
Jsi vzácný, 
trpěti budeš

   společnost téma

Ojedinělých nemocí jsou stovky, ba tisíce. Lékařská věda 
jich dnes ve světě popisuje šest až osm tisíc, u většiny je 

kolonka příčina vyplněna slovem – neznámá. Nezřídka ale 
platí, že každou z těch mimořádně specifických chorob trpí 

jen hrstka lidí. Paradox? Jistě, nikoli však radostný.
text: Filip Saiver / foto: Jakub Stadler, GettyImages, Profimedia
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Malý klučina v hnědých kalho-
tách si hraje opodál. Vypadá 
jako běžné pětileté dítě. Bez-
starostné.

„Někdy je to hrozný, fakt hrozný,“ stačí 
říct Pavla Němcová, než se jí zlomí hlas 
a oči zalijí. „Promiňte, kdybych se aspoň 
nenamalovala…,“ snaží se mladá žena 
zlehčit situaci.

Jakub to nevnímá, zajímají ho sousední 
prolézačky. Přitom ona pláče kvůli němu: 
její syn trpí nevyléčitelnou Duchennovou 
nemocí, následky mohou být fatální.

Nepoučený pozorovatel by na světlovla-
sém klukovi nic nepoznal, ten odborníky 
poučený ví, že vinou postupujícího ocha-
bování svalstva bude Jakubova schopnost 
pohybu slábnout, skončí na invalidním 
vozíku a pak… „Teď je nám dobře, ale 
perspektiva není růžová. Mnohokrát jsem 
se ptala, proč to muselo potkat zrovna Ja-
kuba, vlastně se ptám doteď,“ svěřuje se 
Pražanka Pavla Němcová.

Stejný smutek padá na člověka po slo-
vech jiné matky. „Psychicky se denně vy-
rovnávám s myšlenkou, že Viktor je zde jen 
na chvilku. Že zemře,“ přiznává Petra 
Bártová. Jejímu synovi je šest a má dia-
gnostikovánu mitochondriální encefalo-

kardiomyopatii, jejíž příčinou je – laicky 
řečeno –, že si člověk nedokáže sám vyrobit 
energii a chřadne. Na světě bylo dosud 
zaznamenáno méně než sto případů toho-
to onemocnění.

Liší se počty nemocných, liší se jejich 
příběhy, pocity i reakce blízkých, ale… Ony 
pacienty spojuje jedno: „Lidé s unikátním 
postižením se občas sami charakterizují 
jako trosečníci,“ říká místopředseda České 
asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) 
René Břečťan.

Robinsonův Pátek i pondělí
Trosečníci? Nikdo naštěstí není pořád 
sám, Robinsoni mají své Pátky. Nebo svá 
pondělí: to předminulé šel v jihočeském 
Velešíně šestiletý Viktor Bárta poprvé do 
školky. Maminka líčí, že ho tam vrstevníci 
berou bez problémů mezi sebe. Jen když 
chtěli asistovat u jeho oběda sondou do 
břicha, bylo to nemocnému Viktorovi ne-
příjemné a zvědavce okřikl. „Jinak se mu 
ve školce moc líbí,“ ujišťuje Petra Bártová.

Památný den prožil v témže týdnu i ma-
lý Jakub z Prahy – ve čtvrtek 7. září byl 
Světový den Duchennovy svalové dystrofie 
čili nemoci, která ho sužuje. Do třetice byl 
onen týden významný i pro Michala  

Šimůnka – ve středu oslavil jedenačtyřicá-
tiny. Vzdělaný právník z Hradce Králové 
stále pracuje, byť ho syndrom CMT – Char-
cotův-Marieův-Toothův neboli genetická 
neuropatie – víc a víc omezuje v mobilitě. 
„Žádné speciální přání jsem k narozeni-
nám neměl,“ popisuje právník. „Teď řešíme, 
jak sehnat manželce koně. Ten bývalý 
uhynul a pro ni jsou koně velkou láskou. 
A hlavně relaxem, příležitostí, jak vypad-
nout z toho blázince, kdy se o mě celý den 
musí starat.“ Pokud se nestane nic převrat-
ného, Michal Šimůnek jednou skončí ne-
hybný na posteli, nemoc jej ovšem alespoň 
neohrožuje na životě. To řada „majitelů“ 
vzácných nemocí říci nemůže.

