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Proč zpravodaj vznikl a komu je určen?
Cílem zpravodaje je informovat laickou i odbornou veřejnost o existenci Společnosti pro mukopolysacharidosu, jejím významu a činnosti. Rovněž chce přiblížit život rodin s nemocnými dětmi,
odhalit problémy, s kterými se musí v každodenním životě potýkat a zároveň nabídnout těmto
rodinám zkušenosti, rady a nápady, jak se s nelehkým údělem vyrovnat, nebo ho alespoň zmírnit.
Zpravodaj je tedy určen rodinám, které mají těžce nemocné děti, dále psychologům, dětským
lékařům i té části veřejnosti, která nechce být lhostejná k lidem poznamenaným těžkou nemocí a
třeba i pouhou tolerancí či jinými prostředky může a chce pomoci.

Mgr. Lenka Říhová
editorka zpravodaje

Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
předseda Společnosti pro MPS
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CO JE TO MUKOPOLYSACHARIDOSA?
MUKOPOLYSACHARIDOSA je vrozené a dědičně podmíněné onemocnění látkové výměny.
Choroba je způsobena absencí životně důležitého enzymu v buňkách. Absence tohoto enzymu
má za následek střádání škodlivých látek v tkáních (např. v játrech, slezině, srdci či mozku), čímž
dochází k těžkým poruchám těchto orgánů. To u většiny typů onemocnění vede k předčasnému
úmrtí.
Je velmi obtížné odhalit nemoc v její počáteční fázi. Dítě se vyvíjí v mezích normy. Obtíže nastávají obvykle mezi třetím až šestým rokem života. V tomto období (tzv. druhé fázi onemocnění)
se začne zastavovat ve vývoji, stává se velmi neklidným, ztrácí potřebu spánku, je inkontinentní
a postupně u něho dojde k úbytku všech rozumových schopností. Ve třetí fázi nemoc zasahuje
pohybový aparát. Dítě ztrácí polykací reflex a přijímá potravu v kašovité formě speciální sondou
voperovanou přímo do žaludku. Postupně dítě přestává reagovat na běžné podněty a umírá.
V současné době neexistuje žádný lék, jak nemoc zastavit či alespoň zpomalit.
Uvedené "etapy" se týkají především těžších forem MPS I a takřka všech forem MPS II a III.
U typů MPS IV., MPS VI. A MPS VII. se průběh nemoci liší, zpravidla není zasažena - alespoň
v počátku centrální nervová soustava a dochází ke střádání škodlivin zejména v jiných tělesných
orgánech. Může tak docházet k deformaci končetin, hrudníku apod. Nemocní těmito formami
života mají zpravidla lepší životní prognózu.
"Mohu poznat, že mé děti onemocní?"
Mezi lidmi funguje řada mýtů, více či méně podivných, které přičítají existenci vrozeného onemocnění "vadě" rodičů. Najdou se i tací, kteří pronášejí moudra o tom, že "chytří rodiče mají
hloupé děti". Bohužel se objevil i názor lékařky, která jednu z maminek takto nemocného dítěte
obvinila, že kdyby v těhotenství nebrala prášky, neměla by takhle nemocné dítě. Zcela ojedinělý výkon předvedla jedna ze sousedek malé Petrušky. Prohlásila, že "ona to má z toho, že ji
v zimě nechávali spát venku v kočárku. A tak jim namrzla..."
Jak se to tedy stane? Laicky řečeno - za vším hledej geny.
Každý z nás předává dítěti svoji "genetickou" výbavu. Každý z nás. Otec i matka. A každý z nás
- skutečně každý a nejen rodiče dětí nemocných mukopolysacharidosou - předává svým dětem
asi 4% genů zmutovaných. Změněných, zkrátka jiných. Ovšem to ještě nic neznamená. Nemusí
se nic stát. Tak maminka předá "špatný" gen nějaké nemoci, ovšem tatínek nikoliv. A dítě touto
nemocí neonemocní ale tuto "zmutovanou" informaci nese dál. Nemocí jsou desítky a stovky.
U mukopolysacharidosy je to obdobné. S tím rozdílem, že je o mnoho vzácnější. V podstatě lze
říci, že osud (Bůh, příroda) s námi všemi hraje zvláštní ruletu. Kolo se točí a kulička téhle zvláštní hry klouže na okraji hracího pole jménem život... Černá, Červená - Sudá, Lichá. Ruleta osudu
se točí dál. Až se u někoho se zastaví v políčku s názvem - Mukopolysacharidosa. Šest i více
generací "změněný" gen spal. A najednou - náhodou a statisticky velmi nepravděpodobně - se
potkal s úplně stejně změněným genem partnera.
A tak v podstatě všichni, znovu zdůrazněme všichni, hrajeme tuto ruletu. Jenom mnozí o jejích
pravidlech nevědí. A proto mohou - nevědomě pravit - nám se to nemůže stát...
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ROZDĚLENÍ MUKOPOLYSACHARIDOSY (podle druhu enzymu, který chybí)
A VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ
MPS I

- syndrom Hurler
- syndrom Scheie
- syndrom Hurler/Scheie compound
- syndrom Hunter
- syndrom Sanfilippo
- syndrom Morquio
- syndrom Maroteaux-Lamy
- syndrom Sly

MPS II
MPS III
MPS IV
MPS VI
MPS VII

Průměrný věk při stanovení diagnosy
typ MPS
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MUKOLIPIDÓZY A JINÁ STŘÁDAVÁ ONEMOCNĚNÍ
Následující výčet představuje nemoci, které jsou mukopolysacharidóze velmi podobné.
ML II
- syndrom I-cell disease
ML III
- syndrom pseudo- Hurler-polysydrophy
ML IV
Siallidóza (dříve ML I)
Fukosidóza
Mannosidóza
Niemann Pick
Mukosulfatidóza
Aspartylglukosaminurie

KUDY SE UBÍRÁ VÝZKUM?
Vědecké týmy v celé řadě zemí uvažují o čtyřech způsobech možné léčby:

• Transplantace kostní dřeně
• Genová terapie
• Enzymová terapie
• Léčba založená na zamezení přísunu látek do buňky, které způsobují střádání
TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ je v současné době nejdostupnější forma léčby, avšak
za přesně vymezených podmínek.
Lze ji aplikovat pouze u některých typů MPS (u lehčích forem MPS I, kdy nemoc nezasahuje
mozek).
Věková hranice pro transplantaci bývá obvykle do 1,5 až 2 let dítěte. V pozdějším období se
výrazně snižuje pravděpodobnost, že transplantovaná kostní dřeň zastaví či alespoň zmírní progresi onemocnění.
Transplantace, třebaže její úspěšnost již dosahuje až 80 %, vyžaduje náročnou předtransplantační i potransplantační péči. Nutnou a všeobecně známou podmínkou je, že musí existovat vhodný
dárce.
GENOVÁ TERAPIE je zatím ve fázi výzkumu. Je založená na principu vnášení "neporušeného" genu do buněk tkání, které by opravily poškozený genetický kód. Tělo by se tak naučilo produkovat životně důležitý enzym.
Genová terapie se zkouší na zvířecích modelech u typů I, II, VI, VII a také u mannosidosy.
ENZYMOVÁ TERAPIE je léčba založená na principu dodávání chybějícího enzymu. V současné době už není problém enzym vyrobit, ale vymyslet způsob, jak by ho dokázalo přijmout
celé lidské tělo. Ne každý enzym totiž dokáže překonat krevní bariéru mozku a nemůže tak
zabránit dalšímu poškozování CNS.
Nicméně farmaceutické firmy na základě kladných výsledků všech klinických testů uvedli na trh
lék, který znamená reálnou naději alespoň pro lehčí formy MPS I.
Zpočátku se bude lék aplikovat pouze ve speciálních lékařských zařízeních (u nás konkrétně ve
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VFN v Praze pod vedením specialistů z Ústavu dědičných metabolických poruch), aby se předešlo alergickým reakcím, které může podávání léku vyvolat. Postupně by se měla aplikace tohoto léku podobat aplikaci např. inzulínu - tzn. že pacient bude přijímat individuálně vybalancovanou dávku doma nebo na středisku.
Nevýhodou této léčby je skutečnost, že je celoživotní a předpokládaná cena ročního léčení je
5-8 miliónů Kč.
LÉČBA ZALOŽENÁ NA ZAMEZENÍ PŘÍSUNU LÁTEK DO BUŇKY, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ STŘÁDÁNÍ.
Tento způsob bude v budoucnosti znamenat další naději pro těžce nemocné děti. Zatím jsou vědci
ve fázi, kdy skutečně již umějí zamezit přísun látek do buňky, které způsobují nebezpečné střádání, ale bohužel se do buňky nedostane i to, co je pro její funkci nezbytné.
Z výše uvedených cest výzkumu a možností léčby však vyplývá, že převážná většina dětí nemocných mukopolysacharidosou stále musí na léčbu čekat. Včasné stanovení diagnózy onemocnění
v rodině přináší naději jedině pro budoucí potomky postižených rodičů, či jejich příbuzných,
kteří rovněž spadají do rizikové skupiny, a to formou prenatální diagnostiky.
Prenatální vyšetření, které se provádí biochemickými, molekulárními a histologickými metodami v choriových klcích (odebere se část placenty), dokáže přesně stanovit, zda plod je či není
postižen. V případě postižení plodu mohou rodiče těhotenství včas ukončit.

