
Příloha č. 1 – Myopatický šplh (Ambler, 2011, str 269)



Příloha  č.  2 –  Distribuce  svalového  postižení  u  různých  typů  svalové  dystrofie 

(Bednařík, 2004, str. 137)

a) Duchennova a Beckrova forma svalové dystrofie

b) Emerryho – Dreifussova svalová dystrofie

c) Pletencový typ svalové dystrofie

d) Fascioskapulohumerální svalová dystrofie

e) Distální myopatie

f) Okulofaryngeální svalová dystrofie

a) b) c)

d) e) f)
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Příloha č. 6 – Schéma moiré vyšetření (Patobiomechanika a Patokinesiologie, 2012, 

  [online])



Příloha č. 7 – Informovaný souhlas



Příloha č. 8 – První rozhovor s paní M. - doslovný přepis (červen 2016)

„Dětství - to já jsem měla jako fakt pěkný. Naši se nám hodně věnovali, jezdili jsme  

třeba často na hory. Bydleli jsme v N. a babička byla kousek, takže ta nás taky jako často  

hlídala. S bráchou jsme od sebe jen o dva roky, takže jsme k sobě měli celkem blízko, když  

jsme byli malý. Ségra ta už je o osm mladší, takže to bylo jako horší. Ale zase třeba teď  

se vídáme hrozně často. Co jsem to... jo, na školku si třeba moc nevzpomínám. Vim jen to,  

co mi vyprávěla mamka. Prý jsem tam chodila ráda. A těšila jsem se jako i do školy. To už  

si celkem pamatuju. Na základce bylo všechno úplně v poho. Vždycky jsem se dost dobře  

učila a jako ani žádný jiný problémy jsem neměla. Dost jsem sportovala. To mě fakt bavilo.  

Jezdila jsem na kole, lyžovala, hrála volejbal... Prostě fakt jako všechno jako ostatní děti.  

Bylo to super. Vůbec si nevzpomínám, že by mě jako třeba něco trápilo. Měla jsem spoustu  

kamarádů, super rodiče, s bráchou i ségrou jsme vycházeli... Nic nebylo špatně. Nebo asi  

taky  jako  někdy  něco bylo,  ale  asi  to  nebylo  nic....  no prostě  si  to  neuvědomuju.  Pak  

v osmičce, když jsme měli rozhodovat, kam pudeme dál, tak to já jako žádný vyhraněný  

zájem  neměla,  pořádně  jsem  nevěděla,  co  jako  bych  chtěla  dělat,  takže  školu  jsem  

si vybrala  víceméně  náhodně.  Prostě  jak  tenkrát  chodily  do  škol  ty  letáky  s  nabídkou  

středních škol, tak jsem tam našla rehabilitaci a říkala jsem si, že to zkusím. Naši, ty mi  

do toho jako vůbec nemluvili, jen chtěli, abych šla na střední školu. Dělali jsme tenkrát  

talentovky,  a  kdo  je  udělal,  šel  k  přijímačkám.  Byli  jsme  první  čtyřletka  v  P.,  kterou  

otevírali  v  tom  roce  85.  Tenkrát  se  to  jmenovalo  Rehabilitační  pracovník  a  bylo  to  

na zdrávce, teda Střední zdravotnické škole. To bylo taky ještě všechno v pohodě. Bydlela  

jsem na intru, dál sportovala, bavila se s kamarády... Žádně problémy jsem neměla, jako  

zdravotní. Vlastně ani jiný. Na škole se mi fakt líbilo, praxe mě hrozně bavily... Doma bylo  

taky všechno v pohodě. Až potom ve třeťáku, to bylo v … roce 88, jsem byla na jarňákách  

lyžovat, pak jsem přijela a zjistila jsem, že mám oteklé nohy. To bylo prvotní. Jako, že  

se něco  děje.  Šla  jsem  k  doktorce  v  P.  Ta  nevěděla,  co  se  mnou.  To  byla  tenkrát  ta  

dorostová doktorka a řekla mi, ať si ty nohy jako měřim, ať nejim maso, a pak mi teda  

vzala krev a zjistila, že mám vyšší jaterní testy a poslala mě na základě toho na infekční.  

Tam teda jsem jako zůstala v péči, jakoby mě sledovali a hned mi nasadili jaterní dietu  

a zakázali mi tělesnou námahu. Takže jsem pak byla osvobozená od tělocviku, ale na praxi  

jsem normálně chodila. V létě 88 mi pak dělali první biopsii jater v P. - bez nálezu. A to  

jsem ještě jakoby byla v poho. Ty nohy pak ustoupily a neměla jsem žádné potíže. Ani  



unavená jsem nebyla. Nic. Říká se, že když jako ty játra, že jsou lidi unavený – ne..., nic...  

Tak jsem prostě držela dietu, chodila jsem na kontroly, jakoby na ty jaterky a normálně  

jsem teda...dál dělala skoro všechny věci. Kromě toho sportu... To už jsem nemohla. Pak, to  

bylo v tom....89. roce, jsem normálně ukončila školu a nepociťovala jsem žádné problémy,  

nic.  A vlastně  díky  škole  v  P.  jsem poznala  M.  Úplně  prvně  jsme se  viděli  na  svatbě  

kamarádů. Jeho spolužák si bral mojí  spolužačku. Oba byli  z Mladé Boleslavi a na té  

svatbě jsme se poznali. Oni se brali hned po naší maturitě. Skončili jsme střední a oni se  

hned v červenci brali. Když jsem končila školu, byl M. vlastně na vojně, v tom 89. Z té  

svatby mě vezl domů, oni jak se brali v Mladý Boleslavi, tak on mě vezl autem domu a jel  

za svojí holkou na Mělník. Ale brzy po tom se s ní jako rozešel a začali jsme spolu chodit.  

