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Denně zachraňoval životy
svých pacientů. Ze dne na
den se ale stal jedním
z nich. Dnes se pražský
neurolog Václav Lukáš
snaží svými zkušenostmi
z „obou břehů“ pomoci těm,
kterým osud ovlivnila
mozková mrtvice.
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LN Pracoval jste řadu let jako
neurolog, jenže v roce 2009 vás
postihla mrtvice. A pak ještě ně-
kolikrát. Dokázal jste se vrátit
zpět ke své lékařské praxi?
Nedokázal. Zpočátku jsem ne-

zvládl ani čtvrthodinové ná-
vštěvy. V současné době je tento
čas přece jen delší, ale na práci
v ordinaci to není. Život mě přive-
dl k založení webové stránky
www.pomrtvici.cz, a tak se sna-
žím pomáhat alespoň touto for-
mou. Myslím, že počet unikát-
ních návštěv více než tři sta den-
ně je velice dobrý. Mohu tak po-
moci lidem v krajně svízelné si-
tuaci.

LNV důsledku prodělané nemo-

ci jste získal náhled i jako pa-
cient. Co vás jako první trklo,
že by mělo být při péči samo-
zřejmostí?
Pohled je to jistě subjektivní.

Ovlivněný závažností mé „přího-
dy“ a dalšími okolnostmi. Nejdů-
ležitějším faktorem působícím
na zvládání této nezáviděníhod-
né situace je určitě chování ošet-
řujícího personálu. Nemocný zů-
stává člověkem a mělo by se
s ním i tak jednat. Průpovídky:
„Jednali se mnou jako s hadrem
na podlahu“, „Připadal jsem si
jako kus masa“ rozhodně nesvěd-
čí o dobré situaci. Příčin je určitě
víc. Jednou z nich je nedostatek
kvalitních lidí, kteří by se o ne-
mocné měli starat. Jedna sestřič-
ka na skoro dvacet pacientů není
rozhodně schopná přistupovat ke
každému individuálně. Dost
času zabere zvládnout to nejpo-
třebnější.

LN Měl jste pocit, že byste jako
lékař při své léčbě udělal něco ji-
nak? Snažil jste se o postupech
léčby s kolegy hovořit?
Debatovat jsem se snažil. Ze-

jména proto, že jsem některé
jako kolegy znal. V prvních
dnech je ale člověk rád, že je. Že
přežil. Snaží se důvěřovat, že
všechno probíhá správně. Má

především co dělat sám se se-
bou. Teda, pokud je schopen pře-
mýšlet.

LN Jak jste říkal, založil jste
webovou stránku. K tomu jste
v letech 2012 až 2014 psal i blog
na webu iDnes.cz, aby se vaše
prožitky a rady dostaly k co nej-
více lidem. Čím to je, že na in-
farkt a mrtvici umírá nejvíce
lidí, a přesto je ve společnosti
o prevenci, léčbu a následnou
rehabilitaci jen malý zájem?
Je to smutná skutečnost. Větši-

na zdravých lidí je k preventiv-
ním opatřením lhostejná. Preven-

ce je sice jednoduchá, ale spole-
čensky není příliš populární. Jed-
nodušší je prodat klobásu, elektro-
kolo nebo pilulku na bezpracné
hubnutí než někoho přimět ke
zdravé, střídmé stravě a nazutí
sportovních bot. Nehledě na to,
že prevence není komerčně zají-
mavá. O léčbu se začne člověk ko-
likrát zajímat, až když je často
pozdě. A navíc už nejde o preven-
ci, ale o „hašení požáru“.

LN Na webu radíte rodinným
příslušníkům, kam se při rekon-
valescenci obrátit. Upozornil
jste, že sice existují organizace,
které se snaží pomoci, nejsou
ale centrálně koordinované.
Můžete doporučit, kde tedy hle-
dat prvotní informace?
Na svých stránkách umisťuji

i odkazy na jiné užitečné weby.
Třeba na Ergoaktiv (www.ergoak-
tiv.cz). Tuto organizaci jsem po-
znal i jako klient a mohu ji jedině
doporučit. Soustřeďuje veškerou
péči, kterou pacienti po propuště-
ní z nemocnice potřebují. Snaží
se pomoci i v začleňování do běž-
ného života. Sídlí v Praze, ale pa-
cienti dojíždějí i z větší dálky.
Snažím se o zveřejňování tako-
vých zařízení, která jsem buď
sám poznal, nebo mi je někdo vě-
rohodný doporučil. Budu vděčen

za další kladná doporučení. Rád
bych zmapoval celou ČR.