Kapka krve, kapka v moři
Oči nemusejí být jen zásobárna slz. Ty lé-
kařovy mohou částečně vidět budoucnost 
pacientů. Otázkou je její obsah. Doktor 
Tomáš Honzík, přední český odborník 
v oboru metabolických onemocnění z Vše-
obecné fakultní nemocnice v Praze, vidí 
například prognózu šestiletého Viktora 
Bárty z Velešína.

MUDr. Honzík je poslem špatné i dobré 
zprávy: „U dětí s diagnózou, jakou má 
Viktor, je bohužel téměř dvoutřetinové  

riziko úmrtí. Nicméně děti po šestém roce 
věku mají šanci na přežití významně větší.“

Z lékařského hlediska je v souvislosti se 
vzácnými onemocněními složité vše, počí-
naje diagnostikou. V současnosti je osm-
náct unikátních chorob, které se dají zjistit 
z novorozeneckého screeningu či z běžné-
ho odběru krve, jenže při počtu těchto 
nemocí – uvádí se jich až 8000 – je osmnáct 
diagnóz z kapky krve kapkou v moři. Ti, 
kteří se v tomto „moři“ bezradně topí, tá-
pají bez správné diagnózy mnohdy několik 
let. Jsou zaznamenány případy, že si rodič, 
když se po letech konečně dozvěděl, čím 
dítě trpí, oddychl navzdory zdrcující dia-
gnóze: spadl z něj pocit bezmoci a viny, že 
něco dělá špatně, že v roli pečovatele selhal.

Krutou ironií může být, že po nesmírně 
vyčerpávajícím úsilí dobrat se při pátrání po 
nemoci pravdy je už ona pravda k ničemu. 
„Při chybných nebo pozdních diagnózách, 
zejména u pacientů s onemocněním, pro 
které již existuje možnost léčby, dochází 
k nevratnému poškození,“ říká René Břeč-
ťan z ČAVO. „To vede ke značné psychické 
traumatizaci pacientů i jejich rodin a nedů-
věře ke kvalitě zdravotního systému.“

Problém – nejen při hledání diagnózy 
– podle všeho nespočívá ani tak ve zdra-

votním systému, jako v mizivé četnosti 
výskytu vzácných nemocí. Pavle Němcové 
se praktická lékařka svěřila, že se s Du-
chennovou nemocí setkala prostřednic-
tvím Jakuba poprvé, pro běžnou neurolož-
ku, k níž šla mladá žena se synem poté, to 
byl teprve druhý případ.

Především „obvoďáci“ se při kontaktech 
se vzácnými nemocemi podobají – a není 
to myšleno urážlivě – horníkům těžícím 
celý život obyčejné uhlí, kteří z logiky věci 
nejsou schopni rozpoznat, že narazili na 
ojedinělý drahokam. „Naše asociace pro-
to zřídila pro praktické lékaře informační 
linku, na niž se mohou obracet,“ ujasňuje 
René Břečťan. „I tak bohužel zůstává 
příčina choroby u většiny pacientů neod-
halena. Je to často způsobeno tím, že pa-
cient není schopen najít odborníka, který 
by u něj dané onemocnění diagnostikoval 
nebo nasměroval, kam se uchýlit. Jedna 
z největších potíží s léčbou tkví v tom, že 
mnoho lidí ani neví, že vzácné onemocně-
ní má.“

Když se diagnózu podaří určit, beznaděj 
se tím možná zmenší. Jenže stále jí zbývá 
dost.

Kupte si lék! Stojí šest milionů
Vzácných onemocnění je až 8000, ale 
prakticky se každý týden objeví nové. 
Schválených léků pro tyto nemoci je přitom 
v Evropě šedesát… Z toho plyne jediné: 
u naprosté většiny těchto nemocí neexistu-
je léčba, respektive se léčí či zmírňují její 
následky a projevy, neřeší se příčiny.