Brali jsme se v 92., duben 92 a v květnu 93 se narodila P. Vlastně, když jsme spolu začali  

chodit, tak už jsem měla zdravotní potíže. Jak jsem po maturitě nastoupila do práce, to  

bylo...v srpnu 89, tak to už jsem začala pociťovat jakoby...trošku svalovou slabost jsem  

začala pociťovat. Že se mi jako začíná hůř na špičky, na paty, do schodů, ze schodů...jako,  

že to není úplně ono. A začla jsem teda, protože jsem pracovala v Praze, tak jsem začala  

chodit na internu na Karlák a na tu svalovou bolest  jsem si stěžovala. A v listopadu 89  

jsem tam nastupovala do nemocnice a dělali mi další biopsii. 17. listopadu 1989! Na to  

nikdy nezapomenu! Jsem tam ležela na stole a teď tam se nade mnou bavili (jako když jsem  

čekala na ten výkon), co se děje, že na Albertově... Já byla vykulená. No, bylo bylo mi  

osmnáct, že jo. No, ale dobrý, tam mi to jako udělali, ležela jsem tam na tý interně, protože  

se jim ty jaterní testy nelíbily, ale jako ta biopsie dopadla bez nálezu. Zase! A prostě jsem  

měla  vyšší  ty  testy,  tak  jsem tam ležela  vlastně  až  do  ledna.  Jako  pouštěli  mě aspoň  

na víkendy. A já už jsem jim říkala, že prostě chci domu a že chci do práce, že mi jako  

prostě nic není. A to mi pak nasadili... To bylo v devadesátým...taky jsem brala kortikoidy,  

necelej rok. Prvně teda na základě toho, že jsem pracovala na rehabilitaci, tak jsem se  

dostala přes to do tý Vinohradský. Prvně v květnu 90. Prvně jako přes primářku naší jsem  

se dostala do Vinohradský a tam už si mě nechali. Ale ze začátku jsem jako vůbec neměla  

tuhle  diagnózu,  protože  ty  příznaky  byly  takový  ne...  Takže  nejdřív  jako,  že  nějaká  

polyneuropatie a bůh ví  co,  prostě jako ze začátku vůbec nevěděli  co...  A to jsem tam  

vlastně byla v tom roce 90 rehabilitovat...a pak zas v létě jsem ležela na interně, protože mi  

ty jaterky po tý rehabilitaci stouply. Já se teda cítila líp, ale stouply. No a pořád jsem si  

stěžovala na tu svalovou bolest, tak mi nasadili...ten prednison jsem brala. Jenže ten jako  

vedlejší účinky, že jo, svalová bolest...Takže nevím, to jako byl takový můj...pocit. Na jednu  

stranu si člověk říká, že mu to pomůže, na druhou stranu, jestli se mi to nezhoršilo díky  



tomu. No a pak jsem ještě byla i na imunologii, tam taky nic. No a pak vlastně v tom roce  

91 mi to ten doktor jako říkal, že to spíš vypadá na myopatii. No a to už jsme s M. byli  

spolu. Začala jsem za ním domu jezdit v devadesátém roce, prvně jsem za ním byla, když  

měl opušťák na vojně. A už rok potom jsme spolu začali bydlet ve S. To bylo rok před  

svatbou. Stěhovali jsme se tam únor 91. To je neuvěřitelný, jak to utíká! No, takže ty moje  

potíže jsme spolu řešili od začátku, ale ty problémy nebyly nijak velký. A hlavně – přesnou  

diagnózu  jsem  se  dozvěděla,  až  když  jsme  byli  spolu.  Ale  tak  jako  co  bylo,  bylo  to,  

abychom mohli mít děti. To bylo takový jako...hlavní. Jinak jsme to tak nějak brali...A to  

bylo vtipný.  Když jsem se to dozvěděla, tu diagnózu, tak jsem za ním jela a on na mě  

vždycky čekával na R. u autobusu. To byl tenkrát zrovna mráz. Tam tma a on nikde. Ale to  

jako tu diagnózu nevěděl, to jsem zatím věděla jenom já. Samozřejmě, když jsem se to  

dozvěděla, tak i z toho mála, co jsem o tom věděla, jsem viděla konec světa. To jako můžu  

říct.  V těch v podstatě devatenácti  jsem se viděla do roka na vozejku a prostě to bylo  

takový to,...no. A jak tam na mě nečekal na tom R., tak jsem šla pěšky na B., teď jdu,  

scházím z toho kopečka a vidím jeho tátu na dvoře, tak se ptám, jestli je M. doma. A táta  

jako, že M. přijel od autobusu a že prý jsi nepřijela. Takže M. na mě koukal jako zjara  

a říkal: „No, on nějaký autobus přijel, ale ty jsi tam nebyla.“ To víš, tenkrát nebyly mobily,  

nic.  Psali  jme si  dopisy!  A to  jsem mu to  řekla,  tu  diagnózu.  Ale on to  nijak  neřešil,  

nehroutil  se  z  toho.  Jediný co jako bylo,  jak to  bude s  těma dětma.  Ale  to  jsem jako  

konzultovala s doktorama a nic proti tomu neměli. Ten prvotní šok po sdělení tý diagnózy  

odezněl a potom jsem se jako tak držela v normě a ani jsem to nijak moc neřešila. To spíš  

naši. Mamka. Ta to nesla a pořád nese hrozně špatně. Táta taky. Ale myslím si, že jsem se  

s tím naučila žít. To víš, že někdy je to těžký. Kór jako těch posledních pár let mě někdy  

přepadaj takový stavy... No zvládám toho prostě čím dál míň, že jo. Ale v domácnosti jsem  

pořád jakž takž samostatná... Kde jsem to... Jo. V tý době mi dělali svalovou biopsii, dělali  

mi jí vlastně dvakrát, dvakrát z nohy. V 91. a 92., nebo 92, 93, už přesně nevím. Ale ta to  

taky neprokázala. Až pak v roce 2008 biopsie z ruky to prokázalo vyloženě tohleto. Oni mě  

jako myopata brali, ale prokázaný to nebylo. Prostě ty první biopsie to neprokázaly, ale  

podle příznaků mě tak brali. No a každý rok jsem jezdila do Vinohradský nemocnice na ty  

rehabilitační pobyty – 90, 91, 92. V 93. jsem nebyla, to jsem byla těhotná s P. Měla jsem  

sice  rizikový  těhotenství,  ale  vyloženě  ležet  jsem  nemusela.  Musela  jsem se  ale  šetřit  

a nemohla jsem pracovat. Ale obě těhotenství a porody proběhly v pohodě. Akorát jsem  

před P. potratila, to bylo tejden před svatbou. A pak před V. jsem potratila znovu. A pak se  

mi teda stalo, že jsem otěhotněla i přes DANU, už po V., takže jsem se nechala sterilizovat.  



Třetí těhotenství už v žádnym případě nepřicházelo v úvahu. A to ještě jsem měla příhodu!  