LN Velkou roli u pacientů hraje
psychika – strach, šok, sebelí-
tost, stud. Že najednou není člo-
věk soběstačný, že špatně mlu-
ví, či dokonce nemluví vůbec.
Nebylo by dobré, aby už v ne-
mocnici za pacienty docházel
psychoterapeut?
Určitě by to bylo žádoucí. Měl

by být u pacienta od prvních
chvil. Hodně by mohl pomoci
v motivaci ke spolupráci. Takový
člověk musí cítit podporu okolí
a hlavně musí vědět, co dál. A jak
dál. Ideální je, když má před se-
bou postupné cíle. Splnitelné. Je-
jich dosažení motivuje velmi sil-
ně. Ani lidé z blízkého okolí, ze-
jména rodina, by neměli zůstat
bez pomoci psychologa. Oni ne-
sou také velké břímě. Starost
o věci, které byly víceméně mimo
jejich záběr. Třeba jak se nemoc-
nému příbuznému starat o auto,
o dům, o domácí zvířata, kde jsou
pojistky, jak vyprat…

LN Od vaší první mrtvice uply-
nulo deset let a pár měsíců – po-
zorujete posun v přístupu zdra-
votníků?
Medicína udělala obrovský

skok dopředu. Technicky. Lékaři,

kteří mohou do organizace zdra-
votní péče mluvit, se snaží, co mo-
hou. Zlepšuje se dostupnost první
pomoci. Vznikají specializovaná
centra pro záchranu pacientů s cév-
ními onemocněními, včetně cévní
mozkové příhody – cerebrovasku-
lární a iktová centra. Mnozí z těch,
kdo se podílejí na zdravotnické
péči, si ale zřejmě stále ne-
uvědomují, že pacient je konkrétní
člověk. S minulostí, která mnohdy
zasluhuje obdiv. Často by možná
stačilo představit si, že dotyčný je
někdo blízký. A položit si otázku,
zda bych se takto choval.

LNVšichni lékaři se shodnou, že
důležitá je prevence – upravit
stravování, hýbat se, nekouřit.
Přesto má zvýšený cholesterol
v Česku většina populace. Vy
jste byl aktivní sportovec, kde
jste udělal chybu?
Zdá se to být lehké. Jednodu-

ché to ale není. Chce to pevnou
vůli. A dodržovat základní opatře-
ní, kam patří kromě dostatečného
pohybu a správného stravování
také mít dostatečný odpočinek
a nestresovat se. To byl právě můj
problém. Neuměl jsem dostatečně
odpočívat. Ve společnosti, která
vyžaduje od lidí vysoký výkon, se
na tento faktor zapomíná. Nenech-
te se vyždímat jako citron!

P o srdečním infarktu či
mozkové mrtvici mají pa-
cienti nárok na lázně, aby

se jim zlepšila fyzická kondice.
Pomoc však potřebují před i po
lázních. Na své webové stránce
www.pomrtvici.cz lékař Vác-
lav Lukáš informuje o institu-
cích, které lidem po cévní
mozkové příhodě pomáhají:

Cerebrum: Sdružení osob po
poranění mozku a jejich rodin
podporuje pacienty i rodiny skr-
ze rehabilitačně rekondiční pro-
gramy, pobyty a poradenství.

Ictus: Sdružení založené pa-
cientem, který úspěšně bojuje
se stavem po mozkové příhodě.

Ergoaktiv: Centrum neurore-
habilitace po mozkových přího-
dách a jiném získaném poškoze-
ní mozku. Pomáhá při návratu
do aktivního života, do zaměst-
nání a při řešení celkové nepříz-
nivé sociální a životní situace.

Centrum Empatie: Pomoc
zde poskytují lidé s potřebným
fyzioterapeutickým a rehabili-
tačním vzděláním a mnohaletou
praxí. JP

Při léčbě vysoké hladiny
cholesterolu účinně
pomáhají léky statiny.
Výjimečně však pacientům
mohou způsobit potíže.
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S
rdečně-cévní onemoc-
nění, tedy infarkt,
u nás ročně připraví
o život asi sto tisíc lidí.
Další desetitisíce pod-

lehnou mozkové mrtvici. Zpravi-
dla je viníkem vysoký choleste-
rol. Způsobuje kornatění tepen,
což riziko těchto nemocí zvyšuje.
Vysoká hladina cholesterolu je

civilizační onemocnění. Způsobu-
je ho současný styl života. Lidé
až příliš přijímají nevhodnou po-
travu, málo se hýbou a stresují se.
Stačilo by to změnit a hladina cho-

lesterolu by se u valné většiny lidí
držela v normálu. Cholesterol by
se zbavil nálepky strašáka.

Cholesterol potřebný
Pro organismus je totiž důležitý.
„Cholesterol je látka nutná pro
správnou funkci řady orgánů
a systémů, například tvorbu někte-
rých hormonů nebo žlučových ky-
selin. Jaterní buňka si cholesterol
jednak sama vyrábí a jednak jej
přijímá z krve pomocí ,ručiček‘ či
řekněme ,lapačů‘ na svém po-
vrchu, pomocí kterých choleste-
rol vychytává,“ vysvětluje docent
Lukáš Zlatohlávek ze 3. interní
kliniky 1. lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy a Všeobecné fakult-
ní nemocnice v Praze.

