 
zabránenie izolácii, zníženie úzkosti, depresívnych stavov a osamelosti, výmena skúsenosti s inými, nádej, obnova 
záujmových aktivít a podpora pri zmene životného štýlu.

Sociálna a rodinná podpora sa javí ako najúčinnejší nárazník v prvých fázach ťažkého ochorenia so zlou prognózou. 
Bohužiaľ, práve v tomto období sa často tejto podpory, empatie, pochopenia, ochoty rozprávať o ochorení  
a budúcnosti pacientom nedostáva.

 „podporovali ma na začiatku...teraz už nie“ 
 „stále viac  sa bojí......nehovoríme o tom“
 „nechcem ju zaťažovať......nezvláda to“ 

Jednou z príčin je aj samotná SM a množstvo tabuizovaných tém s ňou súvisiacich. Nezriedka samotní pacienti, 
ktorí disponujú dobrými spôsobmi zvládania extrémneho stresu, sa stávajú oporou sebe a niekedy aj rodine, 
partnerovi. To je ale dlhodobo pre pacienta veľmi vyčerpávajúce. 

 „nechcem zaťažovať ostatných. Ja sám som si oporou“

Práve v takejto osobnej alebo rodinnej situácii je vhodná podpora občianskych združení (OZ), ľudí s podobným 
osudom, kde sa nikto na nič nehrá. Dáva to energiu. 
Osobitnú pozornosť treba venovať aj úlohe viery u pacientov so závažným ochorením, konkrétne s SM. V našej 
skupine pacientov, prekvapujúco pacienti nevyužívali mentálnu pomoc viery (tak ako to často robia pacienti  
s inými závažnými ochoreniami). Spoliehali sa na seba a na lekárov, zdravotníctvo.

 „pomohla som si sama“
  „stratila som vieru“
 „hnevala som sa na Boha, neutiekam sa k nemu“
 „vinil som Boha: prečo práve ja?“

Zamestnanie. Postoj kolegov k SM
Väčšina pacientov v našom prieskume zmenila po oznámení diagnózy SM prácu. Jedna pacientka musela zmeniť 
svoju prácu (mala fyzicky ťažkú prácu) a v súčasnosti je šťastná, že sa tak stalo. Lebo nová práca ju veľmi baví.
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 „mám dobrú skúsenosť, šetria ma , berú ohľad“
  „zamestnanie som musela zmeniť, mám prácu, ktorá ma baví “
 „stres mi nerobí dobre, zmenil som prácu“

Skúsenosti majú pacienti rôzne. Súvisia aj s typom práce, atmosférou na pracovisku, s postojom vedúceho 
pracovníka. 

 „v práci to nevedia a nechcem to zverejniť
  „diskriminovali ma, zbavili sa ma“
 „odišla som, z kolegýň sa stali nekolegyne“ 
  „zmienila som to len kamarátkam z detstva“

Pacienti boli konfrontovaní aj s psychickou šikanou na pracovisku a nutnosťou zmeniť prácu kvôli napätiu  
na pracovisku a zmeneným postojom kolegov. Vyskytli sa skúsenosti aj s nepriateľskými postojmi, prípadne  
s ignoranciou zdravotného stavu pacienta – zamestnanca. 

 „psychicky ma šikanovali“
  „dávali mi to najavo,  zmenil som zamestnanie“
 „nechcem to každému hovoriť, vedia to len najbližšie kolegyne“

Väčšina pacientov uprednostňuje zverejnenie diagnózy SM len veľmi úzkemu (nevyhnutnému) okruhu kolegov. 
Zopár pacientov nezverejnilo svoju diagnózu, a ani to nemieni urobiť.      
 
 „prácne to tajím“
 „nepovedal som to ....bojím sa diskriminácie“

Problémom sa javí aj situácia pacientky, ktorá hľadá zamestnanie, je na čiastočnom invalidnom dôchodku č ID,  
a z tohto dôvodu bude musieť zverejniť svoju diagnózu, aj keď sa jej to nezdá vhodné. 

 „hľadám zamestnanie po MD“
 „neviem, ako zareagujú po oznámení diagnózy SM“

Voľnočasové aktivity a záľuby
Pacienti sa nevzdali svojich voľnočasových aktivít, len trochu „upravili“ podmienky. 

 „vzdala som sa len TEMPA“ 

Robia to, čo im robí dobre, je pre nich dostupné.  Predovšetkým rešpektujú signály svojho tela. Naučili sa počúvať 
svoje telo a rešpektovať ho.

 „počúvam svoje telo“

Viacerí objavili nové spôsoby trávenia voľného času. 

 „objavila som čítanie“ 

Začali sa venovať aj „novým“ športom. 