O SPOLEČNOSTI PRO MUKOPOLYSACHARIDOSU
První pokusy o založení národního společenství rodin dětí nemocných mukopolysacharidosou se
udály ihned na začátku 90. let. Rodina, která o vznik společnosti rodičů usilovala však záhy přišla o nemocného chlapce a nenašla sílu v činnosti pokračovat. Na jaře roku 1994 se o smrtelné
nemoci dcery dozvěděli manželé Michalíkovi z Olomouce. Navázali kontakty s některými evropskými společnostmi a za podpory Rakouské národní společnosti pro MPS navštívili, s dalšími
dvěma rodinami, evropské setkání rodin nemocných dětí. Po návratu oslovili rodiny, které byly
klienty Metabolické poradny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. První tři rodiny daly vzniknout občanskému sdružení - Společnost pro mukopolysacharidosu, a to na přelomu let 1994 a
1995. Sídlem Společnosti je Olomouc. V současné době se počet z původních tří rodin rozrostl
na 22 rodin.
Základním cílem Společnosti je ulehčit život těžce nemocných dětí a jejich neméně těžce zkoušeným rodinám.
Společnost je dobrovolným charitativním sdružení rodičů nemocných dětí, které nabízí:
• 24hodinovou linku pomoci
• sociálně právní poradenství
• krizové poradenství
• rehabilitačně-terapeutické pobyty
• programy osobní asistence a respitní péče
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•
•

získávání technických pomůcek
publikace zaměřené na informace o nemoci

SPOLEČNOST A SPONZOŘI
Není mnoho podobných událostí potkávajících lidi na jejich cestě životem, jakou je mukopolysacharidosa. Lze bez nadsázky a velkých slov říci, že představuje jednu z nejtěžších životních
zkoušek, které mohou člověka potkat. Množství bolesti a utrpení nelze poměřovat, leč mukopolysacharidosa jich přináší měrou vrchovatou. Každému, kdo o nemoci něco ví, nebo si jen přečte několik stránek tohoto zpravodaje, je zřejmé, že vydržet několikaletou péči o těžce nemocné
dítě je pro rodiny nesmírně těžké. Dříve či později většina rodin s nemocnými dětmi poznává, že
se nelze obejít bez pomoci nejrůznějšího charakteru. I když se rodina absolutně přizpůsobí projevům a potřebám nemocného dítěte (a je to základní podmínka života s mukopolysacharidosou),
zůstává prostor pro pomoc řady lidí. Pomoci může:
•
zájem a vlídné slovo.
•
diskrétní mlčení stejně jako aktivní podpora.
•
učitelka v mateřské školce, která zařadí nemocné dítě do kolektivu dětí a umožní tak
mamince dítěte alespoň na čtyři hodiny denně "vydechnout".
•
lékař, který, přestože zpravidla o nemoci mnoho neví, zjistí potřebné informace a indikuje
léky a prostředky, které život nemocnému dítěti ulehčí.
•
spolužáci sourozenců nemocných dětí tím, že se jim nebudou krutě vysmívat kvůli nemoci
jejich bratříčka či sestřičky.
•
novináři tím, že na úděl rodin s dítětem nemocným mukopolysacharidosou ukazují.
•
každý, kdo přispěje na některé z programů činnosti Společnosti pro mukopolysacharidosu.
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Společnost je charitativním občanským sdružením. Část jejích příjmů tvoří dotace státu, které
prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví v grantovém
řízení, po splnění přísných podmínek, přispívají na některé činnosti - ovšem maximálně do výše
70 % nákladů. Jestliže Společnost pořádá rehabilitačně-terapeutické setkání rodin z celé České
republiky činí dotace vzhledem k pravidlům maximálně 20 - 30% nákladů setkání. Přitom každý
jistě pochopí, jak je pro dvacet rodin bydlících ve všech koutech vlasti důležité se alespoň na tři
či čtyři dny v roce sejít a informovat se - o životě, ale zejména o nemoci. Společnost pravidelně
informuje na svých webových stránkách o hospodářském výsledku za daný kalendářní rok.
Dárce, které lze identifikovat, informujeme osobním dopisem. Naše organizace nemá žádný
administrativně-byrokratický aparát. Jsme svépomocným sdružením a všechny získané prostředky jsou určeny na náklady projektů Společnosti (viz výše).
Pomoc každého z Vás bude určena dětem, které jsou v současné době se svými rodinami ve Společnosti pro mukopolysacharidosu. Mimo ně žije v České republice ještě několik dalších. Společnost každoročně oslovuje lékaře s prosbou o předání kontaktu. Věříme, že se další rodiče,
třeba po seznámení se Zpravodajem, rozhodnou využít možností, které Společnost nabízí.

Publikace zaměřené na informace o nemoci

7

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO MUKOPOLYSACHARIDOSU
DĚTI VE SPOLEČNOSTI PRO MUKOPOLYSACHARIDOSU V ROCE 2002
MPS I

Pavel Juříček (10 let) - po transplantaci
Hana Švábová (16 let)

MPS II

Dimitrij Šikula (9 let)
Michal Sednička (9 let)
Štěpán Šerý (4 let)
Petr Král (20 let)

MPS III

Petra Michalíková (15 let)
Daniel Karásek (11 let)
Patrik Klouda (10 let)
Monika Nosková (10 let)
Aleška Říhová (10 let)
Anna Říhová (5 let)

MPS IV.

Barbora Klucká (10 let)

MPS VI.

Radka Paťhová (6 let)

MPS VII.

Jan Pánek (15 let)

Mannosidosa

Marek Beneš (11 let)
Adam Beneš ( 9 let)
Vojtěch Kohout (12 let)

Niemann Pick Miroslav Stehlík (7 let)
Kristýna Simonová (5 let)
Roman Stonawský (16 let)
Markéta Vejrová (14 let)

