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Milé pacientky, milí pacienti, příbuzní, známí,

předkládáme Vám zde projekt příběhů našich nemocných s názvem „Naděje pro ostatní“.

Ať si to připustíme nebo ne, diagnóza zhoubného krevního onemocnění je prakticky 
vždy šokem a následně těžkou životní zkouškou jak pro samotného nemocného, tak 
i pro jeho okolí. Zejména chvíle těsně po vyslechnutí diagnózy zhoubného nádoru 
bývají velmi těžké a právě v tento okamžik mnozí potřebují oporu, pomoc a naději.

Zde Vám, Vašim rodinám a blízkým předkládáme několik příběhů našich nemocných, 
které chceme, aby byly inspirací a povzbuzením pro všechny, kterým bylo právě 
zjištěno nádorové krevní onemocnění nebo kteří jsou právě léčeni.

Jedná se jen o malou část příznivých osudů našich nemocných, přesto jsme rádi, že 
tito lidé našli odvahu svůj příběh sdílet s ostatními. Věříme, že tento projekt a příbě-
hy v něm obsažené dodají naději, víru a podporu mnoha nemocným i jejím blízkým 
v jejich nelehkém, ale věříme, že úspěšném boji s nádorovým onemocněním. Vám 
všem srdečně přejeme, aby tomu tak bylo.

kolektiv lékařů a sester 
IV. interní hematologické kliniky 

Fakultní nemocnice Hradec Králové
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PŘÍBĚHY NEMOCNÝCH S CHRONICKOU LEUKÉMIÍ

KDYŽ JSEM SE DOZVĚDĚLA 
DIAGNÓZU, BYL TO PRO MĚ ŠOK

Bylo mi 52 let, když jsem se dozvědě-
la, že mám chronickou lymfocytární 

leukémii. Byl to pro mě šok. Nikdy jsem 
nebyla vážně nemocná. Nejprve jsem 
dostávala transfúze, poté jsem musela 
na několik dní nastoupit do nemocnice 
na tehdejší II. interní kliniku - odděle-
ní klinické hematologie (dnešní IV. in-
terní hematologickou kliniku) Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové, kde jsem 
podstoupila různá vyšetření a byla mi 
zahájena chemoterapie. Ta však neúčin-
kovala dostatečně, proto jsem posléze 
dostávala nejmodernější cílenou léčbu  
– podkožní injekce monoklonální proti-
látky. Zároveň se mnou ošetřující lékař 
probral léčebné možnosti a doporučil 
provedení transplantace krvetvorných 
kmenových buněk, která jediná může 
moje onemocnění trvale vyléčit. Nevě-
děla jsem, co mám dělat a jak se roz-
hodnout. Po delším rozhodování jsem si 
řekla, jedině transplantace kostní dře-
ně, jiné východisko není. Lepší je nadě-
je, než nedělat nic. Mám dva sourozen-
ce, bratra a sestru. Oba mí sourozenci 

bohužel byli shodní mezi sebou, ale se 
mnou ani jeden.

Konečně nadešel ten den, kdy mi léka-
ři oznámili, že pro mne našli shodné-
ho dárce. Cílená léčba mi mezitím za-
účinkovala, takže leukémie byla před 
transplantací dobře zaléčena. Když na-
dešel den transplantace, a já měla odjet 
do nemocnice, několik dní předem to 
byla hrůza. Nevěděla jsem, zdali se vrá-
tím domů. Byl to hrozný pocit, ale nic 
jiného mi nezbývalo. Byla jsem ráda, že 
jsem nemusela dlouho čekat.

V nemocnici na mě byli lékaři i sestřič-
ky hodní, a to dělá hodně. Po transplan-
taci mi bylo velmi špatně, hlavně maso 
jsem nemohla ani cítit. Zvracela jsem, 
měla jsem bolavou pusu, ale ne tolik, 
dalo se to vydržet. Ani mi nevypada-
lo mnoho vlasů, jen na jednom mís-
tě. Rodina mě navštěvovala, což mě 
velmi psychicky pomáhalo. Před i po 
transplantaci jsem měla opakovaně 
problémy s infekcí virem CMV (cyto-
megalovirus). Nejdříve jsem dostávala 
infúze, které ale nezabíraly, poté jsem 

NEMOCNÁ S CHRONICKOU LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIÍ

NADĚJE PRO OSTATNÍ4



SÍLU MI ROVNĚŽ DODÁVALA PŘÍRODA

dostala nový protivirový lék, po kte-
rém se mi to konečně lepšilo.

Na transplantaci jsem byla koncem lis-
topadu 2007 a na Vánoce jsem už byla 
doma. Byla jsem moc ráda, že jsem doma 
s rodinou, a když jsem přijela, tak mě 
doma v kuchyni čekalo velmi milé pře-
kvapení v podobě nové krásné televize.

Ještě jsem neměla vyhráno, byla jsem 
zesláblá, bylo mi špatně, musela jsem 
dodržovat přísné hygienické návyky, 

veškeré jídlo jsem si musela hlídat, aby 
bylo čerstvé a dobře tepelně upravené.

Několikrát jsem se vrátila do nemoc-
nice, vždy jen na pár dní a zase to bylo 
v pořádku. Dnes je tomu již více než 
osm let, co jsem byla na transplantaci. 
V současné době jsem zdravá, a to proto 
velké díky lékařům a sestřičkám, že mi 
zachránili život, je to zázrak.

Jsem ráda, že stále jezdím na kontroly 
a vím, že jsem v pořádku.

Božena Š.

NEMOCNÝ S CHRONICKOU LYMFOCYTÁRNÍ LEUKÉMIÍ

Koncem léta roku 2005 se u mne za-
čala projevovat velká únava, pocení 

a bolesti bederní páteře. Na základě vy-
šetření magnetickou rezonancí mi byla 
doporučena operace páteře. Při vyšetře-
ní krve mi bylo zjištěno zvýšení počtu 
bílých krvinek, následně proveden od-
běr vzorku kostní dřeně a tak zjištěna 
chronická lymfocytární leukémie. I přes 
toto zjištění jsem operaci páteře nakonec 
v listopadu 2005 absolvoval. Při vyšet-
ření na hematologickém oddělení ve 
Svitavách mi byly zjištěny zvětšené uz-
liny na krku, v podpaží a tříslech. Uz-
liny v tříslech někdy dost bolely. Proto 
jsem byl koncem ledna 2006 doporučen 
a předán k léčení na tehdejší II. interní 
kliniku, oddělení klinické hematologie 

(nynější IV. interní hematologickou kli-
niku) do Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové. V tuto dobu jsem vše psychic-
ky velmi těžce snášel.

V Hradci Králové si mne převzal do 
péče doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 
Vše mi řádně vysvětlil a navrhl moderní 
léčbu v rámci randomizované klinické 
studie CLL8. Byl jsem zařazen do léčby 
chemoterapií v kombinaci s cílenou 
léčbou – protilátkou rituximabem, která 
se tehdy v rámci studie testovala. První 
cyklus léčby jsem prodělal v únoru 
2006. Bylo to hodně těžké, avšak odvahu 
mi dodávali můj ošetřující lékař, lékaři 
a sestry na oddělení a především moje 
rodina – manželka a oba synové. Ti 
mě do Hradce Králové pravidelně na 
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jednotlivé cykly léčby vozili. Celkem jsem 
podstoupil šest cyklů terapie, a to vždy po 
měsíci. Při druhém cyklu jsem si musel 
na doporučení lékařů nechat odstranit 
šest zubů z důvodu zánětu. Po každé 
chemoterapii jsem se cítil hodně zle, ale 
můj stav se postupně zlepšoval a uzliny 
se zmenšovaly. Pečlivě jsem dodržoval 
rady lékařů a věřil, že vše dopadne dobře. 
Poslední cyklus léčby jsem prodělal na 
konci června 2006. Můj stav se výrazně 
zlepšil a stabilizoval. Sílu mi rovněž 
dodávala příroda. Hodně volných chvil 
jsem trávil u vody a věnoval se svému 
koníčku, kterým je rybařina.

Léčba chronické lymfocytární leukémie 
byla velmi úspěšná. Letos tomu bylo 
již deset let od doby, kdy jsem se 
začal léčit. Účast v klinické studii mi 
umožnila léčbu nejmodernějšími léky 
a také díky mé účasti ve studii CLL8 se 
stala protilátka rituximab standardní 

součástí léčby chronické lymfocytární 
leukémie. Do Hradce Králové nyní 
jezdím již jen na pravidelné kontroly. 
Za vše dobré vděčím docentu Smolejovi 
a dalšímu personálu nemocnice, který 
je úžasný. Tímto bych jim chtěl za vše 
srdečně poděkovat.

Nedávno jsem se šťastně dožil 77 let 
a s manželkou jsme v listopadu 2015 
oslavili padesát let společného života.

František T.

VEDU PLNOHODNOTNÝ, SPOKOJENÝ 
ŽIVOT BEZ JAKÉHOKOLIV OMEZENÍ

Diagnóza chronické myeloidní leuké-
mie (CML) mi byla zjištěna v dubnu 

2007. Bylo mi 29 let a výskyt u tak 
mladého člověka je prý méně častý… 
Okamžitě jsem byl hospitalizován ve 
Fakultní nemocnici v Hradci Králo-

vé, absolvoval řadu vyšetření a zahájil 
léčbu (imatinib 400 mg). Přístup všech 
lékařů IV. interní hematologické kliniky 
a jejich péče byly perfektní a patří jim za 
to můj velký dík. Po třech týdnech jsem 
byl z nemocnice propuštěn a pokračo-

NEMOCNÝ S CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ

NADĚJE PRO OSTATNÍ6



Rok 2015 začínal jako každý jiný. 
Po předchozích čtyřech měsících 

velkého pracovního nasazení (včetně 
práce o víkendech) v rámci předvá-
nočního prodeje ve firmě, kde jsem 
pracovala, jsem si myslela, že již bude 
konečně leden klidnější. Bohužel jsem 
se spletla. Pracovní tempo se neměnilo 
a odpoledne mě čekala druhá směna 
doma s obstaráním dvou malých dětí, 
péčí o dům a domácnost.

Najednou ale moje tělo řeklo STOP! 
Kromě únavy, kdy jsem večer s dětmi 
padla brzy do postele, jsem si při 
odpočinku ve vaně nahmatala bouličku 
v levém boku. Toto místo mne později 

začalo stále více a více bolet a píchat. 
Ke konci února se to již nedalo vydržet. 
Bolest mě již budila i v noci. Konečně 
jsem si řekla, že práce počká a raději 
jsem jela do náchodské nemocnice 
nechat se vyšetřit. Obávala jsem se 
kýly. Po odběru krve a rentgenu mi bylo 
oznámeno, že mám špatné výsledky a že 
mají podezření na leukémii.

Byl to pro mne hrozný šok. Ze dne na 
den se mi zhroutil svět. Hned druhý den 
jsem byla poslána na podrobnější vyšet-
ření do Fakultní nemocnice Hradce Krá-
lové a diagnostikovali mi chronickou 
myeloidní leukémii.

val nadále v léčbě imatinibem (Glivec). 
Docházel jsem na kontrolní odběry nej-
prve jednou krát za měsíc, později jed-
nou krát za tři měsíce a léčbu jsem tole-
roval bez větších obtíží.

Po dvanácti měsících od zahájení léčby 
bylo u mě dosaženo velmi dobré léčeb-
né odpovědi (kompletní cytogenetická 
a velká molekulární odpověď). V červ-
nu roku 2014 mi moje ošetřující lékař-
ka, MUDr. Petra Bělohlávková, navrhla 
zapojení do studie ENEST s cílem ještě 

zlepšení odpovědí mojí choroby. Souhla-
sil jsem a začal užívat místo imatinibu 
lék nilotinib 150 mg (Tasigna), který 
snáším rovněž bez potíží.

Na podzim roku 2007 jsem se oženil 
a narodily se nám tři zcela zdravé děti. 
Vedu plnohodnotný, spokojený život 
bez jakéhokoliv omezení, a to jak po 
osobní, tak po pracovní stránce. Jsem 
životní optimista a doufám v úplné 
vyléčení mojí choroby.

Martin D.

NEVZDÁVEJTE TO! ŽIVOT STOJÍ ZA TO 
ŽÍT A NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ.

NEMOCNÁ S CHRONICKOU MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ
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Zde si mě pod svá vlídná křídla vzala 
do péče odbornice ve svém oboru paní 
doktorka Bělohlávková. Vše mi náleži-
tě vysvětlila a začala s okamžitou 
léčbou. Začátky byly hrozné — nejis-
tota, obava, zda léky budou účinkovat 
a nebude mi po nich zle. Jak zvládnu 
péči o rodinu? Co bude s novou prací, 
do které jsem od března měla nastou-
pit? Počáteční častou frekvenci návštěv 
jsem za doprovodu a podpory svého 
manžela úspěšně zvládla. Neobešla 
bych se ani bez velké opory své rodiny 
a kamarádů. Největší sílu v boji s tou-
to nemocí mi ale dávaly mé dvě děti  
(5 a 9 let), jejichž energie mě nabíjela a já 
si říkala „Bojuj, buď statečná a nevzdávej 
to! Dětičky tě ještě budou potřebovat“.

