
Přílohy č. 1 

Struktura rozhovoru: 

 

1. Úvod 

• Dobrý den, mohl/a byste mi sdělit, kdy Vám byla choroba diagnostikována a 

stručně popsat její počátek? Jak jste to celé řešil/a? 

• Jaký měla ve Vašem případě choroba průběh? 

• Na koho jste se při prvotních příznacích obrátil/a? 

• Kdo Vám chorobu diagnostikoval (praktický lékař, specialista nebo někdo jiný)? 

• Kdy jste měl/a první lékařské potvrzení? 

2. Vztah s lékařem 

• Jaký jste měl/a s Vaším lékařem vztah před diagnostikováním choroby? Jaká 

byla Vaše očekávání a jak k tomu lékař přistoupil? 

• Jaká forma léčby byla Vaším lékařem navrhnuta? 

• Vybíral/a jste si doktora? 

• Po jak dlouhé době jste se dostal/a ke specialistovi a jakým způsobem začal on 

Vaši problematiku řešit? 

3. Média 

• Byly pro Vás informace od lékařů dostačující nebo jste začal/a vyhledávat 

informace i z jiných zdrojů? 

• Z jakých zdrojů jste nejčastěji čerpal/a? 

• Jak jste k získaným informacím přistupoval/a? 

• Jakou povahu měly další informace? (shodnou či rozdílnou s těmi od lékaře) 

• Konzultoval/a jste tyto rozdíly s Vaším lékařem a pokud ano, jak na ně 

reagoval? 

• Mohly tyto informace nějakým způsobem změnit Váš vztah s lékařem? 

4. Navázání vztahů s jinými pacienty 

• Stal/al jste se členem nějaké skupiny na sociálních sítích? 

• Přispíváte aktivně do jejich diskuzních fór? 

• Sdílíte navzájem vlastní zkušenosti a nové poznatky s jinými pacienty? 

• Přišel/a jste nějakým způsobem do kontaktu s jakoukoli pacientskou organizací?  

• Pokud ano, v čem konkrétně Vám to pomohlo? Bylo to pro Vás přínosné? 



• V situaci, kdy jste získal/a různé reakce na diagnózu (pacienti, lékař, internet), 

jak jste se rozhodl/a a podle čeho? 

5. Současná situace 

• Jaký je Váš současný zdravotní stav? 

• Máte nějakého lékaře, ke kterému pravidelně chodíte do poradny? 

• Když se teď vrátíte zpět k diagnóze, řešil/a byste svou situaci jinak? Jestli ano, 

tak jak a proč? Na koho byste se nyní obrátil? 

6. Prostor pro vlastní realizaci 

• Jsou ještě nějaká témata, které jsme spolu neprobírali a rád byste je zmínil/a? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č.2 

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím 

 

Děkuji, že souhlasíte se zapojením do projektu mé bakalářské práce, která nese název: 

„Informovaný a angažovaný pacient: případ Crohnovy choroby.“ Klíčovou roli v mé práci 

hraje důvěra mezi pacientem a lékařem. Zvláštní pozornost je věnována pacientům 

s Crohnovou chorobou. Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná, je na Vás, jaké 

informace a zkušenosti nám v rozhovoru sdělíte. 

Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na Vaši žádost 

kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou přepsány do textové podoby. 

Se záznamem rozhovoru lze v rámci tohoto projektu zacházet různým způsobem. Protože 

si nesmírně vážíme Vaší ochoty spolupracovat, budeme důsledně respektovat jakákoli 

omezení, která nám pro využití záznamu uložíte. 

 

Výzkumný rozhovor bude využit výhradně pro účely mé bakalářské práce.  

Zvolte, prosím, jednu z následujících 

možností: 

Souhlasím s účastí na výzkumu a přeji si, aby byl rozhovor anonymizován.  

Souhlasím s účastí na výzkumu a nepřeji si, aby byl rozhovor anonymizován.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů, obraťte se, prosím, na moji e-mailovou adresu: 

(kocelskydavid@gmail.com) nebo telefonní číslo: 775 040 298. Děkuji.  

        Kocelský David 

Datum uskutečnění rozhovoru:  ……………   

 

Jméno výzkumníka: ……………………………………. .. 

 

Podpis výzkumníka: ……………………………………… 

 

Vaše jméno ………………………………………............. 

 

mailto:kocelskydavid@gmail.com)


Váš podpis: …………………………………............. 

 

 

Příloha č.3 – doslovné přepisy rozhovorů s respondenty 

 

Přepis rozhovoru číslo 1 s pacientem, kterému byla diagnostikována Crohnova choroba. 

Uskutečněno 18.4.2018 v Praze. 

Tazatel: Tak ahoj, mohla bys mi vlastně nějakým způsobem sdělit, kdy ti byla ta choroba 

diagnostikována a stručně popsat její počátek?  Jak jsi to řešila? 

Respondent: Bylo to v nějakých 11 letech, kdy jsem vlastně začala ubírat na váze, to jsem 

chodila ještě vlastně na základní školu. Tak jsem začala ubírat na váze, začala jsem zvracet. 

Měla jsem průjmy se vším vlastně, s hlenem i s krví a všechno, byla jsem furt unavená, tak 

jsme začali chodit po doktorech nějak. Tam vždycky došlo nějak k tomu, že mi vyšetřili slepák, 

protože mě bolelo i břicho, ale řekli že to slepý střevo to není a propustili mě domů, až pak 

jsem vlastně měla první kolaps, tak mě odvezli na Karlák na dětskou fakultu a tam to začali 

vlastně zjišťovat a trvalo to rok, než mi vlastně jako by Crohna určili, že jakoby fakt to je on. 

To že jsem si prošla všema těma vyšetřeníma jako prcek, to bylo takový nepříjemný no. Tak se 

mi nasadila léčba kortikoidy, který to vlastně hnedka potlačily a tím jsme to pak léčili, nevím 

7 let, pak se mi to zhoršilo, a to už jsem byla vedená v motolské nemocnici a tam vlastně došlo 

k tomu, že jsem musela být operovaná, že mi brali, teďka nevím, asi půl metru střeva. Tenké i 

tlusté dohromady. A vždycky jsem měla na pět let pokoj no to bylo takový… 

Tazatel: Na koho jses vlastně jako první obrátila, když přišly ty příznaky? 

Respondent: To spíš naši mě nutili k doktorovi, žejo. Mě bylo jedenáct a já jsem nevěděla, že 

jo. Já jsem furt spala, furt jsem byla na záchodě, takže naši zkoušeli všechno žejo , jakoby po 

doktorech, pak jsme zkoušeli jakoby i, ne vyloženě jakoby prášky, jsme zkoušeli jakoby 

nějakou jinou formální, léčbu. To mi nepomáhalo, jestli to byly nějaký apatika, tak to nebylo 

dobrý, to jsem měla úplný kolaps. Takže naši mě k tomu hlavně vedli, že prostě viděli, že něco 

není v pořádku a dokavaď prostě  nevěděli co mi je že jo, takže jsem nebyla léčená, furt jsem 

ubírala a to. Tak to naštěstí jsme kápli na dobrou doktorku, takže to bylo dobrý. 

Tazatel: A kdo ti teda jako první diagnostikoval, že máš Crohna? 

Respondent: To bylo na tom Karláku, nějakej rok 2000. 

Tazatel: Takže přímo lékař, jo? 

Respondent: Přímo lékař, ale říkám, bylo to skoro rok, než mi určili to, že je to tahle choroba. 



Tazatel: Teď kdybych měl přejít na ten vztah s tím lékařem, tak jakej jsi měla vztah s tím 

vlastně, jak to říct, s tvým vlastním lékařem?  

Respondent: Tak ta první doktorka vlastně, no tak já jsem byla dítě, no vlastně byla jsem ještě 

dítě v jedenácti letech, takže jsem byla taková vyjukaná, ale vlastně jak jsem byla jakoby na 

dětském oddělení, tak tam ten přístup všech byl takovej jinej, a hlavně tahle doktorka si mě 

individuálně vzala, protože ta nemoc dřív nebyla tak známá, takže si mě vzala a bylo to úplně 

super. Já jsem v ní měla důvěru, jenom ty vyšetření jsou nepříjemný pro to dítě že jo,  teďka už 

to člověk bere jinak a ona byl úplně supr. Byla úplně perfektní, že prostě když jsme tam jeli tak 

jsem tam nejela s nějákejma  obavama prostě, víš jakože.. 

Tazatel: Takže k tomu přistupovala, jakože dobře jo? 

Respondent: Úplně perfektní byla. Teda jméno si už nepamatuju to už je fakt dlouho, ale to 

vím, že byla perfektní. 

Tazatel: Jaká forma léčby ti byla navržená na tom Karláku, když ti to pak diagnostikovali?  

Respondent: Kortikoidy to byly. 

Tazatel: Byly to kortikoidy jo? 

Respondent: Hm, ona mi hnedka vysvětlila, že jsem měla velkou zánětlivost, takže vlastně 

hnedka dala ty kortikoidy a tím mě to utlumovaly. Pak vlastně mi zjistili, že to mám i 

v kloubech, to, co se jakoby furt morfovala ta léčba, že to bylo jiný vlastně. No takový různý 

to bylo. 

Tazatel: Ty jsis nějakým způsobem vybrala toho doktora sama? Nebo jak to probíhalo? 

Respondent: My jsme tam byli doporučení přes nějakýho známýho, takže jakoby, nebo ne 

tlačenka vyloženě, ale jenom řekli, že tam je to dobrý, tak jsme jeli tam. Jak říkám no, to 

rozhodovali ještě naši za mě. 

Tazatel: A jakou roli hráli rodiče v tu dobu? 

Respondent: No rodiče jsou úplně skvělý. TI hrajou velkou roli i teďka. 

Tazatel: No a, to byl přímo specialista na tom Karláku?  

Respondent: To byla interna. Interna s tím vlastně ona se zabývala přes břicho  a studovala tu 

chorobu. 

Tazatel: A dostala ses k nějakýmu přímo specialistovi? 

Respondent: V Motole potom jo, to si pamatuju, to byla doktorka Kotalová a ta se vyloženě 

zabejvala ulcerózní kolitidou a Crohnem. Takže tam jsme byli vedení.  

Tazatel: A po jaký době ses k ní dostala? 

Respondent: Já nevim, asi po dvou letech to bylo. To jsme začali jezdit do Motola, tam jsem 

prostě prožila dětství. 



Tazatel: A jak ona vlastně začala řešit tu nemoc? 

Respondent: Ty jo no... 

Tazatel: Už je to dlouho? 

Respondent: Už je to dlouho, ale tak ona první, co chtěla, že jak pořád nevěděli, takže poprosila 

i rodiče, jestli by šli na genetiku. Že chtěla vědět z jaký příčiny jakoby to mám žejo. Tak to, 

naši šli taky, jakoby celá rodina, tam zjistili vlastně nikdo to nemá a mě ona řekla, že to je hodně 

stresového původu žejo. Což u mě by asi odpovídalo, že já jsem byla vždycky taková precizní 

žejo, na základce se člověk snaží a učí se pořád, takže i v tomhle nějak nezjistila tu příčinu, 

proč zrovna já bych to měla mít. No a do tý operace jsem byla furt na práškách, protože jsem 

měla furt ty kortikoidy, vždycky jsem to na chvilku vynechala, pak se to zase zhoršilo, pak 

vlastně nastala ta operace. Jo a před operací mi zkusila ještě dát bioléčbu.  První to byl 

Remicade, to se mi nějak blbě neslo, že jsem měla nějak hodně vedlejší účinky, tak právě proto 

byla ta operace. 

Tazatel: To je docela takový ojedinělý, že dávají tu bioléčbu ne?  

Respondent: No teďka jsem jí dostala znova, protože mi to zjistili, že to mám jakoby v dalším 

orgánu teďka nově, tak mi ji teďka zase přiklepli, tak jsem za ní ráda, ale mám jakoby jinou no, 

je mi fajn. 

Tazatel: Dobře, a kdybych se zeptal, jestli bude, nebo spíš v současný době, jestli informace 

od lékařů jsou pro tebe dostačující nebo jestli… 

Respondent: Jo, jsou super. 

Tazatel: Jo? 

Respondent: Hm. Já jako koukám i na internet a plus jsem ještě ve sdružení, kde máme vlastně 

různý sedánky, jakoby vždycky předčítaj co je novýho, co není novýho a scházíme se 

s ostatníma pacientama, takže to máme jakoby furt v pohybu no. 

Tazatel: No, to se ještě zeptám, teda začala jsi vyhledávat z internetu další informace jo , třeba. 

Respondent: No jasně a já jsem dostala i knížky různý od toho doktora, takže tam si člověk to 

nastuduje.  

Tazatel: Nevzpomínáš si jako, vaši. Jestli spolíhali jenom jako na rady doktorů? 

Respondent: Ne, mamka dělá v lékárně, takže mam ještě o tom víc jako studovala. Naši do 

toho byli hodně zapálený. 

Tazatel: Takže, kdybys měla uvíst jako, jaké druhy médií nejčastěji, tak teda internet, knihy jsi 

řekla. 

Respondent: Hm. 

Tazatel: A ještě něco dalšího? 



Respondent: Pacienti další. 

Tazatel: Jo pacienti další. 

Respondent: Protože jak jsem byla furt v nemocnici, takže jsme se jakoby furt ptali jako, co 

komu pomáhá nebo kdo jaký má příznaky a všechno, takže tak. 

Tazatel: Jak třeba přistupuješ k těm informacím z internetu? 

Respondent: Hmm, tak jakože už mám už dlouhodobý zkušenosti, tak to hodnotím stejně podle 

svýho, no že prostě fakt je to jakoby individuální hodně, každej má ty příznaky trošku jiný nebo 

to a hlavně je to o tom, jak se k tomu ten člověk postaví, žejo. Protože pak máš člověka, kterej 

se tím prostě užírá, takže to má ten proces takovej horší žejo a když se s tím prostě sžiješ, tak 

je to mnohem jednodušší.  

Tazatel: Vlastně, kdybys měla nějak ohodnotit, jakou povahu měly ty informace získaný 

z internetu, jestli se třeba shodovaly s těma, co ti dávaj doktoři nebo se úplně lišej? 

Respondent: Jo, tak tam nebyly vyloženě nějaký jakoby velký rozdíly, to víš, že to bylo takový 

nastejno, akorát od toho doktora to máš podaný takový, jakože to líp pochopíš než to žejo, než 

z toho internetu. A záleží jestli je to psaný doktorem nebo  jestli koukáš na nějaký diskuse žejo, 

od pacientů. Dneska vždycky ten doktor si semnou povídal, že chodím vlastně pravidelně do 

poradny k němu, že si o tom povídáme, takže to, nestrádám. 

Tazatel: To jsem se právě teď chtěl zeptat, jestli nějakým způsobem ty nový informace 

konzultuješ s lékařem a tak.  

Respondent: Jo, tak já tam teďka chodím tejdně vlastně k němu, takže to, když vždycky 

zjistíme, jak jsme na tom žejo a potom, minule mi taky říkal, že se vlastně dělá nějakej novej 

druh bioléčby, takže jsem furt jakoby v novejch informacích. 

Tazatel: Ty toho máš za sebou asi teda už dost je to delší dobu. 

Respondent: Hm, je to nějakých 19 let 

Tazatel: Jako, dokázala by sis vzpomenout, jestli nějaký třeba nový informace, jako mohly víst 

k tomu, že se změnil tvůj vztah k lékaři? Ať to byl jakýkoliv z těch lékařů. 

Respondent: Nene, to asi vůbec ne. 

Tazatel: Ne? Nijak to neovlivnilo váš vztah? 

Respondent: Vůbec. 

Tazatel: Teď bych se teda chtěl zeptat na navázání vztahů s těma jinýma pacientama, jestli seš 

v nějaký skupině na sociálních sítích nebo? 

Respondent: Jsem, jsem. Ono je vlastně jakoby vyloženě udělaný sdružení, je to IBD, to jsou 

vlastně idiopatický záněty. A tam jsem třeba už třetím, to už kecám, možná už pět let jsem 

členkou, tak vlastně od nich jsem dostala i tu WC kartu, že jak máme ty problémy . Teďka 



máme vlastně 19. května máme plavbu společnou s pacientama, s doktorama, což je taky docela 

takový fajn. A v podstatě furt jakoby i knížky a různý e-maily, kde máš nový novinky a to, je 

to jako takový přínosný hodně. 

Tazatel: Přispíváš nějakým způsobem do diskusních fór? 

Respondent: No jasně. 

Tazatel: Jo? 

Respondent: Hm.  

Tazatel: A jakou formou třeba?  

Respondent: Tam máš normálně to, teda hlavně přes facebook teďka, že vlastně když tam 

někdo píše žejo, jaký máme zkušenosti s tadytím nebo s tadytím, tak hnedka jakoby píšu, že 

jim hnedka odpovídám, že se jakoby ráda podělím, aby prostě věděli nebo když píšou, že jdou 

na nějaký vyšetření a co to obnáší žejo, tak jim to třeba popíšu, aby věděli, do čeho jdou a 

takhle.  

Tazatel: No a v podstatě, sdílíš takhle svoje nový zkušenosti a zážitky s jinejma pacientama.  

Respondent: No jasně. 

Tazatel: V jakém okruhu se to třeba pohybuje rámcově? 

Respondent: Jako kolik lidí? 

Tazatel: Jo. 

Respondent: To vždycky tam přibude někdo novej žejo.  Třeba padesát, sto. Na tý lodi nás 

bylo teda asi dvě stě, ale tam měl jakoby každej asi nějakýho příslušníka, takže třeba sto lidí 

asi. My jsme hodně v kontaktu. 

Tazatel: Teď jednu otázku právě na tu pacientskou organizaci, to už si jako zmínila a dokázala 

bys třeba zmínit nějaký ne jako nevýhody, ale něco v čem, co by jsi jako chtěla zlepšit v tom 

nebo? 

Respondent: No asi netuším, ale zatím jsem nebyla s ničím nespokojená. Asi zatím jako jsem 

nad tím ani neuvažovala. Furt jsem to přijímala, že to je takový, jaký to je, ale že by vyloženě 

asi ne. 

Tazatel: A ještě bych se chtěl třeba zeptat, jak jsi reagovala vlastně v situaci, kdy ses dozvěděla, 

že třeba pacienti nebo internet nebo lékař ti dává jakoby odlišnou diagnózu nebo odlišnou reakci 

na tu diagnózu? 

Respondent: To se mi asi nestalo. 

Tazatel: Nestalo vůbec? 

Respondent: Ne. 

Tazatel: Že by třeba lékař ti řekl nebo... 



Respondent: Nebo takhle to bylo, myslím, že to bylo vlastně v tom začátku, jak jsem byla to 

dítě a vlastně mi říkali, si vždycky vzpomenu, jak říkali, že to není slepák žejo.  Tak to jako byl 

prostě dobrej pocit, víš, že to není slepý střevo , že třeba mi řekli, že se to rozchodí žejo, dali ti 

nějaký prášky. Mě se pak na chvilku ulevilo, tak jsem to přijímala jakoby dobře žejo. Až pak 

vlastně jak jsem měla ten první kolaps velkej, tak jako dítě víš, že něco není v pořádku žejo.  

Protože prostě, já nechodila ani ven, protože jsem na to neměla prostě sílu žejo, nebo jsem 

prostě chodila na záchod, takže jsem to vždycky přijímala, jak to je, že jo. Ona za to mohla 

hlavně Bulovka, že mne tam naši dovezli. 

Tazatel: Bulovka? 

Respondent: Hm, to byla ještě dětská chíra, že jo, takže to už je dlouho. 

Tazatel: A máš třeba nějaký zkušenosti s Hořovicema? S Hořovickou nemocnicí? 

Respondent: Ne, ale slyšela jsem, že tam dojíždí ten jeden doktor.  Já teďka chodím vlastně 

k ním někam pod Petřín. A ten jeden doktor tam dojíždí do těch Hořovic. 

Tazatel: Právě, že oni tam maj speciální kliniku na to.  

Respondent: Hm no pan Sekvenc, ten co tam jezdí, tam dojíždí no. 

Tazatel: To má docela dobrý ohlasy. 

Respondent: To vím. 

Tazatel: No a kdybych měl přejít k současný situaci, tak jakej je tvůj současnej zdravotní stav? 

Respondent: Tak já se cejtím fajn i když tak jako nevypadám asi. Já to mám, jak je to dlouho, 

dva měsíce, no už to budou tři měsíce. já jsem zase zhubla dvacetjedna kilo , jsem byla vždycky 

taková oplácaná no a teďka to šlo docela, během dvou měsíců jsem to zhubla. Zase stejný 

příznaky žejo, tak jsme to hnedka začli řešit , že mě furt bolelo docela dost břicho , měla jsem 

ho každej den v křečích, no a na jistou dobu si zvykneš prostě jo, že to břicho nemocný máš, 

tak to. Pak už jsem měla velký křeče , tak mi právě udělali vyšetření a zjistilo se , že to mám 

nově i teďka ve dvanácterníku právě.  Tak mi vlastně nasadili hnedka automaticky tu bioléčbu, 

že jsme nemuseli mít ani žádný schválení od pojišťovny nebo takhle. Takže mi dal tu bioléčbu 

a teďka mám mít zase tu umělou výživu, abych jakoby to břicho šetřila víš co, abych nabrala.  

Tazatel: Kolik, jestli se můžu zeptat si měla operací za sebou? 

Respondent: Mám jenom jednu. 

Tazatel: Jenom jednu? 

Respondent: Hm. 

Tazatel: A to ti bylo? 

Respondent: To mi bylo, přelom sedmnáct, osmnáct. 

Tazatel: Sedmnáct, osmnáct.  



Respondent: Akorát jsem měla maturovat no. 

Tazatel: A operovali tě kde? 

Respondent: V Motole ještě, na dětským. Jsem tam byla tři měsíce. 

Tazatel: A brali ti 30 cm jsi říkala? 

Respondent: Něco okolo půl metru, jako přelom tlustý tenký. Po operaci mi pak bylo fajn. 

Tazatel: To je dobře.  No a pravidelně teďka teda docházíš k tomu lékaři? Týdně jo? 

Respondent: Teďka týdně.  

Tazatel: Tak to jseš docela pod kontrolou ne? Dá se říct. 

Respondent: No já tehdy jsem měla i příznaky podvyživenosti potom, takže mám i ty hodnoty 

všechny špatný, takže tam vlastně vždycky jeden tejden jdu na krev, pak jdu hned k němu a 

teďka jdu ještě na sono právě, takže hlídá si mě. To musím říct, že jo.  

Tazatel: A zeptám se, zkoušela si třeba i nějaký alternativy jakoby druhy léčby?  

Respondent: Zkoušela jsem to, nebo vlastně naši to zkoušeli. To jsem dostávala, to jsme byli 

u nějakého pana Jonáše tehdy v Praze. Ten mi vlastně vysadil všechny prášky, co jsem brala a 

dal mi, namíchal mi nějaký troje kapičky a to jsem taky měla kolaps, to byl můj druhej kolaps 

to si pamatuju, že to bylo špatný . Ale jako jinak jsem zkoušela i aloe vera třeba, jsem zkoušela 

teďka čistý, ještě k tomu jakoby baštit, abych měla nějaký vitamíny a je to zatím dobrý.  

Tazatel: Já teda úplně nevím, jestli to, ale když mi o tom Kačka říkala, tak mi říkala, že ty jsi 

zkoušela nějakou cestu jako jít k jeptiškám nebo něco takového? 

Respondent: To je ta nemocnice právě kam chodím, ale to není jako že bych byla věřící nebo 

to, to je vlastně nemocnice Karla Boromejského, oni tam pracujou, tam je klášter a oni tam 

pracujou jako sestry. Ale byla jsem kdysi u léčitelky , to bylo ještě vlastně než mi to nějak to, 

něž mi to identifikovali a ona říkala že vidí v tom břiše nějakej zánět nebo takový. A bylo to 

takový, takový zvláštní to bylo.  

Tazatel: To by mě docela zajímalo, jestli bys mohla nějak rozvést. Já si to úplně nedokážu 

představit teda.  

Respondent: To jsme byli u té paní doma, já ani nevím, jak ji naši našli, ale vím že jsme jeli 

k ní domů a ona byla teda hrozně příjemná, já jsem to teda jakoby brala, ne že bych byla 

s nějakým obchodem vyloženě, jak z toho člověk ještě nemá rozum.  Tak vím, že si mě tam 

položila, vytáhla se různě a vím, že když mi přikládala ty ruce, tak jakoby to hřálo  a na tom 

břiše to pálilo, to si pamatuju.  A nakonec říkala, že tam bude nějakej problém a pak mi vlastně 

řekli že mam toho Crohna. Tak takhle to ale vlastně mi nevyléčí nějakým takovým tím… 



Tazatel: No a kdyby ses teď měla jakoby zpětně ohlédnout třeba do dětství právě na tu 

diagnózu, je něco, co bys udělala jako jinak nebo jestli teď v tuhle chvíli bys na to šla jinak 

nebo si myslíš že o tebe bylo jako dobře postaráno? 

Respondent: Tyjo, asi bych neudělala nic jinak.  Já jsem měla stoprocentní péči, jak od našich, 

tak i od těch doktorů. Protože jak tam docházíš dlouho, ti doktoři tě znaj, ty sestřičky taky 

prostě, takže vždycky se hnedka ptali, jestli není nějakej problém nebo jestli něco nepotřebuju, 

takže bych asi nic jinýho nezměnila.  Možná tehdy ta Bulovka, kdyby udělala jiný vyšetření a 

zjistili to možná dřív, tak by to nemusel bejt v takový rozsahu třeba. Člověk nikdy neví. 

Tazatel: No a kdyby teďka třeba někomu našli, diagnostikovali Crohna, tak jaký bys mu dala 

třeba doporučení, na koho se obrátit? 

Respondent: Jako a doktora? 

Tazatel: Hm. 

Respondent: Já bych ho doporučila na toho mýho, na pana profesora. Já k němu teďka chodím 

asi druhým rokem, protože jsem chodila k panu primářovi, ten odešel, tak k němu protože je 

fakt supr.  

Tazatel: No, my už jsme došli teda jako skoro ke konci, protože to mělo docela spád a já bych 

se chtěl zeptat jestli by jsi zmínila nebo řekla ještě něco co nebylo zmíněno zatím, teda jako 

ohledně toho… 

Respondent: Nevím, tak asi jediný, co mě vadí, tak je třeba to, že spousta pacientů nedostane 

tu bioléčbu. Že prostě náš stát je zavedenej na nesmyslech jako na jednu stranu, jenco se týká 

tý léčby , tak to je asi jediný co mně vadí jo, že prostě kdy prostě neumírá, tak mu to prostě 

nepřiklepnou. To mně přijde takový, takový docela smutný no. 

Tazatel: No tak to by bylo asi z mý strany všechno. Tak já ti mockrát děkuju za rozhovor.  

Respondent: V pohodě, ještě když tě něco napadne, tak já jsem k dispozici, protože říkám, já 

už to mám dlouho tak to, se tím už vyloženě netrápím, člověk se s tím sžije takže… 

Tazatel: Musíš se s tím naučit žít no. 

Respondent: Já, mě spíš, co mě hodně jakoby štvalo tak bylo to dřív, když jseš takovej ten 

teenager žejo, tak já prostě jsem nemohla daleko od doktorů prostě, žejo. Takže všichni jezdili 

na dovolený, k moři tadyto, měli různý já nevím diskotéky a to. A já jsem měla takovej 

rozsekanej režim, že můsíš dodržovat nějakou životosprávu. Zvlášť když jseš ještě takhle 

mladej, tak to jediný bylo asi co mně to, co mně nebo jakoby vadilo bylo mi to spíš líto.   

Tazatel: To právě já jsem se třeba ještě jako nesetkal úplně s člověkem, kterýmu by to bylo 

diagnostikovaný v takhle mladým věku, já si myslím, že to většinou začíná nějak okolo dvaceti 

let.  



Respondent: No oni říkaj dvacet až dvacet tři let. 

Tazatel: To bylo vlastně z mý zkušenosti, co jsem mluvil s lidma, co maj Crohna, tak jako 

říkali, že okolo dvaceti let a čím jsou starší, tím je to lepší. 

Respondent: To já jsem slyšela, že čím je to starší, tím je to horší. 

Tazatel: Horší, jo? 

Respondent: Hmm, to tělo nemá takovou schopnost se regenerovat, žejo. Jakoby proti tomu…  

Tazatel: Tak dobře, tak já ti teda děkuju ještě jednou.  

Respondent: No nemáš za co, mluvím rychle viď? 

Tazatel: Haha, docela jo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přepis rozhovoru číslo 2 s pacientem, kterému byla diagnostikována Crohnova choroba. 

Uskutečněno 18.4.2018 v Praze. 

Tazatel: Takže ahoj, mohl bys mi nějakým způsobem sdělit, jak ti byla choroba 

diagnostikována a popsat ten začátek toho celýho, jak jsi to řešil v počátcích? 

Respondent: Jo, tak určitě. Zjistil jsem to čtrnáct, přelom patnáct let a vlastně zjistil jsem to 

tak, že se mi dělaly záněty na nohou a prostě tak mě vzali do nemocnice a nevěděli co semnou 

je. Si mysleli, že mě štípla nějaká vosa nebo něco, někde na táboře. Tak mě vzali do nemocnice, 

tam jsem byl, bylo to o prázdninách velkejch, tak jsem tam byl, asi dva měsíce jsem tam strávil. 

S tím že vlastně zjistili, že jakoby pořád jsem jakoby něják nemocnej a nevěděli vlastně co. Tak 

potom nějakou prostě, jako ne asi úplně náhodou ne, ale prostě jako zjistili pomocí vyšetření, 

že prostě mám tu Crohnovu chorobu no jako, bylo to takový, jako dlouho nevěděli co semnou 

je, jako věděli, že jako jenom čistě zánět to nebyl, protože jakoby pořád jakoby  já, když jsem 

tam byl v tý nemocnici tak do mě dávali antibiotika  a docela dost a jako docela to do mě prali 

no, ale nevěděli no jako co, co mi je, tak potom to zjistili a vlastně nasadili mi prášky a to bylo 

vlastně v Českých Budějovicích a potom… Vlastně díky, já jsem měl tetu, která tady v Praze 

pracovala  v jednom zařízení, ISCARE a jakoby nedělala na střevních onemocněních, ale dělala 

jakoby tam v jiný části, ale vlastně díky ní jsem se pak jakoby dostal sem do Prahy a hlavně 

jsem se dostal k biologický léčbě, jestli víš co to je.  

Tazatel: Hmm vím, vím, co to je.  

Respondent: No, že vlastně předtím jsem bral prášky, kortikoidy, což maj, který maj hodně 

špatný nebo jako že maj vedlejší účinky. A vlastně nevím, jestli díky tomu nebo to, prostě 

potom když jsem to vysadil a začal jsem chodit na biologickou léčbu, tak vlastně jsem začal 

třeba růst a takhle.  Jako nevím jestli to bylo třeba tím udělaný nebo to, ale jakoby to. takže jako 

by to bylo nějaký takový asi jak to semnou bylo a nějaký začátek no prostě jakoby že, docela 

rychle jsem přišel sem do Prahy. Já jsem teda nepřišel přímo rovnou tam, jelikož tam zrovna 

v tu chvíli neměli žádnou dětskou lékařku nebo  žádnýho dětskýho lékaře, jelikož tam neměli 

zrovna nikoho na děti, tak jsem sem jezdil do Prahy do Motola. 

Tazatel: No a můžeš se, když se zamyslíš, na koho ses jako by obrátil jako prvního při těch 

příznacích prvních, jestli víš? 

Respondent: To bylo na obvodní lékařku u nás no, nebo na dětskou no, jakože to a to bylo 

takový, nevěděla jakoby co prostě jako, zkoušeli jsme nějaký masti něco, to nezabíralo, tak 

potom prostě mě poslala jako do nemocnice, ať tam něco zkusíme a tam zjistili prostě jako, že 

to je semnou horší, tak mě tam pak nechali a byl jsem tam no.  



Tazatel: A tam ti teda jako prvotně diagnostikovali tu nemoc nebo kdo ti to diagnostikoval 

jako první?  

Respondent: Tam mi to diagnostikovali jako první no, jako v tý nemocnici potom, po nějaký 

době, protože, nechali si mě tam prostě do tý doby, než fakt zjistili jako co semnou bylo no. To 

bylo docela…  

Tazatel: Takže první jakoby lékařský potvrzení, že máš tu nemoc, si měl odtamtud teda? 

Respondent: Hm. Jo. 

Tazatel: Teď, kdybych se měl zeptat právě na vztah s tím lékařem, tak bych se chtěl zeptat 

s tou tvojí obvodní lékařkou, jakej si měl vztah předtím, než ti jako by diagnostikovali tu 

chorobu, jestli dokážeš nějak říct. Respektive jaký byly tvoje očekávání od ní, jak by k tomuhle 

měla přistupovat.  

Respondent: Jako v tu chvíli, jako takhle, já jsem tam moc jako často nechodil, jenom prostě 

nějaký vyšetření základní, nějaký očkování a tadyty věci. Myslim si jakoby ona, v tu chvíli 

třeba mamka reagovala trošku jinak, že nás tam měla rovnou poslat nebo jako takhle, ale jakoby 

chápu, že prostě s tady s tím se jen tak nesetká a že prostě jakoby to, neví úplně tak. Víš já si 

teďka vůbec nejsem jistej, ono to už je dýl, jestli nás tam jako opravdu poslala do tý nemocnice, 

jo, ale ona pak jako i poslala, ale nejsem si jistej úplně jistej jestli nás tam jako kvůli tomu 

poslala. Jako první co myslela, tak jakoby nás poslala na kožní, jo že jsem prostě měl nějaky 

prostě, něco snad na těch nohách, tak  si mysleli že je to nějaká  prostě nevim , tak nás poslala 

na kožní a tam vlastně zjistili že vlastně po nějaký době se to prostě nezlepšovalo, tak nás 

poslali, poslala do nemocnice no. 

 Tazatel: A nějakou formu léčby ona přímo jako nenavrhla, nebo jo? 

Respondent: Ona ještě předtím, vlastně zjistila, že mám málo železa v krvi, což vlastně je 

částečně jakoby nějakej vedlejší účinek taky tý nemoci prej, to jsem se někde dozvěděl. A 

vlastně na to mi napsala prášky no. Ale tak jakoby ona přímo, že by nějak mě léčila, to ne, to 

jakoby že  ona, poslala mě někam pryč.  

Tazatel: No a potom co jste se jako by dozvěděli, že máš tu nemoc, vybral sis nějakýho doktora, 

nebo respektive dostal jses k nějakýmu specialistovi? 