O NÁRODNÍCH SETKÁNÍCH
Vzhledem k tomu, že jsme často ze vzdálených
koutů naší země, organizujeme jednou až dvakrát do
roka víkendové pobyty pro rodiny nemocných dětí.
Smysl těchto setkání je zřejmý - můžeme si otevřeně promluvit o radostech a strastech našeho života,
předat si potřebné zkušenosti, ale především si
můžeme odpočinout... Prostor dostávají i odborné
přednášky lékařů, právníků, psychologů.
Nedílnou součástí těchto setkání jsou společné akce
rodin a dětí, např. oblíbené výlety do zoologických zahrad, zdravotní procházky, sportovní akce.
Všechny tyto činnosti vedou ke vzniku nových přátelství mezi rodinami, které mají neocenitelný psychologický význam.
Našich setkání se pravidelně zúčastňují studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci - jako asistenti.
Z tohoto důvodu si všichni od nás rodičů zaslouží upřímné poděkování za jejich obětavou pomoc
v péči o naše děti.
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A KDE JSME JIŽ BYLI?
1995
I. národní setkání v Milovech
- hotel Devět skal
1996
II. národní setkání ve Valašských
Kloboukách - v hotelu Jelenovská
Setkání v Milovech na Vysočině
1997
III. národní setkání na Orlické přehradě - hotel Pohoda
Setkání v hotelu Hájek ve Šťáhlavicích u Plzně
1998
IV. Národní setkání v Luhačovicích
- Penzion Sigma
1999
V. Národní setkání ve Špindlerově
Mlýně - hotel Arnika
Setkání na Sečské přehradě - Penzion
Plynostav
2000
Setkání v Luhačovicích - Penzion
Sigma
VI. Národní setkání v Zadově na
Šumavě - Hotel Zadov
2001
Setkání v Jablonci nad Jizerou - Horský hotel Stráž
VII. Národní setkání v Novém Hrozenkově v Beskydech - hotelu Permoník
2002
VIII. národní setkání v Jablonci
nad Jizerou - Horský hotel Stráž
I touto cestou chceme poděkovat všem ochotným majitelům, vedoucím i personálu rekreačních zařízení, ve kterých jsme pro naše setkání
našli své "útočiště."

SETKÁNÍ
Již sedm let jezdíme každý rok se Společností MPS na setkání. Pokaždé na jiné místo, do jiného kraje a máme spoustu zážitků. Snad nejvíc se mi líbilo v Plzni, kde jsme se sešli s Jaromírem Jágrem, a pak
všude tam, kde je ZOO.
Můj sen je pracovat jako ošetřovatel zvířat nebo jezdit s Cirkusem.
Ale s mojí diagnózou to nebude asi snadné. Tak si alespoň sním a
očekávám další pozvánku od Společnosti.
Je mi patnáct let a ani nevíte, jak se vždy těším.
Honza Pánek
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DĚNÍ, ANEB CO JE NOVÉHO...
Dění je název informačního občasníku Společnosti pro MPS, prostřednictvím kterého se dozvídáme nejnovější zprávy ze života našich rodin, dále informace o asistenci, různé nápady či rady,
které mohou pomoci. Pro jeho ještě lepší obsah by možná bylo dobré, kdyby se více rodin nebálo a neostýchalo napsat své zkušenosti a poznatky….Zatím tak vše většinou zůstává na "prstech
a klávesnici" předsedy Společnosti…

SPOLEČNOST PRO MPS A VEŘEJNOST
Pro rodiny těžce nemocných dětí není právě
jednoduché o svých problémech otevřeně
hovořit. Jejich touhou a snahou je žít jako
normální rodina, ale nemoc je bohužel natolik závažná, že je tato snaha ve většině případů skutečně marná. Nicméně mukopolysacharidosa stejně jako další nemoci k životu patří a bylo by pokrytecké tvářit se že ne.
Z tohoto důvodu se Společnost pro MPS
staví kladně k veškerým akcím, které pomáhají informovat veřejnost o této nemoci.
Zvýšení informovanosti o této nemoci má
několik významů. Nejednou mohly touto
cestou další rodiny takto nemocných dětí
nalézt kontakt se Společností pro MPS,
který je v této situaci tolik potřebný. A
mnohdy, díky odhalení pravdy o projevech
tohoto onemocnění, se i lidé z okolí postižených rodin naučili respektovat jejich problémy a co víc - i pomáhat.
Jednou z nejvýznamnějších akcí, které se
Společnost pro MPS zúčastnila, byl 4.
ADVENTNÍ KONCERT 1997, vysílaný
Českou televizí přímým přenosem z Královské kolegiální Kapituly sv.Petra a Pavla
na Vyšehradě.
Dále jsme přijali nabídku televize Nova a
vystoupili jsme v pořadu ÁČKO.
Neméně významné byly i rozhovory některých z nás do rádia a příspěvky do novin a časopisů.
A nakonec i tento zpravodaj má důležitou informační funkci.

10

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO MUKOPOLYSACHARIDOSU

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA RODIN
JAK SE ŽIJE U ŠIKULŮ?
No pořád stejně. Už je to pět let, co jsme ve společnosti, kde jsme prožili mnoho zážitků. Některé byly i velmi smutné, také přibývají nové rodiny.
Nejdůležitější ale je, že se dvakrát do roka scházíme. Máme tak možnost otevřeně si popovídat,
vyměnit si zkušenosti ohledně péče o nemocné děti, poradit se o sociálních věcech a pohovořit
si s lékaři, kteří se našich setkání mnohdy zúčastňují. Také se musím zmínit o našich studentech,
kteří na naše setkání pravidelně přijíždějí. Jsou to mladí lidé, kteří se o naše děti dovedou perfektně postarat po všech stránkách, dokážou je zabavit, abychom si my rodiče mohli alespoň pár
dní v roce odpočinout od celoročních starostí.
Studenti, máme vás rádi - děkujeme vám.
Každý rok, na jaře a na podzim, čekáme až přijde Dění, nebo zavolá pan Dr. Michalík, že bude
setkání. To je ta nejlepší zpráva. A už je na co se těšit.
"Společnost pro mukopolysacharidosu" však není jen o setkáních, na která se všichni těší, kde je
nám dobře. Mukopolysacharidosa znamená nepředstavitelné starosti a problémy nejen pro dítě,
ale i pro celou rodinu. Nemocné děti měsíce a mnohdy i celé roky nespí. A být na takové starosti sám je to nejhorší, co může být. Proto je tolik důležité vědět, že člověk v této situaci není sám,
ale že je tu Společnost, že je tu pan Michalík.
Vše, co člověk prožívá, se nedá napsat do pár řádků, ale díky za Společnost.
Jana a Pepánek Šikulovi
P.S. A ještě něco veselejšího z dětské kliniky u pana prof. Zemana.
Když jsme přijeli do Prahy, tak jsme měli štěstí, že když Pepánek v noci nespává, dostali jsme
sami pokoj se sprchou a WC jako v hotelu. Avšak druhou noc jsme už měli paní s miminkem.
Ráno se probudím, paní nikde. Jakmile se vrátila na pokoj, ptala jsem se
jí, co se stalo. A paní odpověděla, že
jsme s Pepánkem tak chrápali, až
musela jít jinam, kde bylo volné
lůžko. Další noc paní opět z pokoje
prchala a hledala volné lůžko na
oddělení, protože Pepánek nespal,
divočil, smál se, a protože byl k neutišení, zase řvalo miminko. Tak to
paní řešila útěkem.
A koho Pepa z klidu nevyvede? No
přeci svého přítele psa Cézara. I když
se spolu nedomluví, je vidět láska
Cézara k Pepánkovi. Jako kdyby pes
věděl, že je Pepa nemocný. Nechá si všechno líbit, nevadí mu, že se po něm Pepa válí a že ho
tahá. Když k nám někdo přijde, Cézar je celou dobu u Pepánka v pohotovosti a hlídá ho, aby se
mu nic nestalo. A pokud si Pepánek potřebuje odpočinout na podzimní procházce na přehradě.
Cézar poslouží i jako polštář. Vždyť, co by pro svého páníčka neudělal.

