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TÉMA:

KOMUNITNÍCH 
SLUŽEB JE STÁLE MÁLO



2 zprávy z čapz

   J. Jaroš a M. Jarolímek na Arcibiskupském gymnáziu.

Vážení čtenáři, 
zdá se, že psychiatrická obec naší republiky je rozdělená na dva nesmiřitelné tábory: zastánce biologické léčby 
a představitelé tak zvané komunitní péče. Zástupcům první skupiny je přičítáno, že fungují coby „práškovací 
letadla“, to znamená, že hlavní těžiště léčby vidí v podávání psychofarmak v lůžkových zařízeních. Druhou skupinu 
tvoří taktéž pár psychiatrů, ale zastoupeni jsou zde především sociální pracovníci, psychologové a tak dále. Obecně 
je jim přičítán antipsychiatrický přístup, tedy vysazování psychofarmak, zdůrazňování psychoterapie a přílišné 
vybavování se se svými klienty a jejich rodinnými příslušníky. Jsou však zastánci obou těchto skupin se svými 
terapeutickými přístupy skutečně od sebe tak odlišní? 

Termín „komunitní péče“ vznikl od slova „communio“, což znamená společenství. Dá se to vyjádřit taktéž slovem 
„aliance“. Je obecně známo, že pokud mezi terapeutem a jeho pacientem nevznikne tak zvaná terapeutická 
aliance, léčba není efektivní. Jsem hluboce přesvědčen, že mnozí biologičtí psychiatři vstupují do těchto 
terapeutických aliancí se svými pacienty a taktéž používají psychoterapeutický přístup (možná někdy nevědomky, 
ale lidsky). 

Zástupci komunitní péče mají vytváření terapeutické aliance o něco snazší, jelikož jsou pacientům ve svých 
zařízeních a službách blíže. Možná, že někteří ultraextremisticky ladění jedinci jsou proti jakémukoliv používání 
psychofarmak, ale je jich jenom hrstka. Ostatní jsou si vědomi toho, že v určité situaci je podání léku nezbytným 
prostředkem v léčbě. Taktéž jsem přesvědčen, že jsou si vědomi nezbytnosti psychiatrických lůžek, včetně určitých 
omezovacích prostředků v indikovaných případech. 

Pokud tedy vyjdeme ze širšího výkladu pojmu komunitní péče, patří do ní psychiatrická lůžková zařízení, 
psychiatrické ambulance, denní sanatoria, krizová centra a tak dále. 

Tak co kdybychom přestali střílet proti sobě a namířili někam jinam? 

MUDr. Martin Jarolímek, prezident ČAPZ 

an Jaroš a MUDr. Martin Jarolímek navštívili 14. dubna 
pražské Arcibiskupské gymnázium na náměstí Míru, aby 
zasvětili studenty do problematiky duševního zdraví. Během 
besedy pohovořil doktor Jarolímek o nejrůznějších psychiat-

rických nemocech, jako jsou například schizofrenie, deprese a další 
psychózy. Jan Jaroš, ředitel občanského sdružení Kolumbus, se 
s žáky podělil o svůj osobní příběh a popsal jim, jak zvládá svůj život 
s bipolární poruchou. Gymnazisté také obdrželi nový komiks „Deník 
deprese“ z dílny MUDr. Jarolímka a MgA. Martina Tesaře, který 
atraktivním a nenásilným způsobem seznamuje svého čtenáře s tím, 
jaké to je zažít depresi na vlastní kůži. Setkání trvalo přibližně dvě 
hodiny a zúčastnilo se jej asi 50 studentů.  -red-

Beseda s gymnazisty o psychickém zdraví  

J
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   KOlUMbUs si užívá pohody v Jizerských horách.