Léky naštěstí zabraly a já jsem moc 
vděčná všem lékařům a sestřičkám 
z hematologického oddělení Fakultní 
nemocnice Hradec Králové za jejich péči, 
vlídná slova a profesionalitu, kterou mi 
poskytli a stále ještě poskytují.

Ráda bych také zmínila i vynikající jed-
nání a péči náchodského pana doktora 
Šumpíka a jeho kolektivu. Díky nim mi 
byly některé odběry krve a vyšetření 
provedeny v Náchodě a já nemusela 
jezdit až do Hradce.

Je to již rok od počátku zahájení mé léčby. 
Je mi již mnohem lépe, i když se musím 
více šetřit. Vážím si ale každého dne, 
který můžu strávit se svými blízkými. 
Jezdíme více na výlety, povídáme si. Po 
čtyřech měsících pracovní neschopnosti 
jsem opět začala pracovat. Musela jsem si 
najít sedavou práci. Únava každopádně 
ještě někdy je přítomná. Jsem ale moc 
ráda, že jsem znovu mezi lidmi.

Ráda bych proto podpořila všechny po-
dobně nemocné pacienty. Nevzdávejte 
to! Život stojí za to žít a naděje umírá po-
slední. Hodně síly!

O svůj příběh se s vámi ve stručnosti 
podělila vděčná pacientka

Martina Š.
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PŘÍBĚHY NEMOCNÝCH S AKUTNÍ LEUKÉMIÍ

NAUČILA JSEM SE RADOVAT 
Z MALIČKOSTÍ

Byla jsem živel, doma, v práci, s ka-
marády. Nikdy se mnou nebyla 

nuda, vždy jsem byla pro každou „špat-
nost“. V nožní páce mě neporazil žádný 
chlap. Než to přišlo. Náhlé onemocnění 
v podobě chřipky, bolesti v celém těle, 
horečky nad 39 °C a četné modřiny, pře-
devším na nohách. Už se to nedalo vy-
držet. Byla neděle 13. ledna 2008, když 
mě kamarádka odvezla do nemocnice. 
Tam začal kolotoč. Gynekologické vyšet-
ření – nic, na urologii zjistili velký zánět 
v těle. Moje další cesta vedla na internu, 
kde zjistili zvětšenou slezinu a to nej-
horší – špatnou krev. Odtud mě převezli 
rovnou do Hradce Králové na oddělení 
hematologie. Dostala jsem se do rukou 
kolektivu odborníků vedených panem 
docentem Pavlem Žákem. Odběr krve, 
kostní dřeně z hrudní kosti – diagnóza – 
akutní myeloidní leukémie. Z plného 
zdraví a elánu najednou ležící pacient 
s 20% nadějí, že bude žít. Ležela jsem na 
OHIPu, izolovaná od okolního světa. Co 
mně dodávalo sílu bojovat s touto zákeř-
nou nemocí, byla neskutečná touha po 

životě. Měla jsem silnou podporu - v ro-
dičích, sourozencích se svými rodinami, 
v příbuzných, příteli a kamarádech. Ne-
byl den, abych neměla návštěvu. Věděla 
jsem, že v tom nejsem sama. Další, kdo 
mně vléval naději do žil, byli skvělí lé-
kaři a báječné sestřičky. Léčba, jak ji-
nak, začala chemoterapiemi. Po první 
„chemošce“ mi bylo ještě fajn. Po další 
už šly vlasy dolů. Pak přišly další a další 
chemoterapie, no a mně bylo stále hůře 
a hůře. Až jsem se dostala na samé dno. 
Bolest, zvracení, průjmy, to byla každo-
denní realita mého přežívání. Víra, že 
toto je daň za to, že se uzdravím, mně 
pomáhala tyto těžkosti překonat.

Zatímco já s pomocí lékařů bojovala 
s touto zákeřnou nemocí, jiní bojovali 
s časem. Koordinátorka dělala vše, 
aby našla vhodného dárce kostní dřeně 
v registru dárců. Byly povoleny zkoušky 
krve mých příbuzných, přátel a dokonce 
přišla celá fotbalová jedenáctka z České 
Třebové, za kterou můj přítel hrál. Díky 
mé zvláštní genetice bylo vše marné. 
Jak se říká: „Naděje umírá posled-

NEMOCNÁ S AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ
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ní.“ Jednoho dne mně byla oznámena 
radostná zpráva. Máme dárce. Shoduje 
se sice jen v osmi znacích z deseti, ale 
v mém případě, to byl asi zázrak. Dne 
22. ledna 2009 začala další fáze na 
cestě k mému uzdravení. Proběhla 
transplantace kostní dřeně. Překonala 
jsem i těžkosti spojené s transplantací. 
Zpočátku jsem jezdila na kontroly každý 
týden a nyní po dvou až třech měsících.

Díky mé chorobě a prodělané transplan-
taci jsem nemohla a ani nemohu mít 
děti. Ale provdala jsem se za svého příte-
le a zažádali jsme o adopci. Ta nám byla 
schválena. A tak se z nás v roce 2013 sta-
li rodiče. Máme svého Matěje, krásného 
chlapečka, který jako by mi chtěl vše 
vynahradit. Je to ukecaný živel, který se 
mi, i když je to k nevíře, velmi podobá. Je 
to moje zrcadlo. 

Někdy, kdysi dávno, někdo moudrý řekl, 
že: „Všechno zlé je k něčemu dobré“. Pro 
lidi, kteří si nesáhli na své dno, pár bez-
významných slov. Oni se neumí radovat 
ze života. Hledají problémy tam, kde 
nejsou, a když jsou, zdají se pro ně ne-
překonatelné. To, co oni nedokážou pře-
konat, to já házím za hlavu, neřeším, je 
zbytečné se tím vůbec zabývat. Naučila 
jsem se radovat z maličkostí. A těch ma-
ličkostí, co pro mě moje rodina během 
léčby připravila, aby mi zpestřila čeká-
ní a já tak mohla své utrpení, alespoň 
na chvíli odsunout stranou, bylo několik 
a na ty, i když to byly časy zlé, teď velmi 
ráda vzpomínám. Tajný výlet za kama-
rády, i když to bylo 150 km. V zimě zase 
švagr přinesl pytle naplněné slámou 
a šli jsme všichni na noční pytlování. 
Nebo když mě moje neteře a synovec 

podporovali v pití šťáv z červené řepy 
a tvářili se, že je to neskutečná dobrota. 
A když se s rodinou sejdeme, vzpomí-
náme a vždy se shodneme na tom, že by 
tyto příhody – útrpné, úsměvné až ně-
kdy trapné, daly na celou knihu. Život je 
o tom, aby se žil. A já ho žiju.

Vy si to jednou budete také říkat. Také 
budete mít radost z každého dne, i z  toho, 
že je tráva zelená, že zase vidíte vycházet 
slunce a budete si všímat a užívat malič-
kostí, kterých jste si do té doby ani nevší-
mali a neuvědomovali jste si je. Ale to zá-
leží hlavně na Vás. Špatně se lékařům léčí 
člověk, který nemá chuť bojovat o svůj ži-
vot. Já tu chuť měla. Od začátku jsem té 
mrše říkala, že ji porazím. Svůj boj o život 
jsem vyhrála. 
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Chcete   -li bojovat s touto nemocí, musí-
te ji poznat. Ptejte se lékařů, sestřiček, 
jestli to, co se s Vámi momentálně děje, 
je normální. Není nic horšího, než nevě-
domost. Jak se mně ulevilo, když jsem 
slyšela: „Jojo, to k této nemoci patří. Byla 
jen otázka času, kdy to přijde. Ale není 
to nic, s čím bychom si neuměli poradit.“

Děkuji z celého srdce lékařům a ses-
třičkám z oddělení hematologie. Jsem 
přesvědčená, že jsem, stejně jako Vy, pro 
ně nikdy nebyla jen nějakým pacientem, 
ale neskutečně trpícím ČLOVĚKEM, 
kterému chtějí pomoci. Bez Vaší důvěry 
a spolupráce to však nejde.

Soucítím s Vámi a přeji brzké uzdravení. 
Dnes snad již bývalá pacientka

Martina S.
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MÁŠ LEUKÉMII? ZA ROK SPOLU 
PŮJDEME NA SNĚŽKU

Lidé si nepřipouštějí, že by se jich 
leukémie mohla týkat. Také mají za 

to, že je neléčitelná. Jitka Košínová už 
ví, že ani jedno neplatí. Pomohla jí léčba 
i jedna prostá věta.

V červenci to byly dva roky, co sotva 
chodila po transplantaci kostní dřeně 
po chodbách hradecké nemocnice a její 
bratranec jí motivoval větou „za rok spo-
lu půjdeme na Sněžku“. Loni tento vý-
stup uspořádali a všichni, včetně jí, na 
Sněžku vyšlápli.

Nebylo to snadné, ale dokázala nejen 
sama sobě, ale i ostatním, že když člověk 
bojuje a má podporu rodiny a přátel, 
tak se vše dá zvládnout snadněji. Letos 
5. září pochod uspořádali znovu a sešlo 
se jich již 300. Podpořila nás jak Nadace 
pro transplantace kostní dřeně, tak 
i lékaři z hematoonkologie z Hradce 
Králové. Současně se na pochodu konala 
sbírka pro Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně a vybralo se 45 360 Kč.

Pochod se stal tradicí a je podporou 
jak po pacienty po transplantaci kostní 
dřeně, tak i pro lidičky, kteří s diagnózou 
LEUKÉMIE teprve bojují. Zároveň vzniká 
i edukační DVD, kterého se ujal producent 
Ondřej Trojan. Cílem DVD je seznámit, 
provést a připravit na vše, s čím se pacienti 

na své cestě od vyslechnutí diagnózy až 
po uzdravení setkají. Zrušit předsudky 
potencionálních dárců. Např. to, když 
budu zaregistrován stejně nepomůže a že 
darování kostní dřeně bolí.

Pojďme společně zachránit další životy 
tím, že nás podpoříte ve tvorbě filmu 
„Leukémie a JÁ“, z jehož výtěžku mohou 
být osloveni další dárci a to formou 
odborných přednášek v rámci široké, 
odborné lékařské i laické veřejnosti.

Věříme, že nás podpoříte v tomto uni-
kátním projektu a všichni společně do-
kážeme zachránit lidský život, i kdyby 
to mě být jenom jeden!!! Stačí poslat 
finanční podporu na účet Nadace 43 
43 043/0300 pod heslem DVD.

Více informací najdete i na FB LEUKE-
MIE A JA.

„Než jsem onemocněla, o leukémii jsem 
věděla jen to, že je to velmi vážné one-
mocnění krve, které většinou končí 
smrtí. O možnosti léčebných metod jsem 
neměla ani tušení,“ říká Jitka Košínová, 
která si prošla leukémií. „Nikoho s touto 
nemocí jsem kolem sebe neměla a dodnes 
jsem přesvědčená, jestliže se s leukémií 
nesetkáte v rodině nebo okolí, děláte, že 
se vás to vlastně vůbec netýká. Dnes se 
za to velice stydím,“ otevřeně přiznává. 

NEMOCNÁ S AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ
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V roce 2010 se můj život kompletně 
změnil. Rozpadlo se mi manželství 

skoro po deseti letech, přišla jsem o prá-
ci, o bydlení, téměř o vše. Ani se mi ne-
chce vzpomínat. Pak přišla další rána, 
přišla jsem nakonec i o zdraví. Zpočátku 
mi lékaři u nás ani nechtěli věřit, že je 
se mnou něco špatně, protože jsem jela 
jako motorová myš a vlastně přehlíže-
la všechny varovné signály, že je moje 
zdraví ohrožené. Buch a najednou tele-
fon. Přijede pro Vás do dvou hodin sa-
nitka a odveze Vás do nemocnice, máte 
akutní myeloidní leukémii.

Ocitla jsem se ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové a nakonec jsem za to 
byla velmi vděčná. Lékaři diagnózu po-
tvrdili a zahájili léčbu. Strávila jsem tam 
s malými přestávkami půl roku. Tehdy 
jsem neměla dárce a vzhledem k tomu, 
že jsem dobře reagovala na léčbu, tak to 
nebyl problém. Důležití byli lidé, které 
jsem tam potkala. Lékaři, sestry i po-
mocný personál byli po celou dobu vel-
mi vstřícní, nápomocní. Měla jsem štěstí 
i na spolupacientky, se kterými jsem se 
seznámila. Byly jsme si vzájemnou opo-
rou, zažily i spousty legrace.