Respondent: Jo, takhle, ze začátku prostě jsem tam byl v tý nemocnici, ale díky tomu, že 

vlastně jsem měl tu tetu, která tam dělala, ta se to dozvěděla a vlastně já jsem už od začátku 

prostě byl s tou prostě v Český republice špičkou nebo jako, s těma prostě nejlepšíma 

doktorama a tady to jako u nás co mi bylo řečeno teda. Stojím jako, stojím za tím jako, že jsou 

jako dobrý.  



Tazatel: Po jaký době ses k ní vlastně jako dostal do tý doby třeba, do těch prvních příznaků 

třeba, když se zamyslíš. 

Respondent: Do tří, čtyř měsíců.  

Tazatel: Tří, čtyř měsíců? 

Respondent: Hm. 

Tazatel: Od tý doby, co ti to diagnostikovali? Nebo potom? 

Respondent: Od tý doby, co jakoby od příznaků. Od tý doby, co mi to dělali, diagnostikovali 

třeba dva měsíce nebo něco takovýho, jako by že nebylo to tak dlouho no.  

Tazatel: A potom co ses dostal k tý specialistce, tak ta nasadila, jaký proces léčby?  

Respondent: Biologickou léčbu mi nasadila.  

Tazatel: Rovnou jo? 

Respondent: Rovnou. A časem jsme vysadili kortikoidy. 

Tazatel: Tak tos měl docela štěstí, jako svým způsobem ne?  

Respondent: Jo, ono totiž, jako já jsem na tom v tu chvíli asi nebyl fakt nejlíp. Jako ono mi ani 

nebylo moc dobře to, ale jako by že jsem měl fakt jako nějaký vyšší stádium, že mi jako by fakt 

hned přiznali jakoby od pojišťovny jako všechno, že jsem prostě byl jako adept na tu 

biologickou léčbu jakoby, že jsem byl dostatečně špatně na tom no. 

Tazatel: Teď bych se rád zeptal, jestli v podstatě ty informace, který jsi dostal od lékařů, jestli 

pro tebe byly dostatečný nebo jsi nějakým způsobem začal vyhledávat informace z jinejch 

zdrojů?  

Respondent: Já jsem informace z jiných zdrojů nevyhledával, mě to přišlo jakoby dostatečný 

od doktorů nebo lékařů nebo, to, co jsem se dozvěděl jakoby, já sám jsem si nic nevyhledával.  

Jo jako třeba že rodiče se možná ptali nebo tadyto ale jakoby něco mi pak ještě dovysvětlovali 

, ale přišlo mi to určitě dostatečný. 

Tazatel: A třeba v současný době, když to, koukáš se třeba já nevim, hledáš věci na internetu 

nebo takhle?  

Respondent: Koukal jsem. Třeba mě, nebo takhle, zajímalo mě třeba kolik to stojí ta léčba a 

tady ty věci. Ale jakoby jinak se moc nekoukám. 

Tazatel: Nekoukal jsi na zkušenosti třeba jiných lidí nebo takhle, že bys to nějak srovnával? 

Respondent: Hm ne, ne, ne, ne. Jako já se cítím jak normální člověk, jako já to neberu jakoby, 

že bych se nějak cítil špatně nebo něco prostě jako víš že prostě, jako maximálně, že bych tam 

jako mohl někomu radit, ale jakoby jak s čím a jak, ale jinak ne. 



Tazatel: Jak si třeba myslíš, že by se k těmto informacím mělo přistupovat, jako z internetu, 

když to vezmeš nějak třeba z tvýho pohledu. Protože tam si každej v podstatě může napsat co 

chce žejo….   

Respondent: Může, může no, to určitě.  Oni maj stránku na tady to přímo jakoby na tady tu 

chorobu. Což jako, když jsem se  tak nějak na ni koukal párkrát, tak mi přišla docela pěkně 

udělaná, dobrý dotazy tam byly jakoby že to, zrovna ohledně tý léčby mi přijde, že jakoby  tam 

měli docela dobrý jakoby to vyřešený, jakoby že tam měli i nějaký odborníci třeba tam jakoby 

psali,  no  odborníci jako,  píšou to tam, nikdy člověk nemůže vědět jakoby jestli to, ale jakoby 

že   tam psali třeba nějaký takovýhle věci nebo to . 

Tazatel: Myslím, že se bavíme o pacienti IBD, ne? Je to ta stránka? Pacienti IBD. 

Respondent: No to asi jo, ale ne přímo Crohnova choroba nebo nějak tak, že je přímo stránka, 

já teď nevím přesně jak se jmenuje.  

Tazatel: Myslím, že to maj Crohn.cz., se to jmenuje.  

Respondent: Jo, Crohn. cz, no tak od tý, tu jsem myslel převážně jakože. Jiný jsem nějak moc 

nevyhledával nebo nenašel. Že tadyto jakoby najelo třeba první jo prostě to a rozhodně to bylo 

dostačující to k čemu jsem  se vždycky potřeboval najít nebo vědět no.  

Tazatel: Když jsi tam třeba koukal na nějaký informace cos tam našel, tak dokázal bys třeba 

zhodnotit, jestli se shodovaly s tím, co ti předali třeba lékaři nebo nějak to, protože já si myslím, 

že o tebe bylo jako by docela dobře pečováno v tom, že jsi měl možnost tý biologický léčby, 

tak jestli jako by ty zkušenosti těch lidí se tam třeba shodovaly s tím, co bylo v tvým případu.  

Respondent: Jako takhle, rozhodně, já toho moc nevím, co tam maj jakoby na těch stránkách, 

moc si to nepamatuju, prostě, jako rozhodně mi ti lékaři toho řekli hodně, nemyslím si, že toho 

tolik určitě bude na těch stránkách jakoby možná že tam to bude takový rozsáhlejší, ale jakoby 

vždycky záleží jenom na těch základních informacích potom jakoby ty detaily to prostě si někde 

najde nebo, ten lékař by měl bejt vždycky schopnej nějak na to odpovědět správně no. 

Tazatel: Jasný. Takže jakoby v tvým případě se dá říct, že jakoby, jako přístup k médiím nebo 

internetu nezměnil vztah s lékařem. 

Respondent: Ne ne ne ne, rozhodně ne. Já jsem jakoby hodně orientovanej na toho lékaře, 

jakoby že  prakticky já na čem zakládám tak to je na tom lékaři no.  Jakoby přijdou mi prostě 

jako seriózní a jako zatím mi nepřijde jakoby, že by se ke mně chovali nějak špatně nebo to 

jakože, mi přijde jakože, ty média jsem nepotřeboval zatím jakoby, abych si něco vyzjišťoval 

někde vedle.  

Tazatel: A asi si dokážeš představit situaci, že by to tak mohlo bejt, žejo? 



Respondent: Jo určitě, určitě jako, kdybych se prostě jako, já jsem měl štěstí, protože jsem se 

docela rychle dostal jakoby k dobrým lidem.  Chápu prostě že, může někde prostě jako, 

kdybych se nedostal tak bych tam prostě třeba , tam v těch Budějovicích když jsem byl tehdy, 

tak tam vůbec nenavrhovali biologickou léčbu, tam prostě rovnou nasadili kortikoidy a jakoby 

s tím mi přijde, že ani neplánovali nějak to jakoby zahájit tu biologickou léčbu no.   Ale jakoby 

tam jsem jakoby byl prostě na dětským, jakože tam jsem nebyl jako na specializovaným jakoby 

středisku jakože tam prostě to brali jakoby spíš jako víc, víc, prostě tady to jsou prostě odborní  

a tady prostě věděli, tady prostě ví, že se dělá tadyta léčba jako, že tam prostě  bylo něco stylu, 

jeden z X pacientů, prostě co má hodně různých, jako, nevím jestli, nevím jestli to bylo přímo 

jakoby nějak zaměřený na střevní choroby nebo na nějaký nemoce, ale chápu, že prostě tam  to 

třeba jakoby nedělaj normálně tadytu léčbu takhle. 

Tazatel: No, ještě bych se teda chtěl zeptat, jestli ses stal členem vlastně nějaký skupiny na 

sociálních sítích? nebo jak to máš jestli? 

Respondent: Jako, že bych se připojil k nějaký skupině to ne, na sociálních sítích. 

Tazatel: Nemáš to jako nijak? 

Respondent: Možná mě někde, něco, že jsem se někde zapisoval, ale to si nepamatuju jakoby. 

Tazatel: Aktivně nejsi členem?  

Respondent: Nejsem. 

Tazatel: Nebo nepřispíváš do nějakých diskuzních fór nebo tak?  

Respondent: Ne ne ne ne. Což bych mohl asi, ale nedělám to. 

Tazatel: No a, chci se zeptat jako, seš nějak třeba v kontaktu s jinejma pacientama, který maj 

crohnovu chorobu nebo znáš někoho a sdílíte spolu třeba nějaký zkušenosti svoje nebo 

poznatky nový?  

Respondent: To vůbec. 

Tazatel: Ne? 

Respondent: To jakoby, v okolí, jako že bych někoho znal takovýho to  ne a jakoby nikdy jsem 

se jakoby nenavázal kontakt s nějákejma těma lidma, co jsem tam chodil no. Jakoby, že to ne.  

Tazatel: Jsi měl tu cestu takovou ryze individuální, dá se říct.  

Respondent: No jakoby, to jo no. 

Tazatel: A třeba si ani jako za celou tu dobu nepřišel do kontaktu s nějakou pacientskou 

organizací? Třeba konkrétně ten crohn.cz, ta IBD pacientská organizace?  

Respondent: Ne. 

Tazatel: Ne?  

Respondent: Ne ne ne. 



Tazatel: No a, třeba když jsi koukal na ty jejich stránky, přišlo ti to přínosný, jako pro tebe 

nebo obecně, že by to mohlo bejt přínosný pro ty pacienty? 

Respondent: Jo, to mi přišlo jako docela dobrý jakože, dozvěděl jsem se tam jako by všechny 

ty informace, co jsem se dozvěděl od těch lékařů mi přišlo no jakože. Tohle docela dobrý 

stránky jsou. 

Tazatel: Teď se spíš chci teda zeptat, protože na tebe to budou takový spíš hypotetický otázky 

tohle, ale jak bys třeba postupoval v případě, že by vyslovil jinou hypotézu lékař, jinou 

hypotézu by ses dozvěděl z internetu a třeba jinou od pacienta jinýho nějakýho. Jo tak podle 

čeho by ses rozhodoval potom? 

Respondent: Jako bral bych určitě v potaz toho pacienta. Těžko říct ohledně toho nějakýho 

internetovýho zdroje, protože já úplně nevěřím jakoby nějakým takovým diskuzním fórům 

nebo takovým, to je jako mě to nepřijde zas až takový, jako na tom CROHNOVI bych možná 

jakoby to bral v potaz, kdyby to tam bylo napsaný na tom CROHNOVI, tak bych asi jakoby 

bral v potaz, že by to tak šlo. Jako je to těžký to říct, když jsem se s tím nesetkal no, ale jakoby 

určitě na všechny tři bych se jako rozhodně zaměřil, jako že bych si ze všech těch zdrojů jako 

bych si nějak snažil vydedukovat co bylo nejlepší no. Ale čemu bych dal přednost, to nevím.  

Tazatel: To by asi záleželo na situaci. 

Respondent: No to by záleželo na situaci jako, já důvěřuju lékařům teďka, protože těm 

důvěřuju. Kdybych byl nějakej, u jinýcho lékaře , nevím jak bych mu moc důvěřoval ohledně 

tadytěch věcí. 

Tazatel: Tak jako evidentně nemáš důvod zatím jim jako nedůvěřovat. 

Respondent: No, přesně tak.  

Tazatel: Dobrá, dobrá. Tak a teď jestli se můžu zeptat třeba na současnou situaci, tak jako, 

jakej je tvůj jakoby současnej zdravotní stav? 

Respondent: Současnej zdravotní stav, asi nejsem úplně ještě vyléčenej ještě jakoby mám 

nějaký záněty, ale jakoby já se cítím dobře jakoby nepociťuju na sobě, že bych byl jakoby 

nemocnej, to vlastně a ze začátku to vlastně neberu v potaz, to je podle mě hlavní u jakýkoliv 

nemoci, kdekoliv prostě, že člověk jakoby nesmí na to nahlížet, že je nemocnej a že nic nemůže 

dělat.  Mě Třeba když jsem jezdil do toho motola, tak vlastně mě třeba brali jakoby, říkali 

jakoby nějakej vzor nějakejm těm dětem, protože já sem třeba aktivně sportoval během toho, 

že vlastně dozvěděl jsem se tu léčbu a po roce a půl už jsem třeba aktivně sportoval jako by 

jsem dělal cyklistiku, pak jsem chodil ještě na taekwondo a prostě jako hodně jsem žil jako 

aktivní život a myslím si že kdybych neměl dobrou léčbu, tak bych toho nebyl schopen určitě.  

Tazatel: A vlastně, chodíš nějak pravidelně třeba do poradny s tvým lékařem nebo radíte se? 



Respondent: Já jezdím pořád na tu biologickou léčbu a tam vlastně jak kdy, ale většinou to 

chtěj vždycky od, minimálně ob jedno, abysme šli, jako by šel k lékaři nebo většinou když se 

udělá nějaká třeba změna ohledně prášků léčby, cokoliv, tak se jakoby radím, vždycky jdu 

k tomu lékaři jakoby, že třeba dvakrát do půl roka se s ním vidím.   

Tazatel: Dvakrát do půl roka? 

Respondent: Minimálně si myslím.  

Tazatel: A teď by mě zajímali, jestli bys mi mohl popsat ohledně tý biologický léčby jak to, 

tak třeba probíhá, o tom úplně nejsem, jako vím, co to je, ale nejsem o tom informovantej 

přesně.  

Respondent: To je kapačka, čistě a to vlastně funguje tak, že prostě tam přijdeš, vždycky 

odeberou vzorky krve na testy a potom vlastně rovnou mi napíchnou prostě z takový lahvičky 

a oni tam ještě něco, já nevím přesně co tam dávaj, prostě ta kapačka a to jde do žíly a to je 

vlastně celý ta biologická léčba a já nevím přesně, co jsem se dozvěděl tak by to prej mělo 

zmírňovat imunitní systém jakoby, já nevím jestli přímo víš co je jakoby Crohnova choroba. 

Tazatel: No tak jako vím.  

Respondent: No asi jo jako bylo by to divný jo, ale prostě jakoby že to vlastně umírňuje ten 

imunitní systém, takže ty vlastně potom ty bílý krvinky jakoby jsou jakoby v takovým 

klidovějším režimu.  

Tazatel: Je to autoimunitní choroba, která napadá vlastně tvůj obranej systém. 

Respondent: No přesně tak, vlastně ta biologická léčba dělá to, že vlastně asi oblbuje ty 

krvinky nebo něco prostě, že vlastně umírňuje ten systém, aby nebyl tak jakoby aktivní a prostě 

jakoby to no. Takže třeba když jdu na tu biologickou léčbu, tak bych neměl bejt  nemocnej  

nebo něco takovýho jakože aby jakoby že já jsem potom vlastně náchylný, jakoby celkově bych  

se jakoby měl snažit bejt  míň asi nemocnej, ale jakoby že v tu dobu prostě  , třeba když jsem 

nemocnej, mám kašel  nebo něco, tak bych tam neměl úplně jít, že v tu dobu dostane člověk 

nějakou tu dávku, která ho jakoby, má asi ještě větší efekt v tu chvíli.  

Tazatel: No a, chtěl jsem se zeptat, jako myslíš si, že to je teda dobrá forma léčby u tý Crohnovy 

choroby? Nebo jako, že to je dobrá cesta k tomu, aby jako člověk žil líp, když má tu chorobu? 

Respondent: Jakoby asi jo, ono totiž takhle, ono to úplně jakoby, ono je to částečně jakoby i 

prevence jakoby, že i když člověk není nemocnej, tak na to chodí, protože jakoby to je taková 

jakoby docela prevence proti tomu, ale jako jo.  Já, takhle, já to nemůžu posoudit s žádnou jinou 

léčbou, protože jakoby já to celou dobu mám, plus já beru ještě prášky, ale tak  to asi budu brát 

pořád a každej bere s tadytou léčbou si myslím jakože to. 

Tazatel: No to asi jo. 



Respondent: Skoro u každý nemoci prostě vždycky člověk bere prášky nebo když je nějak 

jako vážnějc nemocnej no. 

Tazatel: No a jedna z posledních otázek, kdyby ses jako měl zpětně zamyslet nad tou 

diagnózou a nad tím způsobem léčby, kterým ty jsi prošel, změnil by jsi něco nebo udělal bys 

něco jinak nebo něco co tě mrzelo a teď už bys to změnil?   

Respondent: Hmm. Asi úplně ne. Nebo, ta cesta, kterou jsem jakoby šel tak  mi jako docela 

vyhovovala jakože, sice jsem jakoby musel.  Jako jediný, co mě vždycky štvalo to já, ale tak 

toho se nikdy nezbavím prostě že, jednou za čas mě prostě štve, že prostě musím pořád brát 

prášky, ale tak jakoby toho se nezbavim, ale jinak jakoby mě nic neštve. Na tý léčbě jakoby, to 

že prostě jednou za čas půjdu na kapačku, aspoň se od někaď uliju a člověk se odreaguje. 

Tazatel: To je dobrej přístup. no a třeba, kdyby teďka někdo měl podezření jakoby čerstvě na 

to, že má Crohnovu chorobu, třeba co bys mu doporučil, na koho by se měl obrátit? Takhle při 

těch prvních příznacích nebo jenom že by měl to tušení.  

Respondent: Zkusit se obrátit na to jakoby na nějaký prostě to specializovaný středisko jakoby, 

nebo středisko, prostě ať to zkusí třeba se někde, jako u nějakých odborníků spíš než u nějakýho 

normálního obvodního lékaře nebo prostě jakoby ať zkusí prostě hned za nějakýma 

odborníkama jakoby. V nejhorším  ho pošlou k nějakýmu jinýmu lékaři , ale jakoby pořád oni 

ví, prostě oni dělaj jenom tadyto a ví co, měli by vědět co se v tom dělá nejlíp.Takže jakoby 

rozhodně, ať jdou za nějakýma odborníkama, nevím no, zkusit najít někoho s tou nemocí no, 

což to já, z mý strany jakoby nebylo. Možná bych to  mohl jako dělat z tý obrácený strany , že 

bych měl jako někomu radit no.  

Tazatel: Dobře a teď bych se chtěl zeptat, jestli bylo nějaký téma, který jsme tady třeba zatím 

nezmínili v tom rozhovoru, který bys ještě rád, který bys rád ještě řekl, když se zamyslíš. 

Respondent: Asi jo, asi co jsem předtím nezmínil. Vlastně jsem se něco dozvěděl i novýho 

z těch stránek co mi jako, nebo novýho, třeba jako ta organizace, mě to přijde docela fajn, 

protože tam třeba funguje něco takovýho ve stylu, co jsem teda koukal jakoby na tom Crohn.cz, 

takové nějaký záchody jako, že může používat. 

Tazatel: WC karta. 

Respondent: Nějaká WC karta, to mi jako přišlo docela zajímavý a docela jako dobrý no 

jakože, ale to se sice asi jako platí, pokud se nepletu nebo já teď nevím, já jenom jsem se na to 

koukal a přišlo mi to zajímavý, že vlastně může takhle ukázat kartu a může tam prostě jít na 

záchod prostě a možná to se asi neplatí, když pak jako tam chodí na tu jako to, ale to mi přilo 

docela jako dobrý k tomu typu nemoci jakože.  

Tazatel: To jo.  



Respondent: To jo no, jakože určitě se ta organizace snaží v dobrým stylu jakoby že… 

Tazatel: Má to smysl. 

Respondent: Má to smysl, jako jo, jako ty stránky jsou určitě jakoby užitečný si myslím  

Tazatel: Dobře, tak to je všechno a já ti děkuju za rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přepis rozhovoru číslo 3 s pacientem, kterému byla diagnostikována Crohnova choroba. 

Uskutečněno 22.4.2018 v Karlových Varech. 

Tazatel: Takže ahoj, mohla bys mi sdělit kdy ti byla vlastně choroba diagnostikována a popsat

  nějakej ten počátek tý nemoci, jak jsi to vnímala, jak jsi to řešila? 

Respondent: No, přišli mi na to když mi bylo devět, bylo to tak jako náhodou, protože já jsem 

měla dlouho, dlouho jsem měla chřipky, nějaký střevní prostě virózy a až potom vlastně jsem 

se dostala na Bulovku, tam mi to diagnostikovali a bylo to takový blbý, protože nás bylo hrozně 

málo, takže nebyla vůbec stanovená žádná léčba, já jsem ležela skoro, s přestávkama skoro 

celej rok v tý nemocnici. Nejdřív jsem byla na infekčním oddělení, pak jsem byla na klasickým 

oddělení. Ale ta paní doktorka prostě sama nevěděla, takže jsem brala hodně, hodně kortikoidů, 

než se mi to jako stabilizovalo no a pak, pak už, pak už jsem sem chodila na nějaký ty kontroly, 

pak byly už takový ty míň agresivní léčby, že nebyly ty kortikoidy, ale byly udržovací, jenom 

dieta prostě, klasika.  Bylo to blbý v tom, že já jsem, nikdo přede mnou prostě nebyl, takže já 

jsem vlastně byla takovej ten zkoušeč, víš u všeho. Jo, že, nevím, nefungovalo to, tak znova, 

něco jinýho, jsem byla nejdřív oteklá, pak zase hodně hubená, pak jsem musela mít zavedenou 

i sondu, protože jsem nezačla ani přibýrat, pak jsem přibrala zase hodně, prostě na houpačce. 

Pak mi přestala ordinovat paní doktorka. To právě s ní řešili taky rodiče, no já jsem jako byla 

mimo, jenom mi bylo oznámeno prostě to, co bude.  

Tazatel: A? 

Respondent: Hledali jsme jinýho nebo jinou paní doktorku.  V tý době nikdo moc nebyl, takže 

já jsem skončila v Chebu u nějakýho pana doktora, kterej vůbec nevěděl, o co jde, takže se mi 

to hrozně zhoršilo a v nějakejch třinácti, čtrnácti jsme zase zvolili Prahu, protože tady ve Varech 

nebylo ani gastro oddělení vůbec. V Chebu bylo nejblíž, takže zpátky pak do Prahy nás 

doporučili. To jsem byla na Motole a tam byla dobrá šikovná paní doktorka, a protože veškerý 

ty léčby, jak už jsem měla hodně toho za sebou, ty kortikoidy, nějaký ty diety, furt to nezabíralo, 

tak mi schválili biologickou léčbu. A tím se to celý jako tak jako ustálilo, že to bylo v pohodě , 

to mně pomohlo Remicade  jsem dostávala, to jsem tam musela jezdit na infuze a hrozně dlouho 

mi to vydrželo. Pak se mi to zase zkazilo, protože ono to tělo si udělá nějakou, ono si udělá 

nějakou intoleleranci, prostě ta biologická léčba potom nezabírá tak jak má, ono se tomu začne 

bránit to tělo, takže už to nemělo efekt a skončila jsem tak, že jsem musela na operaci, to bylo 

nejhorší rozhodnutí no. 

Tazatel: To ti bylo kolik? 

Respondent: To mi bylo, to už mi bylo osmnáct, devatenáct a hrozně to jako bolelo, takže už 

nebyla jiná varianta, rozhodla jsem se dát tu operaci no, abych mohla normálně fungovat. Tak 



to bylo asi nejhorší jako v tý nemoci, ani ne tak ty diety ani ne tak jako ty sondy, který zaváděj 

jako aby člověk  přibral jako ta operace.  No pak zase biologická léčba, pak dlouhou dobu jsem 

nemusela vůbec nic po tý operaci, ani biologickou léčbu ani dietu, všechno bylo úplně 

v pořádku. Akorát ten Crohn má prostě tendence, to,  že se to vrací. A vrací se to, buď že jsou 

to projevy na kůži nebo vnitřně. 

Tazatel: Jasný, já jsem se chtěl zeptat, jaký byly ty prvotní příznaky. Ty jsi říkala, že jsi měla 

chřipku ze začátku nějak nebo tak ?   

Respondent: Jako střevní no, střevní, jako takový ty problémy a vypadalo to, že mám 

salmonelózu asi tak, takový jako příznaky jako salmonelóza. Dlouho právě mě léčili na tom 

infekčním oddělení.  

Tazatel: A ty ses sama obrátila jakoby jako první, když přišly ty příznaky nebo na koho ses 

obrátila jako první?  

Respondent: Jako první jsme měli našeho, tady moje obvodní lékařka nebo jako dětská 

lékařka, tak ta nás odkázala k nějakýmu panu doktorovi, myslím, že to bylo no v Praze, v Praze 

je pan doktor nějakej to byl, no a ten nás právě odkázal na paní doktorku Liškovou, ona teda už 

dlouho asi neordinuje vůbec. Ona ordinovala, jenom když mi bylo těch devět, deset. A ta se o 

to nějak začala jako zajímat, ani nebyla jako specialistka, jenom prostě to zkoušela a zajímalo 

jí to proč, proč to tak jako dlouho trvá, a hlavně všechny ty testy byly negativní, takový ty na 

ty infekce nebo tohle, prostě jako tam se nic neprokázalo. No hubla jsem, hubla jsem a ty virózy, 

prostě pořád.  Opary hrozně jsem měla opary to bylo takový, co přijdou jako první, bolesti 

břicha ale takový zvláštní, takový jako křeče, že to není, jakože tě bolí dlouho břicho, ale křeče. 

To asi bylo takový první, proč, proč se to jako dlouho řešilo, protože to neustávalo ani po 

antibioticích, nic. Začalo, pak mi začalo bejt mdlo a až jako na omdlení a zvracela jsem často, 

tak proto. To bylo asi takový ten začátek, začátky.  Co já vím jako, tak většinou ty lidi jako 

mívaj jenom bolesti břicha, mně se projevovalo těma virózama.   

Tazatel: A kdo ti vlastně jako první diagnostikoval Crohnovu chorobu? 

Respondent: Ta paní doktorka na tý Bulovce. 

Tazatel: Jo. 

Respondent: To bylo, že ona mně dělala gastroenterologii endoskopii a tadyty všechny 

vyšetření co se dělaj. No a ona to diagnostikovala, no to mi bylo deset, deset pryč, takže až po 

roce, po roce vlastně těch tahanic tady, tak po roce mi to diagnostikovala.  

Tazatel: Takže od ní jsi dostala jako první lékařský potvrzení, že máš tu, tu chorobu.  

Respondent: Jo. 

Tazatel: No a pak jste všechno zkoušeli a přišli jste na to, co to je.  



Respondent: Tak.  

Tazatel: Dobrý, já bych se tě chtěl zeptat, kdybych teď přešel k tomu vztahu s lékařem, tak 

jakej jsi měla vztah s tvojí jakoby obvodní doktorkou předtím, než ti byla diagnostikována ta 

choroba, jestli to teda dokážeš nějak popsat nebo jak vlastně jaký jsi měla od ní očekávání, že, 

jak se k tomu postaví? 

Respondent: No, protože mě bylo takhle málo, tak tu obvodní, teda jako tu dětskou lékařku, 

žádnej v podstatě vztah jsem k ní neměla, ona byla hrozně sympatická, milá, ale já jsem tam 

nechodila, to bylo akorát na ty dětský prohlídky a měli jsme očekávání takový, že paní doktorka 

se k tomu nějak postaví, že to začne ona první řešit. Nicméně to tak nebylo. Ona nás odkázala 

vždycky domů s tím, že mám doma ležet, neřešila to. Jo prostě byla ráda, že se nás jako rychle 

zbavila, tak jsme změnili pak tu dětskou lékařku, protože tadyta, tu to ani nezajímalo, ani 

nechtěla prostě lékařský zprávy, ty který jsme třeba dostali v tý Praze nebo takhle.  Jako rodiče 

spíš jako měli takový to očekávání, že ona se bude zajímat a nezajímala. 

Tazatel: A potom už jste to teda změnili a? 

Respondent: Změnili jsme, to teda pak už byla ta jiná paní doktorka, tak ta byla, víc ji to 

zajímalo, ale zase, nebyla odborník, takže ona si jenom přečetla většinou zprávu, založila do 

desek a tím to haslo.  Já jako s těma obvoďákama, s dětskejma doktorama nemám většinou 

nijakej vztah, nemám prostě, já mám specialisty potom už.   

Tazatel: A, když ti teda diagnostikovali tu chorobu, tak jakou navrhli formu léčby prvotní? 

Respondent: Prvotní byly kortikoidy, kortikoidy, myslím, že to byl nějakej ten Pregnison 

klasika ve vysoký dávce a snižovalo se to. Nějaký to déčko, měla jsem hodně oslabený kosti,  

z toho jak se to dlouho prostě jako táhlo a jinak nic, jo jenom  kortikoidy, kortikoidama to tahali 

dolů.  

Tazatel: A pak jsi teda přestoupila na tu biologickou léčbu jo? 

Respondent: Jo, v podstatě jo.  Jako byly různý, různý druhy těch kortikoidů, který se vždycky 

no nastaví, prostě vezmou se po dávkách, pak dlouho trvá, než se to vysadí a pořád takhle 

dokola, to jako to trvalo já nevím, pět let, pět let ty kortikoidy, pak jsme zkoušeli i nějakou tu 

alternativní léčbu, protože pak se to zase zkazilo a zase musely ty kortikoidy přijít a pak už 

jenom ta biologická léčba a po operaci imunsupresiva třeba k tomu.  

Tazatel: Tak to si měla i relativně trošku štěstí, že ti mohli nasadit tu biologickou léčbu nebo 

to, ne každýmu to úplně poskytnou? 

Respondent: Tak, no to bylo to štěstí, že jsme se dostali do toho Motola, tam byla teda ta paní 

doktorka, která měla možnost se k tomu dostat. Ona právě říkala, že hrozně málo to schválí, 

hrozně málo lidem. A jedinej komu to snad schválili, co tam, kdo tam se mnou ležel na tom 



lůžku , tak to byla holčina, která prostě byla ležák jako jo, už  říkali jakože nezabere vůbec nic 

, tak jí a mně to akorát schválili ten rok, to mi bylo nějakejch šestnáct, sedmnáct ? No takhle, 

takhle  to nějak začalo , šestnáct, sedmnáct  to mi začali dávat tu biologickou.   

Tazatel: A jak by jsi ohodnotila tu biologickou léčbu jako?  

Respondent: Dobře. 

Tazatel: Fakt? 

Respondent: Je to výborný, nemusím v podstatě brát nic, ono ale asi, asi ne každýmu to takhle 

jako funguje jo. Ona musí bejt podle mě ta nemoc hodně v klidu no , aby se to tak prostě 

udržovalo jenom tou biologickou léčbou. Já v podstatě neberu, nepolykám jako žádný tabletky.  

Tazatel: Žádný léky jo? 

Respondent: Jenom ty imunosupresiva, ale to je po tý, po tý operaci, jinak vůbec nic. Nemám 

hrsti prostě, prostě ráno. 

Tazatel: Jasně, tak fajn. Takže, rozhodně to bereš jako přínosnou tu biologickou léčbu? 

Respondent: Hm. 

Tazatel: Chci se zeptat ještě, vybírali jste si nějakým způsobem doktora nebo, jak to probíhalo, 

byl vám nějak doporučenej nebo rodiče měli nějaký kontakty nebo?  

Respondent: No, bylo nám doporučeno spoustu doktorů a mezi nima jsme si pak vybírali, ale 

většinou se to povedlo, jako na poprvý na podruhý, že byli dobrý, že jsme to nemělo nějakej 

hroznej katastrofickej scénář, jakože by byli nějaký agresivní nebo by nebyli ochotní. Ti 

specialisti jsou fajn prostě, to už potom se zaměřujou na to co maj, neplácají se nikde zbytečně.   

Tazatel: A na základě, čeho jste se rozhodovali mezi těma doktorama? 

Respondent: No ta ochota nám sdělit nějaký ty informace o tom, no že oni, oni to maj v hlavě 

a málo kdo se jako chce podělit. Oni většinou jako chtěj jenom nastolit jako léčbu a nechtěj se 

jako bavit ty doktoři. A když byli takový sdílní, a když nám o tom povídali tak určitě novinky,  

a že se zajímají, tak, tak nám byli sympatický mnohem víc, doktoři. 

Tazatel: No, a jsi říkala ta paní doktorka na tý Bulovce, tak to je přímo specialistka?   

Respondent: To, jako nebyla to úplně specialistka na Crohnovu chorobu, ale zabejvala se tím 

trávením prostě jako takovým. To ona nebyla gastroenteroložka  myslím, že byla, ona byla na 

dětským oddělením na tý Bulovce, nějakej lékař, já nevím jestli tam jako byla vedena normálně 

nebo jestli tam byla externě, to zas jako netuším. Nebyla tam teda každej den, jo já myslím,že 

asi jenom dva dny v tejdnu , že bylo možný, že byla nějaká externistka. 

Tazatel: Dobře, teď bych se chtěl zeptat na otázku médií, vlastně když jste se dozvídali různý 

informace od doktorů, v průběhu tý nemoci, byly pro vás dostatečný nebo jste začali využívat 

nějakech jinejch zdrojů a hledat? 



Respondent: No dostatečný, moc informací asi nebylo v tý době, skoro spíš žádný, proto tam 

pak byla ta situace, že my jsme se dočetli hlavně to špatný o těch lécích, který se na to používaj. 

A zkoušeli jsme tu alternativu, protože z médií a takhle, tak většinou právě tam doporučovali 

alternativní léčbu jako, že léčitele. Že to je báječný, úžasný, tak nás to spíš strhlo jako špatným 

směrem ty média a takový, protože oni tam prostě píšou jenom ty. 

Tazatel: A z čeho konkrétně jste se dozvěděli o tom tomhle, jako jestli z televize z internetu, 

z knížek nebo? 

Respondent: Internet a články, články prostě v nějakých těch lékařských časopisech. 

Tazatel: Takže jste je nějak odebírali nebo četli ty lékařský časopisy. 

Respondent: No dostalo se to k nám, že třeba věděli, že se s tím jako potýkáme, tak nám to 

někdo přinesl nebo od rodičů někdo známej, třeba někdy něco zaslech nebo viděl, tak nám 

předali ty informace jako i takhle.  

Tazatel: jak si k těm informacím přistupovala, jestli se dokážeš nějak zamyslet, když byly třeba 

někdy, jako třeba v rozporu s tím, co vám sdělili lékaři nebo tak? 

Respondent: No my jsme, my jsme, ale tak to je takový, že nemáš, nevíš, jestli tomu máš věřit 

nebo jestli je to takhle pravdivý jo. Takže to bylo takový půl na půl. Po zkušenosti s těma 

léčitelama jsme teda tomu přestali tolik věřit úplně spíš jako, spíš jako skeptický k tomu. 