L inka psychopomoci 
má od února novou 
vedoucí. Stala se 

jí Lucie Poláková, která 
ve funkci nahradila Jana 
Hälbiga. Současně došlo 
i k menším personálním 
změnám v týmu Linky. 
„Mým hlavním úkolem 
je nyní zajistit spokojený 
a funkční tým a nadále zkvalitňovat nabízené služby. K tomu jistě při-
spěje i pravidelná supervize, která našemu týmu pomůže lépe reflek-
tovat práci a vzájemné vztahy a řešit problematické situace,“ říká nová 
vedoucí Linky. Nabídka služeb Linky psychopomoci se však nemění. 
Linka i nadále nabízí telefonickou krizovou pomoc při řešení nejen 
duševních krizí. „Lidé se na nás obracejí s širokou paletou problémů. 
Někteří mají potíže s partnerem, jiní se svou závislostí. Jednoho 
trápí úzkost a druhý potřebuje získat kontakt na lékaře nebo nějaké 
informace. Objevují se i hovory, které se týkají akutních psychotických 
stavů,“ vysvětluje intervizorka Linky Mirka Benešová. 

Na Linku psychopomoci můžete volat od pondělí do neděle, od 
9 do 21 hodin. Hovor je účtován dle běžných telefonních tarifů při 
volání na pevnou linku. Výhodou Linky je naprostá anonymita, která 
platí pro klienty i její pracovníky. „Zachována zůstává také služba 
chatové konzultace a internetového poradenství,“ připomíná Lucie 
Poláková. -red-

Nové vedení Linky psychopomoci 

K oncem dubna 2009 se třináct členů a příznivců celorepub-
likového sdružení KOLUMBUS vypravilo na rekreaci do 
pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Pobyt nebyl určen jen pro 

turistiku. Jeho součástí byl i resocializační program. Jeden z členů 
KOLUMBUSU, který se výletu účastnil, trpí celoživotním sociálním 
vyloučením, a proto si ve svém středním věku musí velice pozvolna 
osvojovat základní sociální návyky a dovednosti. 

 Během pobytu vyrazili někteří pohyblivější rekreanti na patnác-
tikilometrový výlet. Ti, kteří navštívili místní rozhlednu Štěpánku, 
mohli spatřit pamětní desku Járy Cimrmana. Ostatní se opalovali 
na příjemném jarním slunci. Po večerech si členové KOLUMBUSU 
povídali o tom, jak zvládají své nemoci, někteří sledovali televizní 
program a nechybělo ani opékání buřtů. Na programu byla i porada 
spojená s videoprojekcí, jednotliví členové si na ní vytyčili své 
konkrétní cíle. Například bylo navrženo, aby se vytvořila umělecká 
agentura, protože velká část členů sdružení je aktivní na poli umění. 

Mnoháček Zgublačenko 

KOLUMBUS na horách  

Linka psychopomoci 
telefon: 224 214 214
internetové poradenství
e-mail: psychopomoc@capz.cz 

chatová konzultace
www.elinka.iporadna.cz

D enní psychiatrické sanatorium 
Ondřejov vydalo další komiks 
věnující se problematice duševní-

mu onemocnění. Autorem námětu je 

MUDr. Martin Jarolímek, kresby a scénář 
zůstaly v režii Šťěpána Tesaře. Komiks 
nese název „Příběh deprese“ a pro-
vede vás bolestným příběhem Marie, 

Napište si o komiks!

která s touto nemocí bojovala.  Máte-li 
o komiks zájem, napište si o něj na DPS 
Ondřejov, rádi vám jej zašlou zdarma. 
Zaplatíte pouze běžné poštovné. -red-

Kontaktní údaje: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov  
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4, e-mail: dps@ondrejov.cz 
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Příklady dobré praxe
Projekt „Good Practices for Combating Social Exclusion of People with Mental Health Problems“ se snaží 
o mezinárodní výměnu úspěšných projektů bojujících se společenským vylučováním psychicky nemocných 
lidí. Více na: www.mentalhealth-socialinclusion.org

aktuality

V Psychiatrické léčebně Bohnice se v druhé polovině dub-
na uskutečnil třídenní Mezinárodní kongres o organizaci 
psychiatrické péče. Jeho zahájení navazovalo na oslavu stého 

výročí založení léčebny. 28. dubna 2009 uběhlo přesně sto let od 
chvíle, kdy PL Bohnice získala právní subjektivitu Královského 
českého zemského ústavu pro choromyslné v Bohnicích. O udě-
lení tohoto titulu a získání samostatnosti rozhodl 28. dubna 1909 
Zemský výbor Království českého, který spravoval hned několik 

zemských ústavů pro choromyslné, a to například v Praze (dnešní 
Psychiatrická klinika na Karlově), v Kosmonosech, v Dobřanech 
nebo Horních Beřkovicích. Areál léčebny v Bohnicích zahrnující 
28 pavilonů byl dostavěn v roce 1912. 