Po P. jsem chodila na kontroly na gyndu tady k J., to bylo P. asi osm měsíců a on mi řekl,  

že jsem těhotná znova. To jsem ale takhle brzo jako..., takže jsem hned volala doktorovi  

do Prahy. Ten řekl: „Hele to by byl na tvý tělo moc velkej nápor.“ A že mi napíše papír  

s doporučením na interupci ze zdravotních důvodů. To jsme jako byli rozhodnutý, že teď  

další dítě ne. Zhruba za tejden jsem šla do rizikovky a ta doktorka mi říká: „Prosim tě,  

pojď.“ Ona si  mě pamatovala. Udělala mi ultrazvuk a já těhotná vůbec nebyla. Ten tejden  

byl hroznej. Píchla mi injekci, za tři dny jsem dostala menzes a v pohodě. A od tý doby k ní  

chodím do ambulance.  Takže v těhotenství  s V.  už mě měla na starost ona. To byl fakt  

hroznej zážitek! Kdyby mi řekl, že to není jistý, ale zdá se mu...nebo tak něco, ale on mi  

hned vypsal těhotenskou průkazku. A to ještě ta sestra mu říkala, že se jí ta hranice moc  

nezdá, to byl test z moči. Nedal se říct. Kdyby řekl, že má podezření a třeba mě poslal  

na ultrazvuk...ne. Rovnou průkazka! Od tý doby ho fakt nemám ráda. Po P. už jsem se  

do práce nevrátila. V podstatě po mateřský mi ten můj doktor řekl: „Hele, já vím, že bys tu  

práci zvládla, ale šetři si energii pro rodinu.“ Věděl o čem mluví. Já v tý době to nevěděla.  

On je prostě rozumnej a  má spoustu zkušeností. Takže od devadesátého sedmého mám  

plnej  invalidní důchod.  Po P. jsem v tý Vinohradský byla,  když jí  tehdy bylo asi  deset  

měsíců. To bylo těžký od ní odjet na tak dlouhou dobu, to bylo pět tejdnů. Ale věděla jsem,  

že  je  o  ní  postaráno.  Hlídal  M.  nebo  mamka.  A  pak  jsem  chodila  vždycky  po  roce  

pravidelně na ty rehabilitace s tím, že vždycky ten pobyt měl jako pro mě  přínos. Nikdy  

se mi nestalo, jako že bych tam odsud přijela zhoršená. Mezitím, nebo ne mezitím, jakoby  

ten stav byl tak jako vcelku uspokojivej a tak jsme začali uvažovat o druhym dítěti. To jsem  

teda konzultovala s tím mým doktorem, ten mě zná už od toho roku 90, a ten jako řek: „Je  

to tvoje věc.“ Řekl by mi to na rovinu, že nedoporučuje. Ale říkal, že když si myslím, že to  

zvládnu... Měl pravdu. Takže jsme si pořídili V. Tu péči o děti jsem se zvládla...No s P. jsem  

zvládala ještě naprosto v pohodě. To jsme bydleli v bytovce ve S. Snesla jsem si ji třeba  

po schodech do kočárku. S V. už jsem se víc bála, protože prostě...no ten můj stav byl horší.  

Měla jsem ten pojízdnej košík, přendala jsem V. z postýlky do košíku a pak s ním přejela  

třeba do kuchyně.  Bála  jsem se ho nosit.  Když  jsme chodili  ven,  pomohly  kamarádky  

sousedky. Nechtěla jsem to zbytečně..., ne že bych to nezvládla, ale spíš takovej ten strach  

– co kdyby... Předcházet rizikům. A když byl V. necelej rok, přestěhovali jsme se sem a tady  

už to bylo zase lepší. Velkej dvůr, tři schody do baráku – to jsem po nich ještě vytáhla i  

kočár. To bylo bez problémů. No měla jsem ho ve třiceti. Co bylo jako takový na nic, že  

jsem ho nemohla vodit do školky, to už pro mě bylo daleko. Ale tak ho vodila P. nebo M. ho  



vozil, prostě se to dalo vždycky nějak udělat. Myslím ale, že ten V. tím trpěl možná víc než  

P. Ta když byla malá, bylo mi líp a bydleli jsme ve S., tam bylo spoustu dětí. V. ten jako  

potom...no, chodil od tří let do školky, aby byl v kolektivu. Ale musel bejt samostatnej,  

hodně. Už odmala. Do školy ho taky nikdo nevodil,  maximálně starší spolužáci z týhle  

ulice. Prostě jsme to tak nějak dávali a dáváme. Tak teď jako už kór, když je velkej. On už  

mě  dokáže  i  zvednout.  Má  takovej  ten  ochranitelskej....to  má.  A  cokoli  vyřídí,  

pomůže...Když  byl  menší  měl  hlavně  starost,  jestli  na to  nemůžu umřít.  Že prostě  měl  

obavy. A ptal se, jak se mi to stalo a jestli se to dá vyléčit. O tom jsme jako spolu mluvili.  

A pak...když jsem jako jezdila na ty rehabilitace, tak tady s ním byla třeba moje mamka,  

ale oni to dost zvládali i s M. sami. A P. jak je o osm let starší než on, tak se taky dovedla  

o dost věcí postarat. Když byla P. malá, tak i třeba si ji naši brali k sobě a tam i chodila  

do jeslí nebo školky, když jsem byla na tý rehabilitaci. Ale třeba v těhotenství mi jako žádný  

testy nedělali, jestli to náhodou děti nemůžou mít taky. Na genetice jsme si byli v podstatě  

jen popovídat, ale jinak nic. Tenkrát mi totiž tvrdili, že to nemám vrozený. No ono taky asi  

nebyly takový možnosti. Diagnózu mi vlastně potvrdili až v tom roce 2008 a na genetice  

v Brně jsem byla až loni. A tam potvrdili, že mám zmutovanej gen pro dysferlin. Jako, že to  

musela mít mamka i táta a u mě se prostě sešlo. Mamka ta z toho byla hotová, strašně si to  

vyčítá. Já jí říkám, že za to nemůže, ale to víš, je to máma. Naštěstí na tý genetice vyšetřili  

i děti a ségru a tam je to v pohodě. A řekli, že je strašně mizivý riziko do dalších generací.  

Zaplať pán bůh. … No a po V. jsem dál jezdila do Vinohradský každej rok. A posledních  

pár let mi umožnili, že jsem chodila dvakrát za rok, že se to jako osvědčilo, že je to dobrý.  

Pravda je, že takový větší skok v tom zdravotním stavu nastal tak kolem pětatřicátého roku  

života. To vlastně i ten doktor jako říkal, že organismus, i zdravej, stárne a nastává to  

normálně, natož, když je nějakej problém. Tak je to výraznější. A co bylo to nejhorší, je  

jako to, že k těm pádům mám sklony, samozřejmě. Protože jako nemám patelární reflex.  