Které to jsou?
Děti – dětská spinální svalová atrofie, 
neurofibromatóza, osteogenesis 
imperfecta (syndrom vrozené 
lámavosti kostí), Rettův syndrom, 
řada metabolických poruch, například 
mukopolysacharidosa (syndromy 
Hurler a Hunter), glykogenózy, tzv. 
lysosomální nemoci (Fabryho choroba, 
Gaucherova nemoc), Krabbeho nemoc, 
chondrodysplazie atd.

Dospělí – u neurofibromatózy se 
mohou první příznaky objevit v dětství, 
ale ty závažnější jsou typické pro 
pozdější věk.

Dále je tu Huntingtonova nemoc, 
spinocerebelární ataxie, choroba 
Charcot-Marie-Tooth (dědičná 
neuropatie), amyotrofická laterální 
skleróza či rakovina štítné žlázy.

neMOc, Která nenÍ vidět. Pětiletý Jakub i jeho maminka Pavla Němcová se do objektivu usmívají, jejich běžný život ale veselý není. stAteČný JAKO KOvbOJ. V klobouku sedí na kameni klučina Viktor Bárta bojující s vážným onemocněním. S ním bojuje celá rodina.
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„Charakteristickým rysem těchto nemo-
cí je fakt, že jimi trpí malé skupiny pacien-
tů, a proto stály dlouho na okraji zájmu 
lékařů, vědců i farmaceutických společnos-
tí. V některých případech není ani dnes 
známa příčina nemoci, nejsou dostupné 
léky,“ tvrdí Jana Haberlová, neuroložka 
z pražské FN Motol specializující se na 
nervosvalová onemocnění dětí. „Léčba 
přitom není v principu složitá, složité je 
nasbírat dostatek informací o jejich příči-
nách a od toho se odvíjí problém s výzku-
mem nových léků.“

Pragmaticky řečeno, skupina „vzácných“ 
pacientů je příliš malá, aby se farmakolo-
gickým firmám s vidinou mlhavého zisku 
vyplatilo investovat do klinického výzkumu 
a následně do výroby léků. A to přesto, že 
podle pravidel Evropské unie jsou společ-
nosti, které se rozhodnou podobný lék 
vyvinout, zvýhodňovány daňovými úleva-
mi či delší dobou monopolu.

Když už takový lék ale je, může být 
problém se k němu dostat. Pavla Němco-
vá čeká, zda Evropská agentura pro léči-
vé přípravky „odklepne“ lék na Duchen-

novu nemoc, který je již na světě a je do-
stupný kupříkladu ve Spojených státech. 
Pro syna Jakuba by ho mohla pořídit už 
nyní, nicméně z vlastních finančních 
prostředků: vyšel by na šest milionů ko-
run za rok, což je mimo rozpočet rodiny. 
Čas je přitom pro léčbu klíčový a Jakub 
ho nemá nazbyt. Jeho matka je už ale 
otrlá, nic jiného jí ani nezbývá: „Nemohu 

se myšlením na průtahy, které mohou být 
zásadní, stresovat. Zkrátka čekám a bě-
hem čekání dělám vše, co se dá.“

Stres by Pavlu Němcovou paralyzoval. 
Stačí to, že nemoc postupně paralyzuje 
jejího syna.

Čekání na neexistující slunce
Zavádění léků do praxe, od čehož se odvíjí 
jejich úhrada pojišťovnou, spadá v Česku 
do gesce Státního ústavu kontroly léčiv. 
Mluvčí ústavu Lucie Přinesdomová upo-
zorňuje, že revizní lékař pojišťovny může 
podle zákona o veřejném zdravotním pojiš-
tění schválit i úhradu léku z pojištění ne-
hrazeného, pokud je poskytnutí takového 
přípravku jedinou možností z hlediska 
zdravotního stavu pojištěnce. Této mož-
nosti – překlenout jakýsi mezičas od vyro-
bení ke schválení léku – pojišťovny využí-
vají. „Mnohdy není ani jiný přístup možný,“ 
potvrzuje Richard Medek, mediální mana-
žer Vojenské zdravotní pojišťovny.