Většinou, nějakej článek, tak jsme pak už nad tím mávli jenom nějak jako rukou, protože jsme 

měli vyzkoušeno, že to tak třeba není nebo. Ale to už bylo pak jako časem, ze začátku prostě 

tomu člověk věří, postupně se dozvídá, že to, že to je vlastně jinak. Že čím, čím vlastně dýl  

jsem, čím dýl mám toho Crohna, tak tím míň čtu ty články, skoro vůbec teď už, teď už se o to 

vůbec jako nezajímám. Dřív jo. 

Tazatel: A ty články vyhledáváš teda jako na internetu nebo máš to v nějaký jakoby tištěný 

formě, přímo jako v nějakejch časopisech. Si říkala, že v časopisech ale? 

Respondent: Nejdřív byly ty lékařský časopisy, pak jsme teda brouzdali po internetu, protože 

jsme chtěli vědět i ty informace, ani ne tak jakože o tý nemoci, ale od těch lidí, co jako, co se 

s tím maj svoje jako vlastní zkušenosti. No a pak oni teďka vydávaj i publikace jako, že se to 

dostane u lékaře, většinou ti lékaři dávaj jako nějaký takový ty informace jenom o tý Crohnově 

chorobě nebo ulcerózní kolitida jsou nějaký brožury, kde jsou pak vlastně i v těch jako i v těch 

brožurách jsou jako odkazy na nějaký ty speciální stránky internerový. 

Tazatel: Kdyby ses měla jakoby zamyslet nad tím obecně třeba ty informace z těch článků a 

informace, který jsi získala od doktorů, pak jako by jestli se třeba shodovaly nebo se rozcházely 

jakoby, kdybys to dokázala nějak jako zhodnotit takhle.  



Respondent: Jako takovej ten fakt, jak to jako je, tak většinou se jako shodovaly, jo že prostě, 

takhle to, takhle to je, ale jak to fungujue, tak v tom se to rozcházelo. Ten základ vždycky jako 

ano, odkejvali to ti doktoři, že to tak je, ale jo, ale už tam přidali nějaký to svoje, ty svoje 

zkušenosti, že to není úplně stoprocentně efektivní, jak oni píšou, protože to bylo vždycky, 

takhle to je a když si to vezmete, tak to vám to zabere a bude to úplně úžasný, tak ti doktoři 

většinou byli k tomu taky jako doktoři, protože to je psaný všeobecně, no vlastně ten doktor 

s tím má jinou zkušenost. 

Tazatel: Takže tys to vlastně konzultovala s tím lékařem třeba? 

Respondent: Když už jsme se něco takhle dozvěděli, tak se, tak se jich člověk zeptá, co k tomu 

jako by nám řekli, že jsme se takovou věc dočetli.  Oni to neradi slyší, protože oni vždycky 

dělaj, ježíš marja to nečtěte, to je strašný a většinou, většinou v tom jako v tom afektu se 

rozcházej, ty názory.    

Tazatel: A myslíš, že ty informace získaný od jinud mohli nějak ovlivnit tvůj vztah k doktorům 

nebo váš vztah? 

Respondent: Asi jo, asi jo, ale jako k lepšímu, protože většina pak, když už ten doktor řekne i 

ten svůj názor k tomu a nebojí se, že nám to jen jako tupě neodkejval, tak jako lepší, jako takovej 

ten vztah s ním byl, protože ví ten člověk, že mu to není tedy jako lhostejný, jo řekne nějakou 

tu svojí, ty svoje zkušenosti   a je to jako milejší no, že nemusím jako, nemusím něco zkoušet, 

když už jako on mi řekne, že to fakt nefunguje, tak okej, jenom jsem si to přečetla a to stačí. 

Tazatel: A teď z trochu jiný sféry, stala ses třeba členkou nějakejch diskuzních fór na sociálních 

sítích nebo? 

Respondent: No jednou jsem, jednou jsem najela na nějaký to, to, co to bylo, ježíšmarja, nějaká 

stránka přesně Crohnova choroba, něco tam ještě k tomu byla nějaká ježíšmarja Pampeliška, 

nebo jak se to jmenovalo.  Tak jsem se tam chtěla  naněco jako doptat, ale když jsem četla 

jakoby nějaký ty, co tam byly jako ty odpovědi, tak jsem to asi za 2 dny vzdala. Prostě tam, 

stupidní mi to přišlo úplně. 

Tazatel: A třeba jako na facebooku, na instagramu nejsi členem žádný skupiny? 

Respondent: Ne, ne, vůbec, vůbec nechci. Jako takhle, když si mě někdo, nebo si na mě sežene 

to číslo  nebo třeba i ty sestřičky na tom gastru, tak mi daj číslo na nějakou paní, která si chce 

popovídat  nebo něco tak, spíš jako to je jenom takhle, že něco jako potřebujou. Fóra, diskuzní 

ne, protože tam člověk něco napíše a pak se tam strhne nějaká úplně nesmyslná debata a 

většinou se tam člověk nedozví nic.  

Tazatel: A přispěla jsi už někdy do toho diskuzního fóra nějak nebo? 



Respondent: No, asi jenom jednou, jednou jsem tam něco napsala, a to bylo celý. Říkám za 

dva dny, za dva dny na to přišlo, tak jsem se tam zase tak jako tak odhlásila a už jsem to nikdy 

neotevřela.  

Tazatel: Takže jako nemáš z toho jako pozitivní zážitky? 

Respondent: Ne ne, nijak přínosný, takže asi tak spíš. 

Tazatel: A jseš nějakým způsobem třeba v kontaktu s jinými pacienty, co maj Crohnovu 

chorobu nebo víš o nějakých? 

Respondent: Jo takhle, spíš to jsou známí, jo, že jakože člověk, ani to nejsou kamarádi, spíš 

jsou to známí, že je člověk zná a dozví se, že třeba jim taky diagnostikovali, tak to jo a z těch 

cizích lidí jsem v kontaktu vlastně se dvěma. Ta jedna paní, ta chtěla poradit jenom, to se mnou 

ležela tenkrát v nemocnici a tak si chtěla jako pokecat, protože z toho byla nějaká špatná. Tak 

s tou jsem mluvila asi dvakrát nebo tříkrát, ta zamnou přijde, jakože ji potkám někde takhle , 

tak se jakože se pozdravíme a pak jedna holčina, která měla jít na operaci , tak si chtěla 

popovídat, tak tu občas taky jako potkám, ta je z Varů. 

Tazatel: A sdílíte nějakým způsobem svoje nový poznatky, informace? 

Respondent: Ne vůbec. 

Tazatel: Jakoby přímo o nemoci? 

Respondent: Ne vůbec ne. Já jsem takovej jako člověk, když to nemusím, tak to nikomu jako 

necpu, nepotřebuju se dělit o to, jestli je to dobrý nebo špatný.  

Tazatel: Přišla jsi nějakým způsobem třeba do kontaktu s nějakou pacientskou organizací? 

Respondent: Ještě jednou, s jakou? 

Tazatel: S pacientskou organizací, třeba jako pro Crohnovu chorobu. 

Respondent: Ne vůbec.  

Tazatel: Takže ani nevíš, že existujou nějaký pacientský organizace? 

Respondent: Ne, asi ne. Asi jsem to jako nikdy nevyhledávala, možná proto, že mi to, tím že 

mě to jako nikdy nezajímalo, tak to šlo asi mimo mě, tady ty informace. 

Tazatel: To právě, jestli víš, co to je na internetu oni to maj to Crohn.cz nějaký akce IBD a že 

pořádaj přímo nějaký, já nevím jako schůzky, schůzky pacientů s Crohnem, různý přednášky, 

spolupracují s lékařema a tak. 

Respondent: Já si spíš myslím, že tadyto zajímá ty lidi, který jako to zjistí v tom pozdějším 

věku, protože se chtěj, s tím chtěj prostě jako rychle vyrovnat a rychle všechno zjistit, tak právě 

jsou v těch spolcích, jsou na diskuzích, pátraj po tom. Ale tím, že jsem to měla jako od malička, 

tak se s tím ten člověk jako tak sžije. Takže mě to tadyto prostě míjí, úplně ty organizace a 



diskuze. Jo ani mě to ani neláká, i kdyby mi někdo řek, hele to je super, zkus to, tak mě to prostě 

nějak nebere.   

Tazatel: A vidíš i na jejich fungování něco přínosnýho? 

Respondent: Jak to říkám, určitě, určitě pro ty lidí právě , co potřebujou rychle jako poradit, 

že nemaj s tím zkušenosti , je to pro ně nepříjemný samozřejmě , protože , že to, když  někdo 

na to přijde, když jim na to přijdou ve dvaceti, tak ten člověk do dvaceti fungoval, jo zdravej 

člověk a teď najednou, změna.  Tak pro ně je to určitě, určitě přínosný. Že ví , že nejsou sami 

a já nevím, ty zkušenosti jim každej řekne, což jako když  to má někdo jako dlouho, tak 

nepotřebuje jiný zkušenosti, protože ví, že pak to probíhalo u něj. 

Tazatel: Teď mám takovou trošku hypotetickou otázku spíš, kdyby ses měla zamyslet, že bys 

dostala nějakou jinou diagnózu od lékaře, přečetla sis o tom třeba na internetu, a ještě ti řekli 

třeba jinej úhel pohledu nějaký pacienti nebo známí, tak jako na základě, čeho by ses 

rozhodovala?  

Respondent: No, asi bych se spíš přikláněla na tu variantu toho lékaře, určitě jo, že by mě 

určitě nestrhlo to, co by mi někdo řek, nebo bych si někde přečetla. Věřila bych, věřila bych 

tomu specialistovi a doufala bych, že je to tak správně, když už je to specialista tak asi tak, 

lékař, určitě názor lékaře. 

Tazatel: A teď bych se chtěl zeptat, jakej je tvůj současnej stav? Říkala jsi, že nemusíš ani brát 

žádný prášky, tak, jak to je? 

Respondent: Jo, teďko je to v klidový, v klidový fázi a jezdím na tu biologickou léčbu opět, 

mám malinko teda jinou, ono je víc druhů. Myslím si, že celkovej stav mám dobrej, 

momentálně, cejtím se fit.  

Tazatel: A jak třeba často tam dojíždíš na tu biologickou léčbu? 

Respondent: Jednou po osmi, jednou za osm týdnů. 

Tazatel: Jednou za osm týdnů jo? 

Respondent: Jednou za osm týdnů a odběry po mě chtěj jednou za měsíc, takže tady ve Varech 

chodím jednou měsíčně na tohleto, ale jenom teda na odběry, to je rychlovka a do Prahy jednou 

po osmi týdnech.   

Tazatel: Do Prahy přímo jezdíš, jo? 

Respondent: Do Prahy, tady ne, tady jako, je to takový to, že je to menší to město tak i ti 

specialisti tady není jich tolik, oni se nemají vlastně jak poradit, v tý Praze přece jenom tam 

potom je ta možnost změnit toho lékaře rychleji než tady.  

Tazatel: Rozumím, s tím máme zkušenosti i my. A máš už nějakej třeba jakože chodíš do 

poradny k tvýmu lékaři? 



Respondent: Zatím, vlastně teďka, dřív jsem chodila na to k panu doktorovi, co dělá tady 

v nemocnici na gastroenterologii, výbornej, nemůžu jako na něj říct nic špatnýho, máme ho 

hrozně rádi, ten nás teda doporučil i k nynější paní doktorce v Praze, ale teď, teď si to 

konzultuju víceméně jenom s tou paní doktorkou v Praze. Tím, že ona mi vlastně schvaluje tu 

léčbu, tak s ní konzulutuju, co potřebuju. Když potřebuju rychlej názor jako teď, tak nejezdím 

, žejo hned do Prahy, ale stačí mi tady ten pan doktor ve Varech. 

Tazatel: Kdyby sis měla zpětně teď poohlédnout za tou diagnózou, kterou si jako prošla, která 

ti byla určena, změnila bys něco? Nebo jak bys  k tomu přistupovala jinak? 

Respondent: Jako jinak? 

Tazatel: Kdyby ses teď měla jako zpětně nějak, jak to probíhala a co jste volili za kroky, jestli 

bys něco změnila?  

Respondent: Vynechala bych tu alternativní léčbu těch léčitelů, ale jako je to taky zkušenost, 

když to člověk nezkusí, tak neví, jestli to jako je dobře nebo ne. Takže jako vím že to, že to 

prostě nezabírá, není to úplně krok, pro tohle onemocnění to není vhodný krok, tak ten bych 

možná vynechala, ale jinak asi, to se nedá no, to se nedá takhle říct, protože pokaždý prostě to 

tělo zareaguje jinak, ono je to takový na houpačce, jednou je to dobrý, jednou špatný. Že ani 

nejde to jako změnit,že si to jako  vyvíjí samo úplně.   

Tazatel: Kdyby třeba teďka se vyskytl někdo v tvým okolí, kterej by měl Crohna nebo jako by 

by mu byl diagnostikován, tak koho bys mu třeba doporučila? 

Respondent: Doporučila bych mu, aby jel rovnou do tý Prahy. A nejspíš ty jako takový ty, oni 

už jsou teďka, oni už jsou teďka v těch těch tam, co to je ISCARE? Že, že to přímo, že jsou na 

to  zaměřený, tak rovnou k někomu takovýmu a tady jako patlat se s nějakým obvoďákem, to 

vůbec. Přímo jako,odborník, odborný vyšetření, rychlá  nějaká konzultace, rychlá léčba. To asi 

jako, kdybych jako něříkala ať něco zkusí nebo hledá někoho jinýho, no přímo tady ty odborný 

střediska, myslím, že je to ISCARE. Tam se na to zaměřujou právě ten pan profesor, kterej, 

profesor Lukáš? No tak nějak, nevím.  

Tazatel: Profesor Lukáš no, tak. 

Respondent: No on si na to potrpí, že se mu musí říkat pan profesor, aspoň mi to tak bylo 

řečeno. Tak to je takový ten, jako je to odborník na toho Crohna. 

Tazatel: Tak jo tak to bylo všechno ode mě, já se chci zeptat, jestli jsou ještě nějaký témata, 

který jsme třeba nezmínili a který si myslíš, že by měly bejt jako probraný nějak nebo jestli 

ještě chceš něco?  

Respondent: Jako super, jako mně to, mně to přijde dobrý. 

Tazatel: Jo? 



Respondent: Takový vysilující ne? Já nevím, co tebe zajímá no jako ještě víc? 

Tazatel: Tak to já zase mám všechno, co potřebuju se o tom dozvědět, ale jestli máš teda něco, 

co bys, sama chtěla teda říct? 

Respondent: Asi ani ne. Takhle myslím, že co jsem řekla, to, co jsem chtěla. 

Tazatel: Tak jo tak já ti moc děkuju za rozhovor. 

Respondent: Děkuju taky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přepis rozhovoru číslo 4 s pacientem, kterému byla diagnostikována Crohnova choroba. 

Uskutečněno 24.4.2018 v Praze. 

Tazatel: Tak, ahoj. Rád bych se tě na začátek chtěl zeptat, kdy ti byla choroba diagnostikována 

a jestli bys mi mohla nějak stručně popsat počátek tý choroby, jak to probíhalo, jak si to řešila 

a tak? 

Respondent: Takže, diagnostikována mi byla před dvěma lety, vlastně ve dvaceti letech a no 

problémy začaly ještě dva roky předtím, než na to vlastně přišli, co mi je. Což si myslím, že je 

dost dlouhá doba no. Začalo to tak, že jsem měla zánět na nohou, Erythema nodosum se tomu 

říká. A vlastně jsem šla s tím za obvodní lékařkou, a tak pak si mě posílali tak různě doktoři od 

kožního do nemocnice, vždycky se to nějak jako vyřešilo, nevím antibiotikama nebo něčím se 

to zaléčilo, ale vlastně dva roky se nevědělo, co mi je no a ty záněty na těch nohou se vracely. 

Vlastně dvakrát se to zaléčilo nějakejma antibiotikama od kožního nebo něčím takovým, 

mastičkama, kortikoidama a nic to ale neřešilo ty problémy, pak přišly i bolesti břicha a průjmy 

k tomu, což už jako bylo dost divný. No. 

Tazatel: Na koho ses obrátila při prvních příznacích tý nemoci? 

Respondent: No, jak jsem říkala na praktickou lékařku, která mě hned poslala na kožní. Ty 

řešili ty kožní problémy, ty nohy vlastně ,ale jako vůbec neřešili nějakej, proč, proč to je, proč  

se to na těch nohách udělalo, protože ta nemoc vlastně tahle jako,  nemá sama nikdy nevyskytuje 

jako  ty záněty na těch nohou, to samy, nepřijdou samy z ničeho nic, vždycky je to kvůli něčemu 

jinýmu.  A já jsem vlastně pak když, pak praktická doktorka to nějak dál jako neřešila, vždycky 

mi nacpala další antibiotika  a další a už jsem měsíc a půl jedla antibiotika nebo kortikoidy nebo 

něco takovýho, tak jsem se vlastně obrátila na kamarádku a protože její tatínek je doktor 

v nemocnici, kterej mě s tím, že jsem si myslela, že to bude něco takovýhleho a to mě poslal 

vlastně jakoby asi k nejlepšímu gastroenterologovi ve Varech a ten to pak nějak začal řešit jako 

kolonoskopii, gastroskopii, všechna tadyty vyšetření co k tomu patří. Z čehož praktická lékařka 

moc nadšená nebyla no. 

Tazatel: A kdo, kdo ti teda jako první diagnostikoval, že máš Crohnovu chorobu? 

Respondent: No už ten gastroenterolog, ke kterýmu jsem se vlastně dostala jakoby sama. Ne 

přes nějaký doktory, díky tomu známýmu. Takže ten mi, ten mi to diagnostikoval a pak jsem 

šla s jeho zprávou teprve praktický lékařce, která ve finále na mě byla ještě naštvaná, že jsem 

to řešila sama, a ne přes ní. 

Tazatel: Takže první jakoby lékařský potvrzení přišlo od něj, že máš Crohnovu chorobu? 

Respondent: Jo. Až po, po všech těch vyšetřeních vlastně. 

Tazatel: Za jak dlouhou dobu to vlastně bylo od těch prvních příznaků? 



Respondent: No od těch úplně prvních, od těch, od toho prvního zánětu první a to, tak to byl 

rok a půl, dva roky.  

Tazatel: Hm. Kdybych se tě měl zeptat, jakej jsi vlastně měla vztah s tou tvoji praktickou 

lékařkou před tím, než ti byla diagnostikována ta choroba? 

Respondent: No předtím, vzhledem k tomu, že to už bylo pro dospělý praktická lékařka a mně 

bylo vlastně, no to bylo devatenáct jo takže, nebo ani ne možná, tak já jsem u ní třeba byla půl 

roku od těch osmnácti, protože se přechází od dětskýho v osmnácti, takže já jsem k ní přešla. 

Mezitím jsem tam jako vlastně nebyla a pak jsem tam přišla s tímhle, protože ona mě vůbec 

jako neznala, já jsem neznala jí. Šla jsem k ní, protože jsem dětskou měla dole, tak jsem jenom 

přešla nahoru a taky  protože taky k ní chodí mamka a babička a takhle všichni, tak prostě jsem 

jenom přešla s kartou nahoru. Takže ona mě vůbec neznala, já jsem neznala jí, neměly jsme 

žádný a vzhledem k tomu, že v dětství jsem byla jako zdravý dítě, tak jsem ani neměla potřebu 

jako se s ní o něčem nějak moc bavit.  

Tazatel: A jaký jsi měla třeba očekávání, že jak by měla jako přistoupit k tý tvý nemoci? 

Respondent: Jako předtím než? 

Tazatel: No potom co jsi za ní přišla vlastně s tím zánětem, jak jsi říkala, tak jaký jsi měla od 

toho očekávání? 

Respondent: Tu první pomoc jo? 

Tazatel: Hm.  

Respondent: No tak to jsem měla větší očekávání asi, jako to bylo takový, „no tak s tím tě 

pošlu na kožní“. Jako nic, jo to  bylo prostě pět minut, dvě hodiny v čekárně, pět minut u ní a 

byla jsem na kožní, kde to taky bylo takový laxní dost.  

Tazatel: Takže, když takhle zpětně bys měla nějak ohodnotit její přístup?  

Respondent: No tak nebyl dobrej, nebyl dobrej. Si myslím, že, že to bylo dost laxní od ní nějak 

jak k tomu přistoupila a vždycky mi nacpala antibiotika, když na kožním se to nevyřešilo a šla 

jsem tam s tím znovu, tak mi dala antibiotika na tři tejdny, na šest tejdnů. Doporučila mi 

Obenzim, kterej se vlastně bere jako po operacích nebo při nějákejch takovejhle problémech, 

že je dost na imunitu dobrej, a tak tím se to vždycky úplně zaléčilo. Tak podle mě prostě měla 

s nima jako smlouvu nebo, tak mi doporučila Obenzim, kterej je taky dost drahej. A tím se to 

jako, tím ty problémy na chvilku zmizely  vždycky no, třeba na půl roku. 

Tazatel: Ty jsi vlastně říkala, že ten specialista ti byl doporučenej přes tvou kamarádku, 

vybírala sis nějakým způsobem jinak, jako doktora ke kterýmu bys šla potom nebo hledala jsi 

nějak? 



Respondent: To jsem, to jsem nehladala prostě, jsem věřila tomu, že mě poslal k tomu 

nejlepšímu jako u nás no. Nikam dál jsem se jako nepídila po ničem.  Vlastně byl i milej, 

sympatickej jako, staral se o to i třeba, když mi přišly nějaký výsledky, tak mi sám jako zavolal, 

že ani já jsem se nemusela pídit po výsledkách, že on sám vzal telefon a zavolal mi, aby mě 

informoval o tom o dalším průběhu a takhle. Takže vlastně jsme, no to vlastně došlo až k tomu, 

že už jsem měla to střevo, když jsem k němu přišla tak zúžený , že mě, že mi to ani nemoh 

pořádně vyšetřit, tím zánětem to bylo tak zúžený, že prostě ani kolonoskopie se nepovedla, pak 

mi to měl on jako to střevo, tomu střevu pomoct, aby nebylo zúžený a ve finále mě poslal na 

operaci. 

Tazatel: To jsem se právě chtěl zeptat, jako jakou léčbu, jakou léčbu navrhl on hned zpočátku, 

když tě viděl? 

Respondent: No on zpočátku, hlavně ty nohy, to strašně bolelo a, ale musela jsem to vydržet, 

aby, nemohl mi dát hned léky, protože by to zkreslilo všechny výsledky, takže nejdřív všechno 

vyšetřil a pak teprve mi dal kortikoidy, protože to už bylo jediný možný řešení, tam nic jinýho 

nebylo. No pak mi dal nějaký imunosupresiva, který se na to berou, aby zklidnily ten imunitní 

systém a Pentázu jako výživu na to střevo, to taky pomáhá proti těm zánětům, ale to střevo je 

tak zúžený, že mi to chtěl udělat tu roztáhnout, ale už to bylo v takovým stádiu, že už ani to 

nešlo. Takže jsem, takže mě poslal na tu operaci, že už on sám už s tím nemohl nic udělat už 

prostě ten kus střeva, už to bylo tak prostě to střevo napadený tím zánětem, že museli ten kus  

odebrat. 

Tazatel: Byly vlastně informace, který jsi dostala od lékaře pro tebe dostatečný nebo jsi začala 

vyhledávat z nějakých jiných zdrojů?  

Respondent: No já jsem, no potom co mi to diagnostikoval, tak už ani ne. To spíš předtím, jak 

jsem furt  chodila k tý obvodní a to s ní se to neřešilo, tak jsem si hledala o těch zánětech na 

nohách, co to vlastně je a první tam byla Crohnova choroba, takže já už jsem s tím trošku 

počítala, když jsem šla k tomu odborníkovi, že to je, bude něco takovýho.  To už jsem na to 

byla připravená, protože, když mi první co,  se tam psalo bylo tohle,no tak jsem tomu jako 

věřila dá se říct. Ale pak potom, co jsem se dostala k tomu odborníkovi a už mi to 

diagnostikoval, tak už jsem pak věřila jako ve všem jemu a už jsem si nějak ani nic 

nevyhledávala, naopak třeba před tou operací, o tý operaci něco, abych věděla, do čeho jdu. 

Tazatel: A z jakých zdrojů jsi jako nejčastěji čerpala? 

Respondent: No, z hodně to že jsem si napsala do Googlu Crohnova choroba, a tak jsem si 

přečetla všechny co třeba byly na první stránce ze všech, všechny ty informativní stránky no a 

pak jsem to nějak porovnávala.  



Tazatel: Takže především z internetu? 

Respondent: Z internetu no, určitě z internetu.   

Tazatel: No já jsem myslel, jestli třeba jestli z nějaký literatury nebo?  

Respondent: Ne z internetu no a pak taky mi dal jednu knížku ten doktor samotnej, tak jsem 

to četla. 

Tazatel: A jak jsi k těm informacím přistupovala vlastně, když jsi je takhle vyhledávala a 

porovnávala? 

Respondent: No jako docela jsem, jako já jsem tomu věřila, jakože to bude ta Crohnova 

choroba podle těch příznaků všech, co jsem měla, když jsem si to tam přečetla, tak to všechno 

tak sedělo, že jsem si byla jistá, že to bude ono. Ale je jasný, že jsem jako, tak nemůže tomu 

člověk úplně věřit co tam všecko jako najde. Nebo pak jim, jako na facebooku přesně ty 

skupiny, jsem se tam taky podívala, ale to je spíš víc stresující, než aby to nějak pomáhalo, 

protože většina lidí k tomu přistupuje dost negativně a to člověku nepomůže v tom případě. 

Tazatel: K tomu se ještě dostaneme k těm sociálním sítím. Kdyby jsi měla ještě popsat nebo 

se zamyslet jakou povahu měly ty informace, který sis dočetla z toho internetu, jestli se 

nějakým, s těma který jsi dostala prvotně od tý tvojí praktický lékařky a potom od toho 

specialisty, respektive jestli, jestli se shodovaly a jestli jo tak v čem nebo jestli byly protichůdný 

ty informace?  

Respondent: Tak od tý praktický lékařky jsem téměř žádný informace nedostala ze začátku 

jako vůbec. Pak mi spíš ještě vynadala a pak už jsem tam radši ani nešla s žádnejma zprávama 

ani s ničím, protože nemám chuť tam jít, takže dokuď jí nebudu vyloženě nějak nutně 

potřebovat, třeba kvůli jiný nemoci , tak tam nepudu. A s tím mým lékařem, no tak to si myslím, 

že ty informace od něj jako byly dostačující vždycky nebo stejný. 

Tazatel: Stejný s těma cos, cos jako sis našla na tom internetu?  

Respondent: Stejný. Nebo věřila jsem spíš jako těm od něj jsem, nebo řídím se pokynama od 

lékaře. Nikdy bych se neřídila něčím co někde přečtu, nějaký alternativní léčby, nebrat léky, 

tomu moc nevěřím. Jako dělám to co mi řekne.  

Tazatel: A ještě náhodou třeba, jestli ses dozvěděla nějaký jiný informace než ty, který ti sdělil 

on, konzultovala si je s ním někdy třeba nebo jestli sis třeba něco vyčetla odněkud a zajímalo 

tě to? 

Respondent: To asi ani ne, spíš jsem pak byla po tý operaci nebo tak vlastně já chodím na 

kontroly i tam kde jsem byla operována, protože to je jinde a tam jsou normálně speciální 

poradny na to, takže jako tam mám nějaký rady, pak od něj mám nějaký rady a většinou se to 

všechno shodovalo, takže jsem jako nepotřebovala. 



Tazatel: A teď, kdyby ses měla zamyslet, jestli zjištěný informace z jiných zdrojů změnily tvůj 

vztah k lékařům, bylo by to tak? Dalo by se to tak říct? 

Respondent: To, to asi ne. To bych neřekla, že se něco nějak změnilo. No tak jako s tou 

praktickou lékařkou to je, to je  jasný, protože to jako mě docela jako vadilo, že , když první co 

jsem si dala na internet,  to co jsem měla a vyjela mi tahle nemoc, že jako to taky jako takhle 

jako neřešila trošku jinak no. To já jsem si dala tři příznaky a první co mi vyjelo bylo tohle, tak 

si myslím, že ona to mohla trošku jako řešit líp, když to trvalo tak dlouho, ale s tím, s tím 

gastrointerologem a takhle to vůbec.  

Tazatel: Tak, teď bych rád navázal na trošku jiný téma. Stala ses teda někdy členkou nějaký 

skupiny na sociálních sítích ? 

Respondent: No na facebooku, vlastně dvou skupin jako, kde jsou lidi, co maj Crohnovu 

chorobu nebo ulcerózní kolitidu a pak taky IBD skupinu na facebooku.  

Tazatel: A přispívala jsi nějak aktivně do nějakých diskuzních fór někdy?  

Respondent: To ani ne. Možná občas spíš jsem tam někomu jako něco poradila, když se ptali 

třeba na něco ohledně operace, takže jsem tam jako napsala svoji zkušenost, ale že bych se jako 

na něco ptala tam nebo, to vůbec ne.  Spíš už, už jsem se dvakrát naštvala a vymazala jsem se 

odtamtud, protože mi to přišlo spíš víc stresující než pomocný, konkrétně ty skupiny jako těch 

lidí, co maj Crohnovu chorobu, ulicerózní kolitidu, protože tam jako přispívaj, spíš si furt jenom 

stěžujou a nahlížej na to moc negativně bych řekla, a to tu nemoc vždycky zhorší takže…  Ale 

u tý IBD skupině, tak tam většinou mají, kde mají jakou přednášku nebo něco takovýho, ale to 

jsem ještě nikdy na žádný nebyla. 

Tazatel: Jsi, seš třeba v nějakým stálým kontaktu s člověkem, kterej má taky Crohnovu 

chorobu nebo sdílíte nějakým způsobem vlastní zkušenosti, poznatky nebo? 

Respondent: No, tak akorát s jedním kamarádem si občas jako napíšeme jako jak na tom jsme 

nebo takhle, zatím jsme to měli dost podobný, co se operací týče. A my jsme byli na operaci ve 

stejný nemocnici, chodíme tam do tý poradny , no tak s tím si občas jako napíšeme teda.  

Tazatel: A co to bylo za nemocnici? 

Respondent: Hořovice, Hořovice. Mezi Prahou a Plzní. Tam je paní doktorka Šerclová, která 

je přímo specialistka a je tam přímo poradna pro pacienty s IBD, takže tam mě poslal ten 

gastroenterolog, že jsou tam na to specializovaný a nejlepší a je to pravda myslím teda, za mě 

jako jsem tam spokojená, s péčí, s nemocnicí, se vším, s ordinací. Všechno proběhlo jako 

v pořádku, takže… Určitě, když by snad ne, ale,  když by mi něco bylo, tak bych jela tam určitě. 



Tazatel: Dobře, ty jsi vlastně zmínila, že jsi přišla do kontaktu nebo do styku nějak s tou 

pacientskou organizací IBD a zeptám se, přišla jsi do, do styku ještě s nějakejma jinejma 

pacientskýma organizacema? Nebo jenom s touhle? 

Respondent: Ne jenom s touhle.  

Tazatel: A, kdyby ses měla zamyslet a zhodnotit nějak, v čem, v čem je prospěšná nebo v čem 

ti to pomohlo? 

Respondent: No tak hlavně mi to doporučili hnedka na tý gastroenterologii jako sestřičky mi 

říkaly ať se tam podívám, protože jak jsem měla zúžený to střevo, tak jsem musela mít 

bezezbytkovou dietu a tam jako maj i něco o tý dietě a nějakej jídelníček nebo recepty něco 

tak, tak hlavně v tom jsem si tam četla, co jako jíst. Tak to mi přišlo jako dobrý, že i lidi tam 

psali, co jedí a tak. 

Tazatel: Takže z tohohle hlediska to bylo pro tebe přínosný? 

Respondent: Hm, určitě. 

Tazatel: Jo? 

Respondent: Už jsem nevěděla, co si mám dělat k jídlu, takže tam jsem něco našla. 

Tazatel: A naopak, bylo tam třeba něco, co ti chybělo, že sis třeba řekla, že tam, že si to otevřu 

kvůli tomu, že tam najdu nějakou informaci a ta tam nebyla? 

Respondent: To asi ne, ani ne, moc ne. 

Tazatel: Ne? 

Respondent: Jako nenapadá mě nic, co bych si takhle řekla, ne. 

Tazatel: Dobře, teď ti položím spíš takovou hypotetickou otázku, podle čeho nebo jak by ses 

rozhodovala v situaci, kdyby ti jako jinou diagnózu řekl tvůj lékař, jinou diagnózu by ses 

dočetla třeba na stránkách internetovejch a jinou diagnózu bys slyšela třeba od jinýho pacienta 

nebo toho tvýho kamaráda. Jo, na jednu a tu samou problematiku třeba tři takhle různý pohledy, 

tak podle čeho by ses rozhodovala? 

Respondent: Tak první bych asi zavrhla ten internet, protože tam to jako nebude, nemusí bejt 

pravda, že je to, si tam každej může napsat, kdo chce, co chce. Určitě bych první jako vzala 

toho lékaře a zkušenost toho, toho kamaráda.  

Tazatel: Hm a na jakou radu bych ve finále dala? 

Respondent: Asi toho lékaře, kamarád je trošku. Ne jako v pohodě ne, toho lékaře no určitě. 

Tazatel: Dobře, teď bych se chtěl zeptat, jestli mi můžeš říct, jaký je tvůj současný zdravotní 

stav? 

Respondent: Současně no, jako cítím se dobře, cítím se dobře, ale protože mi dost museli kvůli 

bílým krvinkám snížit léky, takže teď mi to lékař navyšuje postupně zase, protože jsem byla na 



kolonoskopii a měla jsem tam nějaký vřídky, takže mi musí ty léky navýšit a s tím, jak to 

postupně navyšuje, tak musím každej týden nebo každých čtrnáct dní na krev a pak do poradny 

k němu, aby mi řekl, co a jak dál. Je to dost náročný chodit takhle často na kontroly, hlavně 

kvůli práci a škole. Kdybych nepracovala u táty a měla normální práci, tak nevim jak bych to 

takhle často stíhala. 

Tazatel: Takže máš nějakýho lékaře ke kterýmu pravidelně chodíš?  

Respondent: No, no toho od začátku stejnýho furt ve Varech, tam chodím pořád.  

Tazatel: A jak často k němu chodíš zhruba? Když je teda ta nemoc v klidu a teď třeba to asi 

bude častěji žejo? 