JSEM VDĚČNÁ ŽIVOTU ZA NOVOU 
A ÚŽASNOU ŠANCI

NEMOCNÁ S AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ

Její životní nadhled byl způsoben i tím, 
že pracovala jako osobní trenérka fitness 
a vyznávala zdravý životní styl, zároveň 
nikdy nebyla nemocná. „Bohužel dnešní 
doba je velice stresová a každý se bojíme 
i s chřipkou zůstat doma. Já to také pod-
cenila, ale dnes už vím, že jsem udělala 
obrovskou chybu,“ dodává.

„Mé obrovské díky, patří všem lékařům 
i sestřičkám z hradecké hematoonkologie 
za jejich lidskost a podporu při léčbě!!!“ 
říká na závěr

Jitka K.
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V roce 2013 přišla nová rána. Nemoc 
se vrátila se vším všudy. Nebylo zbytí 
a slova, kterých jsem se bála „budeme 
hledat dárce“. Byl to pro mě blesk z čis-
tého nebe. Nedokázala jsem si předsta-
vit, že ve mně bude něco cizího, něco 
divného. Celé to bylo divné, divný pocit. 
Jinak to nešlo. Naštěstí jsem nyní va-
rovné signály rozpoznala dříve, takže 
mé tělo nebylo tak zdevastované. Opět 
chemoterapie a hledání dárce. V tu 
chvíli mě netrápilo ani tak, zda se na-
jde dárce, ale „Bože, budu mít v sobě 
něco cizího, já to nechci.“ V tu chvíli mi 
naštěstí došlo, že potřebuji pomoc psy-
chologa. Paradoxem je, že sama jsem 
psychiatr. Uvědomila jsem si, že pokud 
s tímto myšlením nic neudělám, tak 
možná promeškám možnost uzdravení. 
Snad tím zvýším svou šanci na přijetí 
kostní dřeně, když si k ní a dárci najdu 
včas dobrý vztah. S psycholožkou jsme 
probrali můj problém přijmout pomoc 
v jakékoli podobě. Jdu do toho. Dárci 
byli nakonec tři. Lékaři vybrali nej-
vhodnějšího a proces mohl začít. Vzpo-
mínám si, že když přivezli kostní dřeň, 
tak abych zaplašila svou úzkost, jsem 
si s ní začala povídat a děkovat dárci 
a prosit za pomoc při uzdravování. Tak 
jsme se seznámili. Všichni okolo byli 
úžasní, podporující, usměvaví. Musí mít 
tak náročnou práci, vidět okolo sebe to-
lik utrpení. Za tři týdny jsem byla doma. 
Vyhráno ale nebylo. Doma jsem si ještě 
užila všech vedlejších účinků, pak se 
projevil ve mně uložený CMV virus, na 
všechno léky po hrstech. Dodržet pitný 
režim, atd… Zpočátku jsem při kontrole 
musela dostat i nějakou tu infuzi. Na-
štěstí léky se mohly začít postupně sni-

žovat. Troufám si říci, že po psychické 
stránce jsem měla určitou krizi iden-
tity, zhoršený spánek, také jsem měla 
pocit, že dokonce i hloupnu. Pocity, že 
to zvládnu a že už nemůžu, se střídaly, 
někdy i jako na houpačce. Psycholožku 
jsem několikrát znovu navštívila. Úle-
va, hlavně v tom, že na to nejsem opět 
sama. Postupně jsem trénovala i fyzic-
kou zátěž, hodně chodila na procházky 
a začala hledět více dopředu.

Jak se mi ulevovalo, tak vize budouc-
nosti byla jasnější a dosažitelnější. 
Prakticky jsem cca za šest měsíců za-
čala docházet na vzdělávací kurzy, po 
cca devíti měsících jsem zkusila ná-
razově pracovat, abych si to zkusila, 
a cca po jedenácti měsících jsem začala 
pracovat stabilně, sice na snížený úva-
zek, ale přeci. Dokonce jsem si začala 
zvyšovat svou kvalifikaci.

Musím říci, že mě až zaskočily emoce 
při psaní těchto řádek. Emoce se zno-
vu oživily, uronila jsem i nějakou tu 
slzu, musela jsem to vydýchat, vracet 
se do těchto chvil. Na druhou stranu 
musím říci, že jsem si uvědomila, jaký 
jsem měla dar. A to podporu mé rodiny 
a uvědomila jsem si, jak důležití byli mí 
přátelé. Zjistila jsem, kolik jich opravdu 
je a jsem moc ráda, že je mám. Všich-
ni byli a jsou úžasní. S jakou trpělivostí 
nám všem pomáhali sestřičky, lékaři 
a všichni pomocníci, i když někdy bylo 
vidět, že jsou také unavení. Vždycky 
našli nějaké hezké slovo, nějaký vtip. 
Uvědomuji si, jak mi pomohlo upřít se 
na cíl, na výsledek, a za žádnou cenu se 
nelitovat, nehledat viníka, ačkoliv je to 
naší přirozeností a je to nejjednodušší. 
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Na izolaci je člověk sám se sebou celých 
dlouhých 24 hodin. Zbytečně se nepozo-
rovat, neřešit přespříliš vedlejší účinky 
chemoterapie, léků. Spíše v sobě obje-
vovat skryté dary a přemýšlet o tom, 
co je v životě podstatné a co ne. Také 
si dovolit, aby mně ostatní pomohli, že 
na všechno nemusím být sama a chtít 
zvládnout všechno sama. Hodně mi po-

mohla i má víra, která dala mému životu 
hlubší smysl. I když to zní pro mnohé asi 
divně, ale vlastně jsem vděčná. Vděčná 
za pomoc, za život, svému dárci, všem 
blízkým a přátelům. Jsem vděčná živo-
tu za novou a úžasnou šanci. A snad se 
mi i v životě daří. Jsem šťastná. Stálo to 
za to. Děkuji.

Marie J.

Jmenuju se Dáša a na hematologii 
v Hradci jsem se poprvé dostala ve 

čtvrtek 23. července 2009. Pamatuji si 
to přesně, dělala jsem v práci čtvrtlet-
ní DPH a těšila se na další týden, kdy 
mi začínala dovolená. Ta se tedy trochu 
protáhla. Ani jsem neměla nějaké vel-
ké potíže, přišlo to tak nějak nenápadně 
— afty v puse, které jsem do té doby 
nemívala, modřiny — třeba na břiše, na 
ty jsem naopak trpěla od dětství, velká 
únava. To trvalo asi čtrnáct dní před 
zjištěním diagnózy. Byla jsem už delší 
dobu objednaná k doktoru Víškovi  
— to je alergolog a imunolog. Tak jsem si 
říkala, že on bude vědět, co mi je. Nechal 
mi hned nabrat krev a už se to rozjelo  
— mám prý málo všeho, tak hned druhý 

den, odběr kostní dřeně na hematologii 
v Litomyšli a odpoledne paní doktorka 
volá, přijeďte s manželem, řeknu vám 
diagnózu. Leukémie. Nemohla jsem si to 
slovo ani zapamatovat. Odpoledne jsem 
už byla v nemocnici v Hradci Králové. 
Tenkrát mi bylo 41 let, doma tři děti.

Po dalších vyšetřeních mi řekli, že je to 
akutní myeloidní leukémie a že to budou 
léčit chemoterapií. Přišel za mnou doktor 
Žák a vše mi vysvětlil, řekl mi, že mě 
vyléčí, že to zvládneme a já jim věřila.

Absolvovala jsem několik cyklů chemo-
terapie, ale nemoc tam stále byla. Mu-
seli mi začít hledat dárce kostní dřeně 
na transplantaci a to se povedlo. Dárce 
byl shodný ve všech deseti znacích, měla 
jsem štěstí.

NEMĚLA JSEM NĚJAKÉ VELKÉ POTÍŽE, 
PŘIŠLO TO NĚJAK NENÁPADNĚ

NEMOCNÁ S AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ
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Nebylo to jednoduché, po transplantaci 
jsem měla různé potíže, ale za měsíc jsem 
byla doma a pak už se to jen zlepšovalo.

Rok po nemoci jsem byla v invalidním 
důchodu, a teď už chodím do práce, tě-
ším se z vnučky, cvičím pilates, chodím 
s kamarádkami na výšlapy a jezdím na 
kole. Na kontroly jezdím jen jednou za 
půl roku a vše je v pořádku.

Děkuji lékařům a sestrám z hematologie 
za jejich pozitivní přístup, který pomohl 
mému vyléčení.

Dagmar M.

Na hematoonkologické oddělení Fa-
kultní nemocnice v Hradci Krá-

lové jsem byla přijata večer 30. břez-
na 2013. Už od začátku února jsem se 
necítila dobře, měla jsem stále rýmu, 
kašel a zvýšenou teplotu, krvácela mi 
dásna a byla jsem hodně unavená. Jít 
k praktické lékařce mě ale donutily až 
velké modřiny na rukou a nohou, které 
se mi začaly tvořit bez toho, že bych se 
o něco udeřila.

Krevní obraz ukázal akutní nedostatek 
krevních destiček a ještě tentýž den 
jsem se ocitla ve Fakultní nemocnici 
v Hradci Králové na hematologickém 
oddělení IV. interní kliniky.

Paní doktorka, která mě přijímala, se 
mnou sepsala vstupní dokumentaci 
a pak mi provedla odběr kostní dřeně 
z hrudní kosti. Dostala jsem i nějaké 
uklidňující léky. Asi za dvě hodiny mi 
lékaři oznámili, že se potvrdila diagnóza 
akutní promyelocytární leukémie. Řekli 
mi, že léčba bude trvat dva roky a že 
mám štěstí v neštěstí, protože se jedná 
o poměrně vzácnou „hodnou“ leukémii, 
která dobře reaguje na cílenou léčbu 
chemoterapiemi, takže nebude nutná 
transplantace kostní dřeně.

1. dubna 2013 jsem s chemoterapiemi 
začala. První jsem zvládla v poho-
dě, při druhé mi začaly padat vlasy, 

NEMOC MI DALA VNITŘNÍ SÍLU…

NEMOCNÁ S AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ
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třetí a všechny další jsem si už „užila“ 
i se zvracením, průjmy, nechutenstvím, 
bolestmi svalů a kloubů, atd. Dostavily 
se i další vážné komplikace (ATRA syn-
drom), ale všechno se nakonec podařilo 
zvládnout a nemoc dostat pod kontrolu. 
Celkem jsem v nemocnici v Hradci Krá-
lové s krátkými přestávkami strávila 
pět měsíců do začátku září 2013, kdy ne-
moc už byla v plné remisi.

V říjnu 2013 začaly dva roky ambulantní 
udržovací chemoterapie, kterou jsem 
denně brala v tabletách. Po roce pracovní 
neschopnosti mi byl dubnu 2014 přiznán 
na dva roky plný invalidní důchod. V té 
době jsem se začala pomalu vracet 
k běžnému životu doma i v práci, kde 
jsem pracovala nárazově podle svých 
možností a podle potřeb zaměstnavatele. 
V současnosti (červenec 2016) pobírám 
invalidní důchod I. stupně s platností na 
dva roky. Jsem již v zaměstnaneckém 
poměru a pracuji na půl úvazku.

Na kontroly do Hradce jsem v době udr-
žovací chemoterapie jezdila jednou za 
šest týdnů a postupně se intervaly pro-
dlužovaly. V současné době jezdím už 
jen jednou za tři měsíce. Průběžné od-
běry kostní dřeně ukazovaly, a všechna 
další vyšetření to potvrzují, že plná re-
mise trvá a já pevně věřím, že jsem už 
natrvalo vyléčená.

V době mé nemoci mi nejvíc pomohla 
podpora, péče a optimismus mého man-
žela, dětí a celé široké rodiny. A taky 
vědomí, že mám štěstí na kolegy v prá-
ci i bezvadné kamarádky. Ti všichni mi 
pomáhali tohle zlé období přežít.

Každý, kdo onemocní, se chce o své 
nemoci dovědět co nejvíc. Určitě je 

dobré konzultovat s lékaři i sebemenší 
pochybnost, nebát se co nejdřív zeptat 
na to, čeho se obáváte. Problém, který 
se z pohledu zdravého člověka zdá jako 
naprostá banalita, může u nemocného 
vyvolat strach a paniku. A není větší 
úlevy, než když Vás lékař ujistí, že se 
není čeho obávat nebo že se nejedná 
o nic, s čím by si nedokázali poradit. 
Rozhodně ale nevyhledávejte informace 
o své nemoci na internetu!

Neřešte proč zrovna Vy. Nemá cenu se 
trápit něčím, co nastalo a nedá se změ-
nit. Sebelítost Vám v ničem nepomůže. 
Na tohle bylo nejhorší období naprosté 
izolace na OHIP (Oddělení hematolo-
gické intenzivní péče), kdy jsem docela 
často propadala pesimismu a beznadě-
ji. Snažte se tedy myslet na pozitivní 
věci, mějte nějaký cíl nebo sen a před-
stavujte si, jaké to bude, až budete „tam 
venku“ a zdraví.