Cholesterol nebezpečný
Když je však cholesterolu příliš,
tedy hlavně toho „zlého“ LDL
cholesterolu, dochází k onemoc-

nění srdce a cév. Problém je, že
vysoký cholesterol nijak nebolí.
Pacienti tak svůj stav často podce-
ňují. Přitom mají k dispozici léky
s prokazatelným účinkem. Co by
za to dali pacienti jiných diagnóz,
na něž léky neexistují.
Hladinu cholesterolu snižují

statiny. Jak fungují? „Pomocí sta-
tinů přerušíme v různé míře výro-
bu cholesterolu uvnitř buňky. Pro-
tože jaterní buňka cholesterol po-
třebuje pro svou správnou funkci,
vystrčí na svém povrchu více ,la-
pačů‘, a tím vychytává choleste-
rol z krve, takže jeho hladina kle-
sá,“ vysvětluje velice jednoduše
docent Zlatohlávek.
Pokud má pacient jen zvýšený

cholesterol, lékař doporučí změ-
nit stravu a přidat pohyb. Přitom
vysvětluje, že pokud se tak nesta-
ne, dříve či později pacient dospě-
je do stadia, kdy hladina choleste-
rolu dosáhne takových hodnot, že

mu bude nutné léky předepsat.
Jsou však lidé, kteří se bez statinů
neobejdou. Mezi nejvíce riziko-
vou skupinu patří pacienti po sr-
dečním infarktu, cévní mozkové
příhodě či s aterosklerózou. Ti
musejí statiny užívat doživotně.
„Dále lékař předepisuje tyto

léky pacientům v takzvaném vy-
sokém a velmi vysokém kardio-
vaskulárním riziku, tedy zejména
lidem s cukrovkou, pacientům
s onemocněním ledvin a pacien-
tům s kumulací rizikových fakto-
rů, což jsou ti, kteří se potýkají
s vysokým krevním tlakem, a ze-
jména kuřáci. Tito pacienti podle
výsledků vědeckých výzkumů jas-
ně z této terapie profitují,“ podotý-
ká Lukáš Zlatohlávek.

Obavy „MUDr. Googla“
Stále více se však lékaři musejí
potýkat s pacienty, kteří se užívá-
ní statinů brání, protože se o nich

dočetli, že způsobují více potíží,
než přináší užitku. „,MUDr. Goo-
gle‘ je mezi námi lékaři velmi ,ob-
líbený‘. Pacienti chodí se zaruče-
nými pravdami a informacemi,
přitom jsou to velice často úplné
bludy a nesmysly. Ale posouvá se
to nyní i dále do sociálních sítí, na
Facebook,“ všiml si Lukáš Zlato-
hlávek, který přitom nezastírá, že
statiny mohou vyvolávat potíže.
„Ano, stejně jako všechny

ostatní léky mají i statiny své po-
tenciální nežádoucí účinky. Jsou
to asi nejvíce bolesti svalů. Dále
málo časté, ale přece se občas vy-
skytující poruchy spánku či padá-
ní vlasů. Ale tyto nežádoucí přípa-
dy jsou v jednotkách procent
a my na ně vždy naše pacienty
upozorňujeme. Ale i když má pa-
cient tyto obtíže, lze vždy vymys-
let určitou vhodnou kombinaci
léků, díky níž dosahuje cílových
hodnot cholesterolu. Velice často

používáme do kombinace ezeti-
mib, lék, který zabraňuje vstřebá-
vání cholesterolu ze střeva,“ po-
znamenává kardiolog.
Jenže na rozdíl od statinů nemů-

že ezetimib předepisovat praktic-
ký lékař, ale pouze specialista.
„Jde o velmi účinný lék, který mo-
hou předepisovat praktičtí lékaři
prakticky v celé Evropě – kromě
ČR a Slovenska. Využívá se u pa-
cientů, když léčebný efekt statinu
nestačí, či právě v případech, když
pacient statin nesnáší,“ vysvětluje
praktický lékař z Benátek nad Jize-
rou Igor Karen. Proti tomuto opat-
ření bojuje Odborná společnost
všeobecných praktických lékařů.
„Kvůli těmto nesmyslným pre-

skripčním omezením s vazbou na
specialisty se řada pacientů k těm-
to lékům špatně dostává, či se ne-
dostane vůbec. Velmi komplikova-
né to je například ve venkovských
oblastech,“ upozorňuje Karen.

Životospráva nestačí. Zabijákem je i stres

Pomoc pro
pacienty
po mrtvici

Rizikové
faktory pro

akutní srdeční
infarkt

a mozkovou
mrtvici

Srdečně-cévní onemocnění si v ČR
ročně vyžádají sto tisíc obětí

Polovina lidí, kteří prodělali
infarkt, přestává do dvou let brát
léky, jak by měli. Riziko nového
infarktu se tím zvyšuje o

50–80%
Ovlivnitelné

kouření

vysoká hladina
cholesterolu
v krvi

vysoký
krevní tlak

cukrovka
2. typu

Neovlivnitelné:

věk (ženy nad 55 let, muži nad 45 let)

mužské pohlaví

vrozené předpoklady ILUSTRACE SHUTTERSTOCK / ZR

Statiny. Léky účinné i obávané