Mezinárodní kongres o organizaci psychiatrické péče reago-
val na diskusi o budoucnosti velkých lůžkových psychiatrických 
zařízení. „Porevoluční historie psychiatrické péče je provázena 
více či méně emotivní diskusí o její formě,“ uvedl ředitel boh-
nické léčebny MUDr. Martin Hollý. Mnohdy podle něj dochází 
k vyhrocené výměně názorů mezi zastánci institucionální 

V malém belgickém městečku Sleidinge 
se v roce 2004 stala tragédie. Bývalý 

pacient místní psychiatrické léčebny zabil 
dva obyvatele města. Tato událost vedla 
k tomu, že vedení léčebny začalo se zastu-
piteli obyvatel města pravidelně jednat. 
Navázaný dialog měl nabídnout způsob, jak 
řešit problémy spojené s chováním pacientů 
a zároveň pomoci odstranit stigma, které po 
tragické události leželo na všem, co s léčeb-
nou třeba jen okrajově souviselo. 

Byl vytvořen výbor složený z obyvatel 
města a pacientů, který si vzal za cíl zlepšení 
vzájemných vztahů. Léčebna se zaručila, že 
bude okamžitě reagovat na hlasy pochá-

Šťastné důsledky jedné vraždy
zející od občanů. Ať už formou vysvětlení 
nebo přímého zakročení proti nevhodnému 
vystupování pacientů. K tomuto účelu byl 
vytvořen kontaktní bod, kam může jakýkoli 
obyvatel města přijít nahlásit svou nespoko-
jenost s chováním klientů léčebny. Pacienti 
se rozhodli, že se pokusí přiblížit lidem 
z města tím, že budou provozovat obchod 
s časopisy. Postupem času se rozvinuly 
další aktivity spojující oba světy, například 
každoroční trh. 

Projekt byl úspěšný. Rok po tragické 
události se vztah lidí k léčebně mnoho-
násobně zlepšil. Obavy a strach z života 
v blízkosti léčebny byl odstraněn. Je škoda, 

že impulz k takovémuto sblížení dala až 
tragická událost. Izolace od okolního 
světa je v léčebnách až příliš běžnou praxí. 
Léčebny se totiž soustředí na „jádro“ své 
práce, tedy na péči o pacienty a jejich léče-
ní, a zanedbávají sociální rozměr psychické 
nemoci. Pacient v léčebně nepřestává 
být členem společenstva lidí. To si musí 
uvědomit lidé za branami léčebny, kteří by 
měli přijmout fakt, že se mezi nimi pohy-
bují psychicky nemocní. Stejně tak na to 
nesmí zapomínat ani vedení léčeben, které 
by mělo napomoci vzájemnému sblížení 
občanů a svých klientů. 

-joml-

PL Bohnice oslavila stovku a uspořádala  
Mezinárodní kongres o organizaci psychiatrické péče

a komunitní péče. „Komunitní péče není v tuzemské společnosti 
úplnou novinkou. Víc než deset let se buduje síť zařízení komunit-
ní péče, která umožní péči o pacienta, který by byl běžně odeslán 
k hospitalizaci. Úplné zrušení ústavní péče ovšem připustit 
nemůžeme,“ zdůraznil Martin Hollý. Podle MUDr. Ivana Davida, 
CSc., hlavního organizátora konference, se ke spolupráci mezi 
komunitní a ústavní péčí přiklání většina psychiatrů. „Pokud 
někdo vystupuje proti ústavní péči, je zřejmé, že nemá zkušenost 

s nemocnými, které nelze léčit ambulantně,“ uvedl Ivan David. 
Podle něj je nezbytné správně rozpoznat potřebu jednotlivých 
typů péče a přimět veřejnou správu, aby péči ve správném rozsa-
hu a proporci zajistila. 