Ten vymizel..., to už je hodně dávno. A tím, že není, tak to jako to tělo nedokáže ubrzdit. No  

a to  už je tak před deseti rokama, že už se jako sama nezvednu. Před tím jsem se jako že  

ještě  sama  vyhrabala.  Ale  teď,  když  upadnu,  tak  prostě  potřebuju  pomoct,  bez  toho  

nevstanu. To bylo jako takový největší...,to co mě jako tak trochu srazilo, bych řekla. A pak,  

když, jako protože ze začátku jsem jsem s rukama neměla problém vůbec, a když se začaly  

přidávat ty ruce. Který mi jako nahrazovaly nohy, to bylo další. Protože třeba schody, co  

mi nešlo nohama, tak jsem se přitáhla rukama a teď, bohužel, už to nejde taky. Prostě se to  

jako zhoršuje skokově, najednou zjistím, že něco najednou nejde. A ze začátku si to vůbec  

nechci připustit. Jako, že to přejde... Je fakt, že mi pomáhalo, když sem na rehabilitaci  



chodila J.,  je fyzioterapeutka,  dělávala tady v Ústavu sociální péče, ale už tak šest let  

pracuje jinde. Když byla tady, chodila před směnou ke mně. Ale když začala pracovat v P.,  

tak už se to nedalo. To by ke mně přišla tak v pět a to už jsem jako unavená. Aby mi to  

přineslo, to co má, potřebuju být v plné síle. Chodila jsem k ní chvíli i do ambulance do P.,  

ale pak to nešlo, jakoby to skloubit. Já jsem jako ráno jela s M. do práce, tam jsem byla  

s ním, on mě hodil na dvanáctou na polikliniku, měla jsem tam ještě ten lymfastim, jako  

takový ty nohavice, to mi dělá na nohy dobře, pak jsem šla cvičit, potom jsem volala M.,  

ale někdy jsem třeba musela i hodinu čekat, než pro mě mohl přijet. A já jsem domu přijela  

úplně vyřízená.  Jo? Takže to  nešlo zvládnout.  To jsem říkala,  že  je  mi  ta  rehabilitace  

na nic. A fakt se to jako projevuje, ta diagnóza – do hranice únavy. Jakoby musí se to  

člověk naučit odhadnout. Protože jinak tě to potom pak tak odrovná, že ty svaly už nemusej  

zregenerovat. Musím přesně odhadnout, co už jako ne, kdy mám jakoby dost. Za ty léta už  

to umím. Ale může se stát, že něco přeženu. Hlavně i když se mnou někdo cvičí, musím  

umět říct, že už to jako stačí. Cvičím Vojtovku, pak podle Čápový – to je takový...no je to  

hodně podobný Vojtovce, ale jsou to i jako třeba stabilizace lopatek, ty ruce... Pak jsou  

výborný měkký techniky. Výborná je horká role. To je, když třeba něco jako bolí, máš třeba  

staženej sval, tak horká role, to je jako ručník na dýlku, přeložíš ho na půl a úplně napevno  

do uzonka se sroluje a naleješ do toho tak do třetiny horkou vodu a pak to místo tak jako  

poťupáváš, odvíjí se to,odmotává...Super věc! Fakt, hele, to prostě dokáže tak uvolnit. Pak  

třeba co je bezvadný úplně nebo aspoň co mně dělá dobře – ťapky, na nohy, víš, jako  

mobilizace nebo spíš stimulace, prostě aktivace plosek nohou, prsty to uvolní...To mi dělá  

i ta jak ke mně teď chodí. Pak třeba různý polohy, já nevím, stability, cvičení stability...Ale  

ono zas u tý Vojtovky je to, že to působí na celý tělo. Takže v tý Vinohradský, ta Magda, ta  

má kurz, že jo a dělá to roky, takže mě jakoby projede, že se zapojí celý tělo. Ta Vojtovka je  

prostě stěžejní a k tomu další, třeba míčkování, prostě jakákoli stimulace. Je pravda, že  

každá  ta  fyzioterapeutka  tam  to  dělá  …  no  má  prostě  svůj  systém.  Kdysi  jsem  tam  

chodívala i třeba na magnet, ale to bylo tak jednou nebo když mě bolela bederka. Jako  

když to zhodnotili, že to potřebuju a mohlo by to eventuelně pomoct. Ale to bylo jen řešení  

bolesti. Pak třeba jako to suchý teplo, víš, ty nahřívací pytlíky. Jako že si to člověk flákne  

na něco, co ho bolí. Když mě něco bolí fakt víc, vezmu si ibalgin. Předepsané žádné prášky  

nemám. Ale kupuju si, jak mi doporučili, vitamíny. Karnitin – ten beru od začátku, jako že  

si vždycky dělám kúru. Teď třeba beru vitamín E, před tím jsem brala ten karnitin. Jediné,  

co  mám  předepsané  jsou  prášky  na  tlak,  ten  mám  vyšší.  Na  to  mi  přišli  taky  

ve Vinohradský. Taky jsem měla trochu anémii, ale nic závažnýho. A taky mě sledujou tady  



v P. na kardiologii. Všechno zatím v poho. Ty vitamíny si v podstatě ordinuju sama. To vím  

z dřívějška, že jako je to podpůrý, ale nikdo mi teď neříká, co mám brát. Prostě podle toho,  

jak se cejtim, tak si něco nasadim. Taky doporučujou Koenzym Q10. Ale efekt to prostě  

nemá. U nás to prostě není tak jako třeba u roztroušené sklerózy, že jsou jako prášky, ale  

ne každýmu to pomůže...u nás není nic, na tuhle diagnózu prostě nic neexistuje. Jen ta  

rehabilitace  a  tyhlety  vitamínový  podpůrný  prostředky.  A  pak  řešení  všech  možných  

problémů,  co  se  k  tomu  přidruží  nebo  bolesti.  Třeba  akupunktura,  to  jsem  taky  

absolvovala,  akupunkturu.  Těžko  odhadnout,  jestli  to  pomohlo.  Řekla  bych,  že  na  ten  

aktuální problém třeba jo, ale že by mě to nějak... Já jsem jezdila kdysi k Číňanovi, to byl  

V. malej, na Modřanskou kliniku v Praze. No a jako že by to mělo nějakej efekt?! Ale ono  

těžko říct, těžko se to hodnotí. Nevím, jaký by to bylo, kdybych tam nejezdila. Tak jako jsem  

absolvovala  spoustu  léčitelů,  když  se  to  po  tý  revoluci  rozmohlo.  A  bylinky!  Spoustu  

bylinek!  Po  tom  devedesátym  roce,  jak  se  to  začalo  rozmáhat.  Jezdili  jsme  s  M.  

po léčitelích. Třeba když jsme měli V., tak jsme jezdili do Litoměřic. Jenže M. v té době  

dělal u soukromníka, takže když tam byl peníze dostal, když ne nedostal. Takže to bylo blbý.  