Léčba leukémie je dlouhá, náročná, ne-
příjemná, s řadou vedlejších účinků, ale 
dá se zvládnout. Lidská paměť je mi-
losrdná a po nějaké době ty hodně ne-
příjemné vzpomínky vytlačí ty příjem-
nější. Krůček po krůčku se budete zase 
dostávat do kondice a vracet se k nor-
málnímu životu.

S odstupem času jsem za tenhle „restart“ 
a druhou šanci vděčná. Je to příležitost 
poučit se z chyb a už je neopakovat. 
Zvolnit, věnovat se víc sama sobě, 
svým přátelům a koníčkům, nepitvat 
minulost. Nemoc mi dala vnitřní sílu 
řešit problémy hned a nedusit je v sobě. 
A taky odvahu dělat věci, kterých jsem 
se dříve bála – třeba začít znovu řídit 
auto nebo cestovat.
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Přeji všem, kteří se teď s leukémií potý-
kají, hodně sil, brzké uzdravení a hlavně 
víru v sebe sama.

Taky bych chtěla moc poděkovat všem 
lékařům, sestřičkám i ostatnímu zdra-
votnickému personálu za skvělou a las-
kavou péči na hematoonkologickém od-
dělení i na OHIP ve Fakultní nemocnici 
v Hradci Králové.

Ivana F.
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PŘÍBĚHY NEMOCNÝCH S LYMFOMY

DŮLEŽITÉ JE SPOLUPRACOVAT 
S LÉKAŘI…

Od ukončení VŠCHT v roce 1980 
jsem pracoval v jediné firmě, a to 

ve sklárnách ve Světlé nad Sázavou. 
V této společnosti jsem vystřídal za ta 
léta řadu pozic, od lopaty na kmenárně 
postupně až po vysoké vedoucí funkce. 
V práci podle postavení čím výše, tím 
déle… Práce mne bavila, až jsem si skoro 
chvílemi myslel, že to beze mě nepůjde. 
Za ty roky jsem zažil celkem deset ge-
nerálních ředitelů. Až v roce 2004 jsem 
začínal pociťovat, že se mně nedaří do-
bíjet baterie a čím dál víc jsem ztrácel 
energii a elán a v noci jsem se hodně 
potil. Po příchodu domů jsem býval una-
vený, jen jsem posedával. Asi v polovině 
roku jsem zjistil tvrdší bouli pod levou 
paží, ale vůbec nebolela, tak jsem tomu 
nevěnoval moc pozornost. Jednoho dne 
si manželka všimla, že mám dost oteklé 
kotníky a donutila mne, abych si změřil 
teplotu. Musím říct, že jsem do té doby 
nebyl nikdy v nemocnici, a když ne-
mocný, tak jen výjimečně chřipka, a to 
většinou za pochodu. Ale v ten den jsem 
měl teplotu přes 39 oC. Manželka mne 

zahnala druhý den k obvodní doktorce. 
A další den jsem byl už na příjmu v ne-
mocnici v Havlíčkově Brodě. Proběhlo 
několik vyšetření, ještě ten den jsem do-
stal krevní transfuzi, protože jsem měl 
anémii. Následovaly punkce nosních 
dutin, odběr uzliny na krku a kostní 
dřeně. To celé trvalo dva týdny a po té 
mně bylo oznámeno, že budu převezen 
na Hematologicko -onkologickou kliniku 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
To bylo 13. října 2004. Protože jsem se od 
dětství bál všech doktorů, měl jsem sice 
z tohoto důvodu strach, ale vůbec jsem 
nevěděl, která „bije“.

Tam probíhala další vyšetřování SONO 
a CT, odběry kostní dřeně… a bylo mně 
sděleno, že mně byl diagnostikován 
B -nehodgkinův lymfom z marginální 
zóny v pokročilém, čtvrtém stadiu, kde 
byly napadeny vnitřní orgány i kost-
ní dřeň. Od 29. října 2004 byla zaháje-
na léčba R -CHOP ve složení MabThera 
a dalších několik léků. Postupně klesaly 
teploty a ustávalo pocení. Po ukončení 
prvního cyklu jsem byl 2. listopadu 2004 
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propuštěn do domácího léčení a zařazen 
k další léčbě k ambulantnímu podávání 
u pana doktora Davida Belady. Chemote-
rapii jsem snášel dobře, bez zvracení, ale 
po nějaké době jsem měl potíže s polyká-
ním. V únoru 2005 mně byla ambulant-
ně podána šestá kúra R -CHOP. Pomalu 
jsem přibýval na váze, ale byl jsem po-
řád unavený.

Protože po šestém cyklu nebylo dosaže-
no kompletní remise, byl jsem v dubnu 
znovu hospitalizován. Pan doktor Bela-
da prohlásil, že „se to lepší, ale ještě to 
není ono, proto přitvrdíme“ a byly mně 
podány tři cykly silnější chemoterapie 
s tím, že po třetím cyklu budou odebrá-
ny periferní kmenové buňky k případné 
transplantaci. Po opětovném propuštění 
jsem obdržel do domácího léčení plnou 
tašku injekcí na obnovu červených a bí-
lých krvinek a já, který jsem se od školy 
bál očkování, jsem si nyní několikrát 
denně píchal injekce sám, ani už nevím 
kolik desítek (nebo stovek?). Ale protože 
to nebylo ani v červnu ještě úplně v po-
řádku, podstoupil jsem v srpnu 2005 
ještě dvacet dávek ozařování na oblast 
levého podpaží. Dojížděl jsem každý 
den na dávku ozáření ze Světlé nad Sá-
zavou do Hradce Králové. Ale to byla 
„brnkačka“. Poté následovalo vyšetření 
na PET, kde se stále ukazovalo „něco“ 
v levém podpaží, proto následovala ope-
race. Naštěstí se ukázalo, že jde o shluk 
tukové tkáně.

Postupně jsem se zotavoval a 50. naro-
zeniny v listopadu 2005 jsem oslavil už 
s rodinou a kolegy v práci.

Celkem jsem strávil v nemocnici 75 dnů 
a měl jsem dost času zamyslet se, co jsem 

neudělal nebo neměl dělat a co naopak. 
Když koukáte do bílého stropu, máte dost 
času uvědomit si, že práce není všechno, 
že děti neskutečně rychle vyrostly…

V průběhu léčení jsem si pravidelně 
kontroloval, co už můžu a co ještě 
nezvládám (bydlíme v bytě v druhém 
patře, po prvním návratu jsem měl 
co dělat abych do bytu vyšplhal bez 
tašky s pomocí zábradlí, postupně 
jsem se dostal do stavu, že nyní beru 
schody po dvou).

Musím se touto cestou svěřit, že jsem 
měl díky Pánu Bohu štěstí, že jsem byl 
odeslán z Havlíčkova Brodu (i když 
i zde se všichni chovali moc pěkně) do 
Fakultní nemocnice v Hradci Králo-
vé, kde jsem se dostal do péče lékařů 
a sestřiček na interní hematologické 
klinice. Všichni byli (a pořád jsou) ne-
skutečně hodní a laskaví, hlavně pan 
doktor David Belada. I spolubydlící na 
pokoji, pan Petr Hylena, mě svým opti-
mismem hnal dopředu. Byla tam chví-
lemi docela sranda. 

Hodně si v této době se mnou „užila“ 
moje manželka Jaruš i obě děti. Ne-
umím to slovy popsat, jak jsem jim 
vděčný a zavázaný, že mně to všechno 
pomohly překonat. Velice dobře se ke 
mně chovali i kolegové a šéfové v bý-
valém zaměstnání, kam jsem se vrátil 
a pracoval až do roku 2008… 

DĚKUJI VŠEM ZA VŠECHNO, CO JSTE 
PRO MNE UDĚLALI!

Protože mám po těch všech zásazích 
hodně oslabenou imunitu, stále pravi-
delně, cca ve dvouměsíčních interva-
lech, jezdím na kontroly na hematologii 
do Hradce Králové.
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Abych toto povídání už neprotahoval… 
Důležité v takové situaci je maximálně 
spolupracovat s lékaři, jíst, hodně pít, 
aby bylo co vylučovat, odpočívat, nabírat 
energii od přírody, radovat se z každého 
dne, neuzavírat se do sebe… hodně 
mně také pomáhala setkání pacientů 
v Lymfom Helpu. Snažím se pravidelně 

účastnit setkání pacientů pořádané ve 
Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Na závěr přeju všem pacientům v i po 
léčení hodně štěstí, optimismu, lásky 
a hlavně to, co všichni potřebujeme  
- HODNĚ ZDRAVÍ.

Stanislav B.

MĚJTE K RAKOVINĚ RESPEKT

Pamatuji si to, jako by to bylo dnes. 
Začínalo září a já šel s kopce dolů 

z vrchlabské nemocnice. V jedné ruce 
jsem držel papír z gastroskopie a v dru-
hé poslední cigaretu. Dostal jsem se do 
Fakultní nemocnice v Hradci Králové 
(23. pavilon, II. poschodí) s diagnózou 
Burkitt  -like lymfomu doslova na posled-
ní chvíli. Stádium bylo pokročilé (IVB) 
a jak mi sdělil pan doktor Belada, do Vá-
noc by byl bez léčby konec.

Chemoterapie byla živořením. Ně-
kdy v průběhu druhého cyklu jsem 
ale měl dojem, že se z beznadějného 
případu posouvám v očích personálu 
(jakkoli zatím jen zdráhavě) do role 
nositele naděje. Dali mi jednolůžák 
a občas se i usmáli. Střevo vydrželo 
a ta bílá stolice, nad kterou předtím 
soustrastně pokyvovali hlavou (asi 
játra…), vymizela.

Dodnes jsem si v mysli uchoval řadu 
momentů, převážně těch milých (paměť 
je milosrdná!). Namátkou několikeré 
zvracení na cestě domů podél rušné 
komunikace. Snědený králík působící 
pozdvižení, protože červené krvinky 
narostly, když měly ubýt. Můj bratr, 
který mi volal každý den a jednou 
se mnou předběhl frontu na nosní 
punkce s argumentem „podívejte se, 
jak vypadá“. Petice na zlepšení kvality 
chleba, kterou jsme protlačili až na 
jednání hlavních sester. (Samozřejmě 
neprošla, ale zabavili jsme se.) Trojí 
odběr „reprodukčního materiálu“ kvůli 
jeho malému množství, na který mne 
vozila sanitka cca 300 metrů.

Napadají mne dva mé psychologické 
postřehy, které jsou navzájem v rozporu 
(jak jinak). Asi proto, že ten první je 
z bezprostředního času po diagnóze 
a ten druhý z období, když už to vypadá 
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dobře, ale zase ne tak, aby se to ještě 
nemohlo úplně zkazit.

1) Mějte k rakovině respekt. Vědomí, že 
vy nemůžete nic dělat, je osvobozující. 
Bude  -li vás chtít ušlapat, ušlape vás. 
Nakonec skolí ty, kteří bojovali, a ušetří 
ty, kteří to dávno vzdali. Dobře jezte, 
zachovejte si pokojnou mysl a příliš se 
nezjitřujte nadějemi. Zabavte se něčím!

2) Heslo „uvnitř optimista, navenek 
pesimista“. Jen tak ušetříte nejvíce 
sil. Nebýt tichým hrdinou, protože 
schopnost snášet bolest je omezená. 

Aneb lamentujte při každé vizitě. Neko-
nejšit rodinné příslušníky, mají konejšit 
oni vás. Aneb máte  -li se o koho opřít, 
opřete se o něj pořádně.

Dne 20. ledna 2005 jsem byl propuštěn. 
Ještě jednou jsem se vrátil na místo 
činu (sepse), ale to už byl jen epilog. 
Později jsem začal zase kouřit, pak jsem 
měl běhací období. Jako vzpomínka 
mi zbyl odhalený krček u zubu, jizva 
po portu na hrudi a hemeroidy. Dnes 
jsem normální táta od rodiny (dvě děti) 
a jsem za to moc vděčný.

Jan J.

Byl začátek listopadu 2004. Před 
několika dny mi bylo čtyřiadvacet, 

užívala jsem si studijní pobyt v Dánsku 
a do té doby jsem byla přesvědčená, že 
v téhle ordinaci s tímhle doktorem budu 
řešit problém ryze kosmetický — bouli 
na krku. Varovné signály, které mi 
posledních pár měsíců vysílalo moje 
tělo, jako bych vůbec nevnímala. Kapky 
potu na předloktích jsem ráno po pro-
buzení prostě setřela a než jsem do-
šla do koupelny, pustila jsem je z hlavy. 
Stejně tak večerní urputné svědění kot-

níků, které jsem si rozdírala málem do 
krve. A že mi jsou velké kalhoty — to je 
přece fajn, že jsem něco shodila, ne?