11

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO MUKOPOLYSACHARIDOSU
P.S.
Je červenec roku 2002, noční hodiny prvního týdne prázdnin. Slunečných a krásných. Dnes ráno
jsem podruhé stál u vraku automobilu Mazda 621. Dvanáct let starý veterán, na němž si paní
Šikulová tolik zakládala, dosloužil. Stojí přede mnou na dvoře policejního skladu a znovu mne
vrátil do osudných minut nedělního večera 23. června. Právě jsme se vraceli z Národního setkání našich rodin. Dlouhá cesta z Jablonce nad Jizerou měla mít svůj konec v Olomouci. Bohužel,
jinak než jsem si představoval. Na poslední "společné" křižovatce jsme zamávali do aut Noskových a paní Šikulové. Doma jsem ani nestačil vybalit tašky z auta a zvoní mobil: "Pane Michalík, měli jsme bouračku, to je katastrofa, to je hrůza, to je konec, já nevím co mám dělat". Hlas
paní Šikulové mne opravdu vyděsil. Její vyděšený nebyl. Byla v šoku. "Klid paní Šikulová, všechno bude dobrý, co se stalo, kde jste?" Ani nevím, kde se ve mně bere tolik klidu. O ten přicházím
o deset minut později na "hodolanské" křižovatce v Olomouci. Pepan je od krve, křičí, leží na
nosítkách a sklánějí se k němu lékaři. Paní už je lepší, šok trvá, ale jenom opakuje: "Co bude
s náma, kam nás povezou, co s autem?" Pokládá otázky a ani nechce odpověď. Rozdrcená Mazda
je rozplácnutá ve středovém pruhu, dalších čtyřicet metrů od křižovatky bílá Octavie. Registruji
i další dvě poškozená auta. Policie, majáky a jako vždy - spousta čumilů. Provoz na křižovatce je
nesnesitelný a řidiči čím dál více nervóznější.
Jako ve zrychleném filmu uběhlo těch pár hodin, než nad pondělním ránem odváží sanita paní
Šikulovou a Pepana do Luhačovic. Mezitím se podařilo uklidit auto, zařídit úschovu věcí, promluvit s lékaři… Takhle jsem si návrat ze setkání opravdu nepředstavoval… Ale těžší je všechno
pro paní Šikulovou. Bez auta, které je totálně zdemolováno, s těžce postiženým Pepanem. Snad
se Společnosti ozvou lidé, kteří mohou pomoci…
Jan Michalík
Prosinec 2001
Právě jsem viděla film "Okamžik probuzení." Byl o těžce nemocných, téměř nic nevnímajících
lidech. A jeden lékař jim pomohl k životu, alespoň v polovině filmu to tak vypadalo.
Tekly mi slzy. Plakala jsem nad Tomáškem. Vlastně vůbec nelze popsat, co jsem cítila - velkou
bolest nad jeho nemocí a velkou touhu, aby se stal zázrak a Tomášek byl zdravý. I při těchto řádcích nestačím utírat slzy. Vlastně často pláču. Nevím, zda se s tak krutou skutečností někdy
vyrovnám. Kdyby to šlo dala bych svůj život za jeho.
Podle lékařů ho čeká ještě nejvíce 10 let života, potom umře. Možná dřív. Bojím se poslední fáze
této nemoci. Myslím, že neunesu vidět Tomáška, jak se několik posledních let trápí, jak bude mít
bolesti, jak bude naříkat, pomalu umírat.
Někdy si říkám, že jsem se narodila, aby můj život byl jedno velké trápení. Máme tři děti, každé
z jiných důvodů by k sobě potřebovalo jednoho dospělého. S manželem procházíme těžkou krizí.
Nevím, co s námi bude. Vím jen, že na to všechno nemám dost sil.
Možná někoho napadne, že by pro mne bylo lépe, kdybych neznala Tomáškovu diagnózu. Není
tomu tak! Bylo pro mne nesnesitelné žít 8 měsíců v nejistotě. Tak dlouho trvalo, než lékaři od
"velmi pravděpodobné" diagnózy MPS a mlčení přešli k závěrečné diagnóze. Vážím si doktorky,
která mi řekla skutečnou diagnózu a co znamená a byla dost silná snést mé slzy. Nesnáším ty
lékaře, kteří mají za to, že člověk tomu nerozumí a je ztráta času něco mu vysvětlovat. Nemají
právo odpírat mi informace, zastírat pravdu...
Maminka Tomáška /pozn. jméno dítěte bylo změněno/
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DVANÁCTERO PŘIKÁZÁNÍ ANEB CO KAŽDÝ "SANFILÍPEK"
CTÍ A RESPEKTUJE
První přikázání
Za žádných okolností se nenechej rodiči zlákat k polednímu odpočinku či dokonce ke spánku.
Pokud bys přesto podlehl této ostudné situaci, okamžitě své rodiče ztrestej a nejméně další dvacet čtyři hodiny ani oka nezamhuř. (Pamatuj i preventivní trest má svůj výchovný smysl.)
Druhé přikázání
Sleduj terén bystrým zrakem ostříže. Za otevřenými dveřmi či vrátky najdeš plno tajemného a
hlavně zakázaného dobrodružství.
Třetí přikázání
Jakmile k ránu zaslechneš první ptačí pípnutí či trylek, neváhej a rychle vyskoč z postele. Jen
v jediném případě můžeš toto pravidlo porušit, a to v první den školního roku, tehdy bys měl spát
alespoň do devíti.
Čtvrté přikázání
Cestuješ-li autem nebo jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem, musíš divoce poskakovat, rajtovat po autě, nahlas hulákat, eventuálně jinak vyvádět, zvlášť pokud se stojí na červenou. Jedině tak uchráníš řidiče před nudou či dokonce hrozícím mikrospánkem.
Páté přikázání
Jsi-li ve vaně, neváhej a zbav se vody, která tě obklopuje. Rozhodně se však vyhni tradičnímu
vytažení špuntu.
Šesté přikázání
Abys předešel potupnému umytí mýdlem, vyber si jednu z následujících možností:
1) mýdlo sněz
2) vhoď ho do záchodové mísy
Sedmé přikázání
Nepromarni ani jednu příležitost k průzkumu svého okolí a ochutnej cokoliv, co je v dosahu.
Brzy poznáš, že i ten nejhouževnatější list, nejskřípavější sousto hlíny, nejrozčvachtanější potrava pro psy je mnohem chutnější než sebevíc voňavější obsah tvého sáčku na svačinu.
Osmé přikázání
Tvoje zručnost a obratnost tě přímo opravňuje k tomu, abys chňapnul po jídle či pití kohokoliv,
kdo se octne v tvé blízkosti.
Deváté přikázání
Svůj okouzlující a odzbrojující úsměv si šetři zvláště na dobu mezi půlnocí a čtvrtou hodinou
ranní.

13

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO MUKOPOLYSACHARIDOSU
Desáté přikázání
Nebuď lhostejný k vypínačům, ovladačům, vodovodním kohoutkům, pákovým bateriím apod.
Neleň a vyzkoušej, zda fungují.
Jedenácté přikázání
Nedovol, aby tě přepadla dlouhá chvíle v čekárně u lékaře. Raduj se a vesel se, probuď k životu
i ostatní pacienty (škoda každé rány, která padne vedle), zkrášli jednotvárné prostředí naškubanými listy z novin a časopisů, protrhej pokojové rostliny na oknech. Ani se nenaděješ a půjdeš
na řadu.
Dvanácté přikázání
Nezapomeň, že si musíš při každé návštěvě parku, dětského hřiště, koupaliště, obchodního domu
apod. patřičně zmazat kalhoty, a pokud možno i zevnitř.
(Z časopisu Courage, vydaného americkou národní společností pro MPS, 1998. Pozn.: Mukopolysacharidosa III. typu, zvaná Sanflippo syndrom je charakteristická neuvěřitelnou hyperaktivitou nemocného dítěte)

A CO NÁM NAPSALA MAMINKA O ČTYŘLETÉM
ŠTĚPÁNKOVI S OPEROVANOU HLAVIČKOU A
NEMOCÍ MPS.
• Rád se baví boucháním čímkoliv do akumulaček.
• Když ho dám po obědě spát, nemůže usnout a často křičí
strachem. Nakonec jsem zjistila, že se bojí stínů.
• Při jízdě trolejbusem kontroluje, aby řidič před každým
zavřením dveří pustil zvukový signál. Jednou řidič zapomněl a Štěpánek se hrozně zlobil, dokud na další zastávce nedošlo k nápravě.
• Jednou jsem si chystala pár věcí na stůl, mezi nimi i
kilovku tmavě zelené barvy na kov. Štěpánek plechovku
shodil na zem a obsah se rozlil po světlém koberci.
• Při procházkách jsou největším zájmem Štěpánka brány
a branky. Každou několikrát vyzkouší, zda funguje klika
a jestli se dá tou či onou brankou pěkně bouchat.