Léčitel v Litoměřicích, teď M. nejde do práce, takže to bylo...no ale ono to stejně k ničemu  

nesměřovalo, takže jsem se na to vyprdla. Prostě, no...já jsem tomu pak i přestala věřit,  

víš? Když jsem jako neviděla vůbec žádnej účinek. Prostě si člověk řekne, že to nemá cenu.  

V těch Litoměřicích jsme byli asi jen třikrát, ale v Praze, jak jsem chodila k tomu Číňanovi  

na akupunkturu, tam jsme byli víckrát. A ještě předtím jsem chodila, to bylo taky v Praze,  

k nějakýmu...co dělal taky jako reflexní terapii, ale to byl takovej divnej člověk. Ted už by  

to bylo taky jiný. M. už deset let podniká, může si udělat čas a i peněz je víc. Taky sem  

ke mně jezdil S. Všichni ho vychvalovali, tak jsem si řekla, že to jako zkusim. A ten mi teda  

pomoh. Tehdy mě bolely ruce. Bez příčiny. Kdybych jako třeba dvě hodiny žehlila, řeknu si,  

to mám z toho... Ač jsem nedělala nebo dělala, stejně mě ruce bolely. Takže ten mi jako  

ulevil. Vlastně všechny ty léčitele jsem podnikala, až když jsem znala diagnózu. Předtím  

jsem zkoušela různé bylinky. Pak jsem vyzkoušela i homeopatika. Takový drahý, odněkud  

z Rakouska jsem objednávala. Ale žádnej efekt a mně to pak přišlo jako vyhazování peněz,  

víš? Jediný co prostě ten efekt má je prostě ta rehabilitace a možná nějaký ty podpůrný  

vitamíny. Prostě když přijedu z tý Vinohradský, vidím to, že tady v domácnosti některý věci  

udělám snáz. Říkám, na mně už to prostě není vidět, žádný zázrak, že bych se jako prostě  

nějak výrazně zlepšila. Ale cejtím se, když se postavím, stabilnější, pevnější.  Nebo když  

se zvedám ze záchodu, tak po rehabilitaci to jde mnohem líp. To samý v tý vaně, jak to tam  

mám, já se vyvezu, teď si přehodím nohy a prostě se potřebuju zvednout a někdy to dám  



na poprvé a někdy se i stane, že volám na M., ať mě přijde zvednout. Mě prostě rozhodí  

jako kraviny, je tam třeba kapka vody a už mi ujíždí noha a je to jinak a už se zvednout  

nedokážu, už jsem nestabilní. Ale po rehabilitaci to fakt jako jde. A vydrží to... No při tom  

systému rehabilitací co půl roku, tak jsme zhodnotili, že mi to jakoby stačí. Jak je pro mě  

denní rehabilitace nedostupná...nemohla jsem sehnat nikoho, kdo by chodil ke mně domu,  

on to taky každej nedělá, tak ty půlroční pobyty jsou dostačující. Tahle holčina, co ke mně  

chodí teď je fakt super. Poradí si se mnou. Jak cvičím na zemi, víš, tak je pak potřeba  

dostat mě na křeslo, protože já se tam už sama nedostanu. Tak mi musí pomoct. A každej  

k tomu není. A já to chápu. Ale to už, když jsem se tenkrát rozhodovala v osmičce, že půjdu  

dělat  tu  rehabilitační  sestru,  tak  jedna  stará  pani  u  babičky,  ke  který  jsem  chodila  

na návštěvu, mi říkala: „To není povolání, to je poslání.“ A to si pamatuju dodneška. Ta  

pani  už  je  dávno  mrtvá,  ale  prostě...Je  celkem  paradox,  že  tenkrát  jsem šla  studovat  

rehabilitační sestru a teď jsem na rehabilitaci závislá, že jo? Ale já už z toho jako nic  

nevím, člověk zapomíná a hlavně, ty postupy se tak rychle mění. Sice ty pravidla a zásady  

jsou stejný, ale člověk se musí pak specializovat na určitý věci, ale prostě to...když já jsem  

chodila do školy, tak jsme se o nějaký myopatii neučili. To byla jen zmínka. Myopatie –  

degenerativní  svalový  onemocnění.  Řádek.  Čau.  A  nic.  Co  jsem  to  ještě...  Jo.  V  tý  

Vinohradský mám třeba i ergoterapii. Já jak už jsem tam stoletá a všechny pomůcky už  

mám vyřešený, ale s těma novejma hodně řešej právě ty pomůcky. Třeba teď tam byla paní,  

asi sedmdesát, a má to samý co já, má myopatii.  Ale má ji asi čtrnáct let.  A ona teda  

říkala, že v rodině něco se svalama mají, to my třeba ne. Když jsem pátrala, nikdo. A ta  

ergoterapeutka se mě jako ptá, jestli ta pani může za mnou se jako vyptat. Tak jsem říkala,  

že to je jasný. Takže jsem s tou paní i mluvila a jako jí říkala můj pohled a co mně pomáhá  

a co používám. A při té ergoterapii jsme i řešili třeba...Takhle, já nemám pocit, že bych  

se doma vyloženě nějak nudila. Ale prostě se mnou řešili i pracovní zařazení, ale s tím, že  

odsud se člověk nikam nedostane...to je tak pro ty pražský. Ale i by mi tam jako...prostě  

dokážou poradit,  najít.  Dokážou i  třeba získat  nějaký  dotace  na pomůcky,  který  třeba  

pojišťovna hradí jen částečně, tak dokážou poradit a to tam fakt jako v tý Vinohradský jsou  

ty ergoterapeutky hodně dobře vyškolený. A fakt jako  dokážou. Třeba jako na vozejk. Já  

jsem třeba s nima řešila, protože vozejk máme starej, pučenej... Řešíme tím... Víš co, já  

jsem schopná, když jdu s M., držím se ho, stejně se  mu natáhnout. On mě nechytí,  to  

nedokáže,  to  je  tak  rychlý,  že  to  nejde.  Někdo,  kdo klopýtne  normálně,  tak  to  dokáže  

vybalancovat. To já ne, jsem okamžitě na zemi. A tím jakoby...běhá to hlavou, aby se ti  

něco nestalo... Tak tohle řešíme tím vozíkem. Když třeba jedeme k doktorovi, tak bereme  



vozejk. Přejedeme autem, tam mě M. posadí na vozejk, kousek popoveze... Protože já se  

natáhnu i vevnitř, na rovný chodbě, víš? Tak jsem řešila, že bych, protože ten vozejk je  