 „naučil som sa plávať“      
 „vzdala som sa bicyklovania, ale našla som Tai či“

Polovica pacientov má psíka, tešia sa z nich, sú zdrojom lásky, ale aj povinnosti chodiť 
na prechádzky, hýbať sa (kanisterapia:-) ). Ženy pacientky preferujú a realizujú tvorivé  
a umelecké záľuby, často spojené aj s možnosťou privyrobenia si (šperky, mydielka, 
šitie...). Pacienti odporúčajú: „nevládzeš, oddýchni si“. Už tradičným zdrojom potešenia, 
pohybu je záhradka, vinohrad, pestovanie kvetov, práca okolo domu.
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Čo mi SM vzala
 „zrútenie vzťahov (niektorým SM vadí)“
 „víziu budúcnosti, istotu (deti, vnúčatá?)“
 „pohybovú aktivitu (obmedzenia)“
 „pohyb, bicyklovanie, cestovanie“
 „ideály (mne sa nemôže nič stať)“
 „vzťahy (pretriedili sa priatelia)“
 „že nemám čistý štít, mám záťaž“
 „samostatnosť, nezávislosť, som na príťaž“

Čo mi SM dala
 „zmena priorít, hodnôt, iný pohľad na život“
 „začal som čítať, naučil som sa plávať“
 „donútil som sa začať študovať na VŠ a dokončil som ju“
 „nové zamestnanie, ktoré ma baví, spoznanie nových ľudí“
 „zmena myslenia - pozitívne myslenie - idem ďalej“
 „pokoru, upratala som si vo vzťahoch, priateľoch“
 „realistickejší pohľad na život“
 „zmenil som životný štýl, menej sa stresujem“
 „zvýšilo mi to sebavedomie, zlepšilo psychickú odolnosť“
 „nebojím sa pustiť do nových situácií, beriem život ako výzvu“

Na záver
Chceme poďakovať všetkým zúčastneným pacientom na našom prieskume. Predovšetkým preto, lebo aj účasť 
na našom skupinovom rozhovore vyžadovala odvahu a silu prísť, podeliť sa svojimi osobnými názormi, pocitmi, 
skúsenosťami. Pacienti nám dovolili a umožnili nahliadnuť do ich najvnútornejšieho osobného sveta. 
Veľmi si to vážime.

Poďakovanie si zaslúžia aj ošetrujúci lekári (nielen za ich obetavú a odbornú prácu počas liečby pacientov),  
ale aj zato, že boli oporou „svojim“ pacientom počas skupinového rozhovoru a poskytli nám neoceniteľné rady a postrehy.  
Je to prejav ich zaangažovanosti, empatie a spolupatričnosti. Pacienti sa im odmeňujú dôverou.

Spracovala: 

PhDr. Pavla Nôtová, PhD. - psychologička 

Dúfame, že tieto zdieľané informácie budú nápomocné nielen pacientom, ich rodinným príslušníkom, ale aj samotným 
zdravotníkom. Veríme, že môžu zefektívniť komunikáciu medzi lekárom a pacientom s SM a následne ešte zlepšiť 
spoluprácu oboch zúčastnených strán.
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Predsudky oneskorujú 
a sťažujú diagnostiku 

sklerózy multiplex

Skleróza multiplex sa nedá liečit
SM je nevyliečiteľná choroba, ale určite je liečiteľná. Existuje množstvo liekov, ktoré lekárom dnes umožňujú „ušiť“ 
pacientovi liečbu na mieru. Moderná medicína dokáže spomaliť rozvoj ochorenia a znížiť počet relapsov. Cieľom 
dnešnej liečby je zabraňovať nezvratnému poškodeniu CNS a čo najviac zmierniť fyzické a psychické postihnutie, 
ktoré prichádza s postupujúcou chorobou. Dôležité je však začať s liečbou včas.

Všetci pacienti so sklerózou multiplex skončia na vozíku
Neexistujú dvaja pacienti, ktorí by mali rovnaké príznaky a totožný priebeh ochorenia. Mnohí majú benígny 
priebeh, ochorenie postupuje pomaly a pri správnej liečbe mnoho rokov nemajú žiadne, alebo len minimálne 
poškodenie hybnosti. Dnes sú však možnosti liečby lepšie ako napríklad pred tromi rokmi. Ak teda pacientov stav 
dobre neodpovedá na liečbu, nemal by strácať čas a liečba by sa mala zmeniť na liek s väčšou účinnosťou. Súčasné 
možnosti liečby jednoznačne predlžujú obdobie života bez výraznejších obmedzení a zlepšujú jeho kvalitu.

Sklerózu multiplex stačí začat liečit až vtedy, ked sa stav zhorší
Liečba SM je veľmi dôležitá práve v skorom období ochorenia. Včasná diagnostika a okamžitá liečba je dnes 
jedinou prevenciou rozsiahleho poškodenia centrálnej nervovej sústavy! Agresívny zápal a zánik nervových 
štruktúr prebieha práve v rannej fáze SM a výrazne ovplyvňuje dlhodobú prognózu. V neskorých štádiách 
sú už reparačné možnosti mozgu vyčerpané.
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Skleróza multiplex postihuje iba telo, neovplyvňuje duševný stav
SM je komplexné ochorenie. Symptómy sú fyzické, ale aj psychické a je ich skutočne veľa. Vyplývajú zo samotného 
poškodenia nervových štruktúr, ale aj z celkového stresu a duševnej záťaže, ktoré SM prináša. Patria sem: 
depresia, únava, úzkostné či spánkové poruchy a dokonca psychózy. Pozor, tieto príznaky môžu byť u menšej časti 
pacientov spočiatku jedinými prejavmi SM a typické telesné symptómy prídu až po dlhšom čase. To môže viesť  
k oneskoreniu diagnózy, často až o niekoľko rokov.

