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 Vážení zdravotníci, 

 účelem tohoto dopisu je poskytnout vodítko pro léčbu těžkých forem ME/CFS. Vzhledem k tomu, že 
 nedávné studie naznačují, že long covid se projevuje konstelací příznaků podobnou jako má ME/CFS, 
 mohou tyto pokyny poskytnout návod i pro pacienty zasažené těžkým postcovidovým syndromem. 

 Myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom (ME/CFS) je komplexní, chronické onemocnění, 
 které nejčastěji následuje po virové nebo jiné infekci a je spojeno s neurologickou, imunologickou a 
 autonomní dysregulací a dysregulací energetického metabolismu. U pacientů dochází k poruchám spánku, 
 kognitivním poruchám, ortostatické intoleranci, bolestem, gastrointestinálním problémům, smyslové 
 přecitlivělosti, k dalším tělesným příznakům a k intoleranci na zátěž (PEM). Charakteristickým znakem 
 PEM je dále zhoršení příznaků a funkcí po dříve tolerované fyzické nebo kognitivní námaze, nebo po 
 vystavení se senzorickým, emočním, ortostatickým a jiným stresorům. Zatímco projevy onemocnění 
 mohou přecházet a ustupovat, uzdravení je vzácné a pacienti mohou být nemocní roky nebo desetiletí. 

 ME/CFS má za následek značná funkční poškození a invaliditu, přičemž se odhaduje, že 25 % pacientů s 
 ME/CFS je upoutáno na domácnost nebo na lůžko. Pacienti s nejtěžšími formami onemocnění vyžadují 
 celkovou péči s podporou domácí zdravotnické péče a služeb. 

 Vzhledem k nedostatečnému lékařskému povědomí a vzdělání zůstává většina lidí s ME/CFS 
 nediagnostikována a jen těžko hledá kompetentní lékaře, natož někoho, kdo by byl schopen pomoci 
 poskytovat péči v jejich domovech. V důsledku toho jsou nejtěžší pacienti s ME/CFS do značné míry 
 neviditelní pro lékařské komunity, protože jsou příliš nemocní na to, aby se dostavili na kliniku. Tito 
 pacienti, kterým není poskytována dostatečná péče, kriticky potřebují domácí zdravotnickou péči, a 
 soucitný poskytovatel lékařské péče může pomoci významně změnit jejich životy. 

 Před výskytem SARS-CoV-2 se odhadovalo, že ME/CFS trpí 1–2,5 milionu lidí v USA. Přitom se očekává, že 
 se tato čísla ještě zvýší, protože lidé hlásí přetrvávající příznaky podobné ME/CFS po prodělání infekce 
 COVID a u některých z nich již bylo ME/CFS diagnostikováno. 

 V následujícím textu jsou shrnuta doporučení pro klinickou péči o osoby s velmi těžkým ME/CFS. Pokud 
 máte v současné době ve své praxi pacienty s ME/CFS, doporučujeme Vám, abyste vyhodnotili jejich 
 úroveň závažnosti onemocnění a fungování a jakou další podporu mohou potřebovat, včetně domácí 
 klinické péče, služeb a dalších forem podpory. Pro Vaše pacienty s dlouhodobým onemocněním po infekci 
 COVID nebo jiné, kteří vykazují závažné funkční postižení a řadu symptomů napříč systémy, Vás vyzýváme, 
 abyste v rámci diferenciální diagnostiky těchto pacientů zvážili ME/CFS. 
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 Přehled zdravotní péče o osoby s těžkými formami ME/CFS 
 Bateman et al. (1) publikovali pokyny pro diagnostiku a léčbu ME/CFS, které jsou užitečné pro všechny 
 stupně závažnosti ME/CFS. Ty také poskytují základní informace o povaze onemocnění a co je známo o 
 základní patologii. Následující text je specifický pro péči a léčbu pacientů s těžkými formami ME/CFS – 
 kteří jsou v důsledku nemoci upoutáni na lůžko nebo na domov – a shrnuje doporučení, která poskytli 
 Montoya et al (2). Další informace o péči o těžce nemocné, včetně dětí, jsou k dispozici v níže uvedených 
 zdrojích. 

 Zásady péče 
 Vzhledem k tomu, že jsou osoby s těžkým ME/CFS upoutány na lůžko nebo domov, zdravotníci se s nimi 
 často nesetkali ani je neošetřovali. Nejdůležitější věci, které mohou poskytovatelé zdravotní péče udělat, 
 jsou: 

 ●  Přijměte pacientovy zprávy o jeho zkušenostech s nemocí, zejména pokud jde o námahu a stres, 
 smyslové vjemy a PEM. To, jak se projevují, je obvykle špatným ukazatelem jejich celkového 
 zdravotního stavu. 