takovej  starej,  ošklivej,  že  bych chtěla novej.  Měli  jsme to s  tou ergoterapeutkou jako  

náplň, různě jsme vybírali. Třeba tohle dělaj taky. Prostě v rámci tý ergoterapie ti poraděj  

i na co máš nárok, kde se to vyřizuje. To je skvělý. Mně v tomhle teda dost pomáhal se  

vším, třeba mám příspěvek na auto, dostala jsem skútr, teda příspěvek na něj...tak to mi  

pomáhal vyřídit tady známej, co dělá na sociálce. Ten nám dokázal poradit, pomoct. Ty  

příspěvky  jsou  dobrý.  Jenom ta  sedačka do vany  stojí  dvacet  tisíc.  Ale  stejně  jsme si  

spoustu věcí kupovali sami. Do tý Vinohradský choděj lidi i ambulantně. Ale to je pro mě  

nereálný. Ale ty pobyty fakt zabíraj. Tahle choroba je blbá v tom, že má tendenci se jen  

horšit,  horšit...v  lepším případě  možná zastavit  na  nějakou dobu.  Ta rehabilitace  jako  

pomáhá to udržet. Účelem jako je mě co nejdýl udržet na nohou. Bůh ví, jak dlouho to  

půjde.“



Příloha č. 9 – Druhý rozhovor s paní M. - doslovný přepis (červenec 2016)

• Změnil se Tvůj zdravotní stav od posledního rehabilitačního pobytu?

Výrazně ne. Jako ke zlepšení určitě nedošlo, ale to ani nejde čekat. Ale taky se výrazně 

nezhoršil. Jen jsem unavenější.

• Co od rehabilitačního pobytu očekáváš?

Jako vždycky. Že se prostě budu cejtit líp. Uleví se mi od bolesti, budu celkově stabilnější, 

posílí se jako celý tělo. Taky budu zas míň unavená. A nějakou dobu po tom pobytu to 

vydrží. Řekla bych, že tak dva tři měsíce se cejtim fakt o dost líp.

• Víš, jaké procedury Tě na rehabilitačním pobytu čekají?

To nikdy nevím předem. Vždycky mi sestaví plán až po příjezdu. Dělaj to i podle těch 

vstupních vyšetření. A taky podle aktuálních potíží. Ale u mě se to za ta léta moc nemění – 

Vojtovka, lymfastim, suchý teplo... občas magnety, ale to bylo párkrát. 

•  Jak se na pobyt těšíš?

Nechce se mi tam. Ale to mně se nechce odjet nikdy. Nikdy se mi nechce na delší dobu 

z domova. Sice teď už je V. velkej a s M. to tady zvládaj v pohodě a v záloze je mamka, 

která třeba na víkend přijede navařit, ale stejně se mi nechce pryč. Taky nikdy nevím, koho 

tam budu mít na pokoji. Je hrozný strávit tři tejdny s někým protivným a nesnášenlivým. 

Nadstandard to neřeší. Je to dvojlůžák a taky se ti může stát, že tam s tebou bude někdo, 

kdo ti nesedí, a pak je to horší než na tom čtyř nebo pětilůžáku, protože tam se vždycky 

najde někdo s kým si rozumíš aspoň trochu. Ale i když se mi tam nechce, vim, že mi to 

pomůže. A hlavně – ten pobyt vždycky rychle uteče.

• Byla Ti někdy, místo rehabilitačního pobytu, nabídnuta lázeňská léčba?

No na začátku jsme o tom s tim mym rehabilitačnim doktorem mluvili, ale nechtěla jsem, 

když byly děti malý. Teď v posledních letech už jsme o tom ani nemluvili, nikdo se mě  

neptal, jestli bych chtěla, ale já bych o to ani zájem neměla. Tyhle pobyty jsou pro mě jako 

že dostačující a do lázní bych jet nechtěla.



•  Je  Ti  (nebo někdy  byla)  v  rámci  rehabilitačních pobytů poskytována  i  nějaká 

psychologická  pomoc?  Pomáhal  někdo  Tobě  nebo  Tvým  blízkým  vyrovnat  se 

s diagnózou nebo zhoršováním zdravotního stavu?

Jako že by mi byla nabídnutá nějaká psychologická pomoc si neuvědomuju. Samozřejmě, 

že při rehábce s tebou terapeutky o tom mluvěj, hlavně ty ergoterapeutky. Asi kdybych 

měla potřebu a stála o to, tak by mi návštěvu nějakýho psychologa umožnili, ale já jsem tu 

potřebu nikdy neměla. Doktoři mi vždycky všechno jasně vysvětlili a tak nějak jsem se 

s tím naučila žít. Ale pro někoho z rodiny mi něco takovýho určitě nikdo nenabízel, to bych 

si pamatovala, že jsme tu možnost jako třeba doma řešili.

•  Dal Ti někdo nějaké kontakty na organizace sdružující osoby se svalovou dystrofií?

To ne. A ani já jsem si žádné organizace nehledala. Pohybuju se celej život mezi zdravejma 

a neměla jsem nikdy potřebu jako že se nějak sdružovat s někým podobně nemocným. 

Prostě se snažím žít úplně normální život. Jako mám kamarádku, která má to samé co já. 

Tu jsem poznala na rehábce. Občas nám vyjde, že ten pobyt máme ve stejném termínu. 

Ona je na tom líp než já, ještě zvládá chodit do práce. Docela často si voláme a párkrát už 

tu byla za mnou na návštěvě. S tou si jako nějaké informace a zkušenosti vyměňujeme. 

Vůbec  jsem  hodně  informací  na  začátku  získávala  při  těch  rehabilitačních  pobytech. 

Nemyslim jen od personálu. Hlavně od pacientů, který tam byli s tim samym a byli na tom 

v tý době hůř než já. Ty mi jako poradili,  co jim pomáhá, co používají,  čemu se třeba 

vyhnout...Teď tam takhle radim já těm, co jsou tam třeba prvně nebo jsou na tom líp. Ale 

ono si člověk stejně musí na spoustu věcí přijít sám. Každej jsme jinej a těch myopatií je 

spousta druhů, takže se ty zkušenosti jinejch nedaj použít úplně. Jak se ten stav pozvolna 

zhoršuje, člověk si vždycky, když zjistí, že nějakej pohyb už nejde, najde jinej, náhradní. 