Ľudia s SM strácajú pamät, je to podobná choroba 
ako starecká skleróza

Poruchy pamäte má asi 40 percent pacientov, nevyúsťujú však do demencie a so “sklerózou” starých ľudí nemá 
toto ochorenie nič spoločné. Vážnym problémom pacientov sú však krátkodobé poruchy pamäte, udržanie 
pozornosti, plynulosť reči a zrakovo-priestorová orientácia. Rozvoj mentálnych porúch býva pomalý, a preto najmä 
v prvých fázach SM zostávajú nerozpoznané. Nemusia však vyplývať priamo z ochorenia, môžu byť spôsobené  
aj depresiou, únavou či úzkosťou. Jediným spôsobom ako zabrániť rozvoju mentálnych porúch pri SM je skorá 
liečba ochorenia, ktorá ochráni nervové štruktúry.

SM nebolí
Až 60 percent pacientov s SM uvádza chronickú bolesť ako jednu zo svojich ťažkostí. Dôvodom je zvýšené napätie 
v svaloch a tiež ich spasticita - kŕče kvôli stuhnutosti a postihnutiu nervových dráh. Zároveň sa s poškodením 
nervových dráh zvyšuje citlivosť tkaniva, bolesť môže byť bodavá alebo mať podobu silného brnenia v častiach tela. 
Táto bolesť je chronická, môže mať však rôznu intenzitu a trvanie. Na jej tlmenie sa používajú lieky proti bolesti, 
myorelaxanciá na uvoľnenie stuhnutého svalstva a tiež antiepileptiká pomáhajúce pri nepríjemných kŕčoch.

Skleróza multiplex sa nedá zamenit za iné ochorenie
Je to práve naopak. Mnohé príznaky SM sú nejednoznačné a často sa pripisujú iným ochoreniam, aj preto  
je diagnostika tohto ochorenia náročná. Poruchy citlivosti ako tŕpnutie či brnenie môžu odznieť po niekoľkých 
týždňoch spontánne alebo po rehabilitácii. Zväčša sa pripíšu „problémom s chrbticou“ a stav tak zostáva 
nediagnostikovaný. Podobné je to aj so zápalom očného nervu, ktorý tiež patrí medzi typické skoré príznaky SM. 
Videnie sa často upraví samé skôr, než pacient stihne navštíviť očného lekára a mnohí to preto ani neurobia. 
Aj typické poruchy hybnosti sa môžu ukázať až po určitej záťaži - napríklad po dlhšej chôdzi, turistike, písaní na 
klávesnici a ľudia si ich zvyknú spájať so svalovým preťažením. Navštívia reumatológa či ortopéda, ktorí skutočnú 
príčinu neodhalia.

Ak sa má človek s SM dobre, nemusí pravidelne užívat lieky
Liečba SM je celoživotná terapia. Je náročná na výdrž a ochotu pacienta užívať dlhodobo predpísané lieky  
v stanovených dávkach a v správnom čase. SM je nevyspytateľné ochorenie a terapia môže byť účinná v rôznej 
miere. Práve nedostatočný účinok terapie je najčastejším dôvodom ukončenia liečby. Je pravda, že častejšie 
liečbu ukončia mladší pacienti s nižšou aktivitou ochorenia ako tí, ktorých výrazne postihuje. Mnohokrát sú totiž 
pre nich v tom čase nepríjemnejšie vedľajšie účinky liečby než samotné ochorenie, ktoré na nich nemá vážnejší 
dopad. Dôležité je, aby pacient spolupracoval s lekárom, a aby pri manažovaní liečby tvorili tím. Nedočkavosť  
či nerealistické očakávanie by mal lekár zvládnuť trpezlivým a empatickým prístupom.

Stravovanie nemá na ochorenie SM žiadny vplyv
Narušená mikrobiálna flóra čreva súvisí s imunitnými poruchami. Strava ovplyvňuje vznik i priebeh sklerózy 
multiplex. SM má vyšší výskyt v západných krajinách, kde prevláda sedavý štýl života, stres, vysoký kalorický 
príjem, potrava s množstvom nasýtených tukov. Je dokázané, že po každom jedle dochádza v tele k miernemu 
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SM je smrteľné ochorenie
Len veľmi zriedka ľudia zomrú na následky sklerózy multiplex. Sú to pacienti trpiaci agresívnymi formami ochorenia 
s rýchlym postupom, ktoré sa však nevyskytujú často. Nebezpečné sú však infekcie a ťažké depresie, spojené  
s SM, ktoré môžu ohroziť život, najmä ak sa neliečia. Rovnako ako zvyšok populácie, aj ľudia s SM sú ohrození 
civilizačnými ochoreniami ako sú infarkt či onkologické ochorenia. Dĺžka života ľudí s SM je vo všeobecnosti 
podobná ako u ostatných ľudí, ktorí SM nemajú.

Tehotenstvo a SM
Skleróza multiplex je ochorenie, ktorým trpia ženy trikrát častejšie ako muži a najčastejšie sa prejaví medzi druhou 
a štvrtou dekádou života. Keďže to je obdobie v živote ženy, kedy si chce založiť rodinu a mať deti, problematika 
sklerózy multiplex a tehotenstva sú úzko späté. Ochorenie vyvoláva množstvo otázok: Budem môcť vôbec mať 
deti? Ak áno, zdedia ochorenie po mne? Môžem sa počas tehotenstva liečiť? Budem musieť podstúpiť špeciálne 
vyšetrenia? Môžem rodiť prirodzene? Budem môcť dojčiť? A mnohé iné, ktoré sú s týmto ochorením spojené. 
Lekári majú na tieto otázky väčšinou jasné odpovede, aj preto sa treba ohľadne plánovania otehotnenia  
a samotného tehotenstva radiť s odborníkmi a dôverovať im. 