JAK SE ŽIJE U ŘÍHŮ
"Pořád to ještě jde," říkal si v duchu muž při nešťastném pádu z mrakodrapu, dokud nedopadl
na zem.
I já zastávám stejný názor, ačkoliv vím, že jednou budeme muset také dopadnout na zem.
Ale dokud "letíme" , tak to jde. Třebaže mám občas dojem, jako když jsme se ocitli uprostřed
divokého nájezdu Avarů.
Zhruba tři poslední roky naše Ali, která kdysi milovala hračky vyrovnané podle velikosti
na poličkách a trávila nekonečné chvíle u stavebnic, korálků a skládaček všeho druhu, a s bez-
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meznou láskou pomáhala v péči o
malou Nanynku, svoji o pět let
mladší sestřičku (bohužel se stejnou diagnózou), nyní skutečně
jako Avarka zvesela pustoší
všechno to, co jsme za léta vybudovali, tedy náš malý, leč útulný
byteček. Co slz, potu i sil nás
stálo, než jsme konečně pochopili, že nemůžeme tento boj vyhrát.
Co roztrhaných knížek, rozbitého
porcelánu, stržených obrázků ze
zdí a nábytku vzalo za své, než
jsme upravili byt do dnešní podoby, tedy takové, že se tu Ali může
chovat a pohybovat tak, jak její nemoc káže.
Tedy především pohybovat, neboť Aleška dnem i nocí kolem nás neúnavně prochází a hraje svoji
nejoblíbenější hru. Vysvětlím, oč tu jde. Vstoupí do dětského pokoje a vyrabuje jeden z košíků
na hračky. S plnou náručí poté pokoj opouští a vydá se na okružní cestu po našem bytě, tedy
do obývacího pokoje, který s pokojíkem sousedí, nato přes chodbu do ložnice, kde se projde po
postelích a vydá se zase nazpátek. S oblibou se zastaví i v koupelně. Cestou hračky zahazuje.
Nevím, zda se úmyslně zbavuje nákladu podobně jako létající balón, aby se odpoutal od země,
nebo zda si jen hraje na večerníčka. Musím však říct, že kdyby mohla, tak by navštívila i naši
malou kuchyň, která je připojena k obývacímu pokoji, ale díky pultu a nízkým kyvným dvířkům
zavřeným na petlici! sem nemůže. Rovněž má zamezený přístup do pracovny, kterou zavíráme
na háček stejně jako vchodové dveře proti zlodějům. Tak alespoň letmým dotekem během své
trasy vyzkouší kliku, zda jsme náhodou nezapomněli háček zastrčit do špehýrky. A vzhledem
k tomu, že jsme my, rodiče, lidé omylní, občas skutečně zapomeneme, nic Ali nemůže potěšit
víc. V tu chvíli se jako tajný agent 007 neslyšitelně vkrade dovnitř a zaboří svůj zrak i ruce do
materiálů, které jsou našim dětem nepřístupné, neboť se dají buď spolknout (léky) nebo by nás
jejich trvalá deformace příliš bolela (knihy) či způsobila jiné potíže (doklady). Naštěstí jsou naše
smysly již natolik vycvičené, že když se kolem nás Ali několikrát za několik málo sekund nemihne, dostáváme se do stavu bojové pohotovosti a ihned vyrážíme do pracovny, kde ji na 99%
opravdu přistihneme. 1% zbývá na komoru, což je minimístnost v čele chodby, kam se vejde
pračka, mrazák, plynový kotel a vysavač, nutno dodat, že i tyto předměty patřily mezi Aleščiny
favority. (Kolikrát pračka prala naprázdno, nebo vyvářela hedvábné prádélko, dokud stála v koupelně a svými odhalenými ovladači sváděla Ali na scestí.)
Ano, vyřešili jsme život ve dne. Opět nám náš upravený byt slouží jako domov, jako oáza klidu
a pohody. Jako místo, kde si i Nanynka najde svoje místečko, aby si mohla v klidu skládat mozaiku, aniž by jí Ali polykala dílky, nebo si mohla malovat svými "fixkami" (pokud to ovšem není
zrovna zeď či podlaha) a donekonečna poslouchat a hlavně zpívat písničky z magnetofonu.
Zvlášť píseň Na kole, od Z. Svěráka a J. Uhlíře patří mezi Nanynčiny nejoblíbenější, musí samozřejmě hrát i dostatečně nahlas, protože jinak by neměla ten správný říz. (Jsme pak z toho zblblí i my rodiče a celý den si dokola zpíváme v Nanynčině řeči na chole, na chole, na chole...)
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Problém, který však zůstává nevyřešený, jsou noci. Aleščiny noci bez spánku, kdy se její tělíčko zmítá neklidem a nedovolí jí v klidu ležet. Noci, které mnohdy propláče či prokřičí - snad strachem ze tmy nebo bolestí? Tehdy jsme bezmocní, unavení, podráždění i vzteklí, ale hlavně
neskutečně smutní a zoufalí. Tehdy ztrácíme víru, že není v našich silách něco takového zvládnout. Ale zatím - díkybohu - pokaždé dříve či - bohužel - stále později jsme se z toho dostali a
řekli si "pořád to ještě jde."
A znovu bojujeme s mukopolysacharidosou a navzdory všemu špatnému, co je s touto nemocí
spojené, navzdory beznaději, smutku i bolesti, kterou si do konce našeho života poneseme
ve svém srdci, snažíme se prožívat radost ze všeho, z čeho jen můžeme...
maminka Alešky a Nanynky

A další dopis, který o může životě s mukopolysacharidosou leccos naznačit:
Milí přátelé
Moc se omlouvám, ale měli jsme krizi. V únoru jsem byla s Kájou v nemocnici na operaci se
zubama. To dopadlo dobře. Pak mu začaly vypadávat stehy a tak mi je plival na stůl. Ale jinak
dobrý.
Březen, až na nějaké výjimky, byl klidnější.
Avšak duben byl vychutnávka od A až do Z. Nejenom, že byl Kája mrzutý, ale přišla polovina
dubna, a to byla konečná. Jela jsem s Kájou do školy a už jsme tam nedojeli. Skončili jsme ve
škarpě. Dostali jsme smyk a bylo to. Jak jsme tam sjeli, dodnes nevím. Mám totální okno. Nikomu se naštěstí nic nestalo, já jsem si jenom hnula krkem, takže jsem nosila zdravotní límec.
U auta jsme měli celý předek hnutý doleva. Oprava nás přišla na třicet tisíc a navíc jsem byla čtrnáct dní bez auta. Když jsme tohle překonali, tak mi zase volali cizí lidi, že shánějí Davida.
Nikdo o něm měsíc nic nevěděl, až do května. A když už se konečně ozval, tak byl tak hnusnej,
že jsem mu práskla telefonem. Když se ho dcera ptala, co s ním bylo, řekl, že byl prý na umření. Pak se ozval ještě jednou, a to už byl klidnější.
Když jsem strávila i tohle, tak nastal problém s dcerou ve škole. Ne proto, jak se učí, ale proto,
že se jí děti smějí a nadávají, že má blbýho, dementního bráchu atd. Došlo to tak daleko, že šla
i za školu. Holka stále zvracela, byla na nervy. Ale vyřešili jsme i tenhle problém a teď je to
dobrý.
Nakonec vše dovršil Kája, který si prohlížel zarámovanou fotku, na které byl se sestrou, a prásknul s ní tak, že střepy byly všude. To už byla ta poslední kapka.
Byla jsem hotová. Naštěstí jsem tu měla na týden mamku a ta mi pomohla se z toho dostat.
Teď má Kája problém večer usnout a ráno zase nechce vstávat. Už dva dny nebyl ve škole.
Jinak nic nového. Na setkání přijedeme asi autobusem. Za deště se bojím, to jsme bourali.
Tak zatím ahoj Malečkovi /pozn. všechna jména byla změněná/