Respondent: No ono je to od začátku pořád docela často, protože vlastně byla první operace, 

potom se to kontrolovalo, pak vždycky po půl roce kolonoskopie, pak jsem měla strach, že bude 

druhá operace, takže zase pořád kontroly, zase kolonoskopie a teď jsem tam měla asi ty vřídky, 

takže zase pořád nebo jako dvakrát do měsíce. Dvakrát do měsíce jsem tam pořád, určitě, 

vždycky. 

Tazatel: Dobře. No, kdyby ses teď měla zamyslet zpětně, řešila bys svoji situaci jako jinak, 

nějakým způsobem, než tomu bylo v tvým případě nebo změnila by jsi něco? 

Respondent: No možná bych to řešila dřív, protože já už jsem měla průjmy docela dlouho, ale 

začala jsem to řešit až když se mi udělal ten zánět na těch nohou, až když to, až když bylo 

nejhůř prostě, takže asi bych šla dřív, ale nevím, možná by se to táhlo kvůli tý praktický lékařce 

stejně dlouho no takže, ale šla bych, šla bych dřív jako s těma průjmama. 

Tazatel: A na koho by ses teď obrátila, kdybys to věděla nebo spíš, kdyby se, kdyby měl někdo 

podezření v tvým okolí, že má Crohnovu chorobu, tak co bys mu doporučila na to, aby, na koho 

by se měl obrátit? 

Respondent: Já bych ho asi poslala do těch Hořovic no, do tý poradny IBD, protože tam když 

člověk zavolá, jsou tam každý úterý, tak oni ho vezmou prostě asi i bez žádanky si myslím, no 

takže. Do nemocnice nemůže člověk jen tak přijít a říct jako mám asi Crohna, chci jít na 

kolonoskopii anebo rovnou prostě do nemocnice na nějakou ambulanci, tam by ho asi pak 

poslali no. Ale k praktickýmu lékaři asi bych ho neposlala ,protože to by bylo, akorát delší 

cesta. 

Tazatel: Jak si myslíš, že je to náročný pro člověka, který nemá úplně kontakty v nějakejch 

jako medicínskejch sférách nebo nemá žádný známý lékaře, tak dostat se k tomu specialistovi, 

jak dlouhá je ta cesta podle tebe? 

Respondent: No docela jako dlouhá no tak, to záleží hodně jako první jde člověk vdžycky 

k praktickýmu lékaři nebo když je hodně zle, tak jde jako do nemocnice na ambulanci žejo . 



Ale to prostě to všecko jako je dlouhý no, to trvá než udělaj nějaký testy a tohle možný, než 

člověka jako pošlou sem, pošlou první na kožní nebo bůhví kam. Jako trvat to bude vždycky, 

než na to přijdou. V tom lepším případě hned praktickej lékař vás pošle jako na 

gastroenterologii, na kolonoskopii, dá vám žádanku a jste tam hned. Komu se chce hnedka 

běžet na kolonoskopii? 

Tazatel: Dobře, tak jo, teď jsme došli k závěru mýho rozhovoru a já bych se chtěl zeptat, jestli 

existujou ještě nějaký témata, který jsme tady spolu neprobrali a chtěla bys je nějakým 

způsobem zmínit, když se zamyslíš. Jestli tě ještě něco napadá? 

Respondent: Asi ani ne. Myslím, že jsme řekli všechno. 

Tazatel: Tak jestli ne, tak já ti mockrát děkuju za rozhovor. 

Respondent: Není zač.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přepis rozhovoru číslo 5 s pacientem, kterému byla diagnostikována Crohnova choroba. 

Uskutečněno 25.4.2018 v Praze. 

Tazatel: Tak jo, tak ahoj, mohl bys mi na začátek sdělit kdy ti byla choroba diagnostikována a 

jakej byl ten počátek té choroby? 

Respondent: No, já jsem s tím původně chodil k doktorovi, jakože mě často bolí břicho, tak 

od nějakejch třinácti let, to znamená někdy od roku 2011 nebo něco takovýho, 2010. A jako 

furt mi říkali jenom, vždycky mě nabrala krev doktorka, říkala mi, že mám anémii, takže mám 

brát nějaký železo na to a ale jinak jako nic neříkali, že prostě to je asi nějáká, prostě vůbec to 

nějak jako neřešili no. Bejvalo mi jako často i špatně.  No a vlastně potom, máma už to nějak 

nevydržela a přes nějakej kontakt mě dostala do IKEMu k profesorovi, tam na klinice 

hepatogastroenterologie k panu Juliu Špičákovi a tam vlastně jsem byl poprvý někdy v létě roku 

2013. Původně jsem teda ještě měl jít na gastroskopii ve Varech, někdy v roce 2013, na konci 

léta, ale mezi tím máma už sehnala tadyten kontakt, volala panu profesorovi a ten hned řekl ať 

jako přijedeme, takže hnedka za tejden jsme tam asi jeli, přijeli jsme tam, on se zeptal na nějaký 

příznaky, co mám a v tu chvíli mu to asi bylo už jasný, což bylo prostě jako, u normální 

doktorky mi nebyli schopný říct nic, on hned věděl, což je jasný, když je to odborník, ale stejně 

jo. Takže hnedka ten den jsem šel na sono a na gastro, protože jsem, protože jsem přijel na 

lačno s tím, že mě udělali rovnou i odběry. A vlastně mi vzali krev i na, krev i na ten, jak se to 

jmenuje, na ten koeficient toho zánětu jakoby v krvi, takže z toho to taky hned poznali no. 

Takže vlastně v roce 2013, někdy v srpnu. 

Tazatel: A na koho ses obrátil při prvních příznacích, jestli si vzpomínáš, úplně prvotně? 

Respondent: No úplně prvotně to byla dětská doktorka tenkrát ještě na dětský poliklinice ve 

Varech. 

Tazatel: A kdo ti konkrétně tu Crohnovku diagnostikoval jako první? 

Respondent: Až právě, když jsem se dostal do IKEMU, pan profesor Špičák, největší odborník 

na tohleto. 

Tazatel: Takže jako by první lékařský potvrzení jsi získal od něho teda, že máš tu Crohnovku? 

Respondent: Jo. 

Tazatel: A říkal jsi, že to byly zhruba dva roky po nějakejch prvních příznacích? 

Respondent: Tak, tak, tak nějak no. 

Tazatel: A jakou formu léčby navrhl on, potom?  

Respondent: Prvně, chemická, takže jsem měl, jeden prášek, co beru ještě teďko, to jsem bral 

asi třikrát denně, potom jsem bral to, to znamená to je nějaký imunosupresivum a potom jsem 

bral ještě, vlastně naordinoval mi docela velkou dávku toho železa, abych se co nejdřív zbavil 



tý anémie a takže to jsem taky snad bral nějaký hrozný množství. A potom jsem bral ještě jedny 

prášky, to byly takový velký tablety, to jsem bral tři, třikrát denně, to bylo šílený. Ty jsem bral 

vlastně rok, ty jsem bral rok až do 9.6.2014. Já jsem byl v pondělí shodou okolností na kontrole 

a koukal jsem se na kartu. Takže vlastně až do roku 2014 jsem bral tady ty prášky no, ale s nima 

to jako, určitě se to zlepšilo, hodně jsem přibral, po těch práškách totiž jsem měl velkej hlad, 

takže já jsem jako by za září přibral asi takovejch patnáct kilo určitě.  

Tazatel: Fakt? Za měsíc. 

Respondent: Jsem si kupoval o prázdninách oblek do tanečních, to byly zrovna taneční a jak 

začly taneční, tak už jsem se do něj skoro nevešel.  

Tazatel: To je síla. No, teď kdybych se tě měl zeptat na, na tu, na ten vztah s lékařem tvým, 

tak jakej tys měl vlastně vztah s tou tvojí dětskou lékařkou, předtím, než ti byla ta choroba 

diagnostikována nebo než přišly ty prvotní příznaky? 

Respondent: Asi, jako k doktorovi jsem se nikdy netěšil, protože když je člověk malej, tak 

vždycky když, že mu daj injekci nebo nějaký prášky viď, takže to bylo vždycky, ale jinak jako 

byla hodná a neměl jsem jako strach tam chodit. Jenom prostě, že na, kdo by chtěl chodit na 

injekce, když je mu prostě osm let nebo tak. 

Tazatel: No jasně. 

Respondent: Takže dobrej, dobrej vztah.  

Tazatel: A jaký byly, jaký bylo tvoje jako očekávání od ní jako, jak k tomu má přistoupit nebo 

vlastně tvých rodičů asi tehdá ještě?   

Respondent: Myslíš, když už jsme tam začli chodit jako s tímhletím? 

Tazatel: Hm. 

Respondent: No doufal jsem, že mě minimálně jako pošle na nějaký další vyšetření , ale, což 

vlastně k čemuž došlo až po těch dvou letech, kdy mě teda objednala na nějaký to gastro, což 

v těch Varech jsou na to stejně hrozný fronty, protože tam je to, tam je to prostě problém, ale 

jako tak když jsem tam napřed přišel a řekla mi prostě jenom, že mám anémii, že mám brát 

železo a že se to zlepší, tak jsem si říkal, jo tak dobrý, tak to není žádnej problém no, ale jakoby 

pak se nic nelepšilo, vždycky jsem přišel po nějaký době na odběry a bylo to jako kdybych 

nějaký ty, jsem tenkrát měl ještě to železo v nějakých prášcích, dneska už na to mám kapky.   A 

vůbec se to jako nezlepšovalo prostě a trvalo to jako fakt dlouho no, pak už prostě jakože, 

k ničemu to nevedlo no, takže to, takže očekávání bylo takový, že nás aspoň někam pošle, ale 

nestalo se no vlastně.    

Tazatel: Hm. Potom nějakým způsobem, si popisoval, jak jste se dostali k tomu doktorovi, 

k tomu Špičákovi jsi říkal, vybírali jste ho nějakým způsobem nebo jak, jak se to stalo? 



Respondent: Mamka to přes jeden kontakt, přes jednoho pána, jehož manželku on taky léčí, 

takže máma mu zavolala ten, prostě kamarád nějakej z práce a on jako že to zkusí, tak mu 

zavolal a pan profesor byl vstřícnej a přijal mě hned, okamžitě, že mám hned dojet.  

Tazatel: A to je teda už konkrétní specialista na tu chorobu? 

Respondent: Jo, on je primář tý hepatogastroenterologie, podle mě největší odborník v Česku, 

určitě. 

Tazatel: Kdyby ses měl zamyslet, byly pro tebe ty informace, který jsi dostával počas týhlety 

léčby od doktorů jako dostatečný nebo jsi třeba čerpal i z jinejch zdrojů? Nebo vlastně i třeba 

tvoje mamka a tak? 

Respondent: Tak ze začátku samozřejmě jak, tak mamka se tenkrát jako, že jo samozřejmě 

byla vyděšená, takže jako hledala furt něco, ale prostě když to nemáš potvrzený od doktora, tak 

nemůžeš vědět co to je viď a když si do Googlu zadáš bolesti břicha nebo něco, tak to ti vyhodí 

prostě, že můžeš mít taky slepák, že jo. Takže, vlastně od tý dětský jsem žádný informace moc 

nedostával, protože prostě nevěděla, co to je. A no potom, když jsme přišli vlastně, když jsme 

přišli do IKEMu, tak on vlastně se podíval jenom na to sono, to gastro mu neřeklo nic, protože 

s žaludkem jsem nic neměl, podíval se na to sono a bylo mu to jasný, že to tam je prostě 

prorostlej ten zánět. Takže vlastně nám řekl, že to je teda chronickej střevní zánět, zhruba, kde 

to mám. Potom jsem ještě, po tejdnu, po čtrnácti dnech, co jsem byl na tom gastru a na tom 

sonu, tak jsem samozřejmě šel ještě na kolonoskopii, takže pak už si to potvrdil žejo, když to 

viděl tou kamerou zblízka, tak mu to bylo prostě úplně jasný. Ono mu to bylo jasný už od 

začátku, ale tadyhle si potřeboval potvrdit, jak je to, v jakým to je stádiu, jak je to rozšířený a 

podobně. Takže to jako, nám všechno říkal samozřejmě, zprávu taky napsal, ale tak my jsme 

tomu rozuměli, tak jakože laicky. A jinak, s ním je to takový vtipný, já vždycky totiž přijdu na 

kontrolu, tak on v podstatě se jenom podívá na krev a řekne, že to je v pořádku, teď už teda a 

za deset minut jdu zase ven, jenom si nechám napsat prášky, injekce a… Budeš se pak ptát ještě 

na léčbu konkrétně nebo o tom mám mluvit teď? 

Tazatel: Teď, můžeš, můžeš už teď v podstatě. 

Respondent: Dobře, takže ty informace byly dostatečný, ale určitě jsme si o tom, abych tohle 

dořekl, o tom hledali hodně na internetu prostě o tý komunitě a že, že vůbec existuje nějaká 

komunita tady těch lidí, a i o těch vyšetřeních viď, protože jsem na tom v životě předtím nebyl, 

a tak jsem z toho prostě jako měl strach trošku a tak. A samozřejmě jsem si hledal i informaci 

o tom, jak se s tím žije, a tak no.  Většinou tam ty lidi psali, že to jako je, když potom už se to 

dostane do remise, takže už je to v podstatě úplně normální život, což už teď taky vím.  Takže 

informace určitě byly od doktora, ale to byly takový ty, jak to mám říct no, ty popisný, jako aby 



nám vysvětlil, co to je a takový ty doplňující jako ty informace, jsem si potom jako i z vlastní 

iniciativy že jo, prostě abych věděl co nejvíc, tak to jsem si hledal pak už na internetu. 

Tazatel: Čerpal jsi třeba i z jinejch zdrojů, než jenom z internetu? 

Respondent: Že bych zašel do knihovny, no vidíš, to mě ani nenapadlo, to bych stejně možná 

narazil na ně, ale.  

Tazatel: A z nějakejch časopisů, médií, z televize něco takovýho? 

Respondent: Já vím, že třeba děda občas potom, když našel něco v novinách nebo tak, tak mi 

to vždycky vystřihoval, takže jsem si četl i tyhlety, teď nevím, jak se ten herec jmenuje, českej 

herec jenomže teď si nevzpomenu na jméno. Tak jsem si četl, že to taky má. Ten teda musí 

chodit na kapačky každejch čtrnáct dní a jako na tu biologickou léčbu. Takže po roce teda co 

jsem bral tady tu chemii a dostalo se to do remise, ale už nějak se to moc nezlepšovalo a bejvalo 

mi furt blbě, a hlavně jsem měl furt tak jako žaludek na vodě z toho, já jsem měl třeba hroznej 

hlad a jedl jsem všechno, ale furt jsem měl takovej jako prostě žaludek na vodě z toho. Takže 

po roce profesor prohlásil, že to asi nikam moc nevede. Napsal mi tam do pojišťovny, že mám 

nějakej ten, nejvyšší stupeň priority nebo něco takovýho, aby mě to jako by pojišťovna 

proplatila a naordinoval mi Humira, tak se to jmenuje, biologickou léčbu. V perech to mám, 

jsou to stříkačky ani nemusím chodit na kapačky, což je super, takže já chodím na kontroly 

jednou za tři měsíce a píchám si to sám každejch čtrnáct dní, prostě v neděli si to dám do jedný 

nebo do druhý nohy, to střídám. Jsou to takový pera. Strhneš tuhle část, jako si to dáš na nohu, 

zmáčkneš to, trvá to asi pět vteřin, a to zase jedeš čtrnáct dní.  

Tazatel: No a jak hodnotíš tu biologickou léčbu? 

Respondent: Určitě pozitivně, určitě pozitivně. Od tý doby, co to beru, vlastně na začátku jsem 

dostal čtyři injekce jako najednou, jako nějakou začáteční dávku, potom myslím, že jsem přijel 

za tejden, dostal jsem dvě a od tý doby už si to píchám sám. A vůbec ani jsem se po tom nijak 

neosypal vůbec, žádný vedlejší účinky, nic z toho jako jsem neměl.  Není mi špatně, není mi 

špatně ani z těch prášků prostě. Je fakt, že na posledním vyšetření jsem byl dva roky zpátky, 

mezitím jsem ještě před rokem byl na sonu, ale jako určitě je to v remisi. Ale jak mi bylo řečeno 

už na začátku, dá se to v určitým procentu se to dá vyléčit, ale to je minimální procento, takže 

co momentálně medicína umí je to dostat do remise a tam to udržovat a takže, tam teď jsem já 

a tu teda beru už čtyři roky, čtyři roky to bude v červnu.  

Tazatel: Teď kdybysme se vrátili ještě zpátky k tomu internetu, tak jak jsi vlastně přistupoval 

k těm informacím, který jsi tam jako by našel?  

Respondent: No vlastně víceméně jsem byl docela jako z toho šťastnej, protože jsem se bál, 

že tam budu číst prostě, jak je to hrozný, protože s tím, jak mně bylo špatně, tak jsem si neuměl 



představit, jak to bude za nějakou delší dobu, jestli to bude furt stejný, jestli se to zlepší a 

spousta těch lidí tam psala, že ani třeba nemají tu biologickou léčbu, že maj tohleto, že to maj 

prostě v remisi a že může s tím člověk normálně prostě chodit do práce, sportovat, bavit se, 

všechno. Takže jsem z toho byl celkem šťastnej no, když jsem si přečetl o těch vyšetřeních, tak 

jsem aspoň měl představu, co mě tam čeká, takže už jsem z toho taky nebyl tak nervózní, takže 

jsem jako by byl rád, že jsem ty informace našel určitě, určitě mi to ulevilo, nemusel jsem se 

prostě bát jako, že prostě mě čeká něco nebezpečnýho.   

Tazatel: Když v podstatě, kdyby ses měl zamyslet, tak to co jsi dostával vlastně ty od toho 

profesora za informace a ty, s kterejma ses potom nějakým způsobem seznámil na internetu, 

jakou měly povahu? Shodovaly se třeba nebo nějak, nebo byly třeba odporovaly si nebo jak, co 

si o tom myslíš?  

Respondent: No. 

Tazatel: V podstatě ty to máš z první ruky, dá se říct od profesionála a pak ses jako by stýkal 

s těma laickejma informacema, co tam někdo psal, tak? 

Respondent: Určitě jako si neodporovaly, to byl spíš informace třeba ohledně jiných, o jiných 

věcech prostě žejo, profesor mi řekl prostě o tom, jak to funguje, jak se to bude léčit, prostě co 

to je, že to bude pravděpodobně běh na dlouhou trať, protože tam to není jen tak není, že 

operovat to nechce, protože já to mám na hranici tenkýho a tlustýho střeva, což je docela dost 

debilní místo, ale na druhou stranu jedno z nejčastějších. A, takže na internetu jsem našel 

víceméně něco z toho běžnýho života, což on mi taky řekl, že až se to dostane v remisi, tak už 

člověk na tom je normálně, ale tak tam jsem si hledal třeba, nebo nacházel spíš konkrétní 

případy těch lidí, jak oni si s tím, jak oni se s tím třeba sami perou nebo tak podobně. Nedávnou 

vyšel takovej pořad v televizi, asi byl to takovej dokumentární pořad o porodech ve fakultní 

nemocnici v Plzni a jednou tam byl takovej páreček a oni byli z ježíši no z Vintířova, no prostě 

z jedný vesnice u Chodova, varskýho.  A to měli oba dva. Tak to se mi taky hodně líbilo, protože 

to byl prostě pár jako, já nevím, kolik jim bylo, přes třicet a že už měli druhý dítě a že s tím oba 

dva žijou taky už deset let určitě, tak to mě jako taky dodalo takovou pozitivní energii nebo jak 

to mám říct, takže to je vlastně ještě další zdroj kromě internetu a nějakých těch novin, co jsem 

našel.  Ale nemůžu říct, že by si informace nějak prostě odporovaly, leda, možná některý lidi, 

který měli negativní zkušenost s vyšetřením, ale to zase nemůžu takhle porovnávat, protože to 

byly třeba jiný nemocnice žejo.  

Tazatel: A stalo se třeba, že jsi našel nějakou informaci, kterou jsi do tý doby nevěděl a pak si 

ji třeba konzultoval s tím tvým lékařem?  



Respondent: Jo. Přesně tady v tom pořadu. Ten chlap mluvil o tom, že mu řekli, já nevím, 

jestli taky říkal, že dojíždí do IKEMu nebo do Motola myslím říkal, že dojíždí. A že mu řekli, 

že vzhledem k tý nemoci může dojít k tomu, že bude neplodnej a že mu vlastně nebo, že to vzal 

tak jakože teď nebo nikdy, že za pár let už by mohlo bejt být pozdě, a tak, že do těch dětí šli 

v tu chvíli. To byla věc, na kterou jsem se teda ptal, ale pan profesor je takovej jakože v pohodě, 

takže říkal, že tohle rozhodně nemám řešit, stejně jako na začátku jídelníček mi řekl. Myslím, 

že řekl, co tělo dovolí, že to, že to můžu jíst, že jo jako se nemám v tomhle tom vůbec jako 

omezovat, což on občas má prostě moc práce, takže ho vymění někdo jinej, zrovna teďko 

v pondělí tam byla nějaká paní doktorka, za něj zaskakovala. A tenkrát to bylo asi po roce, co 

už jsem tam chodil a jsem měl nějakou jinou paní doktorku na záskok. A ta se ptala jakej 

dodržuju jídelníček, já říkám žádnej, mně žádnej nebyl naordinovanej a ona na mě tak koukala 

jakože, jak je to možný. Takže jako, pan profesor je v tomhle hodně v pohodě a už jsem jako 

zjistil co můžu a co nemůžu a takže v tomhle se taky určitě nijak neomezuju. Takže co jsem 

konzultoval a pak jsem samozřejmě konzultoval věci, který se konkrétně děly mně jo.  Jakože 

mně třeba občas prostě bylo špatně z ničeho nic, prostě jsem nevěděl z čeho, nikdy jsem 

nevěděl, jestli to mohlo bejt z nějakýho jídla, takže od tý doby, co mě takhle bylo špatně a 

pamatoval jsem si, že jsem jedl něco konkrétního, co by to mohlo vyvolávat, třeba zelí, zelí fakt 

nejím a ani luštěniny, prostě tadyhle ty nadýmací věci to vůbec nemůžu. A většinou jsme se 

jako by k ničemu konkrétnímu nedobrali no, většinou prostě říkaj, že jako, že tak to prostě je, 

že těm pacientům se to obecně děje a, že to je prostě původní příznak tý nemoci, ale už se mi 

to hodně dlouho nestalo, musím zaklepat, takže podle mě to je znak toho, že se to určitě jako 

zlepšilo.  

Tazatel: No, myslíš, myslíš si, že by obecně třeba informace z internetu mohly nějak ovlivnit 

vztah mezi lékařem a pacientem?  

Respondent: No určitě, protože, jako v mým případě si myslím, že ne, já mu teda jako věřím 

na sto procent už jenom proto, že je to největší bedna v Česku a taky, protože prostě oproti 

tomu, že ve Varech mě nebyli schopní diagnostikovat nic a k tomu jsem přišel a tam se mě 

zeptal: „bolí vás břicho?“ A už bylo na něm vidět, že je mu to úplně jasný, ještě předtím, než 

jsem šel na jakýkoliv vyšetření. Ale samozřejmě, jako obecně, když někdo prostě jde 

k doktorovi a tam mu řekne něco úplně jinýho, než potom najde na internetu, což, samozřejmě 

co člověk najde na internetu nemusí bejt pravda žejo, ale, takže může to určitě ovlivnit jako ten 

vztah, už jenom protože člověk si hledá často svou pravdu, kord na internetu a když mu ten 

doktor řekne něco jinýho, než on se dočtě na internetu, tak je klidně schopnej se tam s ním hádat 

jako tak, takže určitě bych tomu věřil.  



Tazatel: A měl jsi nějakou takovou zkušenost třeba? 

Respondent: Nemůžu říct, že ani že by jako třeba v čekárně, když jsem byl nebo tak, že by 

jako někdo prostě odporoval. Tam, tam všichni ví, že prostě choděj k nejlepšímu doktorovi 

nebo k jednomu z nejlepších doktorů v Česku, tam podle mě nikdo se nehádá, určitě ne a 

z osobní zkušenosti to klidně můžu říct.  

Tazatel: No a teď si, teď bych se zeptal na trošku jinou stránku věci. 

Respondent: No? 

Tazatel: Stal jses třeba nějakým členem na sociálních sítích, takhle jako s Crohnovou 

chorobou.   

Respondent: Vím, že ze začátku jsem jako nad tím hodně přemýšlel, ale potom jak šel čas, tak 

mě to nějak jako opustilo asi. Takže nějak jsem to jako to je to vztah s tou komunitou, nějak 

jsem to jako vypustil no, víceméně potkávám akorát lidi, když jdu na kontrolu, ale tam nevím 

co, kdo konkrétně má nebo nemaj taky všichni a vlastně jedinej další o kom vím je kamarád a 

teď tvoje přítelkyně, a to je tak víceméně asi všechno. Vůbec mě to nějak, nějak jsem to jaksi 

vypustil asi. Ale, když mi to teď tak říkáš, asi se na to, asi se na to podívám no.   

Tazatel: Takže jsi teda nikdy nepřispíval do žádných diskuzních fór, nebo nekomunikoval jsi 

takhle přes internet s někým?  

Respondent: To asi ani ne no, akorát s kamarádem. 

Tazatel: A píšete si třeba o nějakých nových jako poznatcích nebo zkušenostech nebo obecně 

s někým jiným? 

Respondent:  No vzhledem k tomu, že nikoho jinýho moc neznám, tak vlastně jedinej s kým 

to řeším je profesor no a s kamarádem jsem si taky hodně dlouho nepsal , ale vzhledem k tomu, 

že mě teď pozvali na fotbalovou ligu na Strahově, tak si myslím, že na tom není špatně jako, 

když může v pohodě sportovat nebo, ale vím, že už mě asi dvakrát od tý doby napsal, že něco 

, že jako něco chtěl řešit, tak tak jsem  to s ním řešil to jo, to určitě, to já bych se tomu nebránil  

jako kdyby mi někdo napsal mu poradit určitě nebo poradit, spíš sdělit vlastní zkušenost. 

Tazatel: Ale jinak nejsi s nikým aktivně v kontaktu? 

Respondent: Momentálně ne. 

Tazatel: vlastně přišel jsi někdy nějakým způsobem do styku s pacientskou organizací nějakou 

v tomhle směru? 

Respondent: No, úplně konkrétně ne. Vím, že ze začátku v IKEMu mi sestřičky nabízely, že 

mi vypíšou kartičku jako, že ji budu nosit v peněžence a že když ji někde ukážeš, tak tě tam 

pustěj na záchod.  

Tazatel: WC kartu. 



Respondent: Ale tenkrát jsem tam na to nějak zapomněl, když už jsem odcházel a od tý doby 

nějak jsem úplně, nějak jsem to, nějak jsem to úplně přešel. Taky si pamatuju, že v IKEMu se 

dřív vybíraly ruličky od toaleťáků, což bylo v rámci nějaký kampaně jako pro lidi s IBD a že 

potom vždycky na konci května nebo kdy, se šlo někam na Ladronku nebo na Vypich a tam se 

snažili udělat rekord v tom jak dlouhou udělaj lajnu z těch roliček, ale jinak, jinak nevím. 

Tazatel: Když se zamyslíš nad tím, jak, jestli fungování těch pacientskej organizací, spatřuješ 

v tom jako nějaký pozitiva nebo?  

Respondent: No určitě to. Jako máš asi pravdu, že bych mohl začít bejt v tom aktivní, zvlášť, 

když teď slyším, kolik lidí dalších to má  jako,  třeba by se to někomu hodilo no, jako já vím, 

že těch lidí co tam píšou je dost, ale i tam, určitě to má nějaký pozitivní, už  jenom, když si 

vezmu sám sebe jako, když jsem prostě, když mi to diagnostikovali, to jsem netušil, tak jsem 

hnedka jsem se podíval na stránky a tam prostě to všechno bylo ty zkušenosti těch lidí a takže 

určitě je to dobrý , aby ty lidi se zbavili toho strachu, aby zjistili, prostě že to jako, že se s tím 

dá úplně normálně žít, určitě to vidím jako pozitivní.   

Tazatel: A tys asi s tím jako nepřišel nějak do styku, ale kdyby ses měl zamyslet třeba nad 

něčím co by měly poskytovat a nedělaj to, napadlo by tě něco, nebo?  

Respondent: No já si třeba myslím, že … 

Tazatel: Co bys třeba ocenil, aby, aby přibylo v jejich kompetenci? 

Respondent: Je pravda, že já to úplně nějak nesleduju no, co by třeba bylo dobrý, no tak nějaký 

obecný informace poskytujou, určitě žejo, určitě poskytujou nějaký o těch nemocech. Ty 

pacienty nějakým způsobem dávají dohromady. Jako nic konkrétně, o tom nějakým stravování 

a takových věcech, tam určitě píšou taky, takže, abych řekl pravdu, tak úplně nevím no.  

Tazatel: Teď mám takovou trošku hypotetickou otázku, spíš, kdyby ses měl zamyslet, kdyby 

ti nějakou diagnózu podal lékař, jinou sis dočetl z internetu a jinou by ti řekl třeba nějakej jinej 

pacient nebo tvůj kamarád, tak podle čeho by ses rozhodoval, co zvolit?  

Respondent: No to by hodně záleželo na tom, co by to bylo za doktora.  

Respondent: To by rozhodně záleželo jako jo, kdybych šel, no já si myslím, že bych jako 

v každým případě určitě věřil doktorovi, jako co si člověk načte na internetu to je jako fakt 

rozhodně v devadesáti procentech vůbec není pravda nebo nemusí bejt. Co by mi řekl kamarád, 

kterej s tím má zkušenost, to už, o tom bych možná nad tím uvažoval jako jo, kdyby mě to řekl 

nějaká kapacita z IKEMu jako, ke který například chodím, tak to bych určitě jako se toho držel. 

Spíš si myslím, že by to ve výsledku dopadlo tak, že bych vycházel z toho, co mi řekne doktor 

a kdybych se dočetl na internetu něco jinýho, tak bych to začal zpochybňovat a hledal bych 

jenom takový věci, který by, který by přesně byly podle tady tý pravdy no, to tak člověk má ve 



zvyku, ale myslím si, že bych se určitě držel doktorskýho názoru, přece jenom na internet může 

psát každej. Taky doktor, když ti udělá vyšetření tak, ví přesně co je tobě, a to co píše někdo na 

internet může bejt prostě nějakej buďto ojedinělej případ anebo ty můžeš zrovna bejt ten 

ojedinělej případ vůbec jako tohle nemusí konkrétně týkat.  Stejně jako je to s tím kamarádem 

prostě, on to má taky jinak než já, takže, léčí ho jiný doktoři, bere na to pravděpodobně jiný 

věci a má víceméně ty stejný jenom, má to naordinovaný jiným způsobem, takže jediný, o čem 

se můžem bavit jsou nějaký obecný záležitosti, ale určitě ne nějaký kontroly nebo jiný věci šitý 

na míru.  

Tazatel: No a mohl bys mi teďka ještě ve stručnosti říct, jakej je tvůj současnej zdravotní stav? 

Respondent: No určitě, já jsem, já chodím k doktorovi s tím, že jsem zdravej. Minule, minule 

mi to bylo řečeno, že jsem vlastně zdravej a nemám takový křeče v břiše jako jsem míval na 

začátku. Ty byly nejhorší, to byl takovej první, prostě prvotní příznak s tím jsem pořád chodil 

k tý dětský, že mám prostě nějaký křeče v břiše, bejvalo to občas jako že fakt už drsný, třeba i 

pět minut v kuse a takový jako hodně silný no, bejvaly i menší jako pět minut v kuse, ale tady 

to bylo takový, jako to už bylo fakt docela drsný no, bejvalo mi často jako špatně, zvracel jsem 

prostě celou noc, neměl jsem ani žádný prášky na to, nic, takže jsem prostě umíral. Vím, že 

jednou to už, to už normálně došlo, jsem pak vždycky u toho tak nějak pospával v koupelně, a 

to se prostě nedalo, to jsem musel jako, to už jsem jel na medvěda žejo, ale to bylo prostě 

každejch deset minut jsem měl takovej záchvat, takže, tak jsem se vždycky tam svalil na 

nějakou matraci, co jsem si hodil tam prostě do koupelny. A to byl fakt, to bylo jako fakt hodně 

drsný no. A potom, když jsem začal brát ty prášky, tak to jako pokračovalo, ale už to nebylo 

třeba tak často nebo tak náhle a dneska už se mi to neudělalo víceméně jako vůbec, vůbec. 

Takže musím říct, že jsem jako na tom dobře. Jediný, co teda, si musím dávat trochu pozor na 

jídlo, jako jím víceméně všechno až na to co jsem teda říkal no nějaký to zelí, luštěniny, třeba 

jablka moc nejím, z těch mi taky bejvá blbě a co ještě nejím je jako hodně pálivý jídla no, to 

taky ne, to mi taky nedělá dobře.  Jinak můžu víceméně jíst všechno, nic mi z toho není.  Jen 

mi teda občas dělá problémy, když jedu někam na výjezd do zahraničí, tak teď se mi to stalo, 

jsme byli ve Francii o Velikonocích a byli jsme tam asi pět dní a většinou to nějakej takovej 

pátej, čtvrtej den dojde k tomu, že už jsem, tím, že pár dní prostě, nevím, změna prostředí, asi 

je to podle mě tou změnou prostředí, takže prostě si nemůžu odskočit a pak, pak takovej ten 

čtvrtej den se mi udělá hrozně blbě. Takže na to si radši musím dát prášek, protože pak to chce 

oběma stranama ven. To mám vždycky úplně takovou zimnici teda, ale potom jak si dojdu, tak 

pak už je to většinou zase dobrý, takže to je jako můj problém takhle když někam jako vyjíždím, 

ale podle mě je to změna prostředí, jinak normálně se mi to jako neděje, normálně trávim jak 



prostě, jak kdybych byl zdravej fakt. Vůbec mě momentálně nenapadá, co by mě jinak 

omezovalo. 

Tazatel: Tak to je paráda.  No teď ještě asi jedna poslední otázka, kdyby ses, když se teď vrátíš 

zpět k tý tvý diagnóze, udělal bys něco jinak nebo změnil bys něco v tom, v tvým konkrétním 

případě? 

Respondent: Určitě bych to řešil víc, než jsem to řešil nebo než jsme to řešili s rodičema 

tenkrát, že bych prostě tlačil na doktorku tenkrát ať prostě mě napíše na nějaký to vyšetření, že 

bych se prostě nenechal odbýt tím, že by mi, prostě že mi dala nějaký debilní železo na anémii, 

takže určitě bych změnil tohle a možná nevím no, prostě bych to začal řešit, což samozřejmě 

jsem tenkrát nemohl vědět, ale řešil bych to prostě víc no. 