až prechodnému zápalu. To, do akej miery sa ním poškodia bunky, závisí od kvality a kvantity prijatej potravy. 
Prozápalový efekt majú tuky, červené mäso, mlieko a maslo. Obmedzenie ich konzumácie znižuje aktivitu 
ochorenia. Nevhodný je nadmerný prísun rafinovaného cukru a soli. Kravské mlieko by sa malo nahradiť 
rastlinným, ktoré neobsahuje prozápalové proteíny. Ukazuje sa, že pre pacientov s SM by mohla byť prospešná 
strava s vylúčením lepku. Absolútne vylúčené sú fajčenie a konzumácia alkoholu, ktoré priamo vyvolávajú zápal  
a poškodzujú celý organizmus. Vhodné sú naopak potraviny s vysokým obsahom polyfenolov. Sú to antioxidanty, 
ktoré chránia nervové bunky. Vhodné je konzumovať potraviny obsahujúce esenciálne mastné kyseliny (ryby, 
morské plody), vitamíny B12, D, C, A, E a tiež probiotiká.

Pacienti s SM by sa mali šetrit a nemali by cvičit
Ešte nedávno sa pacientom s SM neodporúčalo cvičiť. Nedávne poznatky však zahŕňajú cvičenie do liečby SM ako 
jeho dôležitú a základnú súčasť. Cvičenie zväčšuje aeróbnu kapacitu organizmu, svalovú silu, zvyšuje pohyblivosť, 
znižuje únavu a zlepšuje kvalitu života. Pohyb pozitívne vyplýva na fyzickú aj psychickú kondíciu. Okrem toho 
zvyšuje prísun kyslíka do buniek a chráni ich pred zápalom. Cvičením sa zlepšuje koordinácia, rovnováha  
a ustupuje svalová stuhnutosť. Vhodné sú cvičenia s plynulými, dlhými pohybmi (plávanie, joga, cvičenie  
v bazéne, taiči atď.)

Ľudia s SM nemôžu pracovat
Mnoho ľudí pracuje dlhé roky od diagnostikovania ochorenia. Hoci únava, depresie, či poruchy sústredenia 
môžu mať vplyv na pracovný výkon, nemusí to tak byť. Niektorí ľudia sa rozhodnú neoznámiť svoju diagnózu 
zamestnávateľovi, pretože sa obávajú o stratu zamestnania. Iní naopak získajú v kolegoch i zamestnávateľovi 
oporu a tí na ich zdravotný stav dlhodobo prihliadajú.
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S otehotnením a samotným
 tehotenstvom pri SM sa spája
 mnoho mýtov a predsudkov.

Ženy s SM by nemali mat deti
Plánované tehotenstvo ženy s SM v stabilizovanom stave je naopak vítané. Skleróza multiplex nie je ochorenie, 
kvôli ktorému by sa žena musela vzdať túžby po dieťati. Môže otehotnieť a porodiť zdravé dieťa a riziká, ktoré jej 
v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom hrozia, sú rovnaké ako u iných žien. Samozrejme, kvôli svojmu ochoreniu 
musia budúce mamičky s SM predsa len starostlivejšie plánovať. Mnohé ženy pociťujú počas tehotenstva 
zmiernenie príznakov SM, choroba „spí”. Je to obdobie imunotolerancie, v prípade, že choroba bola stabilizovaná 
aspoň rok pred otehotnením.

SM je dedičné ochorenie
Hoci dedičnosť hrá pri vzniku ochorenia svoju úlohu, dieťa ženy s SM až s 95 percentnou pravdepodobnosťou 
nebude v dospelosti trpieť týmto ochorením. Ak majú SM obaja rodičia, pravdepodobnosť ochorenia dieťaťa  
je asi 30 percent. U jednovaječných dvojičiek, ak jedno má SM, u druhého je pravdepodobnosť ochorenia asi 
35 percent.

SM spôsobuje neplodnost
SM môže byť príčinou viacerých sexuálnych porúch, napríklad môže ovplyvniť erekciu u mužov, plodnosť však 
neovplyvňuje. Rovnako ani nezvyšuje riziko potratu či porúch plodu. Na plodnosť môžu mať vplyv iba pridružené 
autoimunitné ochorenia (diabetes mellitus, problémy so štítnou žľazou), ktoré môžu znižovať ovariálnu rezervu 
(počet vajíčok), mať vplyv na hladinu estrogénu a  ovplyvňovať výskyt endometriózy.  
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Ženy s SM nemôžu brat antikoncepciu a podstúpit 
hormonálnu stimuláciu ani umelé oplodnenie (IVF)

Doteraz nebol preukázaný žiadny vplyv užívania hormonálnej antikoncepcie na priebeh SM. Skleróza multiplex 
nemá vplyv ani na úspešnosť či neúspešnosť umelého oplodnenia (IVF). Po stimulácii vaječníkov pred IVF však 
môže byť zvýšené riziko relapsu ochorenia, treba sa poradiť s lekárom. Vo všeobecnosti sa odporúča podstúpiť IVF 
v čase remisie ochorenia, nie v čase aktivity ochorenia.