Zatímco pojišťovny musejí při rozhod-
nutí o úhradě léků postupovat v rámci zá-
konných mantinelů, na straně pacientů 

a jejich okolí vstupuje do hry něco, čím 
paragrafy nemohou být saturovány. Ve 
tmě, kterou nevyléčitelná onemocnění 
přinášejí, nelze čekat na nic jiného než na 
světlo. I když slunce na „jejich planetě“ 
neexistuje, přesto věří, že zázrakem vyjde.

„Obracejí se na nás rodiče nemocných 
dětí s tím, že se dozvěděli, že existuje cosi 
nového, zázračného, co někomu již pomoh-
lo,“ prozrazuje Elenka Mazurová z Průmys-
lové zdravotní pojišťovny a přidává: „Ze 
strany rodičů jde o ušlechtilé pohnutky – 
chtějí to nejlepší pro své dítě. Náročné je 
jim ale vysvětlit, že dítě nespadá do defino-
vaných kritérií, kdy je léčivo či metoda 
léčby hrazené. Často se komunikuje opa-
kovaně a v poslední době i s právními zá-
stupci rodin. Etickým problémem není, zda 
léčit nemocné dítě, ale to, zda prostředky 
vynaložené na jeho léčbu povedou ke kýže-
nému výsledku, nebo by byly přínosnější 
pro jiné pacienty.“

René Břečťan z Asociace pro vzácná 
onemocnění uznává, že přístup pojišťoven 
se ve srovnání s dobou před pár lety razant-
ně zlepšil. Přál by si, aby se do procesu 
zavádění léků mohly více zapojit pacient-
ské organizace, i to, aby schvalování  

medikamentů bylo rychlejší, zároveň s úle-
vou konstatuje: „Už nejsme na úplném 
okraji zájmu jako dřív.“

Pro trosečníky vyjely záchranné čluny. 
Vůbec to neznamená záchranu, ale důleži-
tou reakci na jejich „SOS“.

Není čas se hroutit
Název spolku METODĚJ vznikl složením 
slov MEzi TOlika DĚtmi Jediný. V součas-
né době sdružuje 20 členů a pečuje  
o 12 dětí včetně Viktora Bárty, dalším rodi-
nám s „vzácnými“ pacienty se snaží pomáhat.

„Značná část pacientů zemře do pěti let 
věku, více než polovina je bezprostředně 
ohrožena na životě či trvale invalidní,“ 
začíná neveselé informace předsedkyně 
spolku Simona Sedláčková. „Narození 
dítěte se vzácným onemocněním zasáhne 
celou rodinu a převrátí jí život naruby. 
Není čas se hroutit, hned musíte začít 
fungovat a učit se. Počátky jsou spojené 
s častými dlouhodobými hospitalizacemi 
v nemocnici. Máte-li štěstí a specialisté 
stanoví diagnózu, je možné vhodnou péčí 
i tam, kde není léčba možná, řešit symp-
tomy a přidružené komplikace. Postupně 
se naučíte zavádět nasogastrické sondy, 
ošetřovat stomie, obsluhovat enterální 
pumpy, měřit hladinu cukru, hlídat slože-
ní potravin, dietní omezení… Starost trvá 
24 hodin denně. Na psychiku je to zá-
přah.“

Ve spolcích jako METODĚJ tkví další 
naděje slibující větší začlenění do společ-
nosti. I toto se v posledních letech zlepšilo 
a je víceméně srovnatelné se Západem. 
Jsou jistě státy jako Norsko či Nizozemí, 
které jsou dosud nedostižným vzorem, 
nicméně Česko stojí v tomto směru na so-
lidní úrovni.
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Zvláštní nemoc
V Evropě se nemoc považuje za 
ojedinělou či vzácnou, pokud postihuje 
méně než 5 osob z každých 10 000.  
Až 75 % vzácných onemocnění se 
objevuje už v dětském věku. Tato 
onemocnění se liší závažností – obecně 
je průměrná délka života pacientů 
výrazně snížena –, některá způsobují 
smrt při narození a mnohá jsou 
degenerativní či život ohrožující. Až 
třetina z postižených dětí se nedožije 
pátého roku života.