Tazatel: Nebo, … jinak, kdyby byl někdo v tvým okolí, který by měl podezření, že má Crohna, 

tak co bys mu doporučil? 

Respondent: No, ať se určitě jde nechat vyšetřit ať normálně, jako ono se dá určitě, teď, když 

už to vím, tak se podle některých věcí určitě dá hodně dobře poznat, že máš minimálně 

jakejkoliv jinej střevní zánět, jako kromě křečí v břiše, který nejsou, jednou když to máš, tak to 

může klidně bejt slepák, kord, když to máš ještě na tom místě hned vedle slepáku, kde to 

víceméně mám já. Ale potom prostě, jako je nejlepší příznak, nejjasnější, to je ta stolice žejo, 

to je úplně jasný prostě. To jakmile se ti tohle stane, tak určitě prostě běžet k obvoďákovi, říct 

mu tohle a vůbec jako se s ním nebavit o tom jestli ti něco na to dá nebo nedá, prostě ať tě 

rovnou, ať tě rovnou pošle na vyšetření, minimálně aspoň na sono jako, už jenom na tom sonu 

oni prostě viděj, že tam máš tlustější tu stěnu toho střeva a už z toho se potom jako, s tím už se 

pak dá pracovat no.  Jinak je to blbý no, prostě člověk jakoby se do nějaký nemocnice jen tak 

hned nedostane no tak prostě, pokud nemá kontakty. 

Tazatel: No a úplně poslední otázka, byl, byla, jsou ještě nějaký témata, který bys chtěl třeba 

zmínit, který jsme neprobrali, tady za ten rozhovor? 

Respondent: Tak, já to shrnu, co jsem všecko řekl jo. Z toho snad, z toho snad si uvědomím, 

co jsem tak, o léčbě jsme se bavili, o příznacích, momentálních i původních co jsem měl 

předtím, jsme se taky bavili, o tom, jak jsem se dostal do IKEMu jsme se taky bavili, o stravě 

jsme se taky bavili, o normálním životě jsme se víceméně taky bavili, protože já jakoby nemám, 

kromě toho, co jsem teda řekl že se mi děje, si určitě nemůžu na nic stěžovat.  Takže, možná 

nějakej třeba, já nevím no, třeba bych zmínil, já nevím, že třeba moc lidí o tom neví řekněme. 

Jako já jím to neříkám některým lidem, ono ani není důvod jím to říkat, ono to není poznat, což 

občas je trošku nevýhoda, když potom třeba se mi udělá špatně a nemůžu jakoby třeba dorazit 

na nějakou akci, tak pak jakoby nevím, na co se mám vymlouvat, ale jako. Takže to jako moc 



nefiltruju do okolí a on to stejně nikdo nepozná v týhletý, v tomhletom stavu takže, nevím, 

jakože nevidím důvod o tom někomu říkat prostě, to je asi zbytečný a co jsem možná mohl ještě 

zmínit je teda, že my to máme v rodině, ne Crohna, ale nějaký autoimunitní poruchy, protože 

babička a strejda maj lupénku, to je taková ta nemoc, jak se ti dělaj různý strupy prostě na těle 

a samy od sebe, což je taky autoimunitní nemoc, chronická. Což je možná ten důvod, proč to 

mám. Druhej důvod je stres, mi bylo řečeno. A první věc, co mě napadla byla matematika 

s panem profesorem. To byl vždycky stres před každou matikou, ale.  takže určitě to reaguje na 

stres, jsem chtěl zmínit, takže když jsem jako ve stresu tak. 

Tazatel: Se to zhorší? 

Respondent: Tak, no, nebolívá mě to, ale bejvá mi třeba trochu špatně nebo tak, jako když 

jsem tak nějak jakoby pod stresem. Třeba když jdu na zkoušku a nic neumim nebo tak. Takže 

to jsou asi věci co jsme neřekli, co bych ještě dodal.  

Tazatel: Super tak já ti mockrát děkuju za rozhovor 

Respondent: Není zač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přepis rozhovoru číslo 6 s pacientem, kterému byla diagnostikována Crohnova choroba. 

Uskutečněno 26.4.2018 v Praze. 

Tazatel: Tak jo, Tak ahoj, mohla bys mi nějak říct, kdy ti byla ta choroba vlastně 

diagnostikována a popsat ten počátek tý choroby? Ve stručnosti. 

Respondent: Takže to bylo v druháku na střední, což je před třema rokama, no a ono v počátku, 

já jsem měla nejdřív se mi udělal prostě výrůstek u konečníku a já jsem, prostě to bylo takový, 

jakože nic. No a pak mě začlo prostě bolet břicho a na tamto jsem myslela, že by s tím něco 

bylo no a prostě jsem měla hrozný křeče, tak jsem šla k doktorovi a ten mi řekl, že to, že to 

bude jako ze stresu, jo že to mám stresově. Jsem mu říkala, že prostě to ne, protože do toho já 

jsem pořád jenom spala, nemohla jsem vůbec prostě jíst a do toho jsem měla problémy s tím 

konečníkem.  No naštěstí, já mám ještě revma, a ještě štítnou žlázu, takže to jsou další dvě 

autoimunitní choroby, takže mám doktora tady v Praze a ta revmatologie je spojená tady 

s gastrem, takže mě tam objednal na velký vyšetření, všechny možný. No a táhlo se to strašně 

dlouho, já jsem do toho měla problém, že jsem chodila k proktologovi, ti nevěděli, co s tím je, 

takže to se to celý vlastně nateklo v podstatě, ten hemeroid, to bylo potom úplně šíleně bolestivý 

a já jsem, jeden večer, protože v podstatě nikdo se mě na to nezeptá, tak mě nenapadlo, že to 

je s tím spojený, tak si pamatuju, že jsem jela do ostrovský nemocnice, že už to strašně bolelo 

a oni to za živa jako nařízli. No a pak to mám takový jako prostě už rozmazaný, protože ten 

mozek to jako, prostě chtěl zapomenout no a v podstatě jsem se dostala do péče tady, do na , 

ke Karlovu, nemocnice fakultní. A tam mi dělali postupně všechny vyšetření. Ale ty první 

začátky byly že prostě jsem jenom spala, zhubla jsem nějakých osmnáct kilo, protože jsem 

nejedla vůbec skoro nic. Takže to bylo takový dlouhý. 

Tazatel: A v podstatě ten prvotní příznak byl jenom ten výrůstek? 

Respondent: Jenom výrůstek no. A potom ty křeče v břiše. 

Tazatel: A na koho jses jako první obrátila, když tohle přišlo? 

Respondent: No protože, nejdřív byl ten výrůstek a ono to začlo bolet, ale stejně si pořádně 

nepamatuju, ale určitě to bylo, já jsi pamatuju, že to je takový trapný že jo, že jako člověk se o 

tom nechce mluvit, že tam něco má. Tak jsem to napsala mamce na lísteček, jako že to prostě 

bolí a že potřebuju jet do tý nemocnice, takže první byl ten hemeroid v podstatě a potom 

všechno následovalo, to že jsme šli k mýmu lékaři, kterej mě má od malička, ten obvoďák a ten 

mi řekl, že to je stresový  no a prostě než se to všechno prostě pořádně projevilo, tak bylo takový 

dlouhý no a ten proces mi byl hrozně těžkej , protože jak mám ještě od malička to revma, od 

dvou let, když se ty choroby autoimunitní navalujou ,nabalujou na toho člověka, takže já jsem 



potom měla, když jsem šla na magnetickou rezonanci a i na kolonoskopii  a na gastroskopii, 

tak já jsem měla zánět v jícnu, zánět v žaludku a čtyry záněty ve střevech.  

Tazatel: To je síla, no a kdo ti jako první diagnostikoval, že máš Crohnovu chorobu? 

Respondent: To bylo tady v tý fakultní nemocnici ke Karlovu. Po všech až, oni mi říkali, oni 

prostě nemohli říct že, přesně oni řekli, že si tam myslí, že buď to je Crohnova choroba nebo 

ještě jedna, která se s tím hodně zaměňuje…  

Tazatel: Ulcerózní kolitida.  

Respondent: Jo, tak, tak řekl, že buď to bude jedna z tady těch a že to prostě musí všechno 

nejdřív pořádně projet.  Takže po těch vyšetřeních , který teda, po nich všech mi bylo strašně 

špatně, protože já jsem měla fakt tak strašně oslabený tělo a do toho ty problémy s těma 

hemeroidama   a všechno prostě, tak to bylo fakt  strašný no.  

Tazatel: A vlastně po jaký době od těch prvních příznaků to bylo, že jses dozvěděla, teda že 

máš Crohna?  

Respondent: Dva měsíce. 

Tazatel: Dva měsíce? 

Respondent: Možná i tři. Když jsem si poprvý všimla toho výrůstku, což bylo, ono to nebylo 

nějak infikovaný nebo prostě, nic s tím nebylo, tak to jsem si říkala, že to prostě zmizí, že to, 

že to se najde i něco na internetu a v podstatě si říkáte dobrý. Takže od tý doby, kdybych jsem 

si tam měla někomu říct, že se mi udělal ten nějakej  výrůstek , tak by to bylo, dejme tomu pět 

měsíců, ale jak vlastně si to, něco se s tím stalo vlastně až po dvou měsících, takže to byly tak 

tři měsíce od tý doby, co jsem si toho začla všímat. 

Tazatel: A vlastně, ty teď docházíš k nějakýmu specialistovi na to?  

Respondent: Já teďko chodím na biologickou léčbu a mám specialistu taky v první lékařský, 

v tady fakultě Praze, mám doktora.  

Tazatel: A když jsi teda šla s těma prvotníma příznakama za tím tvým normálně jako 

ošetřujícím lékařem, tak ten ti teda řekl, že je to stresový? 

Respondent: On sám řekl, že to je stresový a že, protože já jsem hroznej stresař, tak si myslel, 

že mám prostě ze školy, jsem se hodně stresovala, prostě potřebuju mít všechno perfektní, takže 

to bylo takový vstup na prd no a jenže ještě byla výhoda, že jak mám tu nemocnou štítnou žlázu, 

tak tu zase vede Souček, doktor.  A ten řekl, hele tady ve Varech prostě vám neudělaj, nezjistí 

vám to.  To prostě, ještě s vaším jakoby, jak jsem pořád byla u těch doktorů díky ostatním 

nemocem, tak říkal, tak jestli máte v tý Praze, jeďte do Prahy, prostě na ně kašlete  a prostě 

jeďte do Prahy. Takže tady, v tom to byl takovej jakoby počátek, že jsem tam prostě přijela a 

řekla a on to hned jakoby, udělali z toho velkou věc, což bylo v podstatě jako super.    



Tazatel: A oni jako konkrétně třeba nenasadili nějakou formu léčby, jenom tě třeba jako by 

doporučili někam? 

Respondent: Ten Souček, ten z těch Varů myslíš? 

Tazatel: No ten obvodní prvotně? 

Respondent: Ne, jakože to už je dávno, ale myslím si že prostě, jo ultrazvuk, poslal mě na 

ultrazvuk na varskou polikliniku. Ten doktor mi tam udělal ten ultrazvuk, ten ultrazvuk to má 

patnáct minut a řekl, že mi absolutně nic není, byl hrozně nepříjemnej a nicméně tejden na to 

už jsem byla v tady v Praze a udělali mi ultrazvuk, kterej trval hodinu, takže taky že, úplně 

precizní prostě ultrazvuk, no a říkali že to mám zauzlovaný prostě, tejden na to, takže tam musel 

vidět a že to jsou uzly, který tam musely bejt už prostě dlouho. Což on to musel, prostě špatnej 

člověk, takže… 

Tazatel: Takže jako by první lékařský potvrzení o tý nemoci jsi dostala tady v Praze? 

Respondent: Tady v Praze. 

Tazatel: A oni potom jako nasadili, jakou formu léčby? 

Respondent: U mě to bylo komplikovanější, ale zároveň to bylo snazší pro mě dostat, porotože 

už jsem měla předtím biologickou léčbu na to revma. No a v podstatě to byl Embrel, a to jsem 

brala jednou tejdně. No a teď oni řekli, dobře máte tady zase vlastně taky autoimunitní chorobu 

a ona je léčba, která se Humira, kombinuje na jak to revma, tak i funguje na toho Crohna.  Takže 

pro mě, pro mě to bylo jakoby jednoduchý získat,  protože už jsem to měla na to revma a 

v podsatě kdyby mi to vyndali, tak ten můj organizmus by šel ihned jakože prostě do háje, 

prostě by to bylo drsný. 

Tazatel: Rozumím. A ještě se zeptám, ohledně toho úvodního lékaře tvýho, vlastně jakej  ty jsi 

měla s ním vztah ještě předtím než ti diagnostikovali tu tvoji chorobu ?    

Respondent: Než mě poslal jako dál na to? 

Tazatel: Nebo jako by než si přišla s tím výrůstkem k němu. 

Respondent: Jo, no ten doktor, jako skvělej , on od malička vlastně on byl takovej, jakože 

docela jakože i  přátelskej , takový jako spojení no prostě , ale tady to je hrozně těžký odhalit  

prostě tu nemoc, on udělal dobrej krok, že mi udělal na ten ultrazvuk, ale žejo, když  se tam nic 

neukáže, tak kam postupovat, ale on vždycky, když jsem byla malá, mě jak to začalo od 

malička, tak jezdil k nám i dmů, jako že to řešil a hodně konzultoval, co se týkalo třeba 

očkování, protože já nemůžu mít strašně moc očkování , takže to taky od malička konzultoval, 

opravdu, jakože to byl, cejtila jsem se v pohodě. Jak jsem od malička u doktorů, tak prostě 

nevím. Je to takový že, s ním to byl dobrej vztah, jsem mu věřila.  



Tazatel: Mě právě jako by zajímalo, jaký ty jsi měla očekávání s tím, že sis, s jako, s tím 

k němu šla a on k tomu přistoupil potom? 

Respondent: No, já jsem vůbec nevěděla, co se bude dít žejo, já jsem si prostě myslela, tak to 

je jenom prostě nějaký, mi daj na to nějaký třeba mazání nebo tak, a hlavně jsem šla s tím, 

s těma bolestma břicha, protože tamto bylo pořád takový vedlejší. No a jako tam není takovej 

ten vztah, kterej by byl, to bylo takový to klasická návštěva doktora, ale takovej ten 

přehup  očekávání něco od doktora bylo až tady v tý Praze. Což a ještě, když mi teda, když 

jsem teda  jela na  pohotovost do toho Ostrova, tak tam  asi jako vztah pacient, doktor, to bylo 

asi takový nejvíc pro mě jako  v tý chorobě důležitý , kvůli tomu, že jsem měla problém právě 

s tím konečníkem. Protože to je jakoby intimní část žejo, těla strašně. A já jsem ještě taková 

strašně stydlivá v tomhletom. Takže,  jako dovolit, když jsem tam jela s tou bolestí a on prostě 

úplně jakoby odbyl nějakej, protože to bylo asi ve čtyři ráno žejo, ti doktoři prostě jsou takový 

nepříjemný, tak absolutně v podstatě odbyl, takový  to nějaký s tím pacientem se pořádně 

zeptat, všechno to šlo v podstatě přes sestru. On vůbec do mě neměl řezat, on si mě, já jsem to 

v tý době nevěděla, ale on tím, že já vlastně mám tyhle   autoimunní chorobu, tak do mě se 

nemůže jen tak prostě jít na operaci to, protože se to tělo jako hojí dlouho, že si to hlavně měl 

všechno zjistit, ale on to jenom zamrazil a rovnou do toho řízl a prostě strašně moc krve.  No a 

pak, když jsem přijela do Prahy, tak to bylo porpvý, ještě jsem předtím  byla teda v Ostrově u 

proktologa, ten se právě zabývá tím, a  ten, ten byl takovej jakože prostě, byl teda hodnej, ale 

prostě bylo to tam jak na pásu, že ty lidi tam chodili  prostě vždycky si se podíval do toho zadku 

a zase dál. Ale tady v Praze ti doktoři byli první který, oni věděli jako čím jsem si prostě prošla  

s tady tím a oni řekli, tak teď, že já jsem i sama říkala, jak to prostě pro mě bylo úplně takovej, 

takovou fóbii jsem prostě měla z toho vyšetření šílenou . Úplně jsem zcela úplně mi bušilo 

srdce, vylítl mi tep, prostě i tak. Tak oni, jak jsem říkala jako, že chci, aby mi prostě říkali, co 

budou dělat a oni opravdu řekli, tak teď budu šahat sem, sem, takhle budu tlačit, což bylo 

poprvý, co ti doktoři a tím jsem hrozně získala, jako důvěru v toho doktora, protože tady úplně 

byly, na mě šahal, úplně přesně, protože věděli, co a jak by ke mně měli postupovat, což bylo 

jako poprvý co, takhle nějakej doktor v podstatě si to jakoby dával s tím záležet dost. 

Tazatel: Tak teď vlastně, jak jsi jela sem do Prahy za těma doktorama, tak vybírala sis nějak 

nebo ti je někdo doporučil?  

Respondent: Já jsem šla, já jsem šla na pohotovost s tím, že to už bylo ohlášený telefonicky u 

pana Hobzy, Docent Hobza.  To je známej a on hned dal vědět tam, na tom příjmu jsem teda 

musela vyplňovat papíry, přesně říkat co mi teda teda je a tady to, jak se cejtím, pak mě vzali 

na lůžko a dostala jsem jednoho pana doktora, kterej, teď si jméno nevzpomínám, protože to 



bylo nějaký složitý jméno , kterej v podstatě mě dostal do tý péče a udělal takový to první, 

prvotní, že mi vysvětlil co se může dít a tak a pak, že se ukázalo, že to bude komplikovanější 

případ, tak mi dali primáře toho oddělení na to , na to gastro. Kterej se mi potom věnoval a 

kterej byl takovej hrozně prostě pozitivní, takže jsem šla asi přes prostě pět doktorů, než jsem 

se dostala k tomu, co jsem měla, teď už jsem na dospěláckým, takže mám teď zase jinýho.  Ale 

tamten byl skvělej , on to prostě dokázal jako  toho člověka  úplně uklidnit no , vyhovět mu. 

Tam nemám  žádnou jakoby výtku k těm doktorům tedy  co se, jak se jako chovali no ke mně. 

Tazatel: Byly pro tebe ty informace, který jsi dostávala od doktorů dostačující nebo jsi začala 

hledat i z jinejch zdrojů. Třeba když to vemeš z toho počátku ještě.  

Respondent: Já jsem se jako, když jsem byla menší tak já jsem se hrozně zajímala, jakože o 

lidský tělo a tak, takže jsem v podstatě mi to nějak bylo jasný, když se prostě mluvilo o 

peristaltice, tak jsem prostě věděla o co se jako jedná a ti doktoři semnou i rádi o tom jako 

mluvili. A taky další výhodou bylo, že já jsem povolila mladým, protože fakultní nemocnice, 

tak jsem povolila mladým lékařům tam na mě se chodit jako ptát a tak. Což mi taky nejvíc 

pomohlo jako tomu porozumět a brát to s takovým tím jako nadhledem, jako bavit se o tom, a 

ne v tom jako bejt, což bylo taky dobrý a tam, tam to rozebírali hodně do detailů, že ta doktorka 

jim to všechno popisovala. 

Tazatel: A čerpala si nějak třeba i z internetu nebo nějakou literaturu. 

Respondent: Samozřejmě, že jsem si to jako vygooglila, podívala jsem se co a jak, a to byly 

v podstatě, když to srovnám, tak to je, že to je se vším, to je prostě tak individuální u každýho 

ta nemoc je prostě úplně jinačí. Takže, jako příznaky jo, sedělo to, tam píšou bolest břicha, 

ztráta váhy, ale to může bejt tolik věcí žejo a, nevím, jako ten internet mi nepomohl, já tomu, 

jakože v tady tom, co se píše o těch nemocích, jako každej se podle mě na to kouká, ale spíš, 

jak to říct. 

Tazatel: No a jak si k těm informacím přistupovala? 

Respondent: Vůbec jsem je úplně, určitě jako zůstanou někde v hlavě, ale vůbec, protože ten 

můj případ, cokoliv jsem tam četla, tak nebylo tak hrozný jakoby, jak to, co jsem prožívala, 

protože já jsem v podstatě měsíc si nemohla dojít na záchod kvůli tomu konečníku tak ani jak 

jsem nejedla, jen ze mě tekla krev pořád. Takže to tam vůbec skoro nikdo nepopisoval, takže 

jakoby zůstaly tam ty informace, jakože jsem, to nebylo takový to jak hrozný to může bejt a že 

já to budu mít v podvědomí a budu si říkat, ježíš to bude horší a horší a spíš to bylo takový jako, 

prostě nějaký informace o tom v hlavě, ale spíš s těma doktorama jsem o tom mluvila prostě, 

než , než že bych se z internetu brala nějaký prostě důležitý informace.    



Tazatel: A takhle obecně, když jsi tam třeba koukala, řekla bys, že to, co ti sdělili doktoři mělo 

nějak jakoby podobnou povahu s tím co ses dočetla na tom internetu?  

Respondent: Tak určitě, že se to v takový tý hlavní konstrukci tý informace určitě bylo stejný 

v podstatě, ale ti doktoři byli prostě specifický jako vůči mně, oni dokázali přesně mi určit co 

třeba dělat s tou váhou, s energií prostě, kde to přesně mám, tak, já bych to prostě nesrovnávala 

no, a tak to že bych, takhle, já jsem si to třeba přečetla dvakrát, a pak v podstatě jsem to jednou 

četla na internetu s tím vlastně s tím, ale potom už skoro vůbec. To jsem si to snad jednou 

přečetla a srovnat to, tak určitě jako s těma doktorama než, protože to bylo vlastně jakoby, ten 

doktor byl první člověk, kterej mně fakt pomohl.  

Tazatel: A stalo se někdy třeba, že bys našla, z nějakejch jinejch zdrojů informace, o kterých 

jsi nevěděla do tý doby a pak jsi to konzultovala třeba s lékařem nějak? 

Respondent: On hodně taťka se o to, jakože zajímá, co se, co se týkalo třeba stravy, tak tam 

bylo, co pomáhá, ale to je takový, jakože navazování na to, co třeba jíst, jak jako, nějakej životní 

styl.  Ale což oni mě, oni mě vlastně,  já jsem měla svojí nutriční asistentku nebo jak bych to 

nazvala, která mi vlastně, já jsem měla tu bezezbytkovou dietu hrozně dlouho  a s ní jsem taky 

diskutovala co a jak prostě dělat.  No ale žeby jakobych se někdy dozvěděla  co oni mi neřekli 

to vůbec jako, ty od nich ty zprávy , tam jsem si všechno zjistila , všechny ty zprávy co napsali 

, to prostě byly dlouhý pět A-čtyřek z obou stran prostě zprávy kde bych, kde jsem našla jako 

co mě napadlo, tak tam byla odpověď.  Nebo jsem se prostě zeptala, ne že bych to jako googlila.  

Tazatel: Takže ta informovanost byla dostatečná? 

Respondent: Ta byla nadměrná, jako, to ani nešlo pořádně vstřebat, protože tam pořád chodili 

a.  

Tazatel: Takže se nedá říct, že v tvým případě by třeba média nebo nějaký jiný zdroje, 

informace ovlivnily tvůj vztah s lékařem? 

Respondent: Ne. 

Tazatel: A umíš si to představit tu situaci, že by mohla nastat? Jako třeba hypoteticky, ne jako 

v tvým případě, ale obecně. 

Respondent: A jak to teď konkrétně myslíš? 

Tazatel: Že se třeba pacient dozví jiný informace z internetu a pak jako dojde do nějakýho 

konfliktu třeba s lékařem kvůli tomu. 

Respondent: Tak to u mýho případu to si nedokážu představit vůbec. Já když bych měla 

nějakej vážnej, já bych, že jo já jsem z Varů, takže v podstatě asi bych tam šla jako k doktorovi 

, ale já to nechci shazovat, ale prostě já tám ty doktoři, já jím nevěřim.  Takže já kdybych, 

kdybych tam šla a řekla bych si to je divný , tak bych v podstatě tady mohla jít do tý Prahy a 



oni, oni tady o mě hrozně pečujou, takže já vždycky mě přepošlou do toho nejlepšího jako 

centra a tam mi udělaj třeba úplnej rozbor krve a všechno mi v podstatě vysvětlí, takže já si 

myslím ,že by to jako nenastalo. Jedině v tom případě, že by mi to nesedělo, co se týče u těch 

prostě doktorů , který jsou takový , že ani se pořádně nezeptaj a co se děje.     

Tazatel: Jasně, teď trošku z jinýho soudku, jseš nějakou členkou nějaký skupiny na sociálních 

sítích nebo tak? 

Respondent: Co se týče toho Crohna? 

Tazatel: No. 

Respondent: Nejsem. 

Tazatel: Nejsi a ani jsi nějak nepřispívala do nějakých diskuzních fór nebo něco takovýho? 

Respondent: Ne vůbec, akorát jsem členem toho výzkumu tý biologický léčby, takže vyplňuju 

takový to co se mnou dělá ta biologická léčba, ale jakože bych byla někde takhle na nějaký síti, 

nějaký diskuzi, vůbec. 

Tazatel: A jseš třeba v kontaktu s nějakýma jinejma pacientama, co maj Crohnovu chorobu? 

Sdílíte nějak svoje zkušenosti, poznatky nový ? 

Respondent: Jako potkám občas prostě někoho, že si to prohodíme, ale co jsem se vždycky 

dozvěděla, tak většina, ono je to takový jako divný, jako pro mě je to třeba nepříjemný se s nima 

vidět, protože většina nemá biologickou, já jsem ji dostala hned v podstatě a jako říkaj a oni: ty 

jo, teď mám jsem na kortikoidech, vidět, jak prostě jim narostly tváře, maj úplně zničenou pleť, 

říkaj mi, že jdou na zkracování střev a já jim můžu říkat no jako, a co ty? A já bych řekla,  já 

mám já jsem jakoby úplně v pohodě, teď byla jsem na vyšetření a mám střeva jako zdravej 

člověk. A tohle jim prostě říkat, to, to asi ne, jako že bych se nějak sdílela. Jako ráda poradím, 

takhle mi volal pár kamarádů, co měli třeba někoho, co jsem jedla v průběhu toho nebo i za 

kým jsem byla, takže jsem doporučila kontakty, ale to je spíš, kdyby to někdo ode mě vyžádal, 

ne že já bych přímo prostě někam psala nebo. 

Tazatel: No a jak bys vlastně popsala účinky tý biologický léčby, jako v závislosti na tuhle 

chorobu? 

Respondent: Já myslím, že to funguje skvěle. Já to mám jednou teda za čtrnáct dní, chodím si 

pro to do tý nemocnice, první lékařský fakulty. A je to úplně skvělý, oni teďkon změnili sérum 

tý léčby, ono to předtím ze začátku jako i bolelo tam ta, já si to sama píchám ta, tu vlastně to, 

co když proniká ta látka. 

Tazatel: Máš to v takovejch těch perech? 

Respondent: Ne, měla jsem to jednou v tom peru, ale ono je to takový, že pořád mi to nějak 

nikdy nesedí, takže mám injekční stříkačku, která už je teda připravená s tou dávkou. Oni ji 



teďko změnili na to sérum, takže předtím to pálilo, bylo to takový jako nepříjemný a teď je to 

úplně v pohodě teď  prostě. Občas mám modřinu, ale já jsem, prostě ještě předtím žejo jsem si 

píchala, když jsem měla na to revma, tak jsem taky si píchaly ty, takže jsem na to zvyklá a 

funguje to skvěle, akorát jsou tam jenom třeba vedlejší účinky, že střelim do nohy a druhej den 

už prostě hrozně rychle mi rostou ty chloupky no. Jako můžou tam být výkyvy nálad, jenže u 

mě to je takový, že se neví, protože třeba ta štítná žláza do toho je a prostě ty další věci no. 

Tazatel: Přišla jsi nějakým způsobem do kontaktu s pacientskou organizací nějakou 

jakoukoliv? 

Respondent: Ne, jako, myslím si že ne. 

Tazatel: A slyšela jsi o tom třeba někdy, o tom že tady jsou nějaký pacientský organizace pro 

lidi s Crohnovou chorobou. 

Respondent: Myslím, že se o tom zmiňovali ti doktoři  a taky mi to tam někdo byl říct na tom 

pokoji, tam se pořád opravdu střídali lidi s různejma informacema , ale já bych asi o tom, bylo 

by to asi zajímavý, ale že bych potřebovala nějakou podporu , mě to by spíš jako utápělo víc, 

že by to spíš jakoby já na to vůbec nemyslím, já si připadám jak zdravej prostě člověk, občas 

mám nějakej problém  a to, ale asi by mě to spíš jako víc utápělo, než že by mi to nějak 

pomáhalo , jakoby bylo by super jako těm lidem pomáhat, ale prostě já když si fakt kdyby se 

mi někdo  ozval, prostě napsal ,tak já mu ráda prostě pomůžu, ale takhle že bych, tak to asi ne.   

Tazatel: Teď bych ti položil takovou spíš hypotetickou otázku, kdybys ses, kdybys dostala 

jinou diagnózu třeba od doktora, dočetla by sis jinou diagnózu z internetu a třeba nějakej tvůj 

kamarád nebo jinej pacient by ti řekl jinou diagnózu, jak přistupovat k něčemu, tak podle čeho 

by ses rozhodovala? 

Respondent: Já bych, já bych u toho, asi u toho doktora, protože jestli by mi řekl, mohl něco 

podložit, udělal celkový vyšetření, tak bych věřila němu, jako testy. Kdybych, ve svým okolí si 

přečetla něco na internetu nějaký přesný informace, který by mi neseděly, tak bych se zeptala 

toho doktora, zeptala bych se ho, Ať mi to ukáže.  Já se jich jako nebojím prostě zeptat, protože 

jak to mám fakt od malička od těch dvou let, tak já prostě ty doktory mám takový, jakože fakt 

s nima se snažím, říkám jim prostě všechno, ukažte mi to, udělejte mi prostě co jde, protože 

vím, že nelžou a takže bych chtěla, aby to bylo v podstatě daný na tý jejích lékařský. Takže 

bych to nechala asi na tom doktorovi určitě, kdyby mě prostě nějaký podklady ukázal mi, je to 

na vyšetření, tak bych šla za doktorem.   

Tazatel: Teď už, teď je taková věc, ty už jsi to trošku nakousla, jestli se můžu zeptat jakej je 

teda tvůj současnej zdravotní stav?  



Respondent: No tak s tím Crohnem konkrétně, takže teď nedávno jsem byla na kolonoskopii, 

endoskopii a bylo to úplně čistý, nic tam vůbec není. Dělali biopsii ,taky čistý to je. Akorát teď 

poslední, jak jsi o tom mluvil, tak na to hrozně reaguje, teď zase mi, jsem měla, z  toho 

konečníku mi tekla trochu krev. A což ono i záleží prostě na stresu a to, ale jinak jako co se 

týče tak já nevím všechno , dělám prostě všechno jako kdybych byla úplně zdravá no.  

Tazatel: Super a máš vlastně nějakýho lékaře, ke kterýmu chodíš pravidelně do poradny nebo 

ne?  

Respondent: Jo. 

Tazatel: Máš? A jak často k němu chodíš do poradny? 

Respondent: Každejch čtrnáct dní si tam jdu pro injekci a když cokoliv je, tak ta kontrola je 

jednou za dva měsíce, za tři, teď to bude jednou za půl roku, protože to je jakoby už v pohodě 

všechno. A kdyby bylo cokoliv, tak vlastně já si chodím do jeho ordinace k tý sestře si pro ty 

injekce, takže on kdykoliv, kdyby mu zavolala, tak on je tam schopnej bejt a někdy tam dokonce 

i je. 

Tazatel: Takže je to monitorovaný? 

Respondent: Je to moniotorovaný. 

Tazatel: Teď kdyby ses měla zamyslet, ses třeba zpátky, ohledně tý diagnózy něco v tom 

průběhu změnila bys něco? 

Respondent: Určitě, určitě, asi bych, asi bych nějak chtěla jako a asi bych třeba nenechala jen 

tak bejt, že mi ten doktor v tý varský nemocnici udělal to sono a nic, vlastně na to nereagoval, 

že to přečetl špatně.  Já bych prostě, asi bych dneska zpětně bych to asi řešila, že bych klidně 

podala na něj nějakou stížnost, protože třeba kolika lidem to takhle špatně udělal a kolik vlastně, 

tak to bych asi změnila. Pak bych změnila, že bych si dřív začala řešit ten výrůstek určitě a taky 

já jsem šla na magnetickou rezonanci během toho vyšetření a vlastně předtím se musí vypít 

roztok, kde, kde vlastně je nějaká látka, která to potom žejo – svítící, ale já jsem měla alergii 

na ten roztok, ale nikdo to nevěděl ani já. Takže já potom co jsem měla tu magnetickou 

rezonanci, tak moje tělo úplně, úplně prostě dostalo šílenej šok a já jsem, to už jsem byla už na 

cestě do Varů, protože oni mě propustili, protože vlastně v pohodě vyšetření a já jsem v průběhu 

tý cesty jenom zvracela, měla jsem čtyřicítku, doma jsem měla halucinace a pak jsem proseděla 

na záchodě a ze mě tekla krev odevšud. Já jsem čůrala krev prostě, teď v podstatě z toho 

konečníku tekla jenom krev, z nosu mi tekla krev, zvracela jsem krev, prostě tělo šlo do šoku, 

úplně absolutního. No a to jsme zavolali hned do Prahy  a v podstatě okamžitě jsme tam jeli , 

takže zase zpátky. Takže to bych změnila, že bych jim řekla, bacha můžu mít, ještě mě nechte 

tady v nemocnici a jinak asi tak nějak asi nic vůbec. 



Tazatel: No teďka už se pomalu chýlíme ke konci, já bych se zeptal na poslední věc jestli je 

ještě něco, co by, co jsme tady nezmínili, nějaký téma, který jsme neprobrali a třeba bys ho ráda 

zmínila nebo, ti přijde, že by bylo dobrý aby zaznělo? 