SM zvyšuje riziko komplikácií v gravidite 
a môže poškodit plod

Skleróza multiplex naopak nijako nezvyšuje riziko komplikácií v tehotenstve ani nemá žiadny negatívny vplyv  
na plod.  Nezistil sa ani nijaký  vplyv SM na zvýšený výskyt spontánnych potratov, mŕtvonarodených detí, 
predčasných pôrodov, defektov. Skúma sa, či SM môže mať vplyv na nižšiu pôrodnú hmotnosť a dĺžku novorodenca.  
Je zistené mierne zvýšené riziko pomalšieho nástupu 2. doby pôrodnej, zvýšený počet kliešťových pôrodov 
a pôrodov sekciou v porovnaní s bežnou populáciou. Typ prípadnej anestézy počas pôrodu nemá vplyv  
na počet relapsov ochorenia v období po pôrode a ani na ďalší vývoj ochorenia v budúcnosti. Výber anestézy  
a spôsob vedenia pôrodu je výhradne na pôrodníkovi. 

Tehotenstvo  zhorší další priebeh ochorenia SM 
Tehotenstvo nemá negatívny vplyv na dlhodobú prognózu ochorenia. Naopak, gravidita môže mať priaznivý efekt 
na dlhodobý priebeh SM (dlhší čas do dosiahnutia nezvratného postihnutia).

Ženy s SM nesmú po pôrode dojčit
Výsledky štúdií všeobecne nepreukázali nepriaznivý vplyv laktácie na priebeh ochorenia. WHO odporúča dojčenie 
6 mesiacov.  V šestonedelí je vhodné skontrolovať aktivitu ochorenia MRI vyšetrením a ak sa preukáže aktivita, 
je vhodné  ukončiť laktáciu a začať s intenzívnou liečbou. Relapsy ochorenia po pôrode sa dajú predpokladať 
výhradne podľa aktivity ochorenia, pred a počas gravidity. Pri vysokej aktivite sa neodporúča dojčenie, treba včas 
zahájiť liečbu. 

Pred tehotenstvom treba prerušit liečbu
 IFN-β, GA a natalizumabom 

Liečba nemusí byť pred otehotnením prerušená, v prípadoch vysokej aktivity ochorenia možno po zvážení rizík 
pokračovať v liečbe počas gravidity.
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Príbehy pacientov 
so sklerózou multiplex

Čo teda robit, aby bolo tehotenstvo čo najbezproblémovejšie?
Porozprávať sa s lekárom. Pokiaľ je ochorenie pod kontrolou, zrejme tehotenstvo schváli. Od posledného ataku 
by mal uplynúť aspoň rok a ochorenie by malo byť stabilizované. Niektoré lieky, ktoré sa pri liečbe SM používajú, 
však nie sú počas tehotenstva bezpečné, pred otehotnením ich zvyčajne treba vysadiť.

►	Zistiť plodné dni
 Treba ich využiť naplno, aby bola žena, ktorá chce otehotnieť bez liečby čo najkratšie. 

►	Vytvoriť si tím ľudí, ktorí budú pomáhať s domácnosťou
 Napríklad upratať, navariť, či so starostlivosťou o dieťa.

►	Dávať si pozor na infekcie močových ciest
 U tehotných žien s SM sú častejšie. Preto treba piť veľa tekutín a ak žena cíti pálenie pri močení alebo je moč 

kalný či zvláštne zapáchajúci, treba o tom povedať svojmu lekárovi.

►	Pri chôdzi sa podopierať
 S tým, ako sa telo bude zväčšovať, môžu postupne prísť problémy s rovnováhou. Preto sa pri chôdzi treba 

podopierať vychádzkovou palicou či inou pomôckou, aby sa predišlo pádom.

►	Odporúča sa prirodzený pôrod
 Aj ženy s SM môžu počas neho využiť epidurálnu anestéziu. Ak nie sú iné komplikácie, odporúča sa prirodzený 

pôrod, rozhodnutie je vecou pôrodníka.

►	SM a ochota pacientov liečiť sa (adherencia)
 Sclerosis multiplex (SM) je devastujúce ochorenie, ktoré invalidizuje najmä mladých ľudí v produktívnom veku. 

Ochorenie SM je síce nevyliečiteľné, ale správne zvolená liečba „šitá na mieru pacienta“ dokáže v súčasnosti 
významne ovplyvniť jeho priebeh. Lieky sa líšia účinnosťou, majú rôzne spôsoby a frekvenciu podania,  
čo samozrejme priamo súvisí s tzv. adherenciou – spoluprácou pacienta pri liečbe.  To, či je pacient ochotný 
liečiť sa a dodržiavať liečebný režim, výrazne ovplyvňuje úspešnosť liečby a jeho celkový zdravotný stav  
i výkonnosť.
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Skleróza multiplex mi nezobrala úsmev z tváre
Pani Martina síce žije vo veľkom meste, ale narodila sa na jeho periférii.  Dnes má 33 rokov a jej hlavnou zásadou je, že 
skleróza multiplex (SM) nikdy neovplyvní jej život natoľko, aby sa prestala smiať. Ľudia, však podľa jej skúseností, majú 
také skreslené informácie o tomto ochorení, že nechcela zverejniť ani svoje celé meno. Ako povedala: „Ľudia si dodnes 
myslia, že skleróza multiplex je snáď nákazlivé ochorenie.“
Jej príbeh s SM sa začal v maturitnom ročníku. Nikdy nezabudne na prvé upozornenie tela. Bolo sparné leto 
a v krátkych pyžamových nohaviciach si umývala zuby.