Pozdrav od Benešů
Osud nám "dopřál" dvě děti s alfa mannosidosou, progresivní metabolickou vadou. I přesto prožíváme velmi bohatý život s okamžiky připomínajícími černý humor.
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Jednou jsem si zaběhla do pekárny pro
chleba a nechala kluky v autě před
obchodem. To se ale nevyplatilo. V procházce po ulicích mladšímu synovi
nezabránily ani dětské pojistky u zadních dveří. Odešel předními.
Už mě napadaly černé myšlenky. V
několika obchodech chlapce se sluchátky, kterému nebylo rozumět, spatřili.
Po nekonečných asi deseti minutách se
Adam s úsměvem na rtech vrátil a svůj
útěk okomentoval slovy: "Já ukek."
Všechny své prohřešky (pokousané učitelky, pokakané slipy, upatlané zdi... ) mi vynahradil letos
o Vánocích. Dostala jsem ten nejhezčí dárek. Můj syn mi řekl poprvé MAMINKO!
Iva Benešová, matka

DOPIS NOVINÁŘŮM A VŠEM OSTATNÍM ANEB JAK SE ŽIJE S MUKOPOLYSACHARIDOSOU ?
Vždycky, když se mně novináři ptávali "a jak to všechno zvládáte" - nevěděl jsem najednou co
odpovědět. Co také říci lidem, kteří, v dobrém úmyslu, táží se na něco, co vysvětlit a zodpovědět nelze. Vždycky, když dostanu další dopis od "nové" rodiny, vždycky když čtu dopis, podobný těm, které napsaly maminky Tomáška či Káji, vždycky, když hovořím s některou s maminek
po telefonu - táži se stejně "a jak to všechno jde zvládnout" ?
Rodiče dětí nemocných mukopolysacharidosou, kteří čtou tyto řádky odpověď znají. Jeden
odpoví "zvládám to, protože musím", jiný odpoví "těžko", třetí přidá "bez našich (manžela, známých, školky) bych to nezvládla". Kde je tedy ona hranice "zvládnutí"? V každém z nás je ukryta někde hluboko, pod pomyslnou čárou ohraničující síly psychické i fyzické. Každý se někdy
dotýkáme hranice svých možností, abychom se znovu nadechli a usmáli se na nemocné dítě…
Úsměv - tak vyjádřila svoji představu o průběhu televizního pořadu jedna dramaturgyně jedné
televize. Opět to myslela dobře - s námi i s diváky u televize - a chtěla ukázat, že se "i při té hrůze
dokážeme smát a radovat a…." Otevřel jsem její dopis pozdě v noci a rozhodl se, že napíši odpověď paní dramaturgyni a všem, kteří se ptají "Jak se žije s mukopolysacharidosou"?
Vážená paní redaktorko,
Rozumím Vašim větám, v nichž píšete, že chcete ukázat, jak se rodiny také umí smát a radovat,
případně dokonce "skákat radostí". Rozumím tomu, co jste napsala, vím asi, jak jste to myslela.
Vím, že není možné diváky Vaší televize děsit. Vím, že Váš pohled se ani tak příliš neliší od běžného pohledu občana na mukopolysacharidosu - a v tomto směru je dokonce "správný".
Problém je v tom, že zkušenosti s životem s mukopolysacharidosou jsou jiné… Zkrátka - a cynicky řečeno - většina lidí si myslí, že nejhorší na tom všem je fakt, že nám dítě jednou zemře. Ano, je
to fakt, je to strašný fakt, ale tu šílenou bolest - která se opravdu nedá popsat - přináší jenom první
část života s mukopolysacharidosou. U někoho to je půl roku, u někoho dva roky, nejvíc si pama-
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tuji jednu maminku, ta viděla otvírající se rakev skoro pět let…. Jenomže "norma" - to jsem cynik
- viďte - je tak jeden rok. A pak se otevře další vidění, postupně se do něj propadáte, ono Vás pohlcuje, chvíli se to vynoří, pak to zapadne, ale je to tady - vědomí absolutní nutnosti uzpůsobit každou minutu dne, každou hodinu za týden, za měsíc, za rok, ale taky možná za osm nebo patnáct let.
Přizpůsobit se dítěti. Tři roky s ním běhat kolem sídliště, hlídat ho a táhnout z pod aut, tři roky hlídat co všechno dává do pusy (vsaďte se, že za tři roky průměrné dítě asi pětkrát přijde do obýváku s kuchyňským nožem v ruce, asi dvě děti za tu dobu chytnou od plynového hořáku, všechny vylijí asi dvacetkrát všechno, co se vylít doma dá) a Vy jenom běháte a opravujete a třeba taky vysvětlujete lidem, nejdřív v tramvaji, pak už jen výjimečně v obchodě a pak už radši nikde - protože
se začnete vyhýbat "normálnímu" životu. Nebo se ten normální život vyhýbá nám?
A ještě jedna věc se mění. Vy, pomalu, nezřetelně, ale nezadržitelně ztrácíte síly. Už nemůžete.
Všechno se mění, takže za chvíli nemusíte běhat, ale nastupují další léta, léta, kdy dítě spí dvě hodiny denně. A pak se rozhodne, že tři dny nebude spát vůbec - nepočítám-li nějaké dvacetiminutovky. A co Vy? Chodíte a chodíte po bytě a nevíte, jestli je den a noc, jestli se Vám to zdá nebo ne.
Váš životní rytmus lze označit termínem "biologické zvířátko". Léta plynou, jste zase o nějaký ten
rok unavenější, a dítě začne padat,nejdříve občas, potom častěji a nožky drží stále méně. No - je
to dobrý, už nic nestrká do pusy, už nemlátí pět hodin v noci do okna, už nespadne pod auto, jenom
ho musíte pořád držet, má poruchu stability a padá při sebemenším podnětu (třeba při trestných
stříleních se Švédskem v semifinále MS). A co potom? Potom se dítě zklidní a vy se zklidníte, ono
usedne na vozík a nechodí, jenomže najednou zjistíte, že je Vám skoro padesát a "dítě" je o deset
kilogramů těžší, než Vaše žena, a ta ho neuzvedne, že nemáte na auto, které by vyhovovalo situaci… A zase řešíte - sháníte peníze, ale jde to ztěžka, maminka se obětovala a je už deset let doma,
takže Vy "živíte" čtyři lidi z jednoho platu… Ale zase to všechno nějak vyřešíte.
A tak všechno pokračuje a Vaše dítě přestane jíst, no přestane, nejdřív se začne dusit při pití, pak
při polykání, no a tak jdete na sál a tam mu voperují sondu, a tak jste rádi, že neběhá, a brečíte, že umírá… Poruchy spánku má pořád, tak jsem si povídal s maminkou, co tři roky spala
v posteli s holčičkou, které vynechávalo srdíčko, no jednou stejně vynechalo, ale ona nechtěla
dopustit, aby to bylo dřív než musí… Zapomněl jsem Vám napsat o epileptických záchvatech,
které trápí a sužují dítě a ničí psychiku maminky, tatínka a všech kolem. Zapomněl jsem vůbec
napsat hodně dalšího, co nemoc provází… Ale to bych nepsal krátký článek "Jak se žije", ale psal
bych román. A psát román o mukopolysacharidose přeci nejde. Kapitoly by se moc opakovaly…
A celou tu dobu jste možná měli štěstí - vedle toho čemu se obvykle říká "starat" se o nemocné
dítě, jste měli zdravého sourozence - dar a sluníčko - který se jenom díval a nechápal… To když
byl mladší,potom v pubertě možná začal být naštvanej, proč on s Váma nikam nemůže a proč má
pořád proboha pomáhat a nosit a podávat a hlídat…
Anebo jste žádného zdravého sourozence neměli, a nevěděli jste, že to je zase o něco lehčí, netrpíte tolik výčitkami kvůli tomu zdravýmu, jenomže to vy nevíte a tak jenom toužíte po tom, aby to
další, co by se mohlo narodit, bylo zdravý…
Tedy shrnu-li to - je tady jeden problém a ten se jmenuje - rozdílné chápání slov. Jedno slovo pro
dva životy, jedno slovo se dvěma významy. Jeden význam má slovo nemoc pro "normální" lidi to je ten význam, že angína trvá sedm dní až dva týdny, chřipka někdy s doktorem, někdy bez,
jenom aby to nebyl nedejbože zápal plic, nebo dokonce rakovina - víte to byla hrůza, měli jsme
nemocnou maminku, ona hodně trpěla, starali jsme se o ni skoro tři roky a potom už musela do
nemocnice a pak nám umřela….
Slovo nemoc má pro rodiny s mukopolysacharidosou tisíc dalších významů: kdo bude hlídat, kdo
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bude mít sílu dojít zatopit, kdo rozumí dítěti, které čtrnáct dní křičí ve dne v noci a nemluví a
nikdo nepozná, co mu je…Slovo nemoc je všechno." Mukopolysacharidosa je všechno.
Tak jsem tehdy psal paní redaktorce a dnes píši znovu. Píši všem, kteří se ptají "Jak to vydržíte"
Nechci nikoho ohromit ani vyděsit - píši tyto řádky jen proto, aby si každý mohl udělat obrázek,
co se odehrává v myslích maminek, když někdo chce ukázat "že se umějí také smát". Umějí,
zaplať pánbůh za to… Ale…
Jan Michalík