Od první vteřiny setkání s tímhle léka-
řem jsem ale cítila, že něco není v po-
řádku. Dosud se tu na mě všichni usmí-
vali, tenhle člověk jako by se zuby nehty 
snažil uchovat si ledově profesionální 
odstup. Pomalu se dává do vysvětlování 
a v tom okamžiku mi dochází, že tohle 
bude průšvih. A do poslední chvíle dou-
fám, že to třeba neřekne, že řekne něco 
jiného, cokoli jiného, jen ne to slovo…

NAJEDNOU VÍM, PROČ JSEM TO 
CELÉ ABSOLVOVALA
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Doufám marně. Věci berou rychlý spád. 
Operace, biopsie uzliny a potvrzení po-
dezření — Hodgkinův lymfom. Urychlený 
návrat do Čech, první návštěva Fakult-
ní nemocnice v Hradci Králové, série 
dalších vyšetření a další kruté zjištění 
— pokročilé stádium onemocnění, in-
tenzivní chemoterapie. Osmkrát. Život 
začíná ubíhat v třítýdenních cyklech. 
Infúze, injekce, hromady prášků. Fyzic-
ké i psychické stavy, o jejichž existenci 
jsem dosud neměla tušení. Konec léčby 
se zpočátku zdá v nedohlednu, ale čas 
kupodivu docela utíká. Umiňuji si, že 
navzdory celé té mizérii budu tou nejve-
selejší a nejhezčí pacientkou z celé 
hematologie. Za úspěšně absolvovaný 
cyklus si pokaždé koupím nový barevný 
šátek. Nebo dva. A tak mě i holá hlava 
nakonec v podstatě baví.

Po sedmi měsících mám hotovo. Kont-
rolní vyšetření jsou negativní, všichni 
mi gratulují k vyhranému boji. Jen já 
si paradoxně jako vítěz vůbec nepřipa-
dám. Tohle že je ten okamžik, ke které-
mu jsem celou dobu vzhlížela? Najednou 
jako bych nevěděla, co si s tím vybojova-
ným životem mám počít. Navíc pořád ta 
příšerná únava…

Postupně mi dochází, že lékaři pro mě 
udělali vše, co udělat mohli, a teď už to 
bude jenom na mně. Pokud opravdu chci, 
aby všechno bylo jako dřív, musím se 
snažit sama. Ctižádostivá i tvrdohlavá 
jsem naštěstí pořád dost, a tak se po 
několika měsících po léčbě vracím do 
školy, dokončuji rozepsanou diplomovou 
práci, úspěšně skládám dvoje státnice  
— a brzy poté balím kufr a vyrážím 
zúčtovat s nemocí tam, kde se celý tento 
příběh začal psát.

Tři roky od „bodu nula“, který odstar-
toval zcela novou kapitolu mého života 
a velkou životní zkoušku, vystupuji na 
letišti v dánském Aarhusu. Vlasy mi 
rozcuchá čerstvý severský vítr a mně se 
po těle rozlévá fantastický pocit — Jsem 
zpátky, tohle jsem konečně opět já! Na-
jednou vím, proč jsem to celé absolvovala 
— přece pro to všechno, co k životu patří, 
pro každodenní drobné radosti i frust-
race, pro záchvaty smíchu, při kterých 
bolí bránice, pro všechny ty lidi, které 
mám ráda a kteří mají rádi mě, i pro ty 
další, kteří do mého života teprve vstou-
pí. Pro radost ze zvuků, barev a tvarů, 
hudby, umění, pohybu…

A taky pro ten vítr ve vlasech.

Jana H.
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Každý správný příběh má vždy 
začátek, kde se čtenář seznámí 

s postavami, pak zápletku, která ústí 
v překvapivou pointu a rozuzlení, 
které čtenář nečekal. Já toto pravidlo 
poruším a odhalím vše hned na za-
čátku, jelikož pointa mého příběhu, je 
pro toho, kdo tyto řádky čte, to nejdů-
ležitější, co by si měl pamatovat.

Píše se rok 2005, je březen a jeden 
mladý muž, jako téměř každý rok, sto-
jí na vrcholu nejvyšší hory italských 
Dolomit ve výšce 3 500 m n. m. Kochá 
se pohledem na zasněžené štíty hor, 
aby chvíli poté absolvoval adrena-
linový sjezd po úbočí ledovce dolů do 
údolí. STŘIH.

Pouhé tři měsíce poté, v červnu, je 
mu oznámena diagnóza agresivní-
ho anaplastického velkobuněčného 
nehodgkinova lymfomu ve druhém 
stádiu s velice nejasnou prognózou 
uzdravení. Nastupuje na trnitou ces-
tu léčby pomocí cyklů chemoterapií, 
zakončenou transplantací kostní dře-
ně. STŘIH.

Rok poté a pouhé dva měsíce po ab-
solvované transplantaci stojí ten samý 

muž na tom samém vrcholku stejné 
hory. Chápe celý smysl toho, čím musel 
projít, aby teď mohl zas normálně žít. 
I když byl půl roku zpátky na tom po-
myslném dně, tak nyní je opět zpátky na 
„vrcholu“. STŘIH.

Je březen roku 2015, 10 let od začátku 
příběhu a on je opět na tom známém 
oblíbeném místě, které mu dává sílu, 
energii a připomíná smysl toho, proč 
má vždy cenu bojovat. Nejen kvůli sobě 
a kvůli lidem, kteří vás mají rádi a jsou 
vaši oporou, ale kvůli lékařům a sestrám, 
kterým patří dík za jejich úsilí.

To je velmi zkráceně můj příběh a je 
nyní pouze na Vás, zda budete pokra-
čovat v četbě o samotném průběhu mé 
nemocí i její léčbě. Každopádně to 
nejdůležitější bylo již řečeno. Jak 
jsem již zmínil, vše začalo před 10 lety, 
když mi bylo 23 let, měl jsem absolvo-
vaný bakalářský titul na Vysoké škole 
ekonomické, chystal se na zahraniční 
studium ve Finsku a pokračování ma-
gisterského studia. Od ledna se u mne 
často střídaly virózy, začínal jsem být 
hodně unavený. Během března se mi na 
pravé straně krku u klíční kosti vytvoři-

„JEDINÉ, ČEHO BYCHOM SE MĚLI 
BÁT, JE NÁŠ VLASTNÍ STRACH“  
- VŠE OSTATNÍ SE DÁ PŘEKONAT.

NEMOCNÝ S NEHODGKINOVÝM LYMFOMEM
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la boulička, postupem času se dostavily 
bolesti střílející do ucha a pravého rame-
ne. Následovalo období nočních horeček 
a vydatného pocení. Únava se zhoršova-
la, objevil se dráždivý kašel s přítom-
ností krve. V průběhu všech příznaků 

jsem měl zvýšenou krevní sedimentaci 
a lékaři se zkoušením různých druhů 
antibiotik snažili přijít na původ obtíží. 
Ten skutečný důvod se ale objevil až po 
absolvování specializovaného vyšetření 
PET – CT a následné první návštěvy zde 
na hematologii u MUDr. Davida Belady. 
Dodnes nezapomenu na ten okamžik, 
kdy poprvé přišel mladý elegantní lékař 
s americkým úsměvem, pozitivním pří-
stupem a potřásl mi rukou. A přestože 
jsem byl tenkrát v dané situaci možná tro-
chu zaskočen jeho věkem, musím zde vy-
jádřit obrovský dík za jeho profesionalitu 
a odbornost, díky které mohu nyní psát 
tyto řádky. Diagnóza tedy zněla: anaplas-
tický velkobuněčný nehodgkinovův lym-
fom, agresivní typ ve 2. stádiu tzn. v mém 
případě přítomnost v mezihrudí. V násle-
dujících šesti měsících jsem absolvoval 
opakované cykly chemoterapií s jejich 
typickými vedlejšími účinky (nechuten-
ství, zvracení, problémy se sliznicemi, 
ztráta vlasů, oslabení, únava atd.), kte-
ré jsem se snažil překonávat za vydat-
né podpory mých rodičů a blízkých. Asi 
bych mohl vyprávět velmi dlouho o všech 
problémech i veselejších příhodách, které 
se v průběhu léčby udály, ale bylo by to 
téměř na samostatnou knihu. Stěžejním, 
ale i nejnáročnějším zakončením celé 
léčby byla autologní transplantace kostní 
dřeně. Měsíc na transplantačním boxu, 
kdy je přístup okolí k vám velmi omezen 
a zároveň je vám fyzicky nejhůře, byl 
psychicky nejtěžší částí. Nutno však říci, 
že vše má smysl a i tato část byla zárukou 
celkového uzdravení.

Co bylo tedy pro mne a pro mé uzdravení 
nejdůležitější?

2005

2006

2015
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V životním laufu, naučená hlavně 
pracovat, plnit si povinnosti, upřed-

nostňovat druhé před sebou, jsem zjisti-
la, že mi něco je. To už se párkrát stalo… 
člověku se občas něco přihodí (tělo si 
říká o odpočinek), ale přeci jen tu tento-
krát byla změna — nechtělo se mi nic. 
Bolesti břicha se zvyšovaly, všimla si 
toho i rodina, která mě přinutila zastavit 
se u lékaře. Tam zaznělo „lymfom“. Jenže 

— mně se to přeci nemůže stát…?! Ta sku-
tečnost mě uzemnila.

A minuty, hodiny hrůzy — co s tím… Za 
lékařem — samozřejmě. Samozřejmě? 
Ne, nešla jsem hned, protahovala jsem 
čas (nemůžu, je koncert, jsou Vánoce, na 
léčení nejdu… no — od konce října 2009 do 
4. ledna 2010…), až jsem si vykoledovala 
třetí stádium nehodgkinova lymfomu…

…MNĚ SE TO NEMŮŽE STÁT…

NEMOCNÁ S NEHODGKINOVÝM LYMFOMEM

Maximální podpora ze strany mých 
blízkých, rodičů, přítelkyně, kamarádů.

Absolutní důvěra v lékaře a pozitivní 
přístup veškerého personálu během 
pobytu v nemocnici. Víra, že každá část 
léčby má svůj význam a vede k cíli.

V neposlední řadě je to vyrovnání se 
s faktem samotné nemoci v sobě sa-
mém. Není možné najít racionální vy-
světlení. Do té doby jsem byl sporto-
vec se zdravým životním stylem bez 
dědičných predispozic. Zeptal jsem se 
tenkrát, tak jako se asi ptá každý „Proč 
já?“. „Neřešte to, je to prostě jen náho-
da, kdy se sejdou nepříznivé faktory 
v jeden okamžik a tělo se není schopné 
bránit,“ odpověděl mi doktor Belada. 
A tak je to potřeba brát. Stalo se, je to 
fakt a je potřeba se s ním smířit a s čis-
tou hlavou se dívat dopředu, nehledat 

důvody v minulosti, ani se utápět v de-
presích kladením si otázek, na které 
stejně neexistuje odpověď.

Přeji všem co nejvíce síly, odvahy v jejich 
boji a lásku jejich blízkých, která je hnací 
silou a dává tomu všemu smysl. Věřte, že 
tato slova v tomto kontextu nejsou klišé 
a píše je někdo, kdo moc dobře ví, o čem 
mluví a ta dvě slova „hodně zdraví“, která 
se vyslovují při tolika příležitostech, už 
budou pro mne mít navždy úplně jiný 
význam než pro ostatní, kteří podobnou 
zkušenost nemají.

„The only thing to fear is fear itself“ 
neboli volně přeloženo „jediné čeho by-
chom se měli bát, je náš vlastní strach“ 
řekl Franklin. D. Roosevelt, vše ostatní 
se dá překonat. 

Michal B.
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A pak — po 4. lednu 2010 — to šlo ráz na ráz  
— nemocnice v Litomyšli, hematologické 
vyšetření, laparoskopie, nemocnice 
v Ústí nad Orlicí, pak v Hradci Krá-
lové a v ní pan doktor David Belada. 
Usměvavý, laskavý, ale jednoznačný  
— nastoupit co nejdřív. Chemoterapie od 
ledna do srpna 2010.

To už jsem byla poslušný pacient (ono 
mi totiž bylo tak zle, že se nedalo 
normálně žít — jen jsem si skučela 
v posteli, tekly mi slzy…). Tak takhle to 
tedy vypadá, když už by mohl nastat 
konec? Tak to tedy NE!

A říkala jsem si „Už nikdy! A budu 
hodná — k sobě. K sobě? To přeci jsem…“.

Ale pracovní kolotoč začal znovu. Když 
jsem byla v léčení, byla jsem na ne-
mocenské, ale do práce jsem docháze-
la (v době vycházek… a jsou mobily!) 
Všechno jsem kontrolovala. Takže lo-
gicky jsem ve funkci ředitelky školy 
pokračovala dál…

Většina lidí okolo mne mi pomáhala  
— pochopením situace, pomocí s řešením 
různých záležitostí… Vnoučata (dvě 
vnučky a vnuk) bezprostředností a svou 
vitalitou a láskou k babičce. Já jsem 
jim zase pletla nebo háčkovala čepičky, 
takové, jaké jsem nosila — podle počasí 
různé barvy…

Regenerace probíhala skvěle… A svůj 
vzorec chování = jsem zdravá, jedu ne 
na 100 %, ale aspoň na 130 %!, jsem za-
chovávala dál. Až do ledna 2013. Bylo mi  
— ó hrůzo — stejně jak na konci roku 
2009… Ale to přeci NE! Mně se to nemůže 
stát… A brzy jsem slyšela verdikt — je to 
druhá ataka, relaps lymfomu! Předpoklá-
daná léčba bude silnější… Byla.