„Stála som pri umývadle a nohami som sa ho dotýkala. Zrazu som si uvedomila, že vôbec necítim ten charakteristický 
chlad porcelánu. Zrazu mi začali tŕpnuť nohy. Mama vyvolala paniku a začala ma „vláčiť“ po vyšetreniach. Bola som 
takmer u každého lekára, ktorého sme poznali. Rodičia sa o mňa veľmi báli.  Bola som však veľmi mladá a nikto nechcel 
veriť, že by som mohla mať SM. Vrátane lekárov.  Ani ten, čo bol k určeniu diagnózy najbližšie. Žiadne vyšetrenie to však 
nepotvrdilo jednoznačne,“ začína rozprávanie Martina, ktorá si však informácie vyhľadala na internete v škole.

 „U doktora „googla“ som sa však dočítala, že ostanem na vozíku, kde budem postupne zomierať. Bola som v šoku. 
Lekár, ktorý bol k diagnóze SM najbližšie dokonca rodičom povedal,  aby mi zakázali študovať na vysokej škole.  
Že ak je to SM, mohlo by to byť pre mňa nebezpečné, pretože je to veľká záťaž na organizmus a podobné hlúposti, ktoré 
odzrkadľovali vtedajšiu dobu. Rúcal sa mi celý svet, “ spomína Martina, ktorej lekár zakázal cestovať aj do zahraničia. 
„Mala som pocit, že mi všetci zastavili život, pritom nikto poriadne nevedel, čo mi je. Na SM mali len podozrenie. Ešte 
dlho si ju mýlili s iným autoimunitným ochorením, meningitídou, či dokonca boreliózou. Dokonca jeden lekár povedal, 
že som úplne zdravá,“ spomína Martina na obdobie, keď dospelým povedala  DOSŤ! Všetko zahodila za hlavu, začala 
študovať a cestovať. 

„Potrebovala som si to jednoducho uzavrieť. Jeden hovoril to, druhý ono. Bola som z lekárov unavená. Každý hovoril 
niečo iné.  Akoby osveta chýbala nie len obyčajným ľuďom, ale aj niektorým lekárom. Veď mamu strašili aj tým, že nikdy 
nebudem môcť mať deti, “ spomína Martina.
„Povedala som jednoducho dosť a tri roky som sa k tejto téme už nevrátila. S priateľom sme boli na dovolenke v USA. 

Netušil, čo som pred rokmi riešila. Nepovažovala som to za podstatné. Zrazu som na dovolenke prestala periférne 
vidieť.  Zavolala som lekárke, ktorá poznala môj príbeh, či sa mám vrátiť. Povedala, že nie, ale mám si nakúpiť vitamíny 
B. Po návrate som sa dostala do nemocnice. Úžasná pani doktorka mi diagnostikovala SM a začala ma liečiť. Mala 
som pred štátnicami, bol to naozaj nápor, ale spolu sme to zvládli,“ opisuje minulosť mladá žena, ktorá časom zatúžila 
po deťoch. Ošetrujúca doktorka v tom problém nevidela. Prispôsobila jej liečbu tak, že pri oboch deťoch otehotnela 
takmer okamžite.

Aj Martina dnes žije úplne normálny život. Pri pohľade na ňu by nikto neveril, že je to pacientka so sklerózou multiplex. 
No ešte aj dnes ju prekvapia názory  ľudí, ktorí si myslia, že SM je nákazlivé ochorenie a každý pacient je odsúdený  
na invalidný vozík.

 „Napríklad aj gynekológ aj anesteziológ. Od večera do rána behali ku mne na izbu a každou návštevou ma znervózňovali 
stále viac a viac. Potrebovala som pred pôrodom pokoj a nakoniec som musela upokojovať ja ich. Pritom moja úžasná 
pani doktorka v tehotenstve nevidela jediný problém a dokonca preferovala prirodzený pôrod. Nakoniec však gynekológ 
rozhodol o cisárskom, lebo sa bál, že nebude vedieť odhadnúť „kedy mám dosť“.  Viete, aj mne osobne záleží na tom, 
aby sa osveta robila všade. Aj medzi pacientmi, ale aj lekármi, ktorí sa nešpecializujú na sklerózu multiplex,“ upozornila 
Martina.   

 „Stále necítim potrebu o SM hovoriť verejne, 
pretože vidím, ako ho skreslene vníma širšie 
okolie. Veď ani ľudia, ktorí majú rakovinu 
nehovoria, že čau, ja som Soňa a mám rakovinu... 
S mužom sme sa dohodli, že to jednoducho 
analyzovať nebudeme. Veď lekárka mi len niečo 
pichne a vybavené. Môj normálny život ide ďalej. 
Takže vie o tom iba najbližšia rodina, ktorej 
som o tom zakázala hovoriť. Poznám pacientov, 

ktorých SM totálne zložila, zbytočne. SM beriem ako každé iné ochorenie a nevidím dôvod, prečo by mi mala organizovať 
život viac, ako je potrebné,“ povedala Martina, ktorú mrzí, že ľudia ešte aj v 21. storočí dokážu šíriť nezmysly. „Poznám 
aj takých, ktorí mojej mame hovorili, aby som liečbu nebrala, že lekárov vôbec netreba počúvať. Mamu strašili, že nás 
liečba finančne zruinuje. Pritom za ňu neplatím ani cent,“ dodala Martina.