Pozvaní řečníci J. Geller (USA) a S. Priebe (UK) vystoupili 
v úvodu kongresu s příspěvky, v nichž se kriticky zamýšleli nad 
neuváženým rušením velkých lůžkových zařízení poskytujících 
psychiatrickou péči, která v některých zemích proběhla v rámci 
takzvané deinstitucionalizace.

-gab- 

   Na kongresu vystoupili uznávaní odborníci z celého světa. (zleva s. Carpenter, D. baron, s. Priebe, b. stamatovič- Gajič, A. Javed)
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V  Holandsku vznikl zákon o psychiatrických ústavech, který se 
důkladně zabývá situací nedobrovolné léčby duševně nemoc-
ných. V zákoně jsou upraveny postupy pro jednání s psychi-

atrickými pacienty v případech, kdy dojde k jejich nedobrovolnému 
zadržení a převozu do psychiatrické léčebny. Norma stanovuje nejen 
práva a povinnosti zadržených, ale také jasně určuje, jak se mají 
v těchto výjimečných krizových situacích zachovat léčebná zařízení, 
soudy, policie a dokonce i starostové města. Zákon o psychiatrických 
ústavech je zaměřen na psychiatrické oddělení všeobecných a uni-
verzitních nemocnic, psychiatrických léčeben, ošetřovatelských 
ústavů a zařízení pro duševně nemocné a sociální ústavy. 

Rozhodnutí o nedobrovolném zadržení osoby, která se projevuje 
jako nebezpečná sobě či okolí, smí podle této normy učinit pouze 
starosta města nebo jím pověřený úředník. Tento úředník také roz-
hoduje o převozu zadrženého na psychiatrii a dlouhodobě spolupra-
cuje s odborníky z psychiatrické oblasti. Jedním z práv úředníka je 
přivolat k převozu na pomoc policii. Před tím, než je „nebezpečný“ 
jedinec převezen do některého z psychiatrických zařízení, musí být 
vyšetřen nezávislým psychiatrem. Norma současně úředníkovi uklá-
dá, aby se spojil s ošetřujícím psychiatrem a praktickým lékařem 
zadrženého, je-li to možné. Další důležitou povinností úředníka je 
zajistit zadržené osobě advokáta. Po převozu do léčebny seznámí 
léčebna svého nového klienta s jeho právy. Nedobrovolně hospitali-
zovaný smí například telefonovat, korespondovat, přijímat návštěvy, 
podávat stížnosti a má zajištěn přístup ke zdravotní dokumentaci. 
Norma nařizuje, že nikdy nesmí být omezen kontakt zadrženého 
s advokátem, soudem nebo státním inspektorem pro kontrolu 
psychiatrické péče. Na dodržování stanovené normy dohlíží rada 
ústavu, inspektoři a prokurátor, který v zařízeních provádí předem 

Holandské řešení  
pro nedobrovolnou hospitalizaci na psychiatrii

neohlášené kontroly. Dále zákon nařizuje léčebnému ústavu, aby 
v případě užití omezovacích prostředků a postupů volil vždy ten 
z nich, který co nejméně omezuje svobodu pacienta. Norma také 
jasně stanovuje, že při nedobrovolné hospitalizaci má pacient vždy 
(až na výjimečné situace) právo zamítnout navržený postup léčby. 
V takovém případě léčebna situaci dále konzultuje se zástupcem 
pacienta nebo soudem. 

 -red- 

   Nedobrovolná hospitalizace může potkat každého.