HLAs trpÍcÍcH.  René Břečťan, místopředseda 
České asociace pro vzácná onemocnění.

nYnÍ vOzÍK, ČAseM pOsteL. Michal Šimůnek se dnes neobejde bez vozíku. A bude hůř…
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I když… „Ve společnosti chybějí infor-
mace o vzácných nemocech, většina lidí si 
neumí vůbec představit, jak náročné je 
s takovými nemocemi bojovat,“ podotýká 
neuroložka Jana Haberlová. „Často se 
potkávám s názorem, že je neetická léčba 
v řádech desítek milionů korun na jednoho 
pacienta.“

K tomu René Břečťan dodává, že občas 
citované náklady na léčbu těchto onemoc-
nění jsou spíš zdrojem nepřejícího postoje. 
„Zlobí mě, že tohle může někomu ležet 
v žaludku, a přitom nevnímá náklady – dej-
me tomu – na léčbu obezity, za kterou si 
kolikrát může dotyčný do jisté míry sám.“

I proto jsou organizace a spolky přináše-
jící osvětu nezanedbatelnou součástí boje. 
„Velmi je vítám, v posledních letech význam-
ně zlepšují kvalitu života pacientů a jejich 
rodin,“ potvrzuje lékařka Jana Haberlová.

Vhodné ponožky pro Kubu
Když jde Pavla Němcová s Jakubem ven, 
musí si dát předstih. „Při obouvání vyža-
duje Jakub jasně daný a neměnný postup. 
Na ponožkách musí mít přesně srovnaný 
šev a boty mít zavázány tak, aby ho netla-
čily. Když je něco v nepořádku, z bytu ne-
můžeme odejít, proto si pokaždé musíme 
dát časovou rezervu.“

Duchennova svalová dystrofie v sobě 
nese i riziko mentálního postižení, to se 
Jakubovi naštěstí vyhnulo, nikoli však za-
čátek autistického spektra, dalšího typic-
kého znaku nemoci. Tento „úryvek z autis-
mu“ se mimo jiné projevuje právě při 
obouvání.

Než se vydal prozkoumat prolézačky, 
hověl si Jakub ve speciálním kočárku za  
42 000 korun; částku uhradila pojišťovna, 
ovšem už bez originálního vaku na nohy za 
šest a půl tisíce, jeho nákup obstarala 
spřátelená organizace motorkářů.

Petře Bártové zase pomohli s nadstan-
dardní pomůckou pro potomka Viktora 
prarodiče. Šlo o „Mini Button“, silikonový 
knoflíček z Berlína, jejž chlapec dostal 
v červnu k šestým narozeninám. Díky za-
řízení, které lze přirovnat ke špuntíku na 
nafukovacím míči, nemá Viktor v žaludku 
vyživovací sondu, jíž říkal hasičská hadice. 
„Při krmení otevřeme špuntík, zasuneme 
hadičku, dáme jídlo, pak zase zavřeme. Nic 
nevytéká jako dřív. Viky má čisté bříško bez 
poranění od náplasti, je to pro něj pohodl-
né. Knoflík s deseti hadičkami stál 143 eur, 
tu sumu uhradili prarodiče.“

Protože je však hadička k nové sondě 
o mnoho užší, museli Bártovi koupit pro 

přípravu jídla kvalitnější mixér. Jak říká 
Petra, vybrali „mercedes“ na trhu, který 
dělá emulzi i z masa, poradí si s pažitkou, 
slupkou od jablka, s rýží. „Díky pestřejšímu 
jídelníčku si Viktorek i snáz dojde na velkou 
a skoro už nemusíme dávat klystýr.“

Mixér stál téměř 41 tisíc, rodina ho kou-
pila z vlastních prostředků, může se však 
těšit na příspěvek z charitativního festivalu 
Houpačka 2017 ve Velešíně, který podpo-
ruje i spolek METODĚJ.