“ SM beriem ako každé iné ochorenie a nevidím 
dôvod, prečo by mi mala organizovať 

život viac, ako je potrebné”
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„Moja pani lekárka je skvelá. Ak by sa niekto mal šetriť, tak je to práve ona a nie ja. Je neuveriteľné, koľko nám, 
pacientom, venuje času. Môžem s ňou hovoriť úplne o všetkom, nikdy ma neodmietne. Aj vďaka nej dnes žijem 
komfortne a neuvažujem o tom, že by som sa mal niečoho vzdať, či ľutovať sa. To je vylúčené! Ak by som len myslel  
na to, či skončím na vozíku, nič tým neovplyvním, možno naopak, ešte sa všetko zhorší“ vysvetľuje svoj postoj k diagnóze 
skleróza multiplex. „Komu by to pomohlo, ak by som sa uzavrel?“

Martin vďaka modernej liečbe žije normálny život a ide sa aj ženiť. „S pani doktorkou sa vždy dohodnem na liečbe  
a odporúčaniach, čo sa týka napríklad stravy. Keď som bol viac unavený, dohodli sme sa, že vysadím lepok, jednoduché 
cukry a budem s vyhýbať aj laktóze. Vždy nájdeme spoločné riešenie, ktoré mi pomôže. Podľa mňa je mimoriadne 
dôležité počúvať svoje telo. Som človek, ktorý hľadá príčiny, ktoré môže ovplyvniť.  Napríklad, každé ráno cvičím jogu, 
pijem veľa vody a záleží mi aj na dostatočnom príjme vitamínov. Takže žijem zdravo a k tomu chodím iba na infúzie,“ 
hovorí mladý muž, ktorý svojmu okoliu dal jasne najavo, že nechce, aby sa SM stala stredobodom pozornosti jeho života. 

„Keď som to prvý raz oznámil mame, že mám SM, rozplakala 
sa. Ale ona vie, že nie som typ človeka, ktorý sa bude 
ľutovať. Rovnako, so slzami v očiach,  reagovala aj snúbenica, 
ale dohodli sme sa, že to zvládneme. Aj budúca svokra 
bola milá, spýtala sa a čo? To je problém? Mení sa medzi vami 
niečo, lebo máš SM? Poznajú ma a vedeli, že určite nájdeme 
riešenie. Naozaj sa mi nechce počúvať od niekoho, že sa mám 
šetriť. Ako som už spomenul, moja pani doktorka by sa mala v prvom rade šetriť, nie ja. Podľa mňa je to ona, ktorá si 
na plecia nakladá v svojej ambulancii najviac. A takto pristupujem k môjmu ochoreniu.“

Martin pracuje vo švajčiarskej firme ako poistný analytik a svoju prácu za počítačom miluje. „Človek si jednoducho musí 
nájsť vlastný balans. U mňa to znamená, že o deviatej večer idem spať a vstávam o piatej ráno. Presne viem, koľko 
potrebujem regenerovať, aby som sa cítil dobre. A ja naozaj nepotrebujem, aby ma niekto ľutoval len preto, že mám 
sklerózu multiplex.“

Martin vďaka modernej liečbe žije 
normálny život a ide sa aj ženiť.

Ochoreniu nedovolím ovplyvnit mi život 
natoľko, aby som sa začal ľutovat 

Martin má 28 rokov a žije v Bratislave. Na otázku, kedy mu diagnostikovali ochorenie, ani presne nevedel reagovať. 
Skleróza multiplex (SM) mu totiž neopantala celý život a spomenie si na ňu iba vtedy, keď musí ísť na kontrolu. 
Keby nebolo kampane „Neskrývaj sa – odhoď predsudky. Môj život so sklerózou multiplex“, ktorej cieľom je upriamiť 
pozornosť na odstránenie predsudkov, doteraz by o jeho ochorení ani nikto netušil. Aj svojej priamej nadriadenej to 
povedal až teraz, pred kampaňou, keď sa rozhodol verejne prehovoriť. Práve týmto jedinečným projektom chce aj on 
podporiť všetkých pacientov, aby sa nebáli a „vystúpili z radu“. Aby ľudia odhodili predsudky o SM a pochopili, že ide  
o ochorenie, s ktorým sa dá bez problémov žiť. Samozrejme, ak pacient dodržiava všetky odporúčania lekárov. 

„Doteraz som nemal potrebu o SM hovoriť. Dôvodom sú hlavne ľudia, ktorí by ma začali ľutovať, akoby som bol nejaký 
chudák. Toto odmietam. Nechcel som, aby ma ľudia vnímali ako chorého človeka, lebo sa tak jednoducho necítim a už 
vôbec tak nežijem. Nijako sa vlastne nešetrím, pracujem na plné obrátky, presne tak, ako ma to baví. Jednoducho robím  
všetko, čo som robil predtým,  ako mi SM diagnostikovali. Samozrejme, že som musel niektoré veci prispôsobiť, ale tie by 
som prispôsobil, aj keby mi SM nediagnostikovali. Mal som totiž nadváhu. Dnes iba raz do mesiaca idem na infúziu a tým 
to pre mňa hasne. Vôbec neuvažujem o tom, že by som sa  nejaké ráno už nemal postaviť z postele. Ak to príde, čo sa ale 
stať nemusí, budem to riešiť, keď sa to stane.“  