T ento rok oslaví festival Mezi ploty své osmnácté naro-
zeniny. Brněnská sekce festivalu proběhne 23. 5. 2009 
v Psychiatrické léčebně Brno – Černovice. Pražská část 

programu je naplánována na víkend 30. 5. a 31. 5. 2009 a odehraje 
se v Psychiatrické léčebně Bohnice. Osmnácté výročí bude výbě-
rem toho nejlepšího, co se v bohaté historii projektu Mezi Ploty 
odehrálo. Festival nabízí mimo atraktivních hudebních či divadel-
ních vystoupení také spoustu workshopů, jarmarků, výtvarných, 
hudebních a divadelních dílen. Připraveno je i množství zábavných 
aktivit pro děti. 

Festival Mezi ploty je dnes velmi oblíbenou kulturní akcí, kterou 
každoročně navštíví až třicet tisíc účastníků. Možná už se ale trochu 
zapomíná na to, proč tento projekt vůbec vznikl. Celá akce má nejen 
uspokojit milovníky hudby a divadla, ale především napomoci 
destigmatizaci psychiatrie a duševně nemocných. Má bořit ploty 
mezi „normálním“ a „bláznivým“ světem. Má pomoci „zdravým“ 
lidem pochopit, přijmout a akceptovat svět duševně „nemocných“. 
Festival Mezi ploty je benefiční akce. Všichni účinkující se vzdávají 
svého honoráře ve prospěch jednotlivých psychiatrických léčeben. 
Výtěžek ze vstupného slouží na rozvoj kulturních a terapeutických 
aktivit klientů léčebny. 

-red- 

Nechoďte dnes do rachoty, pojďte s námi Mezi ploty!

   Filip Topol  
 a Psí vojáci

  Mezi ploty je  
 dobře i dětem.
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„Komunitní péče je široký soubor služeb, programů 
a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní 
poruchou žít co nejvíce v podmínkách běžného živo-
ta, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem tak, 
aby mohly být co nejvíce uspokojeny jejich zdravotní, 
psychologické a sociální potřeby,“ říká v návrhu  
novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie  
MUDr. Ondřej Pěč. 

P roč se u nás mluví už téměř dvacet let v souvislosti s du-
ševním zdravím o komunitní péči, ale stále se skoro nic 
neděje? Zdá se, že bychom rádi (alespoň naoko) vyhověli 
požadavkům Evropské unie a Světové zdravotnické orga-

nizace, ale nedokážeme si představit, že by systém komunitní péče 
mohl reálně fungovat i v Česku. Naší historické zkušenosti (počí-
naje od císaře Josefa II.) je model individuální komunitní péče cizí. 
Pořádek v chaosu lidských problémů a potřeb přece dělá stát a jeho 
univerzální neosobní instituce – nemocnice, školy, kostely, kasárna 

Komunitních služeb je stále málo 

Proměny komunitní péče  
ve staré dobré Anglii

a blázince. Nemocný patří do nemocnice, žák do školy, zloděj do vě-
zení a blázen do blázince. Každý, kdo má právo rozhodovat o našich 
životech, na to musí mít patřičný úřad a titul – ať JUDr. nebo MUDr. 

I téhle tradici se komunitní péče vymyká. Styčným důstojníkem 
je tu obyčejný (byť vzdělaný) sociální pracovník. Český ekvivalent 
anglického označení „case manager“ je „asistent případové péče“. 
Pod tímto označením (i když není úplně jasné, komu vlastně asistu-
je) se dostal do Koncepce oboru psychiatrie. Má být koordinátorem 
práce s klientem, který potřebuje komplexní dlouhodobou péči. Jeho 
práce by měla spočívat v zajišťování různých zdravotně sociálních 
služeb tam, kde člověk normálně žije.

Naše rakousko-uherská genetická výbava se uvedené představě 
brání. Namísto jednoduchého systému – lůžko, pyžamo, strava, 
léky – by se tu měla objevit jakási podivná sociálně zdravotní činnost 
v bezbřehém terénu. Kdo a jak bude měřit její účinnost? Kdo ji bude 
platit? Tohle všechno nám straší v hlavě. A tak se navzdory tlaku 
Evropské unie, zahraničním zkušenostem i domácím problémům 
se zajištěním péče o duševně nemocné držíme zavedeného modelu. 
Otázka zní: jak dlouho ještě?