Patřily k tomu opět tři týdny silné „che-
mošky“ v nemocnici a tentokrát ještě 
měsíční pobyt na „samotce“ s auto-
transplantací periferních kmenových 
buněk. Náramný zážitek. Ale člověk vi-
děl, že v tom není sám. Rodina pomáhala  
— i spousta známých — vedle hodných lé-
kařů moc hodné sestřičky i ostatní per-
sonál (na Hradec Králové nedám dopus-
tit!). Nezapomenu ani na Míšu z Vrchlabí, 
se kterou jsme se i v naší těžké situaci 
nasmály…, třeba jsme měly i „mejdlo“ 
na pokoji — na ubrousku dvě sklenice 
juice (s „vodkou“…), sladkosti a buráky… 
(poskládaly jsme, co jsme měly), kytičku 
a „pařily“ jsme. Že jsme při pití měly po-
cit, že pijeme „vyjetej volej“? Že jíme „po-
lystyrén“? No a co — žijeme?!

Hlavně nefňukat.

Taky jsem chtěla zůstat pro svá — teď 
už čtyři — vnoučata! (Osud to zahrál 
tak, že jsem pro ně teď jediná babička.) 
V srpnu 2013 mi byla ukončena léčba.

A teď už vím (VÍM! – myšlenka má 
sílu…), že mě nic takového nepotká.

Ještě se vám přiznám, že mi pomáhala 
moje sestra a další příbuzná léčením 
reiki a další, kteří se připojovali s myš-
lenkou mi pomoci! Takže moje cesta 
byla o kousek snazší oproti ostatním, 
kteří tuto možnost nemají (sama jsem 
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MŮJ RECEPT NA UCHOVÁNÍ ZDRAVÍ:

1. Mít se rád(a).
2. ODPOČÍVAT.
3. NEPŘEPÍNAT SE! (Nemůžu, zastavím se.)
4. Mít rád(a) život. (Je tu tak krásně…)
5. Radovat se z maličkostí.
6. Nezabývat se negativy. (TV zprávy? minimalizovat), (Negativní člověk? Naučit se 

ho mít rád(a) – on je vlastně nešťastný… = zní to bláznivě?, ale funguje!)
7. ODPUSTIT SI. (Každý máme své hříchy, ať se tedy zbytečně netrápíme.)
8. ODPUSTIT VŠEM! (Je to MOC, MOC TĚŽKÉ!, ale pomáhá…)
9. Počítat s tím, že už potřebuju šetřit silami. (Mám už věk, ve kterém to je normální, 

natož s tím, co jsem prožila.) A že už to nikdy nebude jako před tím…
10. Mít rád lidi – Akce a reakce na sebe nenechají dlouho čekat…
11. Najít si nějakého koníčka, pokračovat v tom, co mám rád(a) - Já jsem pletla deky na 

postýlky i postele…
12. Být co nejčastěji s přírodou, je úžasná…
13. Mít možnost si o „svém“ problému s někým promluvit. (Skvělý je např. kolektiv 

mladých lidí v Lymfom helpu!) 

Dnes jsem vyléčená, žiju naplno a chci všem JEŠTĚ JEDNOU PODĚKOVAT!!!
A těm, co začínají s léčením, přeju HODNĚ SIL!

NEVZDÁVEJTE NIC PŘEDEM. STOJÍ 
ZA TO S NEPŘÍZNÍ OSUDU BOJOVAT!

Jmenuji se Jana, je mi 25 let a na kon-
ci září 2014 mi lékaři diagnostikovali 

pak pomáhala své kamarádce, která 
prožívala tuto zkoušku taky, stejným 
způsobem). Ale ono to je o nás samotných. 
Hlavní je CHTÍT. BÝT POZITIVNÍ.

Hodgkingův lymfom. V tu chvíli se mi 
honily hlavou ty nejhorší myšlenky. Já 

Nerozepsala jsem se moc? Nebo málo? 
Snažila jsem se být srozumitelná… Píšu 
to kvůli ostatním. Nemocných neubývá. 
HLAVNĚ VYDRŽTE.

Zdeňka K.

NEMOCNÁ S HODGKINGOVÝM LYMFOMEM
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se léčit nebudu. Lepší kdybych tady ne-
byla! Mamka, které jsem se svěřila jako 
první, mě utěšovala. Říkala, že to zvlád-
neme a nebudu na to sama. Všechno to 
začalo v září 2013, kdy jsem podstou-
pila v hradecké nemocnici v Sanusu 
zvětšení prsou. Po půl roce od operace 
nastaly komplikace a jeden implantát 
musel z těla ven. Při podrobném vyšet-
ření krve, které mi před operací lékař 
provedl, se ukázalo, že nemám normál-
ní krevní hodnoty, mám vysoké CRP 
a vyšší sedimentaci. Asi po měsíci, když 
jsem šla opět na kontrolu na hemato-
logii, se krevní obraz nijak nezměnil. 
Začalo mé neúspěšné „cestování“ po 
ordinacích. Absolvovala jsem návště-
vu gynekologa, alergologa, stomatologa 
a ORL. Poslední vyšetření, na které jsem 
měla jít, bylo plicní. Rentgen zde ukázal, 
že mám zvětšené uzliny na krku. Ná-
sledovala antibiotika, poté magnetická 
rezonance a posléze operace, při které 
mi lékařka odoperovala kousek uzliny 
na histologické vyšetření. Čekání na 
výsledky bylo dlouhé. Pro zprávu jsem 
si ale jela s pocitem, že budu v pořádku. 
Z úst paní doktorky zazněla ta hrozná 
diagnóza „Histologie prokázala, že máte 
Hodgkingův lymfom. Jedná se o zhoub-
ný lymfom. Dá se to léčit a léčí se to che-
moterapií,“ říkala, ale to mi v tu chvíli 
moc nepomohlo, jelikož jsem věděla, že 
mám rakovinu. Úlevu jsem trošku po-
cítila, když mi paní doktorka sdělila, 
že průběh léčby je trochu jiný a hlavně 
u většiny případů až zcela vyléčitelný. 
Největší hrozbou pro mě byla představa 
ztráty vlasů. Před začátkem léčby jsem 
ještě podstoupila UZ srdce a CT/PET 
vyšetření. Ukázalo se, že jsou napadeny 

uzliny na obou stranách krku i v me-
zihrudí. Jednalo se o druhé stádium. Če-
kaly mě čtyři cykly chemoterapie a poté 
patnáct ozařování.

Tak jsem 3. listopadu 2014 se strachem 
jela na první chemoterapii. Ta trvala asi 
tři hodiny. Děsila mě představa, že tohle 
je jen začátek. Říkala jsem si ale, že když 
to zvládnou jiní, tak to zvládnu taky. Asi 
po dvou týdnech mi začaly padat moje 
krásné dlouhé černé vlasy. Postupně 
jsem se svojí hřívy zbavovala. Nejprve 
přišlo zkracování a po pár dnech mě 
mamka dostříhala zbytek vlasů a poté 
oholila hlavu. Nakonec jsem se rozbre-
čela. Sama sobě jsem se vůbec nelíbila. 
Bez vlasů jsem to prostě nebyla já, ale 
někdo, s kým jsem se potřebovala poma-
ličku seznamovat. Doma jsem měla při-
pravené šátky pro případ, až tato chvíle 
nastane. Paruka, kterou jsem si posléze 
vybrala, byla super. Kdo nevěděl, že ne-
mám vlasy, tak to vůbec nepoznal.

Chemoterapie jsem snášela kupodi-
vu dobře, ale často jsem byla unavená. 
Krevní obraz jsem měla v normě, což 
bylo pro mou psychiku hodně důležité. 
Po ukončení chemoterapií jsem ještě 
musela podstoupit již zmíněnou radio-
terapii. Ježdění každý pracovní den po 
dobu tří týdnů bylo vcelku náročné. Po 
pár dnech jsem začala pociťovat bolesti 
v krku, hlavně při polykání. Nezbylo mi 
nic jiného, než skončit na kašovité stra-
vě. Nepomáhaly ani prášky proti bolesti. 
Jedinou útěchou při ozařování bylo, že 
mi konečně začaly růst vlasy. Po ukon-
čené radioterapii přišly dlouhé tři měsí-
ce čekání, než jsem se podrobila kontrol-
nímu CT/PET vyšetření. V červnu jsem 
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podstoupila v Sanusu vložení prsního 
implantátu, jak jsem se již zmiňovala na 
začátku příběhu. Měla jsem opět velký 
strach, že se něco pokazí, ale vše bylo 
naštěstí v pořádku. Jediné, co mě ještě 
zneklidňovalo, bylo čekání na výsledky, 
pro které jsem si o pár dní později jela. 
Byla jsem strašně nervózní a měla jsem 
velký strach. „Jste zdravá“, zaznělo z úst 
paní doktorky. Mně to stále nedocházelo, 
ale slzičky štěstí mluvily za mě. Léčbou 
bylo dosaženo kompletní remise one-
mocnění. A právě tato věta mě opravdu 
ujišťuje o tom, že jsem to s pomocí ro-
diny, přítele a svých blízkých, dokázala.

Věřím, že teď už je všechno na dobré 
cestě. Díky této nemoci jsem poznala, 
jací lidé jsou. Kdo při vás stojí a kdo 
se k vám otočí zády. Závěrem mého 
příběhu chci poznamenat, že opora je 
v takovýchto těžkých chvílích hodně 

důležitá. Já ji naštěstí měla dostatek od 
svých milovaných, a proto jsem později 
věděla, že to zvládnu. Nevzdávejte nic 
předem. Stojí za to s nepřízní osudu 
bojovat. Já už dnes vím, že kdyby se mi 
mělo něco podobného znovu přihodit, 
tak to s pomocí a s podporou své rodiny 
zase ustojím.

Jana Ř.

MUSÍME BÝT NA SMRT NEMOCNÍ, 
ABYCHOM ZAČALI PŘEMÝŠLET 
O DŮLEŽITÝCH VĚCECH

Není tunel jako tunel. Z některého 
když vyjedete, tak jsou lidé kolem 

opatrně vyhýbaví, pak přijde ten pra-
vý bílý plášť a konečně řekne to slovo, 

které už chvíli tušíte. Rakovina. I tako-
vé věci se stávají.

Tak jsem to zažil před deseti lety. Můžete 
věřit v Boha, vzkříšení z mrtvých a věč-

NEMOCNÝ S FOLIKULÁRNÍM LYMFOMEM
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ný život, ale i tak jsou první okamžiky 
po takovém sdělení zmatené. Nespím? 
Mluví to o mně? Zdá se, že ne a že ano. 
Co teď? Je třeba to „nějak“ říct těm nej-
bližším. Zrušit plány na nejbližší týden. 
Nebo snad na měsíc? Na kolik vlastně?

Co pomáhá v takových těžkých chví-
lích? Žádné překvapení – nebýt sám. 
Nenechte své blízké o samotě se 
splašenými myšlenkami. Držte je za 
ruku. Je čas plakat s plačícími a ml-
čet s mlčícími.

Po pár dnech už víte víc. Třeba to, že jsou 
i horší varianty rakoviny. O dost horší. 
A také tu jsou lidé se schizofrenií, roz-
troušenou sklerózou, depresemi – chtěl 
by si snad někdo vybírat? Přesto všich-
ni máme nějaké představy o životě. Na 
něco se těšíme, něco si přejeme. A tohle 
je nemoc, na kterou se skutečně umírá. 
Když myšlenky přestanou jen tak pole-
tovat kolem, vynořují se otázky. A jedna 
především, snadno ji uhádnete – proč? 
Proč já? Proč teď? Proč?

To je otázka, která není komu položit. 
Doktoři jsou profesionálně vlídní a moc 
toho neslibují. Maminka pláče a kama-
rád řekne něco velmi neslušného.

Snad bychom se mohli zeptat Boha. Proč se 
dějí takové zlé věci? Proč neštěstí necho-
dí raději po horách? No, zkusit se to může, 
vždyť je to upřímná otázka. Ale moudřejší 
lidé říkají, že Bůh na otázky „proč“ neod-
povídá. Zdá se vám to divné? Mně už ne. 
Nemoc vám dá několik velmi vzácných 
věcí – především čas na přemýšlení. Ve 
chvíli, kdy „být či nebýt“ není jen fráze, vi-
díte sami sebe mnohem ostřeji.