Asi pred ôsmimi rokmi mu začala brnieť pravá noha. Nedával tomu však žiadny význam, keďže vedel, že by mal schudnúť 
aspoň 80 kg. O rok neskôr cestovali so snúbenicou do tepla, kde začal dvojito vidieť. „Vtedy som si povedal, že hop, toto 
nebude dobré a vyhľadal som neurologičku, ktorá to samozrejme zvalila na moju váhu a ďalej to neriešila. Po Novom roku 
som bol v Miláne, kde som sa cítil veľmi zle. Musel som veľa oddychovať. Vo februári som stŕpol od pása dole. V nemocnici 
mi diagnostikovali SM. Ani ma to vlastne nešokovalo. Keď mi to oznámili, ja že OK, môžem ísť domov? Bol som totiž tesne 
pred štátnicami,“ spomína Martin, ktorý ochoreniu nedovolí, aby mu ovplyvňovalo život viac, ako je potrebné. Ďakuje  
za to aj lekárke, ktorej odporúčania plní do bodky.  
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 Pozitívne myslenie a nastavenie 
ma posúva vpred  

Adriana má 43 rokov a je z menšieho mesta pri Bratislave. V roku 2009 sa začala celkovo zle cítiť. Občas jej na tele niečo 
stŕplo, ale nepripisovala tomu žiadny veľký význam. V zdravotníckom zariadení veľa pracovala, často mala aj nočné 
 a tak si myslela, že ide iba o vyčerpanie organizmu. Na problém ju upozornili až kolegovia. 

„Povedali mi, že ten spadnutý kútik v tvojom veku nie je normálny. V tom roku, 2009, som mala dovolenku. Bola som 
doma a jeden deň mi stŕpol palec na nohe. Potom lýtko, koleno, až celá noha. Každým dňom sa to zhoršovalo. V pohybe 
ma to však neobmedzovalo. Bolo to len veľmi nepríjemné. Zamyslela som sa, či som také niečo necítila už skôr, ale 
poznáte to. Mám tri deti, chodím do práce, stále v jednom kolotoči a tak som si prvé príznaky ani nevšimla a pripísala 
som ich celkovému vyčerpaniu. Keď mi však tŕpla celá polovica tela, začala som si čoraz viac uvedomovať, že to už musím 
riešiť“, hovorí Adriana.  

Keďže sa jej zdravotný stav každým dňom zhoršoval, po dovolenke začala „behať“ po lekároch. „Lekár mi povedal nech 
sa nestrachujem, že o nič vážne nejde a pri troch deťoch a práci, je to normálne. Domov ma poslal s liekom na uvoľnenie 
svalstva. Celá stŕpnutá som sa vrátila do práce. Viditeľne som už krívala na pravú nohu. Kolegovia si to všimli a začali 
konať. Magnetická rezonancia nakoniec potvrdila, že mám lézie a skončila som v nemocnici. Dostala som sa k úžasnej 
pani doktorke, ktorej som za mnohé vďačná. Za to, že žijem úplne normálny život,“ opisuje začiatok a konečne správnu 
liečbu pani Adriana.

„Nikdy som nemala predsudky voči tomuto ochoreniu, vlastne žiadnemu. Veci beriem tak, ako prídu. Jednoducho ich 
riešim. Aj vďaka pani doktorke. Dodržiavam ňou odporúčanú liečbu a dnes už normálne pracujem. Ničoho sa nebojím 
a ani nemám prečo. Paradoxom je, že ja osobne nemám žiadne predsudky, ale moje okolie. Myslím to vzdialené. 

Neriešim žiadnu SM-ku. Budem to riešiť, ak sa niečo zhorší. Ak. Najväčšie predsudky majú zdraví ľudia a pacienti, ktorí 
si od nich nechajú radiť. V čakárni to počúvam často. Neuveriteľne skreslené informácie. Ľudia o tomto ochorení vedia 
veľmi málo alebo vôbec nič. Všetci si myslia, že s SM musíme automaticky skončiť na vozíku. Dokonca poznám aj takých 
pacientov, ktorým to povedali lekári. Alebo im SM ani nevedeli diagnostikovať. Napríklad, prišli k očnému, ktorý im 
namiesto toho, aby ich poriadne vyšetril povedal, že to nič nie je. Počúvali len,  veď je taká rýchla doba, to nič nie je, 
iba sa vám zhoršil zrak. A to, aké predsudky majú voči SM ľudia na dedinách, to už ani neviem komentovať. Poznám 
pacientov, ktorých sa bojí ich okolie pobozkať z dôvodu, že ich nakazia. Hlavne starší ľudia o SM netušia nič. A potom 

je tu ešte kategória rodičov-pacientov, ktorí sa 
rozhodnú svoje dieťa chrániť tak, že ho úplne izolujú 
od okolitého sveta. Pritom deti nie sú dnes už hlúpe. 
Sadnú si za počítač a zistia si všetko. 

Napriek tomu je informovanosť dospelých  
o SM nedostatočná,“ hovorí Adriana, ktorá 
sa pravidelne stretáva aj s tým, že ľudia, 
aj niektorí lekári, si  príznaky SM mýlia s boreliózou.  
A potom je tu aj strach pacientov oznámiť diagnózu 
zamestnávateľovi.
 

„Boja sa, že prídu o prácu, prípadne sa pri pohovore boja priznať, že majú SM. Často úplne zbytočne. Radšej ostanú 
doma a začnú sa ľutovať, prepadať do depresií, pritom s týmto ochorením sa dá normálne žiť. Niektoré veci som síce 
zmenila, dnes už nerobím nočné, ale inak žijem úplne normálny život. Čaká ma ďalšia kontrola a som presvedčená,  
že dopadne dobre. A toto si hovorím vždy, keď idem na kontrolu a hotovo“.  
 

“ Čaká ma ďalšia kontrola a som 
presvedčená, že dopadne dobre. 

A toto si hovorím vždy, 
keď idem na kontrolu a hotovo“. 
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