 -gab-

V dubnu jsem se zúčastnil britské konference o tam-
ních krizových službách, na kterou mě pozval můj an-
glický přítel a kolega Paul O’Halloran. Mé přátelství 
s Paulem trvá již deset let a za tu dobu jsem získal 
poměrně ucelenou představu o tom, jak se v Anglii 
proměňuje a vyvíjí systém péče o duševně nemocné. 

P roces takzvané deinstitucionalizace psychiatrické péče byl 
ve Velké Británii nastartován v sedmdesátých letech mi-
nulého století. Zásadním bodem obratu bylo přijetí zákona 
o duševním zdraví (Mental Health Act). Schválení zákona 

předcházela řada bouřlivých diskuzí, jejichž ústředním tématem 
byla otázka: mají mít duševně nemocní svůj speciální zákon narozdíl 
od jinak nemocných lidí? Patovou situaci rázně ukončil jeden 
z lordů, který pronesl památnou větu: „Ano, pánové, kdysi jsem měl 
diagnózu schizofrenik…“ 

na počátku byly terénní krizové týmy 
Díky jasně deklarované odpovědi vlády na otázku, jak má vypadat 
péče o duševně nemocné, začaly záhy vyrůstat po celé Anglii komu-
nitní týmy (Community Mental Health Team). Ty doplnily dosavadní 

tématéma
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Hlavní filozofie krizovýcH služeb 

•  Orientace na problémy dotyčného člověka a nikoliv na  
 psychiatrické symptomy a diagnózu. 

•  Do krizové pomoci zahrnout vedle klienta i jeho rodinné  
 příslušníky a další blízké osoby. 

•  Poskytovat krizovou pomoc kdekoliv je potřeba, tj. ve  
 zdravotnickém zařízení i v domácnostech (home treatment). 

•  Nevycházet pouze z klasického medicínského modelu,  
 ale podporovat u klientů normální způsob života. 

•  Uvědomovat si, že psychicky nemocný člověk má v podstatě  
 stejné potřeby jako kdokoliv z nás.

terénní péči a pomoc nemocným, u kterých je největší riziko agresiv-
ního chování. Záhy po zřízení sítě asertivních týmů výrazně klesla 
míra násilného chování u psychiatrických pacientů. 

K poslední výrazné změně systému péče o duševně nemocné do-
šlo v Anglii v roce 2000, kdy byl schválen Mental Health Plan 2000, 
který nařizuje jednotlivým regionům zřizovat různé typy krizových 
služeb. V současné době existuje v Anglii 335 krizových týmů – ně-
které mají vlastní lůžka (respite beds) a jiná nikoliv. Všechny krizové 
týmy operují sedm dní v týdnu po celých 24 hodin. Hlavním cílem 
vlády je snížit počet psychiatrických hospitalizací a podle tohoto 
kritéria je posuzována kvalita služeb jednotlivých týmů v daném 
regionu. Krizové týmy mají obdobné profesní složení jako komunit-
ní týmy a jejich vedoucími jsou hlavně sociální pracovníci. Je však 
nutné konstatovat, že zdravotní sestry v Anglii mají díky své vysoké 
erudici daleko vyšší pravomoci například v podávání léků. I v České 
republice byly schváleny podobné plány (např. Národní psychiatric-
ký program 2007), avšak bez dosažení jakékoliv pozitivní změny. 

Povšiml jsem si, že profesionální krizové služby dělají každému 
radost. Pacientovi i rodinným příslušníkům, protože nemocný 
nemusí být hospitalizován. Pracovníkům psychiatrických léčeben, 
protože mají nižší počet příjmů, zvláště pak v noci. Radují se z nich 
také ambulantní psychiatři, protože mají možnost předat odpověd-
nost za pacienta v krizi, zvláště pak v pátek odpoledne. 

