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oztrouená skleróza je
chronické onemocnìní
centrálního nervového
systému. Dochází pøi ní k rozpadu myelinových poev obalujících nervová vlákna, která
jsou vodièi nervových vzruchù.
Dùsledkem jsou rùzná postiení  zánìt oèního nervu, dvojité
vidìní, mravenèení èi necitlivost konèetin, nejistota pøi
chùzi nebo ztráta schopnosti
chùze, patné mluvení. Nemoc
se vyskytuje dvakrát èastìji
u en ne u muù, není nakalivá ani pøímo dìdièná, výraznì
neovlivòuje
délku
ivota.
V souèasné dobì neexistuje
lék, který by ji dokázal vyléèit,
k dispozici je pouze léèení pozmìòující její prùbìh.
Takto hovoøí o roztrouené
skleróze, která postihla i havlíèkobrodskou rodaèku Janu
Medkovou, odborné prameny.
První pøíznaky se u ní objevily,
kdy jí bylo pou hých 24 let. Vidìla jsem dvojmo, mìla mlhu
pøed oèima, brnìly mì prsty.
Vsugerovala jsem si, e mi
v hlavì roste nádor, ale tyto
domnìnky lékaøi vyvrátili, vypráví Jana a dodává, e skuteènou diagnózu jí doktoøi nesdìlili. Na jednu stranu to bylo dobøe, protoe jsem se v té
dobì léèila jetì s neplodností. Kdyby mi øekli, jakou nemocí
trpím, zakázali by mi otìhotnìt. Po gynekologické stránce
jsem se zanedlouho vyléèila
a bìhem esti let se mi narodily tøi vymodlené dìti.

Po posledním porodu se zdravotní stav Jany Medkové zhoril, zejména chùzi jí ztìovalo
brnìní v nohou. Dìti jsem vypiplala z nejhorího a ve svých
tøiceti sedmi letech skonèila na
vozíku. Take místo toho,
abych se starala o dìti, staraly
se ony o mì, vzpomíná na neèekanou zmìnu ivotního stylu. V hlavì se mi honily nejhrùznìjí mylenky, na vozíku
jsem se cítila nemonì a málem jsem spolykala práky.
Z tohoto stavu mì dostala psycholoka, která mi vysvìtlila,
e je moné vìnovat se i za
tìchto podmínek døívìjím aktivitám. Na hledání smyslu
dalího ivota mìly velký podíl
Janiny dìti: Kdy jsme s vozíkem vyjeli ven, dìti se zaèaly

doslova hádat, kdo maminku
poveze. Naprosto mì to dojalo
a znovu postavilo na nohy.
Podporou je i její manel Jiøí:
Místo toho, aby se z toho se sypal a opustil mì, se stará,
vude mì vozí, a za to k nìmu
chovám velkou úctu.
Za estnáct let se Jana Medková s vozíkem sila a nauèila
se ovládat bìné vìci jako
chod domácnosti èi nakupování: Mám pøehled o tom, které obchody nebo restaurace
jsou bezbariérové. Dobrou
zkuenost mám s jednou místní drogérií, kam vedou schody
 venku mají zvoneèek, díky
kterému si mùu pøivolat prodavaèku, a obslouí mì venku.

Poèáteèní depresivní zkuenosti s nemocí a uvedení do invalidního dùchodu øeila vystudovaná zdravotní sestra Jana Medková prací. Nemohla
jsem zùstat sedìt doma. Byla
jsem v pøedstavenstvu bytového drustva, pøísedící u soudu,
vedla jsem zdravotnický krouek na základní kole, pracovala ve sdruení zdravotnì postiených. Teï u funkce
opoutím, protoe to sama nemùu zvládnout a jsem od kázaná na manela. Dosud aktivnì pùsobí ve spoleènosti
Roska Havlíèkùv Brod, která
sdruuje pøes tøicet pacientù
s roztrouenou sklerózou ijících na Havlíèkobrodsku: Naí hlavní náplní je poøádání rekondièních pobytù, kde cvièíme, absolvujeme masáe, navtìvují nás cvièitelé se psy
a jezdíme na koních. Také poøádáme pøednáky a besedy
s lékaøi, odborníky ze sociální
oblasti, úøadu práce a tak dále.
Naposle dy jsme byli letos
v èervnu.
Ulehèit prùbìh nemoci mùe
vhodná fyzická aktivita, napøíklad jóga, nebo rukodìlná te-

rapie. Právì výrobky lidí s roztrouenou sklerózou byly celý
èerven k vidìní ve vestibulu
Staré radnice na výstavì Mám
RS... No a co?! Na jejím uspoøádání v Havlíèkovì Brodì mìla Jana Medková zásadní podíl. Zorganizování této putovní
výstavy mìlo být tøeinkou na
dortu jejího setrvání ve funkci
pøedsedkynì Rosky.
ivotní láskou brodské rodaèky je kultura, ráda navtìvuje
kino, divadlo, koncerty. Naposledy se mi moc lí bil koncert
ke 150. výroèí zaloení sboru
Jasoò, to bylo úchvatné.
Problémem vìtiny kulturních
zaøízení je nedostupnost pro
vozíèkáøe, i kdy se to podle
jejích slov postupnì zlepuje.
Døíve jsem ráda chodila na
koncerty do Staré radnice.
Kdy jsem vak skonèila na vozíku, tìko jsem se tam dostávala, protoe sál je v prvním
patøe. Snaila jsem se pøesvìdèit mìsto, aby vybudovalo zdvihací ploinu, jene podle jeho zástupcù to nelo,
protoe Stará radnice je historická budova. Já jsem argumentovala tím, e Národní di-

vadlo v Praze je taky historická
budova a ploinu má, dokonce
pøekrytou èerveným sametem.
Nakonec mi vyli vstøíc a já
mohu s ostatními handicapo vanými navtìvovat o mnoho
kulturních akcí víc.
Pøestoe si Jana Medková v ivotì proila tìké chvíle a sáhla si na po myslnì dno, je jí optimismus je nakalivý: Na svùj
souèasný ivot u jsem si zvykla. Neøeím, co bude za rok, ale
co mohu zvládnout zítra, pozítøí... Velkou radost mi dìlají dìti, které mi pomáhají. Musím se
pochlubit, jaký dárek jsem
dostala k padesátinám. Neuspoøádali ádnou obrovskou
oslavu, ale splnili mi velký sen.
Mladí syn se mnou absolvoval zájezd do Pa øíe pro invalidy, mìli jsme speciálnì upravený ploinový autobus, vidìli
kus svìta. Byla jsem naprosto
spokojená a je to pro mì záitek na zbytek ivota.
Aneta tefánková
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