Přes podporu okolí leží největší „nálož“ 
na rodině trpícího. Tento nápor si člověk, 

jehož se problém bezprostředně netýká, 
neumí představit už proto, že ho spousta 
věcí nenapadne. Příkladem budiž souroze-
necký vztah Viktora a o tři roky staršího 
Jana. „Kluci mají zdravý bratrský vztah. 
Milují se i nesnášejí, jednou se objímají 
a někdy si zase dají pěstí. Honzík Viktora 
chrání, když má pocit, že mu někdo ubližu-
je. Zároveň na Honzíkovi pozoruji, někdy 
to sám naplno řekne, že je mu občas dobře 
bez Viktora. Chvíle o samotě se snažíme 
Honzíkovi dopřávat.“

Náročná je netypická nemoc i pro man-
želku Michala Šimůnka, byť si ho již ne-
mocného brala a věděla, do čeho jde. Její 
rodiče byli – kdo by jim to vyčítal – dlouhé 
měsíce proti svatbě; nechtěli, aby si dcera 
vzala muže, jehož handicap se bude zhor-
šovat. Nakonec se sňatkem souhlasili 
a dnes se těší z vnoučka: synovi Michala 
Šimůnka je pět let a otce drží v aktivitě 
i odhodlání být mu co nejvíce nápomocný, 
až půjde do školy. Zda chlapec syndrom 
CMT nezdědil? „U mě nemoc propukla 
v pubertě, u syna jsme to zatím nenechali 
zjistit. Nemusíme v tomhle okamžiku vědět 
úplně všechno.“

Čas lidí se vzácným onemocněním sice 
běží rychle, avšak i u nich platí, že na špat-
né zprávy je ho vždycky dost.

Vzácnější než císařův podpis
Vášní Michala Šimůnka je lov autogramů. 
„Soustředím se na české a slovenské osob-
nosti, mám zhruba 6000 kousků. Za nej-
cennější považuji podpisy pilotů RAF 
z druhé světové války, mám i Masaryka, 
Karla Čapka, nedávno jsem, nad rámec 
Československa, získal podpis císaře Fran-
ze Josefa,“ usmívá se. Na optimistickém 
muži se víc než tato posedlost podepsala 
nemoc vzácnější než autogramy z jeho 
bohaté sbírky. Rozdíl je v tom, že o její 
podpis hradecký právník nestál…

Zatímco se Michal baví lovem podpisů, 
a ještě více aktivní prací, postižené děti 
prožívají jiná dobrodružství. Neuvědomu-
jí si plně závažnost své nemoci, malý Jakub 
pouze ví, že má nemocné nožičky, které jej 
občas bolí. „I naše děti samozřejmě zlobí, 
odmlouvají a čmárají po zdech, na první 
pohled nepoznáte, že jsou jiné,“ říká Simo-
na Sedláčková ze spolku METODĚJ. 
„Hlavně jsou neskuteční hrdinové! Odma-
lička hodně statečně zvládají napichování 
kanyl, krmení sondami i výměny portů… 
Jsou zvyklé.“

Být hrdinou je nejspíš jediná cesta. Jedi-
ná, je-li člověk trosečníkem na moři.  
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Nemoc motýlích křídel
Ze všech druhů vzácných chorob 
vstoupila zřejmě nejvíc do povědomí 
nemoc motýlích křídel: vrozené 
puchýřnaté onemocnění kůže, jímž 
v Česku trpí zhruba 300 lidí. 

Při nejzávažnější formě mohou 
puchýře a rány vznikat i samovolně 
a často zabírají obrovskou plochu 
těla, kupříkladu záda. Může dojít i ke 
srůstu prstů na rukou a nohou. Pro 
nemocné je problémem odemykání 
dveří, otevírání lahví, oblékání nebo 
příprava stravy, kterou musejí přijímat 
mixovanou. Někdy totiž nemohou 
spolknout ani vlastní slinu. Mají 
potíže s vylučováním, krvetvorbou, 
vypadáváním vlasů a zubů, ztrátou 
nehtů. U těchto pacientů je například 
70krát pravděpodobnější výskyt 
spinocelulárního karcinomu, tedy 
dlaždicového zhoubného nádoru, než 
u běžné populace.

Specializovaná léčba (a péče 
organizace DEBRA) umí pacientům 
prodloužit život, přesto nejsou 
výjimkou ani úmrtí kojenců.