MUDr. Martin Jarolímek

téma

systém psychiatrické péče – velká lůžková zařízení a opouzdřené 
psychiatrické ambulance – o velmi důležitý bod ryze komunitního 
charakteru. Členové komunitních týmů jsou především „terénní pra-
covníci“. Tvoří je sociální pracovníci, zdravotní sestry a pracovníci 
pro volný čas (occupational therapeutist). Psychologové se v těchto 
týmech příliš neangažují, protože většina z nich má soukromou 
praxi a jejich čekací doby jsou v řádu týdnů až měsíců. Psychiatr 
dochází do komunitního týmu buď pravidelně, a je mu jasně vyme-
zeno a ponecháno medicínské pole, nebo funguje coby příležitostný 
konzultant. Vedoucí celého multidisciplinárního týmu bývá většinou 
sociální pracovník. V mnoha případech je však profesionalita anglic-
kých sociálních pracovníků mnohem vyšší než u nás. Také je nutné si 
uvědomit, že s vedoucí rolí sociálního pracovníka je neodmyslitelně 
svázána velká míra odpovědnosti. 

Každý klient, který je v péči komunitního týmu, má svého 
„koordinátora péče“ (care coordinator). Tento termín vytlačil ještě 
nedávno užívané označení „klíčový pracovník“ (key worker). Změ-
na termínu lépe označuje změnu role. Spíše než klíčovou osobou 
v životě pacienta je tím, který propojuje různé typy komunitních 
služeb a zařízení dle aktuálních potřeb konkrétního klienta. Zají-
mavostí anglické psychiatrické péče je velmi výrazná role praktic-
kých lékařů. Praktici se díky své vysoké erudici a také nastavení 
celého systému intenzivně zapojují i do péče o lidi s psychickými 
problémy. 

Vedle komunitních týmů začaly v Anglii vznikat i další typy 
komunitních zařízení, jako jsou denní sanatoria, sociální kluby, 
tréninkové pracovní a sociální pracoviště a krizové služby. Paralelně 
s tímto vývojem (avšak s potřebným a přesně odhadnutým časovým 
odstupem) docházelo k přesunu části pacientů z velkých institucí 
do již existujících komunitních center. Pro některé psychiatrické 
léčebny to znamenalo zánik, jiným to umožnilo transformaci dosud 
poskytované péče, větší počet zdravotního personálu na odděleních 
a zlepšení hygienických podmínek. 

asertivní týmy v boji proti agresivitě 
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století došlo 
v Anglii k několika drastickým případům agresivního chování 
psychiatrických pacientů, což u veřejnosti vyvolalo silnou vlnu 
rozhořčení. Pod vlivem tohoto tlaku přistoupila vláda k další legisla-
tivním změnám a v celé zemi začaly vznikat takzvané asertivní týmy 
(asertive outreach team). Jejich povinností je poskytovat intenzivní 

   Profesionální krizové služby dělají radost každému.
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Psychiatrických sester je v České republice jako šaf-
ránu. Přitom by měly tvořit důležitou složku systému 
péče o duševně nemocné. Mgr. Tomáš Petr, který  je 
vrchní sestrou (bratrem) na psychiatrickém oddělení 
ve střešovické Ústřední vojenské nemocnici a od roku 
2002 také předsedou Psychiatrické sekce České aso-
ciace sester (ČAS), se snaží změnit stávající situaci 
k lepšímu. 

Co je posláním Psychiatrické sekce České asociace sester? 
Hlavní činností této organizace, která sdružuje zdravotní sestry 
pracující v oblasti psychiatrie, je organizace vzdělávacích akcí týka-
jících se psychiatrického ošetřovatelství. Psychiatrická sekce se však 
zapojuje také do mezinárodní spolupráce, jejímž cílem je vytvoření 
evropské sítě psychiatrických sester a prosazování jejich zájmů na 
úrovni Evropské Unie. Tato spolupráce vyústila v aktivní členství 
v evropské Asociaci psychiatrických sester Horatio. Vloni na podzim 
se delegace šesti psychiatrických sester z ČR zúčastnila mezinárod-
ního festivalu psychiatrického ošetřovatelství na Maltě.