Respondent: Přemejšlím, jo, že v podstatě co taky, co myslím, že by mohlo bejt víc a asi takhle 

se řeší v tom kontextu jako  psychika těch pacientů, protože vlastně to ve spojení s těma 

hemoroidama, tak to bylo na psychiku jakože hodně silný a že je to takový, že ten člověk se 

pak sám sobě nelíbí a to a já jsem až potom co jsem si tím  prošla tak jsem začala navštěvovat 

psycholožky, která vlastně starost měla, ale proč jakoby v průběhu toho,  oni ti doktoři ne že 

by jako opomíjeli prostě,ale že dostat se k tomu pacientovi prostě aby on sám řekl, že se prostě 

cítí  jakože  prostě na dně.  Jenže moje chyba taky byla že, já jsem taková že když mi prostě 

něco je, tak to, to bylo v těch nemocnicích vždycky, tak já jsem jakoby, měla takovou jako 

pořád pozitivní svou energii, že jsem tam byla hospitalizovaná asi půl roku. Neustále tam 

zpátky, tam zpátky. Tak jsem vždycky jako srandičky dělala a mluvila o tom jako kdyby to 

něco, prostě jsem to nechtěla jako předávat prostě jakoby, aby to tam nemělo, ale to by, to by 

asi měl vědět jako nevim, prostě nějak si uvědomit i tu psychologickou stránku toho člověka 

no. Protože v podstatě já jsem rok úplně života tak jako odhodila, já jsem prostě jenom spala 

v nemocnici prostě a nic jsem nedělala, pak, jo, a ještě taky další věc s tou chorobou. Proč 

jakoby člověk, když to má, když se mu to rozjelo, tak to potřebuje, je to část že jo, on pořád 

spí, on má neustavičný prostě, teď mu je špatně jako konstatně, tak to bylo taky ze školy. Já 

jsem měla individuál. A to se nechce ve škole vám říkat, jakože prostě co máte za problém žejo 

to je taky. Protože takový intimní téma nebo kdyby se vás ptali a to jsou přesně takový ty 

otázky, teď mě už o tom nevadí se jako se bavit , ale mě bylo šestnáct žejo, kdo by se o tom 

chtěl jako pořádně bavit, no takže v tý třídě se začaly vymýšlet teorie, já jsem potom, jako 

prostě já jsem tam vždycky přišla jednou za měsíc, napsala si testy a zase jsem byla doma ležet, 

nebo jsem byla v nemocnici, no a v podstatě všichni ti , všichni ti učitelé mě teda podpořili 

neuvěřitelně, ale ti spolužáci úplně takový závistiví v tomhletom , no ale , ale já jsem potom 

teda , jak jsem potom ještě měla tu psycholožku tak ona mi říkala ať jako chodím ven prostě , 

aspoň na procházku, pak oni když mě viděli žejo , tak absolutně si to spojovali, tak možná , 

možná by to chtělo  s touhle, s takovýma prostě nemocema nějak prostě aby se o tomhle nějak  

prostě jako víc vědělo no , protože a nebylo to takový jakoby mi to přijde takový tabuizovaný 

tady ty nemoci prostě všechny takový co se týkaj žejo prostě těch třeba trávicích traktů, 

močovejch cest, pohlavního ústrojí. Tak to je takový jako vždycky se o tom nikdo nechce bavit 

v podstatě. A teď jak vidím tak to má hrozně moc lidí kolem mě a přijde mi to taková nemoc 

strašně spojená psychicky a fyzicky no. Takže možná to ještě jako změnit no a nevím, jako já 



ten vztah s doktorem mám skvělej i teďkon toho novýho co mám, toho dospělýho, na tom 

dospělým oddělení, tak je úplně, ten byl nadšenej úplně jo, když viděl tu, všichny ty 

kolonoskopii, endoskopii, tak mi říkal že je nadšenej, že to nemůže bejt lepší a že opravdu.  

Smál se, byl úplně, protože teď tam je vidět že on si tam ty pacienty opravdu jako prostě hýčkal 

no, takže já jsem měla výhodu toho, že jsem v podstatě měla to revma a měla jsem ten přístup 

do Prahy, protože nevím, jak bych skončila teďkon, jak bych jinak vypadala. 

Tazatel: Tak jo, tak já ti mockrát děkuju za rozhovor. 

Respondent: Není zač, bylo to fajn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přepis rozhovoru č. 7 s předsedkyní pacientské organizace  

 

Uskutečněno v pátek 2.3.2018 v Praze. 

 Tazatel: Takže dobrý den, vy jste vlastně předsedkyní pacientské a já bych se chtěl zeptat, 

jestli byste mohla ve stručnosti nějakými svými slovy představit Vaší organizaci, čím se 

zabýváte. 

Respondent: Tak hlavním posláním naší pacientské organizace je podpora a pomoc pacientů 

s idiopatickými střevními záněty a jejich rodinným příslušníkům v jejich nelehké životní 

situaci, aby se vlastně dokázali smířit s tou nemocí, abychom jim mohli kdykoli pomoci, když 

potřebují nějakou prostě radu, pomoc, podporu, mohli se setkávat se stejně nemocnými pacienty 

a zároveň se dostat k přednáškám a materiálům od odborníků, kteří se idiopatickými střevními 

problémy zabývají.  

Tazatel: A můžu se zeptat, jak jste se vlastně dostala k vaší roli? 

Respondent: Já jsem především pacient a protože jsem pacientkou pana profesora Lukáše a 

studovala jsem Ústav informačních studií a knihovnictví, tak jsme se potom v rámci ambulancí 

bavili o nějakých jako materiálech, které jsem potom sháněla a tak a poté jsem pro něj začala 

pracovat jako asistentka a začala jsem se potkávat se stejně nemocnými pacienty a z  toho se 

nám nabízelo to, že jsme založili tu pacientskou organizaci, takže je přímo založená pacienty a 

z toho vlastně plyne i to gro toho všeho, že pacienti sami sobě chtějí nějak pomáhat a znají 

svoje potřeby a znají kam by to mělo směřovat, tak to je taková naše devize, kdyžto, kdyby to 

založil někdo, kdo s tím nemá nic společného, tak by to bylo asi o něčem jiném.  

Tazatel: Mohla byste nějakým způsobem zmínit největší úspěchy nebo milníky Vaší 

organizace? 

Respondent: Tak hlavním úspěchem je, že vůbec trvá ta činnost, která je dobrovolnická 10 let, 

že pacienti si nás už vlastně umí najít sami, vyhledávají si nás sami, díky tomu, že máme teda 

i dopad na nějaká média a nějak jsme se naučili v tom chodit. Důležitým milníkem je, že jsme 

i součástí od roku 2011 Evropské federace pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu, což 

může být pouze jedna pacientská organizace za stát, když jako teda jinou v Čechách. Aspoň o 

ní nevím, byly tu nějaké pokusy, někdo tu dělat nějakou jinou tu. A důležité je, že jsme nějakým 

způsobem celostátní organizace, že máme pacienty z celé republiky, jezdí na naše akce, 

snažíme se je informovat, snažíme se dělat informace v Plzni, v Praze, V Českých 

Budějovicích, v Hradci Králové a v Ostravě no... a v Brně, v Brně jsem zapomněla. No a jako 

ta činnost se nějak rozrůstá, důležité hlavně je, že jsou to dobrovolníci z řad těch pacientů, kteří 

tu činnost vyvíjejí sami. 



Tazatel: Takže nějaké vize do budoucna, určitě pokračovat a rozšiřovat? 

Respondent: Vize do budoucna je nějakým způsobem udržet tu naší stávající docela dobrou, 

teda myslím docela dobré jméno naší pacientské organizace, protože jsme také členy Asociace 

veřejně prospěšných organizací a členy Národní rady zdravotně postižených a i to, že vlastně 

spolupracujeme s ostatními pacientskými organizacemi, jsme členy pacientské rady při 

ministerstvu zdravotnictví, což se také ne všechny pacientské organizace staly, tak se snažíme 

hlavně o tu spolupráci mezi pacienty a lékaři, zdravotními sestřičkami, abychom mohli nějakým 

způsobem k pacientům dostávat kvalitní informace, ne jenom to, co si přečtou vlastně 

z internetu nebo tak, no a ty další projekty se samozřejmě nabízí, ale ta edukace je to 

nejdůležitější a zároveň se snažíme – máme dvě základní akce, jedna je ta osvětová. Je to 

Světový den, kde široké veřejnosti ukazujeme, že jsou nějaké idiopatické střevní záněty, co to 

znamená, že jsou pacienti invalidizovaní a jak jim mohou pomoci a to je díky těm naším 

hlavním projektům WC karta a WC kompas a na druhou stanu je ta edukace, která probíhá po 

dobu celého roku, pacienti chodí na semináře a potom na našich webových stránkách 

nahráváme třeba tu stěžejní akci Svatováclavskou IBD konferenci, která je vlastně v září, 

každoročně a pacienti si tam můžou zhlédnout nebo vlastně vydáváme ty naše brožurky no. 

Tazatel: Dobře, k těm médiím a ostatním organizacím se ještě dostaneme a když se ještě 

zamyslíte nad nějakými debatami, které se uskutečňují v rámci vaší organizace uvnitř, tak při 

čem probíhají ty největší debaty, případně nějaké konflikty, koncensy… 

Respondent: Konflikty, tak jako konflikty u nás zas tak neprobíhají. Vždycky se teda snažíme 

vyslyšet ty pacienty třeba na facebooku nebo, když odpovídají na náš newsletter, co chtějí 

vlastně slyšet, jaký témata a přednášky a.… nevím, o nějakých úplných konfliktech jako nevím. 

My se střetáváme samozřejmě už v rámci té pacientské organizace, my jsme trošku jinačí oproti 

těm, kteří už jsou starší, tak u nás je ta komunikace s pacienty vedena hlavně těma novýma 

médiama, buď teda internet, že se dívají na web nebo že sledují facebook, že jim obesíláme 

newsletter, takže vlastně 90% pacientů nebo 95% pacientů má prostě mail a komunikujeme 

s nimi především takhle tou elektronickou formou a protože samozřejmě já už jsem taky starší, 

takže ta nová generace, která nastupuje, těch dobrovolníků, tak já třeba facebook nemám, takže 

konflikty jsou třeba v tomhle, že nejsem úplně schopna celou tu techniku pojmout, nicméně oni 

se toho chopili se ctí a kolegyně nebo vyhráli nejlepší facebook pacientské organizace zaměřené 

na IBD jako v Evropě a zároveň kolegyně Lucie Laštíková je teď předsedkyní té mladé EFKY, 

vlastně celoevropské organizace teda do 30-ti let, takže ona taky bude muset být za chvilku 

vyloučena kvůli věku, ale jako konflikty jako, že takhle neumím pak ty Google dokumenty tak 

úplně, jak bych měla nebo tak. Tak to určitě, tam ty konflikty nějakým způsobem vznikají, ale 



snažíme se učit, měli jsme i Google školení a tak a nevím no, o nějakých větších konfliktech 

nevím. 

Tazatel: Takže problémy spíše technologičtějšího rázu. 

Respondent: Jasně no. 

Tazatel: Dobře, tak co se týče těch organizací, tak bych se chtěl zeptat, jestli vy spolupracujete 

s nějakými jinými pacientskými organizacemi? 

Respondent: No já jsem vlastně chodila na akademii pacientských organizací, kde jsme se 

seznámili se spoustou pacientských organizací a vlastně vyústěním toho byla ta užší spolupráce, 

potom probíhá, známe se napříč, kolega nás potom reprezentuje nás v rámci té Rady 

pacientských organizací při Ministerstvu zdravotnictví, takže se známe. Snažíme se, aby ta naše 

témata byla slyšet, což ta hlavní témata jsou ta nákladná péče pro pacienty a jejich dostupnost 

a ty nové inovativní léky, abychom se k nim dostali vlastně co nejdříve, protože u nás ani tak 

nenarážíme jakoby na to, že bychom je měli nedostupný, že nám je pojišťovna neuhradí, ale to 

strašně dlouho tvá, než dojde k té úhradě, jako takové. A pak ty restrikce v rámci těch budgetů 

na zdravotnická zařízení. No a co se týče komunikace, tak je nejužší mezi pacientskými 

organizacemi, a to sdružení nebo Společnosti pro bezlepkovou dietu a českým ILCEM, kteří 

sdružují stomiky a my vlastně sdílíme společně i kancelář, takže všichni tři jsme takové centrum 

pro střeva nebo jak to říct, prostě tak nějak dohromady. A je to prospěšné teda v tom, že 

vzájemně tedy sdílíme ty náklady a zadruhé důležité je, že vlastně máme možnost si pomáhat 

v rámci třeba projektů nebo třeba teď, když na nás dopadá GDPR, tak se informujeme navzájem 

a snažíme se to nějakým způsobem vyřešit dohromady a pomoct si. 

Tazatel: Jste tedy aktivní v kontaktu. 

Respondent: Jo, protože se potkáváme v rámci té kanceláře, a tak no. 

Tazatel: Dobře, a ještě bych se chtěl zeptat v tomhle směru, jestli máte nějaké zahraniční 

zkušenosti, jestli se nějak inspirujete zahraničím nebo vlastně spolupracujete se zahraničím.  

Respondent: No vlastně díky té Evropské federaci pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu, 

ty nás nějakým způsobem informují, máme tam národní reprezentanty, teď v květnu je tam zase 

další valná hromada, jako každoročně a hlavní inspirací, kterou jsme u nich měli je ten projekt 

WC karta a WC kompas, který jsme vlastně přejali a musím říct, že u nás funguje tedy dobře, 

když porovnám s ostatními státy, ale je to asi i z toho důvodu, že v Čechách je taková nedůvěra 

vůči všemu, takže my jsme museli pojat ten projekt tak jako velikánštěji, protože ty kartičky 

jsou plastové, mají ochranné prvky a tak různě, není tam jméno pacienta a tak, takže informovali 

jsme i tu širokou veřejnost, v ruku v ruce s tím jde ten projekt WC kompas, který je udělán na 

otevřených datech, takže my se snažíme širokou veřejnost edukovat tím, že pacientům pomůže, 



že bude přidávat ty toalety, ale zároveň tím může pomoci sama sobě, protože to může využít 

kdokoli a jenom my, jako pacientská organizace na to sháníme peníze a podporujeme to, aby 

ten projekt fungoval jo. Ale je to vlastně pro všechny.  

Tazatel: Rozumím, já vlastně když jsem vyhledával takhle nějaké pacientské organizace, tak 

vy jste byly hned na prvním místě, to je jasné, ale také se mi tam podařilo najít nějakou 

organizaci CROCUS, která už zřejmě asi nefunguje nebo funguje? 

Respondent: Ne, ne. To byla nějaká iniciativa nějakého pana doktora z Budějovic, myslím... 

Nebo CROCUS, počkejte to je ta paní z těch Mariánských Lázní možná, ona se taky snažila. 

Ne, to byl CROCODILE, to byl CROCODILE a ten se zrušil, to byl nějakej doktor Petr a to 

ještě než my jsme vznikli, tak ta organizace už jako nefungovala, no a ta paní, ten CROCUS, 

ta si založila pár seminářů, my jsme chtěli aby, protože ona se specializovala, protože měla 

nemocného syna, aby to dělala pod námi, pod naší hlavičkou, ale ona chtěla být předsedkyně, 

chtěla si to vést nějak sama, tak prostě nechtěla být pod námi, takže to my samozřejmě 

nemůžeme nikomu zakázat, nic takového. Ty iniciativy vznikají samozřejmě v rámci nemocnic 

a my jsme rádi za jakoukoliv aktivitu, kterou potom propagujeme v rámci našich stránek, ať ji 

třeba neorganizujeme, když je to v té nemocnici, tak si to dělají oni sami, ale prostě třeba můžu 

se registrovat přes náš web nebo nějak jim pomůžem, protože nebo na to je podpoříme když 

nějaký pacienti si chtějí udělat nějaké setkání v rámci třeba Ostravy teď bude, tak jim to 

finančně podpoříme, ale prostě není to... tady kolega to třeba dělá pod naší hlavičkou, ale, když 

vznikne něco jinýho, tak určitě jsme rádi za každou iniciativu, protože to je ten náš cíl a ta naše 

vize jo, my to nijak neomezujeme, ale to, že si paní založí nějaké svoje občanské sdružení my 

už neovlivníme, ale to bylo nějak lokálně, nevím jestli ještě pokračují nebo ne, myslím si, že 

ne. 

Tazatel: Podle těch stránek už ne, no. 

Respondent: Mně spíš přijde, že je to tříštění těch sil, vlastně když tady existuje nějakej ten 

web a každej tady má nějakou činnost, tak je to fajn ale nejsem někdo, kdo by to mohl 

nakazovat. Buď je to baví nebo ne a nebo, když teda chtějí být předseda tak jako. Já se toho 

chci pořád vzdát a nějak se mi to nedaří.  

Tazatel: Dobře, vy jste vlastně zmínila, že vlastně spolupracujete s lékaři nebo, že se objevují 

lékaři ve vaší organizaci. 

Respondent: Jo, tak na tom je to hlavně založený, že my jsme, díky tomu, že jsem tu 

v každodenním kontaktu s lékaři, tak mám možnost teda nějakým způsobem účastnit se 

pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty, kdy informujeme o naší činnosti. Lékaři s námi 

vlastně píší ty brožurky. Vystupují na seminářích, na konferencích, pomáhají nám dávat věci 



na web, máme poradnu pro pacienty a tak, takže ta spolupráce je velice úzká jo, že vlastně díky 

tomu to sdružení a teď i spolek vlastně nově je prostě funkční a může mít teda tu edukaci tak 

velkou, jak má no. 

Tazatel: Hm, a kdybych se zeptal na nějakou hranici, do jaký vy jste jako schopný zajít a do 

jaké to případně náleží jenom lékařům nebo, jestli mi rozumíte? 

Respondent: Jako, co se týče rad nebo co myslíte? 

Tazatel: Ne, co se týče spolupráce s těma lékařema, do jaké míry je to jejich kompetence a do 

jaké míry je to vaše kompetence? 

Respondent: No jako kompetence a kompetence jako my nejsme lékaři, my jsme pacientská 

organizace, takže na všechnu edukaci spolupracujeme s lékaři, nám radí lékaři a když se pacient 

samozřejmě potřebuje povídat s pacientem, tak ví , že to není a chce vědět váš názor, co vám 

pomohlo, protože bohužel tyto nemoci jsou léčitelné, ale nejsou vyléčitelné, ta Crohnova 

choroba a ulcerózní kolitida, na tom je to celý založený. Takže my neznáme lék, ani neznají ho 

lékaři, kterej by byl ten pravej, na každýho působí něco jiného a jak je škála toho onemocnění 

různá, každý se projevuje třeba podle toho postižení, jak je ten část trávicího traktu to zasáhne, 

tak jestli pacient je v remisi nebo je, má teď tu aktuální ataku, tak vás různě to sdružení 

potřebuje, takže my rady, co se týče medicínské přenecháváme naprosto lékařům a my jsme tu 

samozřejmě pro ty pacienty v tom, že cítí tu sounáležitost, tu podporu té pacientské organizace, 

že pořádáme ty neformální akce, kde oni si potřebují popovídat se stejně nemocnými lidmi a tu 

edukaci na těch akcích zajišťují lékaři, jo vlastně i poradna přes web jsou lékaři. A brožurky 

garantované lékaři, jo. 

Tazatel: A kdybyste měla vy měla ohodnotit nějakým způsobem informovanost lékařů 

v Čechách o Crohnově chorobě jako takové? 

Respondent: No tak zajišťuje to také vlastně pan profesor Lukáš a IBD pracovní skupina 

lékařů, která vlastně edukaci dělá pravidelně, tak je vlastně, jsou koreference pravidelné nebo 

semináře, tady jeden z nich zrovna probíhá, takže i na celostátních konferencích probíhá 

edukace, takže si myslím, že je velmi dobrá. Lékaři tedy mají povědomí, ale samozřejmě 

dochází k a my to vidíme vlastně dnes a denně, že přichází pacienti, kteří jsou špatně léčeni 

nebo dokážou to jako odhadnout, není to úplně tak jak by to mělo být nebo jsou špatně 

informovaní, třeba pacientky, že jo, berou imorana, bohužel na příbalovém letáku to je, protože 

to je X let starý, že pacientky nesmí být těhotné, že jsou tam kontraindikace, tak jim třeba lékař 

doporučí potrat, už jsme se s tím setkali, ale prostě my se snažíme o to, aby ty pacienti byli 

edukovaní a je to vlastně i v těch brožurkách no. Takže je to všechno volba od toho pacienta, 

že se nespokojí s tím názorem, který dostane v té bazální gastroentologické poradně, protože ty 



lékaři se tam setkají s málo pacienty a my se snažíme, aby pacienti byli co nejvíce léčeni v těch 

IBD centrech, že jo, samozřejmě. Jo, protože zase tam těch pacientů potkávají víc a mají tu 

zkušenost mnohem větší. 

Tazatel: Dobře, kdybych se vás mohl zeptat na váš názor na ministerstvo zdravotnictví, vlastně 

jejich iniciativu pro pacienty s Crohnovou chorobou. 

Respondent: No tak přímo pro nás žádnou iniciativu nemají, nicméně podporují naše projekty, 

jak tu WC kartu, tak teda když jsme požádali možnost o grant, pro naši Svatováclavskou 

konferenci, ale podstatné je, že teď tedy vznikla ta rada, v které máme možnost říct ten názor, 

bohužel tam dochází k tomu, že ty názory těch pacientských organizací jsou různé a vy vždycky 

hájíte tu danou skupinu a oni samozřejmě musí vyjít z nějakého konsenzu, nicméně, co se týče 

nějaké té pružnosti, tak to je samozřejmě tristní, když se změní něco, tak úplně nevíme, jak to 

bude pokračovat, protože ten ministr, který tam teď je, ještě není odsouhlasen, tak uvidíme, jak 

se ta celá iniciativa povede dál no. Je určitě dobře, že to vzniklo, že máme možnost to říkat a 

hájit naše zájmy, ale ten dopad to nikdy nemá až takový, jaký bychom si představovali no. 

Tazatel: Jasně a vy jste tedy říkala, že fungujete 10 let jako organizace a v rámci těch 10 –ti let 

se ty vztahy, ta iniciativa spíše lepší nebo? 

Respondent: Jako lepší se hlavně to povědomí o těch pacientských organizacích a ty pacientské 

organizace získávají na nějaké moci, na nějakém postavení, protože už jsou vlastně partnerem 

jak pro ty lékaře, tak partnerem pro ty regulační orgány a díky tomu, že můžeme říct, že máme 

nějakou pacientskou organizaci a že stojí za těmi pacienty, tak se to jako zlepšuje a díky tomu, 

že můžete zavolat do médií a prostě říct, že je tu nějaký problém, tak to určitě jako je znát.  

Tazatel: To je dobře. Jste vlastně propojeni nějakým způsobem s nějakou politikou, ať už na 

lokální nebo národní úrovni? 

Respondent: No tak my jsme vystupovali v parlamentu České republiky, já jsem tam měla 

takovou přednášku, právě díky tomu tam bylo nějaké slyšení v parlamentu, ovšem nějaký dopad 

to vlastně nemělo. Nás trápí jako to, že ta úhradová vyhláška na nás pamatuje jenom okrajově, 

samozřejmě onkologická onemocnění jsou velmi vážná a ti pacienti vlastně... je za tím ta smrt 

jo, kdyžto za náma ta smrt nestojí. My můžeme zůstat na kortikoidech, jako ty pacienti takto 

být léčeni mohou, ale ta kvalita života nedosahuje toho, co bychom chtěli jo a ta proléčenost 

by mohla být mnohem větší jo, ale to je běh na dlouhou trať a změnit úhradovou vyhlášku a ty 

pravidla tam, to je dost náročný no. Takže o to se snažíme, ale bohužel ta snažení, to jsme měli 

jedno v tom parlamentu i to si myslím, že je úspěch, pak jako prostřednictvím AVP se snažíme 

občas připomínkovat nějaký zákon, ale to je než okrajově, to se týká všech neziskových 

organizací, nejsou to jen pacientské organizace no. 



Tazatel: Vy jste vlastně v úvodu zmiňovala tu otázku těch médií, že v podstatě komunikujete 

veřejně, svým způsobem. Jak jako veřejnost reaguje na tu vaši veřejnou komunikaci? 

Respondent: No tak já myslím, že reaguje velmi kladně, že se vlastně o nás čím dál víc ví a 

pacient se potom na nás obrací. Vždycky je to ve vlnách, kdy se objeví nějaký článek nebo 

hlavně v médiích, když se objevíme, tak vlastně je to znát, protože mi pacienti začnou volat, 

vlastně chtějí tu WC kartu. My jsme to rozšířili vlastně díky té mediální komunikaci na všechny 

pacienty, co mají nějaký střevní zánět jo, musejí to mít potvrzené od lékaře, nedáváme to všem, 

takže to dostávají celiáci i stomici, ne jenom teda naši pacienti s Crohnovou chorobou a 

ulcerózní kolitidou a i díky té iniciativě, kterou máme s Národní radou zdravotně postižených, 

tak naši pacienti mají výjimku a můžou dostat ještě euro klíč, ačkoliv pro nás je to... my 

nepotřebujeme bezbariérový záchod, ale často je komfortnější to, že třeba pacienti se stomií, 

což je vlastně průnik, že jo našich pacientů i stomiků, takže pacienti s ulcerózní kolitidou nebo 

Crohnovou chorobou samozřejmě může mít vývod a často se to děje. Buď je to na přechodnou 

dobu nebo je to na trvalo, tak určitě to využijí, protože ta bezbariérová toaleta má v sobě jak 

toaletu, tak umyvadlo, což je pro ně vlastně důležité no. Takže jo, pro nás to mělo dopad a má 

a média na to slyší a když můžeme být v televizi, tak je to pro nás čím dál tím účelnější a 

přínosné pro tu diagnózu pro ty pacienty a pro třeba zaměstnavatele, že vědí, co je. My jsme 

měli nějaké dotazníkové šetření, já vám můžu dát ten, poslat na mail třeba ten výsledek, když 

jsme zjišťovali, tak jsme zjistili, že třeba 20 % pacientů to tají, tu diagnózu, před svým 

zaměstnavatelem, což samozřejmě jde do určité doby, než se něco stane, ale to je právě ono, 

ten zánět může být pořád v klidu. Máte diagnostikovanou Crohnovou chorobu a jste na těch 

základních lécích jo, ale pak může přijít relaps jo, nebo nikdy nepřijde, prostě ta škála té nemoci 

je vlastně obrovská, že se nedá... je spousta pacientů, kteří jsou v invalidním důchodu, kteří 

prošli několik operací, ale samozřejmě my se dostáváme díky té biologické léčbě, která je 

nasazována dřív a dřív, že ty pacienti nedojdou až takovýho relapsu a nemusejí být operováni 

a třeba se to vlastně uchrání no. To už je vlastně medicínský hledisko. 

Tazatel: Bohužel s tím máme také osobní zkušenosti, dost velký. Že v podstatě tři čtvrtě roku 

nic a potom. 

Respondent: A vy máte Crohnovu chorobu? 

Tazatel: Ne, já ne. Moje přítelkyně. V podstatě asi 2 roky diagnostikovanou, plus, mínus a teď 

musím říct, že zhruba tři čtvrtě roku po operaci je to v pořádku všechno, ale jak říkáte, pak jsme 

vyjeli na dovolenou, že jo. 

Respondent: No on ten stres je vlastně hlavní spouštěč. 



Tazatel: Já jsem tady měl ještě dotaz na to, jak se informujete o nemocích, léčbách a 

diagnózách, na to už jste vlastně odpověděla, že vlastně spolupracujete s těmi lékaři. 

Respondent: Ano, ano. 

Tazatel: Tak bych se chtěl zeptat, vlastně, že některé pacientské organizace jsou financovány 

farmaceutickými společnosti a jak na to pohlížíte nebo, jaký je váš názor, zkušenost? 

Respondent: Jako nejsme v Německu, nebo někde. To je vlastně ta role toho Ministerstva 

zdravotnictví, že když ty pacientské organizace by měly být partnerem a oni po nás chtějí 

názory, chtějí po nás analýzy, chtějí po nás, že jo, jak by to tedy mělo být z pohledu toho 

pacienta, tak za tím tedy musí stát dobrovolnická činnost, která prostě vypadá potom tak, jak 

vypadá, prostě vy si to nemůže nějak to... Na druhou stranu oni nám tu edukaci, oni nám ty 

peníze, my nemáme garantováno, že je dostanem a ten chod té pacientské organizace by nemohl 

být jinak založen, než kdyby teda nebyla financována farmaceutickými firmami. Na druhou 

stranu farmaceutické firmy mají v sobě už kodexy, kdy nesmějí přispět třeba na nějaké akce 

nebo tak, když musí za tím stát ta pacientská organizace, třeba jo? My jsme pro ně už partnerem 

a prostředníkem pro to, aby se to už mohlo organizovat a já si myslím, že je to nějaká jejich 

občasná odpovědnost, nebo odpovědnost těch firem, protože prostě vyvíjejí ten lék, tak by se o 

něj měli starat a měli by mít dopad na to, jak je potom ten pacient na tom ve finále. Samozřejmě 

nesmíte, tam jsou restrikce, kde mi nemůžeme říct, že o těch lékách může informovat jenom 

lékař, že nesmí nikdo jiný, ale ano, jsme financováni farmaceutickými firmami a díky tomu 

můžou ty projekty vznikat a díky tomu je to tak, jak to je jo. Jinak by to prostě nebylo. Jo, 

protože v Německu máte zákon, kdy pacientská organizace dostává peníze ze státního rozpočtu, 

podle počtu členů a na Slovensku oni můžou členové vlastně dát část svého daňovýho přiznání, 

vlastně určit kam půjde a třeba na pacientskou organizaci, ale to u nás není. U nás my si musíme 

napsat o grant, ten nemáme jistotu, jestli přijde. Grant si píšete v září, v dubnu se rozhodne, 

jestli ho dostanete ale už platíte kancelář, jako my abychom mohli, ty dobrovolníci jsou do 

určité míry jo, když chcete nějaký projekt, tak ho musíte zaplatit, jo jako. Dotazníkový šetření, 

když dáte potom firmě, která pro vás bude pracovat, nebo já nevím, jsou různý. Jinak 

samozřejmě by ty věci nemohly vzniknout. 

Tazatel: V podstatě v české republice takovýmto způsobem funguje ještě Akademie pacientské 

organizace. Máte nějaké zkušenosti s tím nebo jak vnímáte jejich iniciativy? 

Respondent: Vlastně tu Akademii zastřešuje organizace AIFP a Asociace inovativního 

farmaceutického průmyslu, já jsem tu akademii absolvovala, mám nějaký certifikát z toho a pro 

mě to bylo teda přínosné, protože zaprvé jsem z toho měla možnost setkat se tam s různými 

pacientskými organizacemi a za druhé jsme měli možnost dostat přednášky přímo zaměřené na 



ty pacientské organizace, jo, protože vy tady si založíte něco, co samo o sobě, ač neuděláte 

vůbec nic, žádnou akci, tak musíte odvádět, prostě dělat daňový přiznání, setkáváte se 

s darovacími smlouvami, prostě řešíte právní otázky, účetní otázky, vy musíte dělat, že jo. 

Musíte dělat nějaké dohody, jo, aby ty dobrovolníci měli dobrovolnické smlouvy, musíte dělat 

BOZP, vlastně rozšíříme. To je vlastně firma, kterou vy se vlastně snažíte vést a ručíte vším, 

jo, je to takový zvláštní jako. Děláte v podstatě dobro a můžete za něj být po zásluze potrestán. 

Já si jako nestěžuju, já v tom setrvávám do značné míry protože, jsem zaprvé pyšná, jakým 

stylem to funguje, že ti pacienti nás jako vyhledaj. A lékaři s námi spolupracujou a je to do 

značné míry proto, kde pracuju, protože já se zde potkám s lékaři, že jo, mám s nimi už 

neformální vztah, poprosím je a už to funguje na úplně jiný bázi, že jo. Další věc je, že s těma 

firmama se také setkám, kvůli tady tomu, jo je potom jednoduší to financování do toho sdružení. 

Samozřejmě všechno jsou to transparentní smlouvy, které musíme uzavírat, darovací, všechno 

je zveřejňováno a tak, ale prostě jako, určitě je snazší, když je znáte, tak komunikace, a tak jo, 

a už se sami ozývají firmy i jiné, které s námi chtějí spolupracovat a našli si nás, protože 

neexistuje jiná pacientská organizace. A já už jsem je třeba odmítla, přestože víte, že potřebujete 

dostat nějaký zisk a toto bylo zaměřené na dráždivý tračník a prostě to není naše parketa, my 

to nemáme v nějakejch těch a my musíme jít určitým směrem, který nám je daný a jako 

rozplicnout tu svojí aktivitu je potom zničující a ti pacienti jsou z toho potom sami zmatení. 

Tazatel: Určitě. 

Respondent: Ale my to, na základě toho dalšího financování toho AIFP, já jsem se tomu 

dlouho bránila, protože ty členové jsou jako důležití. Byly členské poplatky, tak to jsme zavedli, 

protože jako AIFP to doporučovala a myslím si, že je to dobře, že nám tím ty členové 

odevzdávají nějakou sounáležitost s náma, že to vlastně chtějí podporovat, je to vlastně 200 Kč 

za rok, a to je jakýsi symbolický poplatek a mají potom za to zase konferenci.  

Tazatel: Vlastně já bych se vás chtěl ještě zeptat, jak vy osobně vnímáte roli toho pacienta, jak 

by vlastně na něho mělo být nahlíženo třeba z pohledu Ministerstva zdravotnictví nebo lékařů, 

jestli vlastně se na něj má pohlížet jako na partnera nebo nějakého kritického přítele nebo 

nepřítele. 

Respondent: No já si myslím, že by to měl být v každém případě partner jak pro lékaře, tak 

pro nějaké ty regulační orgány. Pacient jako takový asi nepřijde s Ministerstvem zdravotnictví 

úplně do styku. Tam jde o pojišťovnu, pro něj jako partnera a on je nějakým způsobem plátcem 

toho zdravotního pojištění, ale když potom přijde na lámání chleba, tak o vás rozhoduje jakoby 

někdo jiný, jestli tu léčbu dostanete. To je právě u těch inovativních léků, kdy ti pacienti tu 

léčbu potřebují, ale protože ještě není, u nás strašně dlouhou dobu trvá to ustanovení té úhrady, 



tak pak prostě musíte žádat o ní na paragraf 16, kdy o ní prostě rozhoduje revizní lékař, jestli 

ten pacient tu léčbu dostane a má na ní právo nebo nemá. Myslím, že na ní má právo v každém 

případě, když to nějakým způsobem určí ten jeho ošetřující lékař, ale samozřejmě musí být 

splněna nějaká kritéria, které si oni potom dávají a tak a partnerem samozřejmě musí být i pro 

toho lékaře, protože někteří pacienti se prostě rozhodnou, že léky brát nebudou a ten lékař to 

musí zapsat a musí to nějakým způsobem respektovat, my máme takové pacienti, protože když 

se léčíte dlouhodobě a je to furt od nikud nikam, tak se rozhodnou jít nějakou alternativní 

cestou. My samozřejmě o nich víme, nijak je nezatracujeme, možná se ten pacient časem vrátí 

k té klasické léčbě, možná se nevrátí, třeba nad tím zanevře a radí to potom i ostatním 

pacientům, ale pro naše stěžejní, co radíme všem nebo apelujeme na ty pacienty, že i když se 

vydají nějakou svojí cestou, tak aby chodili pravidelně na odběry, na kolonoskopii, prostě, aby 

se kontroloval ten zažívací trakt, tak jak to má být. Aby tam byla nějaká monitorovací kontrola 

toho, jak to je. 