Třeba teď, když už nedokážu zvednout pořádně ruce, češu se tak, že si opřu loket o stůl 

a nakloním hlavu. A zase to zvládnu. Takovejch věcí je spousta. Prostě si vždycky najdeš 

způsob, jak tu  věc,  kterou potřebuješ,  dokážeš udělat.  A když už to nejde vůbec,  jsou 

pomůcky, se kterejma to třeba zas nějakej čas jde. A když už to nejde ani s nima, musí 

někdo pomoct. Třeba s velkým úklidem mi pomáhá mamka, protože okna už neumeju, že 

jo.

•  Jak vidíš svůj zdravotní stav do budoucna? Jaká jsou Tvoje očekávání?

Za těch  skoro  třicet  let  vidím,  jak  se  to  zhoršuje,  ale  není  to  nějak  extrémní.  Jde  to 

pozvolna. Takže doufám, že to bude takhle pozvolna i pokračovat. Samozřejmě doufám, že 



mi ty rehabilitace pomůžou ten stav stabilizovat po co nejdelší dobu. Oni ti ani doktoři 

neřeknou nějakou jasnou prognózu. Jen, že se to bude zhoršovat. Ale jak rychle, to oni taky 

nevědí. Takže ti jako neřeknou někaký roky, dobu... Já doufám, že se jim podaří mě co 

nejdýl udržet chodící. A to víš, že se mi taky honí hlavou, že když ta medicína jde tak 

rychle  dopředu,  že  by  bylo  skvělý,  kdyby  se  podařili  objevit  něco,  co  jako  ten  stav 

zakonzervuje. Je mi jasný, že vyléčit to nepude, ale bylo by super, kdyby už se to aspoň 

nezhoršovalo.



Příloha č. 10 – Třetí rozhovor s paní M. - doslovný přepis (srpen 2016)

• Jak probíhal Tvůj nástup na rehabilitační pobyt?

No – nastupovala jsem v pondělí a to jsem se jen ubytovala. Super je, že jsem pokaždý 

na stejnym pokoji. Hned v úterý dopo jsem absolvovala vstupní vyšetření. Vyšetřuje mě 

vždycky rehabilitační doktorka, fyzioterapeutka a hlavní je moiré vyšetření. Pak pro mě 

podle těch vstupních vyšetření sestavěj rehabilitační plán. 

• Probral s Tebou někdo výsledky vstupních vyšetření?

Jo, to dělaj pokaždý. Doktorka i terapeutka. Vždycky mi všechno vysvětlej. Žádný velký 

změny nenastaly. Jen ty ruce se zas zhoršily. 

• Jak Tvůj rehabilitační plán vypadal?

On se prakticky moc nemění. Každý pobyt je to skoro stejný. Rehabilitace jsou od pondělí 

do soboty dopoledne. V sobotu odpoledne a neděli nejsou. Za ty léta co tam jezdim, už 

mají vyzkoušený, co u mě zabírá, co mi pomáhá. Stěžejní je pořád Vojtovka. Každej den 

jsem měla  dopoledne i  odpoledne  tři  čtvrtě  hodiny fyzioterapii.  To se  mnou  cvičej  tu 

Vojtovku, pak taky podle Čápový – to pomáhá vycentrovat ramena a lopatky. Taky mi 

dělají masáže a ty měkký techniky jako třeba suchý teplo nebo horkou roli. Každý odpo 

jsem  taky  měla  na  půl  až  tři  čtvrtě  hodiny  lymfastim.  Ten  mi  dělá  moc  dobře. 

A ergoterapiii.  Každý  odpo  tak  půl  hodinky.  Zase  jsme  při  ní  řešili  vozík.  Potřebuju 

mechanickej, jen na převozy, že mě jako na něm bude někdo tlačit. Ten starej je fakt už 

v hroznym stavu. Elektrickej nechci, jsem zvyklá na ten svůj skútr, na něm dojedu, kam 

potřebuju.

• Byla jsi s rehabilitačním plánem spokojená? Nescházelo Ti něco?

Vždycky  jsem  spokojená.  Prostě  vím,  že  tohle  mi  pomáhá.  Nechtěla  bych  to  měnit. 

Nescházelo mi fakt nic.

• Zajímal se někdo během rehabilitačního pobytu o Tvůj psychický stav? Ptali se Tě, 

jak se cítíš, jak svoji situaci zvládáš?

To se ptaj hned při těch vstupních vyšetřeních. Doktorka, fyzioterapeutka i ergoterapeutka. 

A pak se ptaj skoro při každý terapii, jak mi je. Taky nabízejí i duchovní služby, pokud by 



je  někdo  chtěl,  má  možnost.  Já  to  nechci.  Psychologa  nenabízej.  To už  jsem ti  říkala 

posledně.  Ale  fak  si  myslim,  že  kdyby viděli,  že  jsem z  toho  nějaká  zhroucená  nebo 

v depresi, tak by to taky řešili a třeba nějakýho psychologa zavolali. Nevim, nikdy jsem to 

nepotřebovala a snad ani potřebovat nebudu.

• Vyhovovaly Ti terapeutky? Byla jsi s nimi spokojena?

Hele, za všechny ty roky, co tam jezdim, jsem nenarazila na nikoho, kdo by mi nesednul, 

s kým bych měla  nějaký problém.  Všichni  byli  vždycky příjemný,  milí.  Dá se s  nima 

mluvit o všem, jsou vstřícný a je vidět, že o tebe maj zájem. A tím, že se tam s většinou 

dobře znám, beru je skoro jako kamarádky. To přeháním. Ale víš, jak to myslím, ne? Prostě 

už je to takový jako domácký nebo jak to říct. Jako samozřejmě, že za ty roky, vždyť už 

tam jezdim sedmnáct let, se zaměstnanci mění. Ale zase si na ně zvyknu. A ono se nestřídaj 

nějak výrazně často.

• Je něco, co bys při rehabilitačním pobytu změnila?

Stravu. To si dělám srandu. Ale někdy se to vážně nedá jíst. Ale to člověk vydrží, to není  

zásadní  problém.  Jen  to  ten  pobyt  otravuje.  Spíš  mě  třeba  napadá,  že  by  se  měli 

zrekonstruovat koupelny. Jsou zastaralé, ošklivé. To mi trochu vadí. Ale taky to nemění 

přínos toho pobytu na můj zdravotní stav. Co se týká tý samotný rehabilitace, to je všechno 

fakt v pohodě. Vždycky jsem spokojená. 

• Jak probíhá Tvoje propouštění z rehabilitačního pobytu?

Vždycky už při nástupu se dozvím den, kdy mě propustí, takže si můžu zajistit odvoz. Je 

super,  že to  vim dopředu,  protože M. si  to  může zařídit,  aby pro mě moh dojet.  Před 

propuštěním mi dělají zase všechny vyšetření - doktorka, fyzioterapeutka, moiré. A v den 

propuštění mi daj propouštěcí zprávu, kterou mám předat obvoďákovi.