Proč tu vlastně jsem? Je tu něco, pro co 
má smysl žít? Je tu někdo, komu bych 

chyběl? Jistě, na pohřbu si lidé popláčí, 
ale co za pár dní? Jestli si ostatní nako-
nec neoddychnou, že ten sobec a protiva 
tu už není?

Když vám někdo „daruje“ celé týdny času, 
můžete se dopátrat spousty věcí. Během 
těch dlouhých dnů v nemocnici, kdy 
všichni kolem mají spoustu práce, jen vy 
čekáte a čekáte. Jací jsme to divní lidé, že 
musíme být na smrt nemocní, abychom 
začali přemýšlet o důležitých věcech.

Nebudu tady psát, co jsem se o sobě 
dozvěděl. Bylo toho hodně a ne všechno 
příjemné. Bůh možná na otázky proč 
neodpovídá, ale není to proto, že by 
mu na nás nezáleželo. A když jste 
chvíli zticha, jakoby se s vámi posadil 
a trpělivě čekal. Do té doby, než zjistíte, 
že TO vlastně víte a dokonce už dlouho. 
Jen nebyl čas si to uvědomit.

Proto zejména Bohu patří poděkování za 
to, že tu stále jsem. Stejně tak lékařům 
v Kutné Hoře a Hradci Králové, kte-
ří chemoterapií a ozařováním zahnali 
zlou nemoc do kouta a drží jí tam už 
skoro 10 let. Už třikrát za tu dobu bylo 
nutné přeléčení – nemoc znovu vystrči-
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la růžky, je vytrvalá a porazit se vlastně 
nedá. Statisticky jsem už úspěšný pří-
pad, na deset let „navíc“ mohou být moji 
lékaři pyšní.

A já jsem se musel naučit žít jinak, 
s vědomím lidské křehkosti a pomíji-
vosti. Každý rok navíc je dar. Ještě dnes 

mě tady Bůh chce mít. Mohl se rozhod-
nout jinak, ale neudělal to. Pro někoho 
a pro něco mě uzdravil a uzdravuje. 
Můj život tedy má smysl. Cenná infor-
mace. Přál bych vám, abyste i vy mohli 
vědět, proč žijete – a nemuseli nejdřív 
dostat rakovinu.

Daniel M.
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PŘÍBĚHY NEMOCNÝCH S MYELOMEM

UVĚDOMIL JSEM SI, ŽE JE POTŘEBA 
SE O SVÉ ZDRAVÍ STARAT

Vážení přátelé, byl jsem oslo-
ven, abych popsal svůj příběh, 

který trvá dvanáctý rok. Vždy jsem 
měl spousty aktivit. V mládí to byl 
sport a vše, co se dalo dělat v příro-
dě. V patnácti letech jsem začal hrát 
na bicí a vše převálcovala muzika. De-
chovka, taneční kapela, big beat, to mně 
bylo jedno, hlavně, že bylo hraní, někdy 
i sedm dní v týdnu. Do toho zaměstnání 
stavbyvedoucího, což mě taky bavilo, 
protože za mnou bylo něco vidět. Takže 
na „marodění“ nezbýval čas. Chřipky 
se přecházely, přes neděli vypotit a od 
pondělí znovu naplno. Když bylo nejhůř, 
zašel jsem ke známému lékaři, ten mi 
dal antibiotika, po týdnu změřil sedi-
mentaci a řekl, že podle starých vý-
sledků ji mám vždy vyšší, takže je to 
v pořádku. A to byl asi jeden z důvodů 
nastávajících problémů.

Tento příběh začal úplně jednoduše 
v září 2004. Při chůzi jsem špatně do-
šlápl na nohu, upadl jsem a nemohl se 
pohnout. Cítil jsem šílenou bolest v pán-
vi. V první chvíli jsem si myslel, že je 

to vyhřezlá plotýnka, na kterou jsem 
léta trpěl, ale tentokrát to bylo vážnější. 
Po převozu do nemocnice na ortopedii 
v Rychnově nad Kněžnou zjistili, že se 
jedná o komplikovanou zlomeninu seda-
cí kosti a kyčelního kloubu. S ohledem 
na způsob zlomeniny byly provedeny 
odběry a zaslány na histologické vyšet-
ření s neradostným výsledkem. Byl mi 
diagnostikován mnohočetný myelom.

Nezapomenu na ten moment, kdy za 
mnou na pokoj večer přišel primář od-
dělení, kamarád a rodinný přítel, přinesl 
slivovici a řekl „Není to dobrý…“. Nejdří-
ve nechápete, co vám ten kamarád říká 
za nesmysly, ale i po té slivovici rychle 
střízlivíte. Proč zrovna JÁ, vždyť je mně 
teprve 46, jak to bude dlouho trvat. Můj 
otec zemřel na rakovinu slinivky v 52 
letech a doba ročního umírání byla hod-
ně krutá nejen pro blízké, ale především 
pro něho. Těch myšlenek proběhne vel-
ké množství a některé byly dost šílené.

Největší zlom nastal po převozu do Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové na IV. 
interní hematologickou kliniku k panu 
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prof. MUDr. Vladimíru Maisnaro-
vi, Ph.D., MBA, který mi vysvětlil, co mě 
potkalo, ale hned od začátku byl velmi 
upřímný. Řekl, že mám vlastně štěstí, 
protože kdyby se mi to přihodilo o dva 
roky dříve, asi by si se mnou nevěděli 
rady, ale dnes jsou již dál a šance tady je.

Po počátečním šoku se začnete dívat do 
zpětného zrcátka a bilancovat. Nejdříve, 
co jsem nestihl a udělal špatně, ale pak to 
přešlo k tomu, že jsem ten život neproflá-
kal, něco jsem dokázal, založil firmu, do-
cela si ho užil a prožil. Mám prima man-
želku, děti, rodinu a hromadu kamarádů 
a přátel. Tady jsem poprvé pochopil, že je 
potřeba začít se prát a hlavně věřit. Věřit 
sám sobě a hlavně všem ostatním, kteří 
se o mne starají a drží mi palce. A to byl 
ten startér, kdy se vám z tohoto krásného 
světa tak nějak nechce.

Moje léčba musela být rozložena na dvě 
etapy. V první etapě stabilizace mno-
hočetného myelomu, v případě úspě-
chu, minimálně rok po té druhá část  
— rekonstrukce pánve a náhrada kyčel-
ního kloubu. To znamenalo, že nejméně 
přes rok budu ležet s nohou zavěšenou na 
šibenici a potom volně visící na šlachách, 
takže možnost pohybu se rovnalo nule.

Měl jsem a stále mám obrovské štěstí 
na odborníky, do jejichž rukou jsem se 
dostal. První cyklus chemoterapie VAD 
proběhl v říjnu 2004, bez komplikací 
a odměnou byla propustka na Vánoce, 
i když ležící na polohovacím lůžku, ale 
o to šťastnější, že jsem opět doma. Ob-
zvlášť, když vám na Štědrý večer při-
jede zahrát třicet kamarádů muzikan-
tů koledy. Potom následovala separace 
a autologní transplantace krvetvorných 

buněk. A opět to vyšlo na první pokus. 
To už jsem byl v takové psychické poho-
dě, že jsem si pořídil vůz s automatickou 
předovkou a začal opět užívat života 
a snažit se být soběstačný. Život o ber-
lích jsem vzal jako fakt, vždyť z nejhor-
šího jsem byl venku.

Druhou fázi léčby jsem absolvoval 
po čtrnácti měsících ve Fakultní ne-
mocnici Na Bulovce v Praze u pana 
prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc. Opera-
ce byla pro mne další neskutečný záži-
tek, protože jsem byl operován pod lum-
bální narkózou a mohl si tak s panem 
profesorem téměř čtyři hodiny povídat 
a poslouchat pěknou muziku. A výsle-
dek? Opět se zadařilo.

Pak již následovala anabáze s umístě-
ním do lázní. Vše probíhalo dobře, včet-
ně termínu nástupu, až do chvíle, když 
se dozvěděli, že se léčím na mnohočetný 
myelom. Na takové pacienty prý nejsou 
zařízení. Nakonec toto „riziko“ vzali na 
sebe v Třeboni a jejich přístup, rehabili-
tace a konečný výsledek byl excelentní. 
Škoda jen, že kdybych se k nim dostal 
o šest měsíců dříve, mohlo to být ještě 
lepší. Následovala udržovací léčba Inter-
feronem a od roku 2012 jsem v remisi. 
Žiji pokud možno „normálním“ životem. 
Vrátil jsem se do firmy, na chalupu, na 
houby, k milované muzice a postavil 
se opět na sjezdovky. Užívám si rodiny, 
hlavně vnuků, prostě „na plný plyn“.

Najednou můj příběh vypadá jako po-
hádka se správným koncem, ale je třeba 
se vrátit na začátek. Myelom, nebo ja-
kákoliv zákeřná „nevyléčitelná nemoc“, 
změní váš život, jestli chcete nebo ne. 
Najednou zjistíte, že čas je velmi relativ-
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NEBUĎTE NEŠŤASTNÍ, ŽE JSTE 
ONEMOCNĚLI, NEZTRÁCEJTE 
NADĚJI A NEVZDÁVEJTE SE!

NEMOCNÁ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM

ní pojem. Váš život řídí úplně někdo jiný, 
začnete si vážit jiných hodnot, mění se 
pohled na svět a jeho okolí.

Zjistíte, kolik lidí máte kolem sebe, 
kteří se s vámi do toho nerovného boje 
pustí. Předně manželka, děti, rodina, 
kamarádi, kolegové z práce… Kolik ho-
din, kilometrů a psychických sil vám 
věnovali. Někdy to u mého lůžka vy-
padalo jako o pouti. Návštěva střídala 
návštěvu. K tomu úžasný tým lékařů, 
sester a celý personál oddělení. To byl 
ten správný doping. Především jsem 
se utvrdil, že máme jedno z nejkvalit-
nějších zdravotnictví a že máme od-
borníky, kteří jsou špičkami ve svých 
oborech a dokážou věci pro nás laiky 
téměř nadpřirozené.

A na druhé straně hřiště jste Vy. Viděl 
jsem, že to někdo vzdal hned na začát-
ku, nebo mu nebylo souzeno. Jak to ně-
kdo chtěl vzdát a naštěstí po domluvě 

to neudělal a je tu dodnes, a nebo tře-
tí cesta, že se prostě nedám a dokážu 
to. K tomu je potřeba i to štěstí, které 
jsem již popsal.

Uvědomil jsem si, že je potřeba se o své 
zdraví starat a pokud nějaký problém 
nastane, je dobré se o něj zajímat a hlav-
ně se nebát zeptat. A pokud jsem pře-
svědčen, že hovořím s odborníkem, pak 
už jen důvěřovat a řídit se jeho radami.

Já osobně se snažím si žádné omezování 
nepřipouštět, i když vím, že už nejsem 
běžec na dlouhou trať. A proto moje 
rada je jednoduchá: Dokud to jde, dělejte 
všechno, co vás baví a přináší vám 
a vašemu okolí radost, pak nebudete mít 
čas na tu naši „kamarádku“, která se 
jmenuje mnohočetný myelom.

Na závěr poděkování všem, kteří v tomto 
příběhu hráli jakoukoliv roli, protože 
bez nich by žádný neexistoval.

Petr H.

Byla jsem oslovena a požádána, zda 
bych sdělila něco o svém životě s ne-

mocí mnohočetný myelom, se kterým 

žiju už 20 let. Teď je mi 69 let a během 
té doby jsem některé nepříjemné zážit-
ky z paměti vytěsnila. Přesto se zkusím 
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ve svých vzpomínkách vrátit do období, 
kdy jsem onemocněla a léčila se. Berte 
prosím mé vyprávění jako osobní výpo-
věď prožitků při léčbě a pohled obyčej-
ného člověka na pokrok v léčbě a přístu-
pu odborníků k pacientům.