Tazatel: Co se týče nějakých výsledků vašeho snažení, to si myslím, že už jsme probrali teda 

dostatečně, já se jen zeptám, jestli vy sama zaznamenáváte nějaký posun v kvalitě zdravotní 

péče nebo léčby za posledních třeba 5 let. 

Respondent: Tak pro naše pacienty samozřejmě přicházejí ty nové léky, takže ta kvalita té 

péče díky tomu může být větší, ovšem otázka zůstává, aby ta dostupnost pro ty pacienty byla 

stejně velká, odvíjí se to od těch, jak mi říkáme IBD center, pro nás je stěžejní, aby se co nejvíce 

pacientů, samozřejmě kapacitně se to zase nestíhá, pacienti si stěžují na dlouhé čekací doby, 

ale myslím si, že pacient, který je léčen v nějakém centru a má akutní zdravotní problémy, tak 

je ošetřen jako kdykoli, kdy už je diagnostikován jo, horší je samozřejmě ta doba, než se na tu 

diagnózu přijde, i když v porovnání s tím, co teď vyšlo v tom dotazníkovém šetření, tak 

v porovnání se světem jsme na tom velice dobře. Jak v té diagnostice, tak v té následné péči o 

pacienty a pacienti jsou vesměs jako s tou léčbou nějak spokojení, samozřejmě všichni chtějí 

být léčeni u toho nejlepšího, ale to bohužel samozřejmě nejde zajistit z kapacitních důvodů a 

proto si myslím, že je důležitá ta edukace těch lékařů. Pro toho pacienta je často důležité, aby 

si našel toho doktora a věřil mu, aby pro něj byl partner, aby prostě jako se s tou nemocí sžil, 

aby to začlo celé fungovat no. 

Tazatel: Dobře, a moje poslední otázka v podstatě někteří představitelé pacientských 

organizací se vlastně zmínili o nějakých školeních, že jsou nuceni do nějakých školení, zažila 

jste něco podobného, máte s tím zkušenost? 

Respondent: No já jsem samozřejmě za to školení ráda, myslím si, že je důležité, abychom se 

školili nebo jsem ráda, že AIFP pořádá školení v rámci té akademie pacientských organizací. 



To jsme možná nedořekli nebo jsem to přeskočila, kvůli tomu telefonu. My se jich jako 

účastníme nebo snažíme se jich účastnit a jsou určitě pro nás prospěšná, protože tam jsou 

odborníci, kteří jsou vybraní přímo na tu speciální problematiku, která je prostě různá jo, my 

nejsme firmy. Jsme neziskový sektor a ještě v tom neziskovém sektoru je to trošku jiné, protože 

je to pacientská organizace jo, protože ten termín pacientská organizace není nějak zákoně 

upraven jo, je termín spolek teďko a od té neziskový sektor a od toho je to do nějakého 

občanského zákoníku, ale my se často poté dostáváme na hranici, že jo, máme osobní údaje 

pacientů, že jo, teď v rámci toho nového nařízení evropského GDPR, tak tam budeme muset 

taky splnit určitá omezení o ochraně osobních údajů a tak dále, takže já jsem určitě ráda, že ta 

školení jsou a že se jich můžeme účastnit a kvituju to, že se dají často najít školení zdarma pro 

nás, jako díky té Radě zdravotně postižených nebo Ministerstvu zdravotnictví a nebo tý 

Akademie pacientských organizací, díky tomu, že to tedy zasponzorují ty farma firmy, tak se 

tam můžeme nějak dostat a nebo měli Národní rada postižených, když jsme byli na GDPR, tak 

tam měli grant Evropské Unie, že jo nebo tak no. Takže já jsem za školení ráda a myslím, že 

jsou důležitý. 

Tazatel: No v podstatě za mě, já myslím, že jsme prošli všechno, co jsem se teda chtěl 

dozvědět, co jsme měli projít a já se jenom zeptám, jestli jsou nějaká témata, která vy myslíte, 

že by stála ještě za zmínku nebo, které jsme úplně neprošli. 

Respondent: Já myslím, že jste to měl hezky připravený, že tam je spousta věcí, které nás trápí 

nebo, kterýma se zabýváme a určitě, no, když vás ještě něco napadne, tak se ozvěte.  

Tazatel: Dobře, tak to by tedy mělo být vše, já Vám moc děkuji za rozhovor.  

Respondent: Já taky a kdyžtak, když to potom budete mít k dispozici, tak budeme rádi, že to 

budeme moc dát na to... 

Tazatel: Dobře, tak mockrát děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přepis rozhovoru č. 8: Pacientské organizace České ILCO, z.s. – dobrovolné sdružení 

stomiků Marií Ředinovou 

 

Uskutečněno ve středu 14.3.2018 v Praze. 

 

Tazatel: Tak dobrý den, tak vy jste vlastně předsedkyní české ILCO, což je dobrovolné 

sdružení stomiků a já bych se Vás chtěl zeptat, jestli byste mi ve stručnosti mohla představit 

Vaší organizaci, čím se zabýváte, v podstatě, jaké jsou Vaše cíle a tak. 

Respondent: Sdružení české ILCO, ILCO je mezinárodní značka, která...takhle se jmenujou 

sdružení po celém světě, takže neříkáme si I.L.C.O., ale ILCO, IL je tenké, Colon tlusté střevo, 

takže už v názvu máme to, co nás zajímá. Sdružení ILCO ve světě začly vznikat v 50. letech a 

souvisí to s vznikem nebo vynálezem nalepovacích stomických pomůcek, od té doby lidé 

mohly začít chodit do společnosti a vůbec se pohybovat se dobře, takže když má nalepovací 

pomůcku na břiše, nepřekáží mi to, můžu jít plavat, můžu jít do společnosti, můžu pracovat, 

lítat letadlem a v podstatě nic se neděje, někteří lidé mají starost, že jsme cítit nebo, že já nevím, 

co všechno, jak je to nepříjemný. Není to tak hrozný, ale než byly vynalezené ty nalepovací 

stomické pomůcky, což bylo v roce 1954 tak prostě ty lidi měli jen takovej opasek, na kterej se 

připnul jen nějakej pytlíček od mlíka, no prostě hrůza, jo. Protejkalo to, bylo docela těžký s tím 

žít. U nás bohužel byl tenkrát komunismus a ty nalepovací pomůcky se k nám nedostal. V 60. 

letech byly úplně běžný v Německu, ve všech dalších státech na západ od nás, u nás pořád nosili 

ten pás, na kterej si dávali ten pytlíček od mlíka a v podstatě až v 80. letech, když doktoři chodili 

na různé konference a mezinárodní, tak viděli, jaký jsou tam pomůcky pro stomiky, tak založili 

lékaři první dva spolky pacientů a vlastně byl to nátlak, aby ministerstvo začalo dovážet ty 

pomůcky. V podstatě dostatek stomických pomůcek máme až od roku 1992, až po revoluci. 

V té době začaly opravdu vznikat u nás, pacienti si začali zakládat kluby stomiků, protože 

v roce 1992/93, kde začalo vznikat třeba 12 těch spolků stomiků vzniklo, nebyly tady sestřičky. 

které mohly učit ty pacienty nebo prostě jim dávat nějakou podporu, takže ty pacienti se 

sdružovali a navzájem vedli poradny, ty zkušenější pomáhali těm nováčkům a bylo to no no, 

aby si pomohli jo, protože od roku 1992–1993 tak asi, přišli dvě firmy, Coloplast a Colmatek, 

které tady dávaj ty stomické pomůcky a už na ně byly prostě vyčleněné peníze a pacienti je 

mohli mít, takže opravdu to bylo ze začátku ta vzájemná pomoc. Od té doby dejme tomu v těch 

90. letech už se proškolily sestřičky, zejména se školily v Anglii, protože tam ta sesterská péče 

o stomiky je neuvěřitelně dobrá, tam choděj sestry domů za pacientama, zavolaj, pomůcky jim 

přinesou ukázat, zkontrolujou. Tam se chodily naše sestřičky učit. Ted máme v podstatě 



v každé nemocnici, kde operujou lidi se stomií, tak ty vyučené, proškolené sestry jsou. Problém 

trošku je, že nedostávají za práci se stomiky žádné peníze, to jsou třeba vrchní sestry nebo 

staniční sestry a ty ten odměnu jako pro nemocnici jsou přínosem jen za to jiný než za tu péči 

o stomii, takže stomici i jejich rodinní příslušníci potřebují být dobře edukovaní, potřebují dobře 

vybrat stomickou pomůcku, je to velmi individuální věc a musím to vyzkoušet, po čase se to 

břicho mění po operaci, zkontrolovat, jestli je to všechno v pořádku a je prostě strašně důležitý 

myslet na to, že ty stomici jsou nemocní. Jsou nemocní, mají závažnou nemoc, pro kterou jim 

byla vytvořena stomie a když jim to ta sestřička na ně vychrlí jednou za půl hodiny, tak věřte 

tomu, že oni nevědí ani třetinu z toho, protože je vyzkoušený, že když normálně posloucháte, 

že si pamatujete sotva 10 procent, když jste ve stresu, mnohem míň. Takže pro to je i dobrý, že 

existují spolky stomiků a když ty osvícený sestry, jenom osvícený to dělaj, jim dají na ně 

kontakt, tak je to dobře, protože u všech 20 spolcích stomiků, najdou ty pacienti empatické lidi, 

kteří rozumějí jejich problémům a umějí jim poradit, ne jenom, že sdílejí své zkušenosti, ale 

předávají jim další zkušenosti, protože my ty vedoucí ze všech těch spolků pravidelně školíme 

2 krát za rok a ještě míváme supervize a nějaký doškolování nebo teď posíláme na různý 

zajímavý školení, který potřebujeme umět, třeba komunikační dovednosti jsme tu měli loni 2 

krát, protože umět se prezentovat je velkej problém. My nejsme žádní manageři, my nejsme 

žádní... na to školení, my jsme prostě skupina lidí, které náhodou přivedla dohromady nemoc, 

takže každej umí něco, ale je to rozdílný v těch spolcích, jaká skupina lidí se tam sejde. Takže 

teďka v současný době – český ILCO má 20 spolků a vlastně trošku koordinujeme jejich 

činnost, spolupracujeme na venek jako mezinárodně, protože jsme od roku 1993 součástí 

Světové evropské asociace stomiků. Jednou za 3 roky se scházíme a vyměňujeme si zkušenosti 

a získáváme nové, protože ty příklady ze zemí, kde už organizace stomiků fungují už 50 let je 

trošku jinačí a na západě jsou i trošku jinak braní dobrovolníci, protože u nás to donedávna 

bylo, že jsou to nějaký lidi, kteří nemají doma co dělat a chtějí si nějaký svý ego někde uplatnit 

jako a není tomu tak, rozhodně mně neuvěřitelně pomohlo psychicky potkat nebo už jenom 

telefonovat s paní ze sdružení stomiků, tenkrát protože ona už mi rozuměla. Ona rozuměla 

všemu, co říkám a ty pochybnosti, strachy a všechno, co jsem měla tak prostě vyřešila, když 

jsem tam přišla a viděla jsem, když jedna paní řekla: Já to mám 13 let a já to mám 30 let, tak já 

jsem jen vykulila oči a řekla jsem, tak já taky, já to chci taky tak mít. Tak právě proto choděj, 

je dobrý sdílet ty zkušenosti a předávat je dál a rozhodně i sbírat zkušenosti, protože je spousta 

novejch informací, který je stále třeba se učit a předávat dál, takže to děláme. Školíme ty 

dobrovolníky z řad zkušených stomiků. Dobrovolníkem českého ILCA může být jen ten, který 

se se životem se stomií už vyrovnal a je v podstatě v pohodě, protože jinak může samozřejmě 



se zapojit, může k nám chodit, ale nemůže dělat dobrovolníka, protože pouze ten, kdo je 

v pohodě a ten, kdo je smířenej se vším může rozdávat nebo předávat to, co ti nováčci potřebují. 

Dalším našim velkým úkolem je jednání, takhle hájení zájmu stomiků před jakoukoli 

diskriminací a před sociálním vyloučením z důsledku nedostatku vhodných stomických 

pomůcek. To teda dost zdůrazňuju, protože stomických pomůcek je velký výběr ale musí se 

opravdu volit individuálně. A stále se opakovaně v intervalu, dva tři roky setkáváme s tím, že 

přijde někdo novej a rozhodne se ušetřit na těch, kteří se nejméně umějí bránit  a řeknou, tak 

napíšou mi třeba z pojišťovny, napíšou mi, tak paní předsedkyně tady ty 4 pomůcky dejte všem 

pacientům, ty jsou nejlevnější, tak ať je používaj. A já jim napíšu: To není možný, protože 

každej potřebuje něco jinýho. Samozřejmě někteří si vyberou mezi těma 4, ale já nemůžu říct, 

že to může mít každej, protože má vhodně zvolenou pomůcku vlastně si šetří, předchází se 

možným problémům, protože když se pak ta kůže poruší a podtejká, tak jste psychicky 

absolutně na dně jo a ta kůže teda bolí jo, když se poruší. Normálně stomie teda nebolí, je to 

úplně, nic není, ale když se vám rozbolaví okolí té kůže a máte na to nalepit zase tu pomůcku, 

no prostě bolí to, svědí to, je to velice nepříjemný. Takže je třeba mít opravdu dobře zvolenou 

pomůcku a dobře s ní zacházet, a to by je měly naučit ty stoma sestry. Bohužel ne vždy mají 

dostatek času a my jsme měli tady takovej projekt, dělali jsme projekt srovnání mezinárodní 

péče pro stomiki z Německa a ze Slovenska a porovnávali jsme péči a v podstatě jsme zjistili, 

měli jsme tam asi 300 stomiků, že asi jenom čtvrtina může chodit do stoma poraden. A vlastně 

ta stomie by měla být každej rok kontrolovaná a prostě, aby se předcházelo těm problémům a 

u nás tomu tak úplně není no, ale tak snažíme se. Takže zastupujeme stomiky na venek, jednáme 

s třeba s ministerstvem, s pojišťovnami, s poslanci, protože chceme, abych každej měl dostatek 

těch pomůcek a aby náhodou nedošlo k nějaké takové nesrovnalosti. Taky chodíme, další velkej 

úkol náš je propagace prevence, prevence onemocnění střev, protože my chceme, aby nás bylo 

míň. My prostě nechceme, aby nás bylo víc. My chceme, aby lidi poznali, poznali první 

příznaky toho, že se ve střevech něco děje, aby, protože ty příznaky jsou velice nepatrné a velice 

rozdílné a takže chodíme na veřejnost, chodíme třeba na putovní výstavy Lidi proti rakovině. 

Na různé dny zdraví, na dny sociálních služeb. Loni jsem myslím počítala, přes 30 dnů jsme 

strávili ve stánku na veřejnosti, jo, takže si myslím, že jsme docela úžasný a tam mluvíme, 

mluvíme s lidma, protože když tam ukážeme, že máme jako ty střeva v nepořádku a máme s tím 

nějaký zkušenosti, tak lidi s náma mluvěj. Samozřejmě když se mnou pani mluví a říká: Já mám 

nějaký problémy, paní doktorka řekla, ať jdu na kolonoskopii, mně se nechce, já se tam bojím. 

A tak já jí vysvětlím, jak ta kolonoskopie probíhá, proč je to důležitý, aby tam šla. Řeknu jí, co 

má jíst před kolonoskopií, co po kolonoskopii, jak se má chovat při tom a takhle pani mi za rok 



přišla poděkovat, že jí našli nádor prvního stupně, odoperovali jí a je jí dobře. Prostě skoro 

nikdo mi nepřijde poděkovat, ale tahle paní přišla, protože ona mě říkala, já jsem si na ní 

nepamatovala, protože já mluvím se spoustou lidí každej rok, ale ona mě říkala přesně slova, 

co já říkám jako. A říkala jsem jí taky, tak mi přijďte říct, jak to dopadlo. A tahle paní opravdu 

přišla, takže určitě to má... je to důležitý, strašně důležitý lidem vysvětlovat, aby se nebáli a šli 

na vyšetření. Já jim nemůžu říct nic jinýho, než jděte k doktorovi, ale můžu jim říct: Nebojte 

se, není to tak hrozný. Prostě já to shledávám jako velkej plus, že to můžeme dělat a že k tomu 

máme nějaký podmínky, že ty dobrovolníci nejsou viděni jako blázni, co nemají doma, co dělat 

a támhle je třeba dole obrázek, to jsme byli loni na Dnu zdraví Prahy 5 a letos jsme tam znovu 

pozvaný. Takže jsem ráda, že to mělo úspěch. Tam na tom předposledním obrázku jsme 

s představitelema Prahy 5 jo, tam vysvětluju, co a jak a já nevim, alespoň na 10 místech jsme 

byli na tom Dni zdraví, takže je to dobře, že se o nás víc ví a že nás chtějí slyšet. Pak chodíme 

také na kongresy a konference. Spolupracujeme s lékařema a se sestřičkama, což bylo velké 

úsilí, ale za posledních 10 let se to vážně stalo, že nás chtějí slyšet a buď tam my chodíme 

poslouchat, abysme věděli, co je nového a co se hodí. Někdy můžeme i trošku korigovat to, co 

nám lékaři říkají nebo sestry, čehož já si strašně vážím, protože na brněnskejch onkologickejch 

dnech ta sestřička, která přednáší sestrám, takovej workshop pro stoma sestry, tak když jsem 

na brněnskejch onkologickejch dnech, tak dbá na to, abych určitě přišla, abych nezapomněla a 

je ráda, když diskutuju, protože ty zkušenosti z praxe jsou pro ně důležitý, ten můj pohled je 

pro ně důležitej. Já mám nejenom svoje zkušenosti, ale já pracuji jako dobrovolník už od roku 

2005, takže už mám víc jak 12 let zkušeností s lidma, takže znám spoustu příběhů. Tak prostě 

chodíme na ty kongresy a konference a můžeme reagovat a zajímá je náš názor, což je, já beru 

za strašnej pokrok. To v roce 2010 ještě nebylo a nebo děláme přednášky, nás prostě zvou ať 

přijdeme a na nějaký téma mluvíme, zrovna včera jsem byla na lize proti rakovině, jsem tam 

měla 20 minut přednášku o tom: Strach je špatný rádce, jako jak poznat, že se něco děje a jak, 

protože je úplně zbytečný se stydět, vystrčit na pana doktora zadek, protože střeva jsou orgán 

jako každej jinej a protože jenom v nás je takový, že o střevech o střevním obsahu o konečníku 

se nemluví, že to je špatně, ale není to špatně. Je třeba měnit ty názory a pohledy lidí, aby věděli, 

protože 8 tisíc nádorů tlustýho střeva za rok je prostě moc velký číslo, z toho polovina chodí ve 

3. až ve 4. stádiu. což je špatně, protože pak je to náročný, ta léčba. takže tu prevenci, tu děláme 

taky a jsem strašně ráda, že můžeme chodit na ty kongresy a konference a semináře a 

workshopy a že to můžeme dělat, takže nedělám to jenom já, dělají to kolegové po celý  

republice jako, takže to je takový dobrý no. Spolupracujeme třeba i s jinýma organizacema, 

navzájem si děláme přednášky. Třeba ženy s rakovinou prsu nám přijdou ukázat, jak najít nádor 



prsu a my jim zase říkáme, jak poznat, že se ve střevech děje něco špatnýho, takže ta spolupráce 

tady je. Je to nejvíc, co děláme. 

Tazatel: Na to se Vás v průběhu ještě zeptám. 

Respondent: Snažíme se mluvit o střevech a střevním obsahu pozitivně, takže kamarád třeba 

vyhlásil soutěž: Básnické střevo. Už máme 2 ročníky a píšeme tam, že máme třeba kratší střeva, 

ale to básnické některým dobře funguje, takže sbíráme básničky a pak je dáme na web, aby 

bylo taky trošku veselo, protože onemocnění střev moc veselý není. 

Tazatel: To určitě ne. Ještě k těm jednotlivým otázkám, vy už jste zmínila všechny, na které 

jsem se chtěl zeptat. Já se k tomu potom ještě dostanu konkrétně ještě, ale kdybych se měl 

zeptat, to už jste mi vlastně taky řekla, jak jste se vlastně stala nebo jak jste se dostala k Vaší 

funkci v této pacientské organizaci ? Samozřejmě tím, že jste pacient. 

Respondent: to vám ještě řeknu, jak jsem se dostala k mé funkci, protože před 16 lety jsem 

našla krev ve stolici, ale předtím mě asi 8 let bolely záda tam nad kostrčí. zkoumali to doktoři, 

a říkali, to je divný, že máte dobrou páteř a že je divný, že Vás to tak bolí, že tam roste nějakej 

polip a že tam na nějaký nervy tlačil a dělal neplechu. ale tenkrát to nikdo prostě na to nepřišel, 

a to byla ta chyba. protože se z polipů se po nějakých 8 letech může vyklubat nádor. takže když 

jsem měla tu krev ve stolici, tak jsem šla k doktorovi a byla jsem mezi těma pár málo procenty, 

který maj nádor, když mají krev ve stolici, a tak mě léčili a já jsem si říkala, tak dobře, tak mám 

nádor, budu mít vývod, ale strašně mě trápilo, jak se s tím vývodem žije. bylo v roce 2002, a já 

jsem říkala, vždyt´já potřebuju někoho potkat, kdo to umí už, přece v tom nejsem sama a nikoho 

jsem neznala. věděla jsem jen o panu prezidentovi Havlovi, že měl chvíli vývod, a to mě trošku 

upokojovalo, protože on s tím chodil i na veřejnost. no tak když mi ho udělali, tak mi pan doktor 

řekl, ať jdu na Ligu proti rakovině a protože to byl zhoubnej nádor a mně, prostě jsem nechtěla 

slyšet, jaký mají lidi rakoviny. já chci potkat stomiky, já chci vidět lidi s vývodem a nevěděla 

jsem o nich, nevím, jestli si to umíte představit, ale v té době nebyl běžnej internet. takže ty 

informace se dost těžko dostávali k lidem, když Vám to někdo neřekl, já kdybych šla na tu Ligu 

proti rakovině, tak oni by mi to řekli, protože oni tam věděli, že jsou ty sdružení stomiků, ale já 

jsem tam nešla. A v roce 1993 manžel pořídil počítač a taky jsme měli internet. novinku, tak 

jsem si tam hned zadala a zjistila jsem, že už 10 let je v Praze sdružení stomiků. tak jsem tam 

zavolala, paní mě hned pozvala, strašně sympatickej dobrej hovor pro mě, byl strašně 

povzbuzující, tak jsem přišla na schůzku, tam jsem koukala, jak to všechno jde a jak jsou veselí 

a spokojení a jak co všechno můžou děla. V tý době už jsem chodila do práce, já jsem se vrátila 

do práce měsíc po chemoškách, asi 10 měsíců po operaci. Jsem pracovala v kanceláři, tak tam 

jsme měla dobrý podmínky, tam jsem se mohla vrátit, a tak jsem tam jako chodila na ty schůze 



občas, to byly 4 za rok. no a říkala jsem si jako, no vždyť já si s nima nemůžu ani popovídat, 

na tý schůzi je nějaký program, tak jenom s těma dvěma okolo, tak jsem vymyslela, že budu 

každej měsíc budu dělat jednou v kavárně posezení a podruhý že půjdem někam na procházku 

v Praze, že půjdem na Vyšehrad, na Petřín a tak chodila jsem do práce, měla jsem tři děti a 

tchýni na starost. Takže jednou za tejden, jednou za měsíc odpoledne jsem si udělala volnějc a 

strašně se to osvědčilo, protože se jsme se tam sešli třeba 5 nebo 15 lidí, kdo chtěl podle toho, 

jak je to zajímalo a já jsem tak získávala ty informace, prostě mě to bavilo dělat, protože 

sdružení stomiků vždycky vypadá, tak se lidi sejdou a co chtějí dělat, a tak ten program je. 

Takže když jsem tohle nabídla, sdružení dělalo jen 4 schůze za rok a jeden rekondiční pobyt. 

Tak prostě mělo to úspěch a funguje to do teď, i když já už to nevedu a tak jsem začala pomalu 

spolupracovat a paní vedoucí   mi v roce 2006, já jsem tam nastoupila v roce 2003, za tři roky 

byla   začala být velmi nemocná, je stará asi jako já, ne je o malinko starší než já, říkala mi vem 

to, já nemůžu, vždyť já mám děti, rodinu, tchýni na starost, chodím na plný úvazek do práce. A 

ona vem to, nebo se to rozpadne, no tak nějak mě přemluvila a od roku 2006 jsem vedla pražský 

klub stomiků. A protože jsem byla taková aktivní a jak se scházíme 2x za rok s celou 

celorepublikovou, no všechny kluby s celý republiky se scházíme, protože český ILKO je 

vlastně sdružení právnickejch osob, sdružení spolků, je to spolek spolků český ILKO, takže se 

scházíme 2x do roka, tak jsem tam jezdila, vždycky jsem měla nějaký nápady, a tak se stalo, že 

mě zvolili předsedkyní českého ILKA. Každej je za svou píli potrestán, ale je pravdou, že jsem 

si dala za úkol nějaký věci, byla jsem v roce 2009 zvolena, chtěla jsem začít spolupracovat 

s maldejma, protože to se nám moc nedařilo, chtěla jsem ,aby s náma spolupracovali doktoři, 

protože v tý době jsme ještě neměli radu lékařů a nejezdili jsme n konference a nikdo nás 

nechtěl,  naopak, říkali nám ty tehdejší vedoucí, že nás nikdo nechce poslouchat,, neměli jsme 

smlouvy s nemocnicí, že tam dobrovolníci můžou chodit podporovat noví stomiky, prostě t 

spolupráce s lékaři nebyla, ale to bylo tím, že se o to nikdo nestaral, aby byla. A i to bylo tou 

dobou, protože před pár lety doporučovali lékaři hlavně o tom s nikým nemluvte, že máte tu 

stomii a to je strašnej stres to, protože ta stomie funguje nějakým způsobem, nekontrolovatelný 

odchod stolice a plynů, a tak vy se pak podle toho musíte chovat. Když to je a když to to okolí 

neví, tak se chováte někdy velmi nepřiměřeně. nebo oni se diví, že prdíte, když vy nevíte. 

Obyčejně když je konečník a může se to trošku zadržet, tak slušnější lidi poodejdou, ale když 

to netušíte, tak to okolní lidi to stresuje. A opravdu jim to říkali a docela dost do nedávna, 

hlavně to nikomu neříkejte, místo aby řekli, podívejte se, jsou spolky stomiků, tam Vám můžou 

poradit. Úplně špatná informace a tak já jsem si dala, aby se o tom víc mluvilo a aby se lidi 



tolik nebáli, aby byla spolupráce s těma doktorama a s spolupráce s mladýma, a to už jsem 

udělala a to by mohl být vedoucí někdo jinej. Příště máme volby, tak... 

Tazatel: Takže tohle byla taková Vaše vize do budoucna? 

Respondent: A ještě když jsem šla jako do důchodu, já jsem tak jako hodně pracovala pro ty 

stomiky, když jsem chodila do práce, že už jsem si vlastně, měla jsem 5 týdnů dovolený, protože 

jsem pracovala na úřadě,4 tejdny jsem si po dnech nebo po půlkách dnech vybrala pro stomiky, 

takže jsem měla jeden tejden dovolený, a to se mi zdálo bejt dost neudržitelný, protože to bylo 

dost hrozný, tak jsem řekla, že půjdu do důchodu, sotva jsem mohla.  A tak jsem to udělala a 

zařídila jsem to informační centrum pro stomiky, a vlastně si chodím pracovat sem. Jedinej 

rozdíl je, že za to nedostávám plat. Ale pracuju ráda.  

Tazatel: No a kdybych se měl zeptat, kdybyste z toho měla vypíchnout takovej největší milník, 

takovej největší úspěch nebo co považujete za největší úspěch od toku 2009, co to vedete tedy 

z těch všech věcí, co jste mi jmenovala? 

Respondent: Tak se mi podařilo vydat dvě knížky příběhů stomiků, jako já jsem docela 

spokojená, že se podařilo, to co se podařilo, já si myslím, že úplně úžasný je, že já jsem začala 

dělat propagaci prevence a že se všechny kluby ke mně připojily. Že jsem je přesvědčila, aby 

to dělali všichni, tak to považuju za úžasně dobrou věc a potřebnou věc, protože propagaci 

prevence jsme jako český ILKO do roku 2006-2008 vůbec nedělali. Já jsem s tím začala v roce 

2006 a to si myslím, že je úžasný, ale podle mě je úplně úžasný ta spolupráce s doktorama, 

protože to je tak strašně potřebný. 

Tazatel: K tomu se ještě dostaneme, a ještě bych se chtěl zeptat, třeba v současný době kdyby 

jste se zamyslela, o čem nejčastěji debatujete v rámci Vaší organizace vnitřně ? 

Respondent: Vnitřně o čem debatujeme?  

Tazatel: Přímo interně jako v rámci pacientský organizace. 

Respondent: No, strašný problém je získávání financí, protože my máme spoustu dobrejch 

nápadů, úžasný nápady mají kolegové, ale shánění těch financí je strašná věc, jako to dá tolik 

práce, tolik práce a prostě pacientský organizace můžou žádat někde o granty, granty nejsou 

nárokový. Nikdy nevíte, jestli ho dostanete nebo v jaký výši, samozřejmě téměř vždycky v nižší 

nebo v žádné, takže to si myslím, že je velikej problém jo a potom je i dost. Ted je dost velkej 

problém třeba ten zákon o ochraně osobních údajů, jo. Ten je, protože sestřičky nám třeba 

nemůžou říct, kdo je stomik. Když je přesvědčíme, tak možná daj náš leták jo, možná. Tak jako 

získávat ty nový členy nebo jak oslovit ty nový pacienty, protože my dobře víme, že jim 

můžeme dát spoustu dobrejch infromací. Oni se často na nás obracejí lidé, kteří nejsou naši 

členové, to mi pomáháme všem, ono to není, že buďte můj člen, dejte mi 3 stovky a já vám 



potom něco povím jo, tak to není. Prostě já jednám s každým a kdo chce, tak se stane naším 

členem. A my prostě máme takový sen, že by bylo dobrý, že kdyby každej stomik věděl o tom, 

že existují kluby stomiků. To je teda taková moje vize jo, že by tohle měl vědět. Jestli přijde, 

nebo nepřijde nebo kdy to bude potřebovat, některej to třeba ví, ví to a za nějaký třeba 3 roky 

chce jet do zahraničí a pak si vzpomene a volá a ptá se, jak na to, takže to teda taky dost 

diskutujeme, a i jako ty kontakty na mladý jo, protože teď se to trošku rozvinulo, když se 

zapojili asi 3 mladý stomičky a udělali facebook, tak se tam trošku ty mladý nachytali. Jako, 

ale vždycky říkaj, já jsem včera navštívila v nemocnici mladou stomičku a ona... že jo, přijde 

pani, důchodkyně a ona neví, co ode mě může čekat, ale za chvíli už se začne ptát a prostě vidí, 

že i já jí můžu říct, co jí zajímá a když jí řeknu, že jí dám kontakt na mladý a že si to tam může 

probírat, tak to je důležitý. Prostě já bych chtěla spolupracovat se všema stomikama. My 

bychom chtěli udělat třeba... i děti jsou stomici třeba, nějakou akci pro, o tom diskutujem dost 

dlouho, pro rodiče s dětma, aby se mezi sebou poznali, aby, aby byli spolu, jo. To je taky taková 

moje vize, o který už dlouho mluvíme. No teď bude druhý setkání mladých, bylo na podzim a 

teď v dubnu chystám druhý. Taky, aby všichni věděli, jak mají cvičit po operaci a jak, co mají 

dělat, takže to jsme vydali tady brožuru a dáváme jí do nemocnic, bylo by dobrý, aby ji ti 

pacienti dostávali. Rozdali jsme už 9 tisíc kusů a ještě 7 tisíc jsme si nechali vydat, takže je to 

i docela dobrej propagační materiál, protože tady máme ty kluby a kontakt a je to pro všechny 

jako, protože operace břicha, jsou i ženský po operaci břicha, mají různý problémy nebo to 

cvičení je pro všechny, ale je to podle mě dobrej způsob reklamy. No přemejšlíme, jak o sobě 

dávat vědět, aby se o nás ty nový stomici dozvěděli, protože ty sestřičky mají málo času, jak 

jsem říkala, nejsou placený za práci se stomikama, jenom asi šest sester v republice je za to 

placenejch, protože ta nemocnice je vyčlenila pro práci se stomikama. Ale jinak mají jinou 

funkci a nemají na to dostatek času. Takže asi nás trápí nejvíc, že nabízíme srdce na dlani a ne 

všichni se to dozvědí.  

Tazatel: Dobře. No to je pěknej příběh docela. Chtěl bych se ještě zeptat na spolupráci s jinými 

pacientskými organizacemi, jak už jste zmiňovala, tak s kterými spolupracujete nejčastěji a 

nebo takhle, s kterými se vám spolupracuje nejlépe a proč, jestli byste mohla uvést. 

Respondent: No spolupracujeme s pacienty IBD, protože v podstatě 20 procent našich členů 

je po zánětech střev, a i pro pacienty IBD je to velmi prospěšný, protože oni se víc bojej stomie, 

než je třeba a často je pouze dočasná a když přijdou včas a dovolej, aby jim ten doktor tu stomii 

udělal, tak často ji mají jen na pár měsíců, zahojí se to a než to dostat do nějakýho stádia, kdy 

potom mají už trvalou stomii nebo je jim hodně špatně. No, takže hodně spolupracujeme 

s pacienty IBD, spolupracujeme i s celiaky, protože, s nimi máme vlastně společný prostory, 



protože když člověk, kterej má držet bezlepkovou dietu, ji nedrží, tak může bohužel dospět i 

k tomu, že se ty střeva tak pokazej, že má stomii. Hodně spolupracujeme s Alianci žen 

s rakovinou prsu a s těma pražskejma pobočkama, jako je Alen nebo Žab, no prostě je jich 

hodně. Postižené ženy po rakovině prsu, s těma spolupracujeme taky hodně, v Brně máme asi 

3 sdružení, protože potkáváme se na těch akcích, kde je prevence a v podstatě je, máme 

podobný zájmy. Nebo já se od nich chodím učit, protože ženy po rakovině prsu jsou velmi 

aktivní, mají velmi aktivní skupinu mladejch stomiků, mladejch děvčat s rakovinou prsu a mají 

tam i muže s rakovinou prsu, víte to, že nějaké procento mužů může mít rakovinu prsu? 