 ●  Respektujte závažnost a multisystémovou povahu ME/CFS. Standardy péče používané u jiných 
 chronických onemocnění, jako je odstupňované cvičení nebo zvyšování aktivity, mohou mít za 
 následek poškození v důsledku překročení úzkých námahových a smyslových limitů pacienta. 

 ●  Poskytujte klinickou péči a služby v domácím prostředí, kde lze nejlépe pacientovy energetické 
 limity šetřit. To lze usnadnit prostřednictvím telemedicíny nebo komunikačních strategií, jako např. 
 umožněním pečovateli zastupovat pacienta. Pohyb po pohotovosti, v nemocnici, a dokonce i 
 návštěvy v ordinacích zdravotnických pracovníků mohou překročit přísné limity námahy pacienta a 
 prodloužit dobu návratnosti do původního stavu kvůli PEM, a potenciálně nevratně zhoršit jejich 
 zdravotní stav. 

 ●  Spolupracujte s pacientem a ošetřovatelem a koordinujte činnost všech poskytovatelů, abyste 
 dosáhli požadované péče, služeb a podpory, a přitom pacienta nezatěžovali nadměrnou námahou: 
 interakcemi, prohlídkami nebo vycházkami (i mimo lůžko), které by mohly překročit jeho limity. 

 Projevy těžkého ME/CFS 

 ●  hluboká slabost, kdy se někteří nemohou hýbat, komunikovat nebo vykonávat základní činnosti v 
 každodenním životě 

 ●  silná, rozsáhlá a často neustálá bolest-přecitlivělost na smyslové podněty, zejména světlo, hluk, 
 dotek, chemické látky 

 ●  kognitivní problémy, které mohou být tak závažné, že brání pacientovi v komunikaci, a to i s blízkým 
 člověkem, ošetřovatelem 

 ●  gastrointestinální problémy, které mohou významně ztěžovat výživu nebo vyžadovat výživu sondou 
 ●  ortostatická intolerance, která brání vzpřímenému držení těla, takže mnozí z nich leží 20–24 hodin 

 denně 
 ●  extrémní nesnášenlivost i malé námahy, včetně základních denních činností nebo mírné smyslové 

 expozice. Překročení limitů pacienta může zhoršit další příznaky pro dny, týdny, měsíce nebo někdy 
 i trvale 
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 Hodnocení 
 Pro vyhodnocení těžkých forem onemocnění ME/CFS a vypracování plánu péče jsou kromě obecných 
 diagnostických metod ME/CFS klíčové tyto metody: 

 ●  Zhodnoťte schopnost pacienta vykonávat činnosti denního života a jaké činnosti přetěžují jeho 
 omezenou energii a vedou ke zhoršení příznaků a funkcí. 

 ●  Posuďte a ošetřete veškeré zdravotní problémy, jako jsou neléčená bolest, poruchy spánku, 
 ortostatická intolerance, smyslová citlivost nebo sekundární psychiatrické komorbidity, jako je 
 deprese nebo smutek ze ztráty funkce. Dávejte pozor, abyste somatické příznaky nesprávně 
 nepřičítali duševnímu onemocnění. 

 ●  Posuďte nemedicínské komplikující faktory, jako je nedostatek pečovatele v domácích službách, a 
 zasazujte se o to, aby byly tyto potřeby pacientů naplňovány. 

 Management 
 První zásadou péče o osoby s těžkým ME/CFS je vytvořit klidné, stabilní prostředí v domácnosti, kde je 
 snížena námaha a další stresory, které mohou nemoc zhoršit. 

 ●  Poučte pacienty a jejich pečovatele o PEM a o významu šetření energie. 
 -  Omezení energetického výdeje a smyslových podnětů, často v extrémní míře, může být 

 jediným způsobem, jak stabilizovat pacienty s těžkým ME/CFS, aby v průběhu času nedošlo 
 ke zhoršení jejich stavu. U nejtěžších pacientů to může znamenat, že většinu nebo celou 
 dobu svého života přes den leží v zatemněné místnosti se sluchátky omezujícími hluk. 

 -  Fyzioterapeuti a ergoterapeuti se zkušenostmi s ME/CFS mohou vyhodnotit příznaky a 
 úroveň aktivity/funkcí, doporučit léčbu příznaků a přístupy k šetření energií (pacing) a 
 poučit pacienty o PEM a strategiích pacingu. 

 ●  Uvážlivý předpis farmakologických a nefarmakologických postupů, které pomáhají minimalizovat 
 příznaky, jako je bolest, ortostatická intolerance a poruchy spánku, a tím zlepšit kvalitu života 
 pacienta. 