RADY A NÁPADY, KTERÉ MOHOU POMOCI
Hyperaktivita je výrazným příznakem nemoci hlavně u MPS III, těžších forem MPS II a manosidosy. Je velmi důležité - jak pro dítě, aby se nezranilo, či něco nerozbilo, tak i pro psychiku
rodičů - upravit byt a pokud možno i okolí.
Předkládáme zde několik nápadů, jak zajistit dítěti bezpečí a zároveň ochránit rodiče alespoň
v domácím prostředí před neustálým stresem.
Ochrana ovládacích prvků televize a vyvýšená
police pro ostatní elektroniku
Děti milují různé ovladače, vypínače, knoflíky, což
většinou "drahé elektronice" neprospívá. Fotografie
krytu ovladačů televize a police v dostatečné výši
nabízí možnost, jak problém vyřešit.
Ochrana ostré hrany topení
Během noci bývá mnohdy dítě neklidné, proto je i
v tuto chvíli nezbytné myslet na jeho bezpečnost. Látkový potah ochrany topení je vypolstrovaný pásy
z molitanu o šíři 20 - 30 mm.
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Háček v okně
Háček v okně slouží proti vypadnutí
dítěte či proti vyhazování hraček.
Podobně lze vyřešit i vstup do místností, do kterých chceme dítěti vstup z různých důvodů zamezit.

Dětský pokoj s možností zábrany ve dveřích
Hlavním rysem dětského pokoje by
měla být na prvním místě bezpečnost.
Nábytek by měl být nerozbitný, bez ostrých hran. Podlaha musí být nenáročná
na údržbu (plovoucí podlaha, korek,
linoleum apod.) Hračky by měly být
omyvatelné, měkké a dostatečně velké,
aby je dítě nemohlo spolknout.
Jednoduše vyjímatelná zábrana ve dveřích má funkci omezit dítěti "volné
pobíhání" po bytě ve chvílích, kdy rodiče nemohou věnovat stoprocentní
pozornost nemocnému dítěti.

Závora proti pádu ze strmých schodů do sklepa
Dlouho jsme přemýšleli, jak tuto situaci vyřešit, uvedla rodina,
která s nápadem přišla. Zprvu jsme uvažovali o obvyklých vrátkách, která by se zavírala. Zde však hrozilo, že by některý ze
sousedů zapomněl vrátka dovřít, čehož bychom si nemuseli
hned všimnout. Tato chyba by poté mohla mít katastrofální
následky.
Pokud někdo zapomene umístit závoru zpět do přišroubovaných háků, je tato skutečnost vidět již na první pohled.
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Kyvné dveře s petlicí
Tyto dveře oddělují obývací pokoj od
kuchyně, kam by dítě mělo vstupovat jen
pod dozorem rodičů. Dvířka jsou z kuchyně
opatřená petlicí, kterou lze jednou rukou
pohodlně zavřít či otevřít.

Úprava okolí domu aneb "tenisový kurt"
Ideálním bydlením pro děti se zvýšenou aktivitou je rodinný dům s přilehlou zahrádkou,
kde může dítě trávit volný čas bez rizika úrazu
či útěku. Ne vždy je tato možnost rodičům
dostupná. Fotografie ukazuje, jak je možné
vytvořit oplocený prostor - za předpokladu
tolerantních sousedů - i u panelového domu.

NESPAVOST
Nespavost je jeden z největších problémů, který s sebou toto onemocnění přináší. Je to problém
jak pro dítě samotné, které zpočátku sice nejeví známky únavy, ale dříve či později začne únavě
podléhat, a to většinou v době, kdy je to nejméně vhodné (usne těsně před vstáváním, začne
podřimovat během dne atd.), ale nespavost dítěte má rovněž velmi vážný dopad na rodiče. Jednak časem vyvolá chronickou únavu se všemi projevy (ztráta vitality, slabost, podrážděnost,
bolesti hlavy, poruchy koncentrace atd.) a navíc naruší proces spánku i rodičům, kteří pak rovněž trpí nespavostí.
Dalším závažným ukazatelem je, že nespavost je problém dlouhodobý. Není to otázka dnů
či týdnů, ale často měsíců a bohužel i celých let.
Projevy nespavosti jsou různé:
• Dítě má potíže s usínáním.
• Během noci se často probouzí. Většinou se jen posadí a plácá rukou kolem sebe, nebo přímo
vstane a poté bloumá po bytě. Jakmile ho rodič položí, dítě se zklidní a opět na chvíli usne.
• Dítě spí zhruba 2 - 5 hodin, poté je zcela vyspalé a do rána již neusne.
• Dítě trpí jakýmsi druhem noční můry, pláče, intenzivně křičí, prudce sebou hází a nespí buď
skutečně celou noc, nebo je jeho spánek minimální (usne např. na 15 minut a poté se opět
vzbudí a začne velmi hlasitě naříkat, tato situace se opakuje celou noc.)