Marodit jsem začala koncem roku 1994, 
kdy jsem prodělala laparoskopickou 
operaci žlučníku. Několik týdnů před ní 
jsem dostala silnou chřipku a do práce 
jsem se vracela se zvýšenou sedimentací, 
trochu unavená, ale žádné jiné problémy 
jsem nepociťovala. Po operaci se objevily 
komplikace, podstoupila jsem tedy 
v nemocnici v Jičíně další vyšetření, 
včetně odběru kostní dřeně. Další 
vyšetření jsem už prodělávala v Hradci 
Králové. To už byl začátek roku 1995. 
Ležela jsem na interně v nemocnici 
na Pospíšilově třídě. V té době ještě 
nebyl postavený Bašteckého pavilon 
ve Fakultní nemocnici. Tenkrát jsem 
nevěděla, o jakou nemoc se jedná, bylo 
mi řečeno, že se jmenuje Kahlerova 
choroba, při které se tvoří v kostech 
otvory. Při vizitách několikrát lékaři 
zdůraznili, že jsem měla štěstí a přišla 
do nemocnice včas, za rok by bylo pozdě. 
Název mnohočetný myelom jsem slyšela 
až po nějaké době. Celkem jsem během 
roku 1995 a 1996 v nemocnici ležela 
devětkrát, nejdřív na interně a pak na 
oddělení hematologické intenzivní péče, 
vždy tři až čtyři týdny. V dubnu a září 
roku 1996 jsem měla dvě transplantace 
vlastní kostní dřeně. Byly to pro mne 
velmi těžké dva roky, i když všichni 
lékaři a sestřičky byli velice hodní, 
laskaví a obětaví. Věděla jsem, že celá 
rodina mě má ráda, myslí na mě, přesto 
je člověk na bolesti, stavy nevolnosti, 

vysoké horečky atd. při chemoterapiích 
sám. Po propuštění domů jsem ležela 
v kuchyni, protože z ložnice do koupelny 
a na toaletu to pro mě bylo daleko. 
S jídlem a pitím jsem měla také problémy, 
někdy místo čaje jsem se napila trochu 
piva a to mi dělalo na žaludek dobře. 
Několikrát se stalo, že jsem trávila dva 
dny a noci s kbelíkem u postele, protože 
žaludek nechtěl poslouchat. Když jsem 
tohle všechno měla za sebou a už byla 
doma, píchala si injekce, užívala léky, 
jezdila na kontroly, snažila jsem se 
pomalu dostávat do normálního života. 
Mezi lidi jsem moc nechodila, bála 
jsem se infekce. Přesto jsem dostala 
poprvé v životě oboustranný zánět 
středního ucha, potom silný pásový opar 
s vysokými horečkami. Během dne jsem 
si musela několikrát chvilku lehnout 
a odpočinout si. To jsem si říkala, moje 
nemoc je jako moje kamarádka, se 
kterou se máme rády, a ona řekne, že 
už toho bylo dost. A jak jsem byla ráda, 
když mi dorostly vlasy a mohla jsem jít 
ke kadeřnici. Jak ubíhal čas, a bylo mi 
stále líp, přesto mi trvalo několik let, kdy 
jsem se snad každou noc budila, protože 
se mi vracely vzpomínky na všechno, co 
jsem v nemocnici prožila.

Chci také říct, že já jsem tenkrát žádné 
informace o myelomu neměla a ani jsem 
nevěděla, kde se něco dozvědět. Moc 
jsem uvítala, když začal existovat Klub 
pacientů a vycházet BULLETIN. Těším 
se na setkání, na přednášky, jezdím na 
celorepublikové semináře pořádané 
CMG, nadačním fondem a Klubem 
pacientů, ráda si přečtu klubový časopis. 
Jsem vděčná, že máme lékaře, kteří jsou 
nám pacientům ochotni porozumět, umí 
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poradit, vysvětlit všechno, co se týká 
tohoto onemocnění. Na lidech, kteří 
připravují setkání a semináře, je vidět, 
že to dělají s chutí a obětavostí. Nemohu 
nevzpomenout na ty pacienty, kteří byli 
při začátcích Klubu pacientů a bohužel 
už nejsou mezi námi. Dnešní pacienti 
nepoznali, jací to byli skvělí, obětaví lidé.

Já sama ani dnes nevím, proč jsem se 
tenkrát nesvěřila a nezeptala léka-
ře na potíže, které mě trápily, vůbec 
jsem nevěděla, že souvisí s onemoc-
něním a léčbou. To jsem se dozvídala 
až na setkáních Klubu, seminářích 
a z BULLETINU. Díky tomu vím, že lé-
kařská věda je mnohem dál než před 20 
lety, kdy jsem onemocněla já. Léky jsou 
účinnější a doufám, že i léčba je pro pa-
cienty šetrnější.

Musím vám taky prozradit, že v březnu 
2013 jsem prodělala operaci srdce, mám 

vyměněnou jednu chlopeň, na druhé 
chlopni plastiku a kardiostimulátor. 
I takový zákrok se dá zvládnout.

A že jsem na tom tak dobře, je zásluhou 
nejen lékařů a sestřiček z nemocnice 
na Pospíšilově třídě, s některými jsem 
se už nesetkala, přesto si myslím, že 
by je potěšilo, že po tolika letech na 
ně můžu vzpomínat. Obrovský podíl 
na mém dobrém zdravotním stavu má 
pan profesor Maisnar, který se o mě 
stará a sestřička Renatka Rybářová, 
která je pro mě sluníčkem, kdykoliv 
vejdu do ordinace.

Na závěr vám chci říct „… nebuďte ne-
šťastní, že jste onemocněli, neztrácejte 
naději a nevzdávejte se. Věřte, že jste 
v dobrých rukách, hlavně buďte na sebe 
opatrní, odpočívejte a dělejte, co vás baví 
a zase bude dobře“.

Marie N.
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PŘÍBĚHY NEMOCNÝCH S APLASTICKOU ANÉMIÍ  
A MYELODYSPLASTICKÝM SYNDROMEM

JAKO BONUS JSME SI POŘÍDILI 
JEŠTĚ DCERU

NEMOCNÁ S APLASTICKOU ANÉMIÍ

Bylo mi 22 let, když jsme se s manže-
lem rozhodli pro dítě. Už ze začátku 

byly trochu problémy, ale po půl roce 
jsem otěhotněla. Od začátku jsem byla 
na rizikovém těhotenství kvůli krváce-
ní, jinak vše probíhalo v pořádku. Ale 
během pěti měsíců se mi hodně zhor-
šil krevní obraz. Když jsem byla ve 21. 
týdnu na odběru v nemocnici v Ústí nad 
Orlicí, pan doktor mě nepustil už domů. 
Byl to krásný datum, pátek 13. 2007 . 
V pondělí hned ráno po odběrech přišel 
hematolog a že pro mě jede sanita a oka-
mžitě mě vezou do Hradce. Že hodnoty 
krve hodně klesly. Samozřejmě spousta 
slz a cesta v houkající sanitce tomu ne-
přidala. Honilo se mi hlavou, proč tak 
hrozně rychle musím do Hradce, co se 
asi děje. V Fakultní nemocnici v Hradci 
Králové na hematologii mě ale všichni 
uklidňovali, že jen prostě musí zjistit, co 
mi je. Druhý den jsem šla na odběr kost-
ní dřeně, který dopadl dobře. Pamatuji 
si, že lékaři i rodina měli strach z leu-

kémie, jen mě samotnou to nenapadlo, 
přišlo mi to hrozně úsměvné . Lékaři 
nasadili léčbu kortikoidy, která ale ne-
pomáhala. Udržovali mě doplňováním 
krve a trombocytů. Tři týdny dělali 
různé testy, ale nic se nezjistilo. Pak mi 
odebrali kostní dřeň z pánve a tam se 
zjistilo, že mám aplastickou anemii (pře-
stala mi fungovat kostní dřeň). Pustili 
mě domů, ale dvakrát týdně jsem muse-
la jezdit na odběry a doplnění trombo-
cytů a krve.

Po čtrnácti dnech jsem se vrátila. Kvů-
li ztrátě imunity jsem měla obrovské 
afty v puse, ne mohla jsem jíst. Do toho 
bolesti konečníku, které se zhoršovaly 
a nehojily, když mi chyběly leukocyty. 
Měla jsem se vdávat 15. září a den pře-
dem jsem skončila v nemocnici. Byla 
to úleva se tam vrátit, ta naděje, že mi 
pomůžou od bolesti a uzdravit se. Díky 
bolestem konečníku jsem ke konci těho-
tenství skončila i na opiátech. Přidaly se 
pak i horečky a tak se rozhodlo, že 9. říj-
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na budu rodit císařským řezem, přesně 
o osm týdnů dříve, než jsem měla.

Porod dopadl dobře, narodil se nám 
syn Tomáš a pěkně prospíval. Mě dru-
hý den po porodu okamžitě převezli na 
hematologii na transplantační oddělení. 
Pořád jsem věřila, že jak nemoc přišla 
s těhotenstvím, tak i odejde. Proto jsem 
začala odstříkávat mléko a následně ho 
vylévat. Prvních asi deset dnů po poro-
du bylo nejhorších, co jsem zažila. Niko-
ho z rodiny jsem nechtěla vidět. Bolesti 
konečníku, jizva po „císaři“, každé tři 
hodiny si mordovat prsa a žádné změny 
v mém zdravotním stavu. Po týdnu jsem 
se naděje na kojení vzdala. To bylo i po-
prvé, co jsem na chvíli viděla Tomáška. 
Nechtěla jsem si ho ani pochovat, byla 
jsem ráda, že stojím na nohách a do toho 
teploty. Asi čtrnáct dní po porodu zača-
la léčba. Po dalších čtrnácti dnech jsme 
měli svatbu na transplantačním oddě-
lení, bez rodinných příslušníků. Má ro-
dina byla personál, takže se mi svatba 
líbila . Manžel poté šel na mateřskou 
dovolenou, aby nemusel Tomášek do ko-
jeneckého ústavu.

Léčba nezabrala, a tak se začala za-
řizovat transplantace kostní dřeně. 
Tu jsem podstoupila 21. prosince 2007. 
Kostní dřeň se ujala a začaly mi stou-
pat krevní hodnoty. Ale mně se domů 
nechtělo, měla jsem strach. Učila jsem 
se chodit, jíst. Přeci jen po půl roce 
ležení to bylo hodně znát. K Tomáš-
kovi jsem neměla žádný vztah, abso-
lutně bez citu. Asi až po čtyřech mě-
sících jsem mohla říct, že ho miluju. 
Naivně jsem si myslela, že to všechno 
transplantací končí. V únoru přišla 

reakce štěpu proti hostiteli, cukrovka, 
píchání si inzulínu. Pak jsem na ka-
ždou kontrolu přicházela s bolestmi 
kyčlí, vždy jsem tam měla výpotek.

V květnu mi pak domů volal docent 
Žák, abych si zabalila věci na delší 
dobu, že mám tuberkulózu v kyčelním 
kloubu a musím do Albertina do Žam-
berka. To byl pro mě veliký šok. V čer-
venci mi už sdělili na ortopedii, že je to 
na výměnu kyčelních kloubů, ale mu-
sím počkat na zaléčení TBC, což bylo 
až v lednu. V prosinci už jsem skončila 
na antidepresivech, nemohla jsem totiž 
kvůli bolestem kyčlí nic dělat. Dočkala 
jsem se. V únoru a srpnu 2009 mi vy-
měnili kyčelní klouby. Až pak jsem se 
pomalu začala vracet ke svému „nor-
málnímu“ životu. No a jako bonus jsme 
si pořídili ještě dceru, která se nám na-
rodila 1. ledna 2012 .

Veronika H.
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NA POČÁTKU BYLA ÚNAVA

NEMOCNÁ S MYELODYSPLASTICKÝM SYNDROMEM

Přičítala jsem ji dlouhé zimě, jaru, 
prodělané chřipce. Bylo mi 42 let 

a na nic horšího jsem nemyslela. Své-
ho obvodního lékaře jsem navštívila až 
v létě. Závěr rozborů krve ho přiměl, 
aby mě poslal na specializované praco-
viště náchodské nemocnice. Jsem ráda, 
že tam mi po dvou návštěvách raději 
poradili přesun své léčby na Hemato-
logické oddělení ve Fakultní nemocnici 
v Hradci Králové. Bez zbytečného ztrá-
cení času jsem se dostala k paní doktor-
ce Bělohlávkové, která se specializuje 
na tento typ krevní poruchy, myelody-
splastický syndrom.

První dva roky má léčba obnášela jen 
pravidelné kontroly hladiny hemoglobi-
nu. Teprve když jsem se dostala k níz-
kým hodnotám, přišlo náročnější období 
hledání způsobu léčby. Podpůrné injek-
ce (erytropoetin), které jsem si ani neby-
la schopná aplikovat, nepomohly. Odjela 
jsem na dovolenou k moři, stále jsem 
normálně fungovala, jen při stoupání po 

schodech k apartmánu jsem byla vždyc-
ky poslední. Následovaly transfuze. Ty 
už i trochu zahýbaly mou psychikou, 
protože při tom dvouhodinovém poby-
tu na stacionáři má člověk kolem sebe 
nemocné lidi, kteří jsou na tom hůře 
a člověk se těžko brání myšlenkám na 
to, zda a kdy se do podobného stadia do-
stane také.

Odezva na transfuze nebyla taková, ja-
kou jsme si s paní doktorkou předsta-
vovaly. Naštěstí pro mě, protože jsem 
mohla začít užívat pojišťovnou konečně 
schválený preparát lenalidomid. Na léč-
bu jsem zareagovala velmi dobře, počá-
teční silné bolesti hlavy ustoupily a hla-
dina hemoglobinu opět vystoupala na 
skvělé číslo 135 g/l. Už skoro rok jsem 
zase bez medikace. Snad na dlouho. Při 
každé návštěvě tohoto oddělení si uvě-
domuji, jaké mám vlastně štěstí, že se 
potýkám „jen“ s touto nemocí. Snažím se 
vidět budoucnost bez černých scénářů 
a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Lada K.
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