 -  Žádné léky dosud nebyly schváleny speciálně pro ME/CFS, ale proaktivní používání off-label 
 léčivých přípravků k léčbě příznaků může příznaky zmírnit a zlepšit kvalitu života. 

 -  Abyste se vyhnuli citlivosti na léky, začněte s nízkou dávkou a postupujte pomalu. 
 -  I když se upřednostňuje perorální hydratace a výživa, je možné podávat výživu sondou a 

 intravenózní fyziologický roztok. Ty mohou řešit potřeby výživy a hydratace a zároveň šetřit 
 omezenou energii. 

 ●  Naplánujte si pravidelné domácí nebo telemedicínské návštěvy za účelem průběžné péče a 
 sledování změn zdravotního stavu pacienta. 

 ●  Spolupracujte s příbuznými zdravotnickými pracovníky, jako jsou zdravotní sestry a další pracovníci 
 domácí péče s cílem zajistit potřebnou domácí péči a služby a zmírnit riziko dlouhodobých 
 kolapsů, které by mohly být důsledkem cest do ordinace lékařů nebo na pohotovost. 

 ●  Pokud je hospitalizace nevyhnutelná, ujistěte se, že personál nemocnice chápe povahu závažného 
 onemocnění ME/CFS a zajistil vhodné prostředí, které minimalizuje interakce, rozrušování, 
 chemickou expozici, smyslovou stimulaci a ortostatické a námahové stresory. 



 Open Medicine Foundation, prosinec 2022 

 Zdroje 

 1. Bateman L, Bested AC, Bonilla HF, Chheda BV, Chu L, Curtin JM, et al. Myalgic 
 encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: Essentials of diagnosis and management. Mayo Clinic 
 Proceedings 2021;96(11):2861-78. 
 https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(21)00513-9/fulltext 

 2. Montoya JG, Dowell TG, Mooney AE, Dimmock ME, Chu L. Caring for the Patient with Severe or Very 
 Severe Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Healthcare. 2021; 9(10):1331. 
 https://doi.org/10.3390/healthcare9101331 

 3. Rowe, P.C.; Underhill, R.A.; Friedman, K.J.; Gurwitt, A.; Medow, M.S.; Schwartz, M.S.; Speight, N.; Stewart, 
 J.M.; Vallings, R.; Rowe, K.S. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome diagnosis and 
 management in young people: A primer. Front. Pediatr. 2017, 5, 121 
 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2017.00121/full 

 4. UK National Institute for Health and Care Excellence. Guideline: Myalgic Encephalomyelitis (or 
 Encephalopathy)/Chronic Fatigue Syndrome: Diagnosis and Management. October 2021 
 https://www.nice.org.uk/guidance/ng206/ 

 5. Centers for Disease Control and Prevention. Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. 
 Information for Healthcare Providers: Severely Affected Patients. 
 https://www.cdc.gov/mecfs/healthcare-providers/clinical-care-patients-mecfs/severely-affected-patients. 
 html 

 6. Dialogues of a Neglected Illness. Severe and Very Severe ME/CFS. 2020. 
 https://www.dialoguesmecfs.co.uk/films/severeme/ 

 Přeložila  vycerpana.cz  ;  originální znění dokumentu: 
 https://www.omf.ngo/wp-content/uploads/2022/12/Letter-for-providers-on-severe-MECFS-Nov-2022.pdf? 
 fbclid=PAAaYHhPrho-7phsmE8sX2OiMR2meOyklzjAv5VFhSlXhNcFrXuFdXqKbWucs 

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(21)00513-9/fulltext
https://doi.org/10.3390/healthcare9101331
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2017.00121/full
https://www.nice.org.uk/guidance/ng206/
https://www.cdc.gov/mecfs/healthcare-providers/clinical-care-patients-mecfs/severely-affected-patients.html
https://www.cdc.gov/mecfs/healthcare-providers/clinical-care-patients-mecfs/severely-affected-patients.html
https://www.dialoguesmecfs.co.uk/films/severeme/
http://www.vycerpana.cz/
https://www.omf.ngo/wp-content/uploads/2022/12/Letter-for-providers-on-severe-MECFS-Nov-2022.pdf?fbclid=PAAaYHhPrho-7phsmE8sX2OiMR2meOyklzjAv5VFhSlXhNcFrXuFdXqKbWucs
https://www.omf.ngo/wp-content/uploads/2022/12/Letter-for-providers-on-severe-MECFS-Nov-2022.pdf?fbclid=PAAaYHhPrho-7phsmE8sX2OiMR2meOyklzjAv5VFhSlXhNcFrXuFdXqKbWucs