21

ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO MUKOPOLYSACHARIDOSU
JAK S NESPAVOSTÍ BOJOVAT?
Střídání rodičů
Většina rodin problém nespavosti řeší střídáním rodičů u dítěte, nebo je u něho často maminka,
která, pokud nechodí do práce, se dospává během dopoledne. Druhé řešení se může zdát lidem
nezasvěceným jako vhodné, ale kdo si na vlastní kůži tento druh odpočinku vyzkoušel, ví své.
Děti totiž mohou být ve školce či ve škole 4-6 hodin (podle věku) a během této doby si musí
maminka "nahradit celý noční spánek" a navíc nachystat vše potřebné, co v přítomnosti dětí s
výraznou hyperaktivitou skutečně nelze (uvařit, uklidit, vyprat, vyžehlit atd.)
Léky
Rodiče přirozeně mívají z podávání léků na uklidnění či na spaní obavy. Někdy je však problém
nespavosti natolik závažný, že léky mohou znamenat jediné řešení. A pokud se rodiče poradí
s dětským lékařem svého dítěte, jejich obavy jsou zcela neopodstatněné.
Co je třeba si uvědomit:
• Každé dítě má na léky odlišnou reakci.
• Lék na spaní začíná u dětí s nemocí MPS účinkovat později než u zdravých lidí (často až po
1-2 hodinách od podání, během této doby se začíná zklidňovat. Běžné jsou i případy, kdy
tomuto zklidnění předchází "zrychlený pohyb" dítěte).
• Délka účinku léku je zcela individuální. Někdy spí dítě celou noc, někdy spí 4-5 hodin a poté
již neusne.
• Druhý den může být dítě ospalé a unavené, nebo je naopak mnohem lépe naladěno, neboť si
i ono konečně odpočinulo.
• I při nepříliš častém podávání (max. 1krát do týdne) hrozí, že lék přestane na dítě účinkovat.
Vždy tuto skutečnost sdělte lékaři. Je možné, že pomůže zvýšení dávkování léku či jeho
změna.
Mezi nejběžněji podávané léky patří: diazepam, nitrazepam, rohypnol a stilnox. Dávkování by
měl stanovit lékař. Pokud však lék nezabírá, je důležité tuto skutečnost lékaři sdělit.
Nespavost dítěte může zlepšit i homeopatický lék Sedatif PC. (Upozornění pro diabetiky - tento
lék obsahuje cukr)
"Bezpečná místnost"
Bezpečná místnost je pro rodiče nemocného dítěte ideálním řešením. Bohužel v našich podmínkách i nejméně dostupné. Zařídit bezpečnou místnost pro nemocné dítě trpící závažnou formou
nespavosti znamená zcela "obětovat" jednu místnost rodinného domu či bytu v panelovém domě.
V této místnosti by neměl být nábytek, o který by se mohlo dítě poranit, a na podlaze by měly
být měkké matrace pro případ, kdyby dítě upadlo. V takto upravené místnosti by mohlo občas
trávit bezesné noci, aniž by hrozilo, že se zraní. A rodiče by tak měli možnost relativně klidného spánku.
"Bílý hluk"
"Bílý hluk" je monotónní zvuk, který vydávají některé elektrospotřebiče. Tento zvuk mohou
rodiče využít, pokud potřebují usnout a nemohou, neboť nemocné dítě je v noci velmi hlučné.
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Pokud zapneme např. elektrický větrák či vzduchový filtr, chod tohoto přístroje dokáže odvést
pozornost lidského sluchu z křiku dítěte a působí uklidňujícím dojmem.
Poznámka pro čtenáře:
Ať se vám zdá tato kapitola jakkoliv krutá, uvedené rady jsou mnohdy jediným, bohužel však ne
zcela účinným způsobem, jak dlouhodobou nespavost nemocného dítěte řešit a přitom zajistit
nezbytný chod celé rodiny.

JAK ZDOLAT ÚNAVU A STRES
Starost o těžce nemocné dítě klade na celou rodinu nesmírné nároky. Dlouhodobý stres, vyčerpání, málo spánku, bolesti zad často vedou k vážným problémům ve fungování rodiny.
Lze vůbec zdolat únavu a stres?
Nejlepším lékem proti únavě a stresu je správná životospráva a především kvalitní spánek. Bohužel dítě s vážnými projevy nespavosti rodičům kvalitní spánek zcela znemožňuje.
V této situaci lze jen s obtížemi únavu, vyčerpání a neustálý stres odstranit.
Aktivní i pasivní odpočinek
Využijte každé příležitosti, kdy máte možnost odreagovat se od všedních problémů. Najděte si
chvilku pro svoje záliby a relaxujte u nich. Navštěvujte přátele. Vyjděte se občas do kina či do
divadla.
Pokuste se o pravidelné sportování. Jakýkoliv sport má neocenitelný význam jednak při odstraňování stresu, a jednak se procvičí i svalstvo, které se při každodenní péči o nemocné dítě a
o domácnost nezapojuje a tudíž ochabuje.
V těchto situacích využijte asistenci, pomoc příbuzných či přátel.
Povzbuzující preparáty
Někdy je stres i vyčerpání natolik vážné, že se právem začnete obávat nejhoršího. Ztrácíte víru v
sami sebe, nemůžete dál, jste na dně po stránce fyzické, a co hůř, i psychické. Nebojte se ve vaší
situaci vyhledat odbornou pomoc. Nicméně dříve než učiníte tento krok, můžete využít běžně
dostupných potravinových doplňků, jako např.: zelený čaj, guarana, výtažek ženšenu, koenzym
Q10, výtažky bylin meduňky, třezalky, dobromyslu a mnoha dalších. Vždy však dodržujte všeobecně známé pravidlo - všeho s mírou.
Pokud vám přírodní prostředky nepomáhají, či z jiného důvodu nevyhovují, a situace se nelepší,
skutečně neváhejte vyhledat odbornou pomoc, abyste předešli mnohem závažnějším potížím
z důvodu nervového zhroucení.

JAK SE VYHNOUT KONFLIKTNÍM SITUACÍM V RODINNÉM PROSTŘEDÍ?
Jak bylo již výše uvedeno, nemoc a život s ní přináší celé rodině obrovské problémy psychického i fyzického rázu. Není nic těžšího než se neustále vyrovnávat s vědomím nevyléčitelné nemoci a s jejím stále se zhoršujícím průběhem.
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Život rodiny se musí nemoci ustavičně podřizovat. V zájmu dítěte se musí byt neustále upravovat. Úpravy, kterými byt projde v druhé fázi nemoci, nemusí vyhovovat fázi třetí.
Mnohdy se musí jeden z rodičů (většinou matka) vzdát svého zaměstnání, aby rodina mohla
vůbec fungovat. To s sebou často přináší problémy finančního rázu, neboť rodina je závislá na
jednom příjmu, a mnohdy celodenní pobyt doma partnera poznamenává psychicky, protože se
výrazně omezí komunikace a kontakt s lidmi a zároveň ztrácí jakoukoliv možnost seberealizace,
kterou by mu mohlo zaměstnání přinést.
Ne všude je jednoduché zařadit nemocné dítě do speciálního zařízení jako je mateřská škola,
základní škola či denní stacionář.

JAK PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM?
Existuje jediná cesta, jak konfliktům v rodinném prostředí předcházet či je alespoň zmírnit. Je to
vzájemné pochopení partnerů, ale nejen jich, musíte především pochopit nemoc dítěte a ať se to
zdá jakkoliv nepřijatelné i vyrovnat se s ní.
Dítě za svoji těžkou nemoc nemůže, nemůže ovlivnit svůj neklid, nedokáže ovládnout své pocity, mnohdy nemůže ani za to, jak se chová.
Za nemoc nemůžeme ani my, rodiče. Nikdo neví, jaké "dědictví" si s sebou nese v genetickém
kódu a co všechno může svým dětem předat. Civilizační vlivy - znečištění životního prostředí,
chemie v půdě, vodě… Nikdo neví a nemůže ovlivnit…
Z tohoto důvodu je pochopení a vzájemná tolerance tak důležitá. Mnohdy nereagujeme tak, jak
bychom si přáli, jsme naštvaní, viníme sebe, partnera i dítě. A v tom je jádro problému. V této
situaci musí pomoct ten druhý a místo záporné reakce, místo hádky, musí nastoupit komunikace. Komunikace, kdy si vzájemně promluvíte o problému, nebo se z něho alespoň vymluvíte.
Naučte se poslouchat jeden druhého. A nezapomínejte ani na ostatní členy rodiny, konkrétně na
zdravé sourozence nemocného dítěte. I oni prožívají těžký život, i oni mají právo se naštvat, hlásit se o své místo v rodině, kde na prvním místě je a bohužel vždycky bude mukopolysacharidosa. Snažte se je chápat, ale zároveň je učte, aby dokázali pochopit i oni vás.
Naučte se partnera podpořit ve chvílích, kdy je mu zle, kdy je unavený, kdy je na dně. (Ať se
jedná o matku, kterou rutinní péče o dítě i o domácnost psychicky vysiluje, ať se jedná o otce,
na kterém leží zodpovědnost rodinu živit.)
Neubližujte si ještě víc, než vám život s mukopolysacharidosou ublížil, tím, že se budete hádat a
vzájemně se obviňovat. Naopak, sáhněte k dobrému slovu, k povzbuzení či ke slovům útěchy.
A pokud nemáte sílu hovořit, sáhněte ke gestům a dotykům. Pohlazení či úsměv pomůže vždycky.
Avšak jednu věc je třeba zdůraznit. Výše uvedené způsoby, jak krizovou situaci překonat, musí
fungovat oboustranně. To znamená, že nemůžete nechat řešení problému pouze na jednom z partnerů, nemusel by to unést. Život s dítětem nemocným mukopolysacharidosou lze ve dvou zvládnout. Jeden zpravidla nemá - natrvalo - šanci nemoci vzdorovat.
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