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Virtuální Dny otevřených dveří MSC v ČR
Život s roztroušenou sklerózou je těžký, každý den přináší nové výzvy, které
potřebují nová rozhodnutí.
Představení jednotlivých MS center v ČR, 15 tematických videí 2021 - 2025
Nový projekt pro všechny pacienty s RS, ale zejména pro mladé, nově diagnostikované, i pro ty, co nově získali
biologickou léčbu. Realizace prvních dokumentů na podzim 2021.
V roce 2020 jsme nemohli uspořádat Den otevřených dveří MSC na Karlově náměstí, a protože ani podzimní
situace se nevyvíjela příznivě, připravili jsme Virtuální den otevřených dveří. Během několika málo dní zhlédl
videa několikanásobně vyšší počet posluchačů, počet zhlédnutí stále pomalu roste a věříme, že všechna videa
přinesla mnoha lidem jak důležité informace (MUDr. Šťastná – Covid-19 a pacienti s RS, představení
posledních informací), tak i uklidnění a vědomí toho, že se nikdo nemusí bát navštívit svého lékaře i v této
době.

A na co můžeme těšit ještě v tomto roce?
Představíme Centra vysoce specializované péče v Teplicích, Jihlavě a v Ostravě. Čeká Vás soubor
konkrétních a zajímavých informací (které se nedozvíte nikde jinde); ať už je to reálný náhled na to, jak
konkrétní MSC vypadá, kde je recepce a jak to tam chodí, kde najdete infuzní místnost, kde rehabilitaci a
proč ji chtít.
Prostě přehledná mapa pro toho, kdo přichází poprvé. Pro ty, pro které návštěva MSC znamená
nepříjemnost, sevřený žaludek – možná pohled z jiného úhlu, představení toho zajímavého i důležitého,
co MSC má připravené pro své pacienty. Určitě ale bude zajímavá i pro „štamgasty“, i oni si najdou něco
nového.
Vedle představení pracoviště jednotlivá centra budou mít ještě svoje vlastní téma dané regionem,
zaměřením. Budou odpovídat na palčivé otázky všech nově diagnostikovaných – to, co je důležité v léčbě
včetně dalších možností terapií – fyzioterapie a podpory k pravidelnému pohybu, co mohou pacienti dělat v
případě problémů. Proč psychoterapii nebo jak mi může pomoci sociální pracovník…
Stále aktuální téma mateřství, jak se připravit, čeho se nebát, a na co si naopak dát pozor. Co dělat, když mám
léky v ledničce, která přestala fungovat? Co dělat a nedělat na dovolené, kam bez obav cestovat a čemu se
vyhnout. Také odborné a motivující přednášky, výzvy k odpovědné péči o sebe, udržování dobré fyzické
kondice…

Virtuální podoba potom také nabízí návštěvu těm, pro které by osobně nebyla možná – vzdálenost, míra
pohyblivosti, a v některých případech také zachování anonymity. Toto je jeden z bodů, na které se také
ve větší míře zaměří další ročníky osvětových projektů.
Vše přehledně na jednom místě, odpovědi na otázky, které Vás zajímají…
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