Tazatel: No upřímně se přiznám, že jsem se s tím nikdy nesetkal. 

Respondent: No mají tam jednoho i mužskýho, Vám ho můžu ukázat, mám ho tady na 

kalendáři a s těma tedy pracujeme hodně i s Limbohelpem spolupracujeme dost a tam mají 

velmi zajímavý přednášky, tam ráda chodím. Kdybych měla víc času, tak chodím i na víc no. 

S ligou proti rakovině, ale to není pacientská organizace, ale navšěvuju všechny jejich akce. Vy 

jste se ptal na pacientský organizace? 

Tazatel: Ano, na pacientský organizace. 

Respondent: Takže asi tyhle ty jsou tak nejvíc, s kterýma spolupracuju. 

Tazatel: A co se týče třeba zahraničí? 

Respondent: Jo zahraničí, no samozřejmě. Od roku 1993 jsme členem evropský i světový 

asociace stomiků a pravidelně se scházíme. Jednou za 3 roky, protože jsme takový chudý 

organizace, tak se scházíme jednou za 3 roky a tady mám třeba z posledního setkání v Dánsku, 

jsme byli a tady a vidíte mě? Tady jsou naše mladý stomičky a určitě je to hodně dobrý a práce 

českýho ILCA je ceněná v Evropě, protože jsme jednou za 3 roky, vyhlašuje světová organizace 

stomiků, světové dny stomiků a vždycky je nějaký heslo a pod tím heslem celej rok máme co 

dělat. A když bylo heslo, buďme slyšet! V roce 2012, tak české ILCO bylo vyhlášeno 

nejaktivnější organizací v regionu Evropa a dostali jsme cenu, dostali jsme 3 tisíce dolarů, že 

jsme. My jsme sepsali, co všechno jsme dělali, vydali jsme i knížku, ať žijí stomici a prostě 

dělali jsme spoustu akcí po celý republice, tak nás takhle hezky vyhodnotili. Pak jsme v roce 

2012-2014 dělali ten mezinárodní projekt Život bez omezení, kde jsme porovnávali péči 

v Německu a na Slovensku o stomiky a takovej projekt nebyl nikdy realizován. Mezinárodní 

projekt nebyl nikdy realizován. Takže prostě ty výsledky zajímají nejen účastníky v Evropě, 

my jsme měli výstupy v češtině i v angličtině a ale zajímají i naše doktory a sestřičky. Já jsem 

to začala dělat hlavně proto, protože jsem potřebovala nějaké konkrétní důkazy, že péče o 

stomiky se vyplatí. A tak, byla to obrovská práce, už bych to nechtěla víc dělat, ale hodně zemí 

v Evropě říkalo, chceme to dělat s váma. Chceme ten projekt dělat s váma, ale já už ho nechci 



dělat, protože to bylo tolik práce. Protože já když vedu celorepublikovou organizaci a ještě 

dělám tenhle projekt, tak bylo nás tam hrozně málo na to, to dělat. Vydali jsme slovníček v 17 

jazycích a stomickejch výrazů, vydali jsme manuál pro sestry, pro zaměstnavatele a pro 

stomiky, prostě byla to úžasná věc, a to je taky velmi ceněný na mezinárodní úrovni. Tak jako, 

dobrý je vidět, co se dělá pro mladý v Evropě a z toho si teda bereme jako vzor a motivaci, jak 

s nima pracovat, tak to určitě no. Teďko jsme vymysleli. Slováci vymysleli před 2 rokama 

mezinárodní sportovní dny stomiků, takže se tam sešli ze 4 zemí. Slováci, Poláci, Maďaři a my. 

Úžasný to bylo. A ty letos je organizujeme my, ty mezinárodní hry stomiků. Přijede nám sem i 

pán z Islandu, přijedou Němci, Rakušani, Poláci, Slováci samozřejmě, takže jako docela se 

těším od 1. do 9. jedeme. Je to akce: Překonej své hranice a pojedeme z hranic u Chebu do 

hranic na Moravě, protože 9. je den stomiků, tak se pojede přes 9 měst, kde jsou kluby stomiků 

a budou tam besedy se stomikama. Jestli jste z Prahy, tak prosím 4. 6. u Kapucínů na 

Loretánským náměstím, přijďte se na nás podívat, před 5. hodinou, budeme tam besedovat se 

stomikama. V 9 hodin, vyjíždějí na další etapu, druhý den 5. můžete přijít zamávat. Takže ta 

mezinárodní spolupráce rozhodně je a ještě jezdíme kromě těch kongresů Evropské asociace, 

tak jezdíme, to je vždycky vícedenní. Je to tak na 4 dny, je velice těžký na to sehnat peníze. My 

si to musíme platit sami. Na jednoho člověka je to tak 20 tisíc, takže kdybychom tam jeli 4, tak 

je to dost peněz no. Z toho důchodu si to těžko můžu platit. Míváme ještě setkání, už jich bylo 

asi 11. Říkají tomu trojsetkání, takže se setkají Slováci, Poláci a Češi. Začalo to opravdu na 

hranici, že se setkali na jeden den. V nějaký Hrčavě, to je nějaký místo, kde se střetávaj ty 3 

země. Obyčejně se to dělá někde na Moravě nebo blíž hranic, letos jsme to vynechali, protože 

jsou ty sportovní dny stomiků, tak jsem přemluvila Poláky, aby to nechali až za rok, protože se 

sejdeme na tý cykloakci a ještě ten sportovní den stomiků, tak to by bylo trošku příliš, abychom 

se nevyčerpali úplně. Takže to bylo už 11. ročníků a tam se sejde až 120 lidí jo, je to 

neuvěřitelná akce, úplně. Oni to vymysleli tak, že zpívají se hymny a teď ze 3 stran přijdou ty 

stomici, je průvod těch stomiků a pak se tam vítají chlebem a solí a je to veselý a úžasný, 

úžasný. Ta atmosféra je tak neuvěřitelná, kdo to nezažil, každýmu bych přála. Úžasná věc, 

protože tam je strašně energie.  

Tazatel: To je skvělý. To považuji za jeden z těch největších úspěchů, že se tohle podařilo dát 

dohromady. Kdybych se měl vrátit k té spolupráci s lékaři, která je, jak jste uvedla, ohromně 

důležitá, tak já se chci zeptat, jak probíhá ve Vašem případě ta spolupráce s lékaři. Respektive, 

jestli jsou i nějací lékaři členy Vaší organizace. 

Respondent: Podnět k vzniku prvního sdružení stomiků v Brně dal pan doktor Skřička, docent 

Skřička, protože měl mezinárodní zkušenosti, dokonce třeba i na Slovensku bylo dřív sdružení 



stomiků než u nás nebo ta zastřešující organizace a on viděl nějaký ve Francii stomiky a jinde 

a říkal: To je nutný. Takže dal podnět ke vzniku prvního klubu stomiků v Brně roku 1987, 

myslím. Nebo 1988. Ne, 1987. Loni měli 30 let myslím. Pak pomalu vznikly další spolky 

stomiků a v roce 2002 dal zase docent Skřička, on je chirurg, podnět k vzniku českýho ILCA, 

zastřešující organizace, protože viděl, že musíme mít jednotnej hlas, když chceme jednat 

s ministerstvem o úhradách stomických pomůcek a o počtu stomických pomůcek a vůbec, když 

chceme jednotně mluvit, tak potřebujeme mít zastřešující organizaci. Takže 3 první vedoucí 

českýho ILCA byli z Brna, pan doktor stál jako mimo, pomáhal tomu brněnskýmu klubu, ale 

nebyl členem a já když jsem teďko vedoucí, tak jsem ho poprosila, jestli by nebyl místopředseda 

českýho ILCA a jako pro styk s odbornou veřejností, protože já moc veřejnost..tak vy studujete 

sociologii, já nevím, jestli rozumíte těm doktorům, já některejm přednáškám doktorů rozumím 

jen těm spojkám a předložkám jo, protože i včera na té konferenci mluvila nějaká paní o tom, 

že při chemoškách těm lidem dřevění ruce a nohy jo, tak já říkám: Na to by měli být upozorněni 

předem, jo. Já to vím a vím, že to nevědí. Ona říká: No v tom informovaným souhlasu je 

napsaný, že někdy se stane a teď je tam takový dlouhý, cizí slovo. No a já říkám, teď tam sedělo 

100 lidí, a já měla přednášku, no když tam je tohle slovo, tak nikdo neví, co to je. A informovaný 

souhlas je dlouhej jo, tak říkám, že se ti lidi můžou zeptat. Ale nikdo nepozná, že to je to, že 

bude mít necitlivý končetiny. Prostě, mělo by se to psát česky, takže spoustě věcí, které napíšou 

lékaři, já nerozumím. Nebo potřebuju je dovysvětlit a takže potřebuju styk s odbornou 

veřejností, takže teď tam mám pana docenta Skřičku. Někteří lékaři, osvícení lékaři pomohli 

založit třeba kluby stomiků. Třeba pan doktor Tyrpekl v Chebu založil spolek stomiků a 

doteďka je ve vedení, jako on nebyl předsedou, ale pomáhal s organizací a všechno možný dělal 

a dělá pořád, takže jeho manželka třeba, tu nám dohodil, že nám jí přived třeba na zasedání a 

ona je fyzioterapeutka, ona s náma cvičila a vlastně ona mě pomohla zadarmo, úplně zadarmo 

udělat tu brožuru, vůbec nic za to nechtěla. Tak jako, že ví, že je to vhodný a dobrý, takže v roce 

2010 jsme založili radu lékařů, takže pan třeba profesor Lukáš je v naší radě lékařů. On má jako 

ty, záněty střev, on se věnuje těm zánětům střev. Měli jsme tam onkologa, bohužel ten teď odjel 

do zahraničí, ale máme tam pár doktorů, které máme v radě lékařů a já s nima konzultuju, když 

je nějakej průšvih. Když někdo chce na nás šetřit, nebo někdo chce vmyslet, jak něco 

nepotřebujem, tak já potřebuju podporu těch lékařů, spolupracuju třeba i s panem profesorem 

Žaloudíkem velmi dobře. V době, kdy řekli, že nejlevnější pomůcka je nejsprávnější pomůcka, 

tak mě taky dost pomáhal vysvětlovat i v senátu, že to není pravda, že ty lidi to musí mít 

individuálně. Jako spolupracujeme s lékařema určitě a s Masarykovým onkologickym ústavem 

je velmi dobrá spolupráce, tam prostě propagujou ty pacientský organizace. Prostě na některý 



kongresy nás už zvou, protože vědí, že i těm sestrám, i těm případně doktorům řeknu to, co je 

zajímá, takže spolupráce je hrozně... Já myslím, že je prospěšná oboustranně. 

Tazatel: No a v podstatě, kdybyste měla zhodnotit nějakou obecnou informovanost lékařů 

ohledně této nemoci v České republice? 

Respondent: No jako, jakejch lékařů, onkologů nebo specialistů nebo praktickejch lékařů 

nebo? 

Tazatel: No vlastně specialistů na tuto chorobu, jestli jejich úroveň je dostatečná. 

Respondent: O který chorobě mluvíte? 

Tazatel: No o stomický chorobě, o stomikách. 

Respondent: Aha, stomie není nemoc. Stomie není choroba, stomie je řešení zdravotního 

problému, takže onkologové jsou dobře informovaní o tom, že některá operace střev skončí 

stomií, ale stomie není choroba. Proto mi nevíme, kolik je stomiků, proto mi nevíme, kolik se 

stomií udělá, protože se to nesleduje, sleduje se kolik je rakoviny tlustýho střeva, sleduje se 

kolik je zánětů střev, ale důvody vytvoření stomie je neuvěřitelně moc. Dejme tomu, že 

polovina je rakovina tlustého střeva, není problém, aby doktoři byli dobře informovaní, to jako 

vůbec, to je v pořádku. Pak jsou záněty střev to je asi 20 procent. Ženy po operaci 

gynekologických mají docela často i vývod, protože asi 20 procent našich členů je po 

gynekologický operaci a to bud, že ten nádor někam prorůstá. Prostě buď ten nádor prorůstá, je 

to tam všechno necpaný v tom těle jo, když kucháte kapra, tak to vidíte, jak to tam vypadá 

natlačený, takže ten nádor může prorůstat třeba do střev, a tak jim udělají třeba dočasnou stomii, 

někdy trvalou nebo po ozařování, to bohužel bylo dost častý, že po gynekologickým nádoru je 

ozařovali, a tak báječně je spálili, že po čase se jim rozpadly i močový měchýř i střeva, takže 

mají ileostomii, vývod z tenkýho střeva a vývod z močovýho měchýře nebo z ledvin jo. Takže 

teď je ozařování šetrnější, takže doufám, že to tam nebude tak běžný. Jeden pán, co krásně 

zpívá měl chvíli stomii po rakovině lymfatických žláz. Taky je to tam všechno blízko, takže 

mohl tam ten nádor přirůst ke střevům, aby se to zahojilo, tak měl chvíli stomii. On o tom 

nechce mluvit, tak já o tom taky nebudu mluvit. Ale prostě stomie není nemoc. Je to řešení 

zdravotního problému, vrozený věci jo, teď jsem viděla nějaký výzkum, co byl na facebooku, 

mi ukazovala nebo nějaká.. no takovej průzkum měla sestřička, že 4 procenta z dotázaných tam 

byly s vrozenou chybou. S vrozeným problémem, jo. Takže je to. O životě se stomií si myslím, 

že je potřeba pořád mluvit, protože i když mluvím s lékařem. S lékařem jsem mluvila nedávno 

a teďka mu něco říkám a on řekne: A, to jsem nevěděl. Nevěděl zkušenosti se stomií, jo. 

Ze života se stomií, samozřejmě umí vyšít stomii, umí se starat nebo poradit o tom, jak 

ošetřoval. Ale jak se žije se stomií, tak to si myslím, že ne, ani lékaři všichni to vědí. Protože 



třeba je udivuje, že se chodíme koupat. Nebo sestřičky na školení občas si říkaj, že ať si jako 

na koupání vezme ten stomik malej pytlíček a pak si ho zase vymění za ten větší. No to je úplná 

blbost, protože jestli já mám 30 pytlíků za měsíc, tak já kvůli tomu, že se jdu koupat, ho 

nezahodím. Protože ten pytlíček stojí 174 korun, takže já s ním musím sakra hospodařit, abych 

s nima vyšla, když mám jeden za den, jo. A má vydržet jeden den, tak třeba vydrží den a půl 

jo. Někdy odpadne dřív, někdy ne, nesmíte udělat chybu a někdy říkaj takový neuvěřitelnosti, 

jako že myslím, že v oblasti stomie jak se to udělá, jak to ošetřovat, že ty informace mají, ale o 

životě se stomií, o životě stomiků, o tom co opravdu potřebují a jak se to má... jak je dobrý něco 

dělat, tak že je dobrý s nima jako komunikovat.  

Tazatel: Tak a ještě bych se chtěl zeptal, jak vlastně nahlížíte na iniciativu ministerstva 

zdravotnictví ve vztahu vlastně k Vašim pacientům? 

Respondent: Už minulý pan ministr, pan ministr Ludvík, byl neuvěřitelně přátelskej nebo měl 

pochopení k pacientům a pacientskejm organizacím. Řekl, že chce bejt i ministr pacientů a už 

2 roky, co on tam přišel, tak 2 roky předtím Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra 

zdravotnictví prostě svolávala pacientský organizace, informovala je o činnosti ministerstva, 

ptala se jich, co potřebují a vzala si za cíl prostě pomáhat těm pacientským organizacím, tím je 

zviditelnit a pokud možno tak jim taky trošku sehnat nějaký peníze, tak to ještě není. Ale, aby 

je i lékaři brali vážně a loni v létě v srpnu byla ustanovena pacientská rada, mohli jsme se tam. 

Všechny pacientský organizace se tam mohli hlásit, svoje nějaký zástupce. Pravidla byly dost 

přísný, musel ten, ta organizace mít historii, členy, musela s nima komunikovat, tam se to 

všechno muselo popsat a i ten zástupce, kterýho navrhovali, musel splňovat nějaký předpoklady 

a přihlásilo se teda dost organizací. To už bylo stanovený předem, že se může vybrat 24 

zástupců. A ty podporovalo třeba víc organizaci, třeba tam byla paní z Aliance o rakovině prsu, 

že tam má 46 pod sebou těch regionálních organizací, takže jsou tam takový větší skupiny. 

Jsem tam taky, jsem moc ráda a pan Adam, pan Vojtěch Adam, musím říct, že co říká a jak se 

chová k pacientským organizacím se chová velmi vstřícně, teďka jednají o změně zákona o 

změně v úhradách zdravotnických prostředků, víte to? 

Tazatel: To upřímně nevím. 

Respondent: Tak k tomu trošičku řeknu. Že ten zákon 48 z roku 1997 není úplně dobře. O tom 

se mluví už strašně dávno, strašně dávno. Měl se změnit v roce 2012 ta část, která není dobře a 

jenom pak přišla paní Nečasová, padla vláda a další vláda už o to neměla zájem, ale byly 

podklady pro tu změnu. A v roce 2015 dala iniciativa, senátoři dali k ústavnímu soudu takovej 

prostě nějakej, jak bych to měla napsat, prostě takovej podnět, že ten zákon není v pořádku a 

chtějí změnit. Ústavní soud pracuje velmi rychle, takže v roce 2017, to bylo v roce 2015 



v lednu, takže v roce 2017 v červnu rozhodl a zrušil kusy toho zákona a dal za úkol ministerstvu 

přepracovat ty části do konce letošního roku, do konce roku 2018 a na tom se teď pracuje. Ted 

Vojtěch Adam svolal už v prosinci 5 dní po svém jmenování pracovní skupinu, byly tam všichni 

lékaři, třeba Česká lékařská komora, Lékárnická komora, prostě všichni, kterých se 

zdravotnický prostředky týkaj. Lékárníci, zubaři, jo, všichni, ale svolal právě taky zástupce 

pacientský rady, taky Národní radu zdravotně postiženejch. Svolal pojišťovny a diskutovali 

jsme nad velmi dobře připraveným materiálem, celej den jsme diskutovali, jak by ta změna 

zákona mohla vypadat. Přizval nás ke všem jednání, který byly a že jich bylo hodně. A můžeme 

připomínkovat a doplňovat a to, co. To je prostě poprvé, kdy můžeme být u vnitřního 

připomínkovýho řízení a návrhů změny. Já si toho nesmírně vážím, protože je to dobře a ten 

pán, co to má tam na starosti, co si ho pan ministr povolal jako experta na tuto oblast, je právní 

a připravoval to už v roce 2012, takže o zdravotnických prostředcích ví hodně, hodně. Takže 

ten nám, pacientům chodí vysvětlovat, my mu voláme a on nám vysvětluje a teď nám říká třeba: 

Roztroušená skleróza, to je takovej příklad hezky viditelnej. My máme cévky, musíme se 

cévkovat a každej měsíc musíme žádat revizního doktora, aby nám povolil ty 3 cévky na den, 

nebo já nevím kolik jich je, abych nekecala, prostě ten nějakej počet, minimální na den a 

vlastně, než se to schválí, tak přijdeme o několik dní, kdy nedostaneme ten příděl, protože 

zpátky se to nedává a proč ten revizní doktor je takhle a pán se zamyslí a říká. No tak tam 

napíšem, že ten souhlas revizního doktora je do odvolání Dobrý, ne? Proč se má schvalovat 

každej měsíc a to bylo víc případů, že ty pacienti to neumějí říct tak, jak by se to mělo dát do 

zákona. Oni to neuměj, ale kdy on má tu trpělivost. To je třeba svolaný jednání na 2 hodiny a 

on tam je s námi 4 jo? A je to JUdr. Král jo, já musím vyzdvihnout jeho trpělivost a ochotu a 

vstřícnost, vyjít všem vstříc. Takže velmi si toho cením, že si vzal pan ministr poradce, kterej 

tomu rozumí. Takže já to kvituju jako dobře, no. I tam bylo zřízený oddělení na podporu 

pacientů, kde můžeme diskutovat o zákonech nebo o tom, co nás trápí, k čemu dávat podněty a 

oni si to shromažďují, a to oddělení bylo taky zřízený teď v srpnu. Za pana ministra Ludvíka a 

oni to dají v tu pravou chvíli na stůl, jo. Protože to můžeme dát jen tehdy, když se to projednává. 

Prostě to tam hodí, takže pacientská rada zřídila si pracovní skupiny a rozvíjí se to velmi dobře 

a máme to jako zázemí nebo sekretariát. My tam dáváme ty podněty a náměty, kdyžto oni nás 

potom třeba svolaj ty děvčata nebo nám napíšou zápis a dá nám to konzultovat, protože každej 

je z nějaký pacientský organizace, má tam spoustu práce a dělat zápisy dlouhý, protože ty rady 

jsou poměrně dlouhý. Je to pracný jo, když jsou takový chytrý a můžou to připravit a my to 

potom zkonzultujeme, tak je to mnohem jednodušší. Jako práci s ministerstvem já si teď jenom 

chválim. 



Tazatel: Hm, to je dobře. A kdybych se měl zeptat na to, jestli nějakým způsobem zasahujete 

do veřejný debaty, ať už třeba pomocí médií nebo sociálních sítí. Vy jste vlastně zmínili, že až 

nedávno ty mladistvé pacientky zřídily Vaše facebookové stránky, tak jestli se Vám nějakým 

způsobem daří i dostat se třeba do médií, šířit to pomocí médií? 

Respondent: Jako třeba noviny, nebo? 

Tazatel: Jako třeba noviny, nebo rozhovory v televizi. 

Respondent: Jo, jako, já si myslím, já jsem ráda, když, je pravda že televize už ví o nás, už 

jsme několikrát byli v televizi na různý témata, víckrát jsme byli v novinách, jako v tom roce 

2015, když pan Němeček vymyslel, že nejlevnější pomůcka v Evropě je ta nejsprávnější, tak to 

jsem byla v médiích hodně krát. A je pravda, když to vyhlásí v červenci na začátku, že nikdo 

nemá čas, Ředinová vždycky, já když jsem se to dozvěděla, tak jsem div neomdlela, a začala 

jsem chodit všude na různý tiskovky a to jak když je průšvih, tak ty média to rádi napíšou, jo? 

Ale já jsem zase opatrná, protože pokavad se to dá vyřešit jako po dobrém, třeba tou změnou 

zákona nebo jako je lepší to, žádný to ministerstvo není rádo, že se o něm píše ošklivě. Takže 

já si myslím, že je lepší, zkusit jednat a jenom, když je velkej průšvih, tak medializovat.  Nejsem 

ráda když někdo, jsou takoví lidi mezi náma, třeba včera v Mladý frontě, který medializojou 

věci, který se mi opravdu nelíběj, protože stomici na tom nejsou špatně. Nejsou na tom špatně. 

A jak se setkáváme s těma pacientskýma organizacema, mezi sebou, jak se potkáváme, 

nejenom na ministerstvu, třeba výborná je Akademie pacientských organizací, kterou dělá 

AIFP, to je tak neuvěřitelný, že nás tam vzdělávají už 5 let, a my se tam navzájem poznáváme. 

A kdyby ti jednotlivci, kteří se potřebujou, nikdo nemůže mít všechno, kdyby viděli, jaký 

problémy mají jiný organizace, nebo jiný diagnózy, tak by snad nemohli tak jednat neuváženě. 

Takže do médií dobrý, já myslím, že já už mám kontakty na média a rozhodně můžu dávat 

podněty a to, ale já to jako radši velmi uvážlivě.  

Tazatel: Vy jste vlastně zmínila, že jeden z největších problémů je vlastně financování té 

organizace. tak bych se chtěl zeptat, protože spousta pacientských organizací je financována 

farmaceutickými společnostmi, tak vlastně, jak na to nahlížíte, popřípadě jak jste na tom Vy? 

Respondent: No, s farmaceutickými společnostmi moc nejsme, protože my potřebujeme, my 

nepotřebujeme léky, nebo léky potřebujeme jako každej jinej, ale není to, prostě každej má jiný 

onemocnění a, který třeba řeší a, ale prostě já si myslím, že když je někdo podporuje, tak je to 

pěkný, jsou stanovený pevný pravidla, že musej být nezávislý a to, já bych z toho zas takovou, 

když ty farmaceutické firmy ty peníze maj a daj to slušný pacientský organizaci, tak mě osobně 

to opravdu nevadí. A jenomže já nechci propagovat nějakej lék, obyčejně za to něco chtěj, že 

jo. A protože já potřebuju pytlíky a vůbec se nechci motat do léčby, vůbec jo a třeba se mi 



podařilo, že v loňským roce jsme měli 100 tisíc od GSK, oni dělají nadační fond GSK, když 

tam napíšete a jednou, jednou za život můžou nějaký pacientský organizaci něco dát, tak nás 

vybrali, jsem napsala, co děláme a proč to děláme. Prezentaci jsem tam měla a získlali jsme 

teda 100 tisíc od GSK, ale jenom jednou. To není pravidelnej příjem, výborný to bylo. Prostě 

strašně málo máme od firem. Od těch, co vyráběj pytlíky, tak dřív jsme měli trošku víc peněz, 

třeba mi dala jedna firma 20 tisíc, ale taky ne na to, abych upadla úplně v nadšení a skákala 

radostí a teďka se to museli snížit hodně... Snížili se úhrady, takže se snížili ceny a oni už teď 

nemají tolik peněz, takže to, co dostanu od výrobců je v řádech několika desítek tisíc a to ještě 

za to, že mají u nás reklamy v časopisech, jo? Takže to. 

Tazatel: Na druhou stranu zeptám se, zda už jste někoho odmítla? 

Respondent: Co? 

Tazatel: Jestli už jste třeba odmítla někoho s nějakou finanční podporou? 

Respondent: Jako jo, když mi třeba nabízel ROŠ, že když budu propagovat něco, tak že mi 

něco dají, tak já jsem řekla, že to dělat nebudu, jo. Jako to bylo jenom jednou, já to nemůžu 

dělat, protože je mi to proti mysli, jo. To je jako, když mi říkají, tenhle pytlík doporučujte všem 

jo. Já řeknu: Ani náhodou. Protože měli jsme jednou od ROŠE, my jsme s nima spolupracovali 

na takovým projektu Vy a my společně. Měla jsem s tím neuvěřitelně mnoho práce, protože oni 

mi dávali velmi těžký úkoly, jo. Já jsem měla třeba pro rozhovor, kterej je natočenej na internetu 

najít člověka, kterej, když chtěli člověka, kterej se uzdravil, tak toho já najdu snadno, jo, ale 

když chtěli člověka, kterej je v paliativní péči, několik dní před umřením, nebo několik tejdnů, 

aby jim povídal do televize nebo na kameru, jak se má. Tak to pro mě byl velmi těžkej úkol. 

No ale já jsem ho našla jo. Oni mi za to dali ty peníze, ale já jsem to viděla jako propagaci 

prevence a nějakou motivaci k tomu, aby lidi chodili včas, takže to jsem dělala jo, to jsem 

přemluvila ty moje dušinky, aby spolupracovali. Určitě jsem shledala jako užitečný pro to, je 

to na Příběhy nezlomných jo, se to jmenuje.www.my společně se to jmenuje jo? Tenkrát jsem 

spolupracovala s ROŠ na tom projektu a dostala jsem za to nějaký peníze, ale říkám. Byla to 

obrovská práce pro mě, jo. Já jsem tenkrát si brala dovolenou, abych za těma lidma jela jo, 

takže no. Stálo to úsilí jo, ale byly ty peníze pro organizaci a já jsem je chtěla, já jsem je 

potřebovala. A pak měl bejt nějakej projekt o léčbě, a to jsem odmítla, že tam nebudu, protože 

to já nechci dělat. Nemyslím si, že je to správný pro naši organizaci. Ale jinak peníze moc 

neodmítám, kdybyste nám chtěl dát, tak rozhodně neodmítám. 

Tazatel: Jasně, tomu rozumím. Jak Vy si myslíte, že by vlastně třeba měli lékaři pohlížet na 

stomiky nebo ministerstvo zahraničí. Třeba ve vztahu jako na pacienty nebo kritické přítele 



nebo nepřítele? Kdybyste se měla zamyslet, jestli mi rozumíte. Jak by měli lékaři vnímat ty 

stomiky jako takový. 

Respondent: Jako partnery.  

Tazatel: Na jaké bázi by měl být založen ten vztah, v podstatě. Jako partnery? 

Respondent: No jasně, měli by s nima diskutovat, všechno jim vysvětlit. Vysvětlit jim to 

potřebný, informovat je o všem, co potřebujou vědět jako. Jako, jako lékaři určitě a vy jste říkal 

ministerstvo zahraničí? 

Tazatel: Ministerstvo zahraničí, ne zahraničí, zdravotnictví samozřejmě, to se omlouvám. 

Respondent: Jo já si myslím, jako partnery. Pacientský organizace by určitě měli brát jako 

partnery, ale i ten samotný lékař by měl mít dostatek času jo, to je a sestřičky taky, a to je ten 

problém, že je nemaj jo. Já si myslím, jako partnery. Jiný slovo nevím. 

Tazatel: A kdybyste se měla zamyslet na největším třeba dopadem Vaší organizace za 

posledních 5 let, tak byla by to třeba ta informovanost, jak se to jako šíří? 

Respondent: Určitě, určitě se to zlepšilo, ta informovanost. Zejména mezi těma odborníkama, 

my mezi odborníkama máme výborný jméno. I třeba v televizi, když potřebujou něco o 

stomiích nebo rakovině tlustýho střeva, tak volaj mně. A to já si považuju, jo a třeba mi dají 

úkol, že chtějí mužskýho s něčím a já jim ho seženu za 2 hodiny, takže dobrý jako. To se 

změnilo neuvěřitelně. Ta veřejnost se díky teda internetu a díky tomu, že ty informace na 

internetu jsou taky lepší jo, ale stejně je strašně moc lidí, kteří o nás vůbec nevěděj. Když já 

říkám, jo každej ví, že jsou organizace žen po rakovině prsu a jestli pak víte, že jsou i 

organizace, které pomáhají lidem s onemocněním střev. Prostě střeva není takový dobrý téma. 

Střeva je lepší neslyšet, nevidět. A je to vidět na těch brněnskejch onkologickejch dnech, já si 

udělám stánek pestrej, barevnej, krásnej a ženský přes prsa tam mají v uvozovkách jenom 

stoleček a nějaký plakátky a u toho ty prsa, jak se zkoumají a pan doktor, kterej já tam s ním 

vlastně diskutuju a říkám: Nikdo neposkytuje psychickou, psychosomatickou podporu 

pacientům. Pacientské organizace to dělají. A on: No to jsou jenom ženský po rakovině prsu. 

Já říkám pane doktore, my už 5 let tady máme stánek vedle toho, máme ho barevnější, hezčí a 

jsme střeva. A on se nevšiml. On mě neviděl. Takže je to tak, že kdo nechce, tak nevidí no. Ale 

mnoho doktorů, prostě já mám před. Když jsem nastoupila v tom roce 2009 nebo 2010, tak 

jsem se rozhodla, tak jsem nikoho neznala, nikdo neznal mě. Nikdo o mě nevěděl nebo o 

stomikách, vůbec to byla taková novinka. Nikdo no, tak dobře pan doktor Skřička, pan doktor 

Tyrpekl, prostě 10 doktorů v republice o tom vědělo. A já, když dneska kamkoli přijdu a jsou 

tam lékaři, tak každej mě podává ruku, pan profesor Svačina, všichni, všichni mě znají. Prostě 

změnilo se to neuvěřitelně, a to já považuju za důležitý, že jsem to zviditelnila. To stoprocentně 



jo, no a mezi lidma se snažíme, chodíme do těch měst a vždycky se bavíme alespoň s několika 

desítkama lidí. Taky se to vyvíjí ale často je, že lidé řeknou: Ježíš střeva, o tom nechci nic 

slyšet. Oni si myslej, že když o tom neuslyšej, že to nebude. Ale to my nevíme, že jo, takže 

moje heslo je: Dobře o nás vědět a nepotřebovat, než potřebovat a nevědět.  

Tazatel: Tak to je hezký. To by bylo z mé strany teda vše, já se chci zeptat, jestli byste zmínila 

ještě něco důležitého, co jsme tady neprobrali, já myslím, že veškeré mé otázky, které jsem měl 

připravený, probrali dostatečně. 

Respondent: No důležitý jsou ty knížky, který vyšly jo a že jsou stále ke koupení. To si myslím, 

že je stále v pořádku vědět, dobře vědět. On nám taky hodně pomáhal pan, hodně nám pomáhal 

pan Boris Hybner, hlavně v propagaci, byl 9 let stomikem a pak umřel teda na mrtvici, ale první 

jeho příběh je jeho příběh a pak je tam 21 příběhů, tuhle knížku jsem taky vydala v době, kdy 

jsme dělili ten mezinárodní projekt a je tam příběh ze Slovenska a z Čech. Z Německa jsem 

nedávala, protože jsou tu i obrázky. Jako toho si hodně považuju, že to vyšlo a první knížka 

byla: Budu žít 300 let, tam jsou příběhy 5 organizací, ale my máme nejvíc, protože, když se 

podíváte, který organizace tam jsou, tak každá má několik a my máme 9 jo, protože já jsem ty 

příběhy měla nashromážděný. Takže jsem je tam vždycky dala a každej jinej, takže toho já si 

taky cením, protože to byly první publikace, který vyšly nebo příběhy stomiků, jako tak. Dobře 

no, já myslím, že jsem si už vyto...Chcete nějakej náš ten? 

Tazatel: No můžu si něco vzít, jestli to není... 

Respondent: No vemte si, jestli chcete stomíka, tak to máme maskota stomíka. Jo naši členové 

mají také spoustu cen, ocenění. Já jsem třeba dostala támhle tuhletu krásnou cenu. Kdybyste 

nemohl poznat, co to je.  

Tazatel: No přemýšlel jsem o tom. 

Respondent: Tak to je cena: Velké návraty a toto je pták fénix, kdybyste ho nemohl poznat, je 

to pták fénix, řada našich členů má křesadlo. To je cena, která se dává obyčejným lidem, kteří 

dělají neobyčejné věci. Mají, teď dostal třeba Broňa tučný cenu: Dobrovolník novojičínského 

kraje, takže řada našich členů má různý ocenění, protože když napíšou, co všechno dělají 

z lásky a zadarmo, tak je to neuvěřitelný, takže když si to někam napíšeme, tak obyčejně cenu 

dostaneme.  

Tazatel: Tak já Vám tedy mockrát děkuji za rozhovor a za všechno. 

Respondent: Jo, tak já Vám dám ještě něco od cesty. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