• Výsledky  výstupních  vyšetření  s  tebou  lékaři  konzultují,  nebo  Ti  pouze  předají 

propouštěcí zprávu?

Když mě vyšetřujou, vždycky mi rovnou ty výsledky říkají. Ale něco se dozvím až z tý 

zprávy.

• Jak se po pobytu cítíš? Splnil Tvoje očekávání?

Zase mi to hodně pomohlo. Cítím se celkově o dost líp. Mám víc energie, jsem jako míň 

unavená. A líp spim. Taky jsem stabilnější a pohyblivější. Vydržím i dýl stát bez opření.  



Sice asi jen o pár vteřin, ale je to znát. Taky se mi třeba líp vstává ze záchodu a nejen z něj,  

z postele se taky vyhrabu rychlejc. Nebo třeba ty ruce zvednu výš než před rehábkou. To 

vidím, když třeba otevírám okno nebo věšim prádlo. A ty ruce jsou i jako silnější. Líp třeba 

udržim hrneček nebo tužku... takže se mi snadnějc dělá spoustu věcí v domácnosti. Jako že 

třeba to vidim při vaření nebo úklidu. Nemusim na ty věci, který potřebuju udělat, vydat 

tolik energie. Taky si jako třeba snadnějc vyčistím zuby nebo se učešu, obleču. Je to znát 

na spoustě činností. A nejen doma. I ten skútr se mi ovládá líp. Třeba to není vidět, ale  

cítím to. Nevim, jestli mi rozumíš. Fakt to přineslo všechno to, co jsem čekala. Za ty roky 

už vím, jak to na mě působí. Že mi to fakt pomůže. A nečekám zázrak. 



Příloha č. 11 – Rozhovor s dětmi respondentky – doslovný přepis (září 2016)

• Jak maminčiny rehabilitační pobyty zvládáte?

P: Hele, jak už vlastně pět let jsem tady málo, tak se mě to už moc nedotýká. Když jsem 

byla malá, jezdila mamča jednou za rok a většinou jsem byla u babičky nebo ona tady. 

Nebo jsme to zvládli v pohodě sami s taťkou. Pamatuju se, že se třeba trochu stejskalo, ale 

že by byl nějakej větší problém, to si nevybavuju. A tak nějak jsem si zvykla, že je mamka 

jednou za čas na delší dobu pryč. Ono to vždycky ale strašně rychle uteklo. Když se pak 

narodil brácha, chodila jsem už do třetí třídy. A zas sem jezdila babička. A pamatuju se, že 

jsem se snažila co nejvíc pomáhat.

V: Já  si  myslim,  že  to  mamka  má  vždycky  strach,  jak  to  tady  zvládnem.  My  jsme 

v pohodě. Ani babička by nemusela jezdit, ale mamka je asi klidnější. A je super, když 

babička navaří. Ale jinak bysme to s taťkou dali v pohodě sami.

• Vidíte na mamce po rehabilitačním pobytu nějaké změny?

P: I když už tady nebydlim, často sem jezdim nebo si s mamkou voláme. Vždycky říká, jak 

je jí líp. A je to i vidět. Líp se pohybuje. Jako že jistějc. Nebo rychlejc vstane z křesla.

V: A je i veselejší. Nebo mi to tak aspoň připadá. A taková jako vodpočinutá.

P: Jo, to je vidět, že je míň unavená. To poznáš. Taky třeba, když jsme spolu vařily, jde jí 

líp přenést hrnec nebo vyndat něco z police.

V: To má P. pravdu, taky jsem si toho všim.

P: Ono se to těžko popisuje. Ale prostě je vidět, že po tý rehábce je mamce líp.

• Jak dlouho ten zlepšený zdravotní stav mamce vydrží?

P: Těžko říct. Těsně po tý rehábce je to vidět nejvíc. Pak to tak jako pomalu mizí. Řekla  

bych ale, že tak dva měsíce je to určitě lepší. Ale on to člověk moc nevnímá, kdy to jako 

přejde do toho stavu, kterej byl před rehabilitací.

V: Já  to  fakt  neumim  posoudit.  Nikdy  jsem  to  jako  nehlídal,  nesoustředil  se  na  to. 

A mamka si nestěžuje, neříká mi, že by se jako třeba něco horšilo. Jen třeba občas řekne, 

že jí bolí záda, ale to je tak všechno. 



Příloha č. 12 – Rozhovor se sestrou respondentky - doslovný přepis (listopad 2016)

• Vidíš na sestře po rehabilitačním pobytu nějaké změny?

Je naprosto evidentní, že jí ty pobyty hodně pomáhají. I kdyby mi nic neřekla, vidím, že je 

stabilnější, má lepší postavení, srovnají se jí ramena – to je fakt viditelné. A lépe, jistěji se 

pohybuje po bytě. Dokáže rychleji vstát ze židle. Snadněji manipuluje s předměty. Prostě 

vidíš, že například nádobí z myčky vyndavá rychleji a jistěji. Taky si po rehabilitaci nějaký 

čas nestěžuje, že by jí něco bolelo. Myslím, že třeba od těch bolestí jí to uleví výrazně. 

Záda ji  totiž  bolí  poměrně často.  Po tom rehabilitačním pobytu je ségra celkově lepší. 

Neumím to asi vyjádřit úplně přesně, ale to vidíš, že je jí líp. Podle mě by bylo nejlepší,  

kdyby mohla jezdit po čtvrt roce. To by ten stav, myslím, dokázalo lépe udržet. 

• Mluvily jste spolu o tom, co jí při rehabilitaci nejvíc pomáhá?

To víš, že o tom spolu mluvíme. Říká, že nejvíc jí pomáhá Vojtova metoda a chválí si 

i lymfastim. 

• Stěžovala si sestra někdy na průběh rehabilitačního pobytu?

Na průběh nikdy. Sice se jí tam nikdy nechce, ale ví že musí. Postěžovala si třeba na jídlo.  

Vaří  tam  prý  hrozně.  Ale  rehabilitace  si  vždycky  chválí.  A taky  ty  fyzioterapeutky 

a doktory. Že jsou příjemný a snaží se udělat maximum pro spokojenost pacientů. Nikdy 

se nestalo, že by přijela nespokojená. Myslím s těmi rehabilitacemi. Jednou za čas se stalo, 

že měla na pokoji nějakou hroznou spolubydlící a to ten pobyt hodně znepříjemní. Teď už 

se to naštěstí dlouho nestalo.