Co to bylo za akci? 
 Jednalo se o zatím největší mezinárodní konferenci věnovanou 
psychiatrickému ošetřovatelství, kterou uspořádala Asociace 
psychiatrických sester Horatio. Cílem setkání bylo nejen navázání 
kontaktů odborníků z různých států, ale mimo odborného programu 
byl vyhrazen dostatek času na zábavu a vzájemné poznávání účast-
níků. Přijeli jsme tam jako jediní zástupci zemí ze střední a východní 
Evropy. Vedení Horatia nás po skončení akce pověřilo uspořádáním 
mezinárodního kongresu psychiatrického ošetřovatelství v Praze 
v roce 2010. Doufají, že přitáhneme další východní státy. V dubnu 
příštího roku by se v hotelu Pyramida měli sejít zástupci národních 
organizací psychiatrických sester ze všech dvaceti sedmi členských 
zemí EU. 

O čem jste diskutovali na maltské konferenci?
Prezentovali jsme tam situaci psychiatrického ošetřovatelství v Čes-
ké republice. Účastníci z ostatních zemí neměli žádnou představu 
o tom, jaká je zde struktura a organizace psychiatrické péče, jaké je 
tu postavení psychiatrických sester. Během konference jsme zjistili, 
že psychiatrické ošetřovatelství má u nás mnohem nižší postavení 
než v zahraničí. Rozdíly jsou také ve vzdělávání sester. Sestřičky 
ve vyspělé Evropě – například v Holandsku či Anglii – mají větší 
kompetence. Díky tomu mohou v týmu zastávat aktivnější a samo-
statnější roli. Oproti tomu v Česku je sestra často pouze pasivní 
vyplňovatel pokynů lékaře. 

V čem naše psychiatrické ošetřovatelství nejvíc zaostává?
Začíná to u vzdělávání psychiatrických sester. V současnosti jsou 
na psychiatrii (v lůžkové části i v ambulancích) sestry, které nemají 
žádné psychiatrické vzdělání. Odhaduje se, že pouze třicet procent 

Zdravotní bratr Tomáš Petr  
o psychiatrických sestrách

sester pracujících na psychiatrii má psychiatrickou specializaci. 
Zbytek jsou všeobecné sestry, které mají o tento obor zájem nebo už 
byly unavené ze somatické medicíny, tak šly na psychiatrii. V Čes-
ké republice narozdíl od ostatních zemí EU neplatí stoprocentní 
požadavek, aby na psychiatrii pracovala sestra s psychiatrickým 
vzděláním. Naši kolegové z Evropy nad tím kroutí hlavou. 

V Česku se obor psychiatrická sestra na zdravotnických školách 
nevyučuje?
Studijní obor Psychiatrická sestra už neexistuje, na vyšších zdra-
votnických školách byl zrušen roku 2004, kdy vyšel nový zákon 
o nelékařích. Je možné absolvovat pouze dálkové specializační 
studium v Brně v NCO NZO (Národní centrum ošetřovatelství a ne-
lékařských zdravotnických oborů). Sestry s ukončenou zdravotní 
školou a praxí se do něj mohou přihlásit ke  tříletému specializač-
nímu studiu. Absolvovat studium v brněnském institutu je jedinou 
možností, jak se mohou sestry specializovat v rámci psychiatrie. 
Všechny ostatní snahy, například zavést magisterský obor Psychi-
atrické ošetřovatelství, zatím vycházejí naprázdno. Nikdo se tomu 
nechce věnovat, přednost dostávají atraktivnější obory, například 
sestry pro intenzivní péči a jiné. Psychiatrické ošetřovatelství je 
bohužel stále upozaděno. 

Pracují u nás psychiatrické sestry také v komunitní péči? 
V České republice, podle mých informací, nemáme více než deset 
psychiatrických komunitních sester. To je velmi málo. U nás se 
většina péče odehrává na lůžkových odděleních. Komunitní péče je 
rozvinutá zejména ve větších městech, hlavně v Praze, ale existují 
i regiony, kde je síť komunitní péče velmi řídká, například v Karlo-
varském kraji. 
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Proč tato oblast zaostává?
Chybí vůle zdravotních 
pojišťoven a také politické roz-
hodnutí, které by vyzvalo k re-
dukci počtu psychiatrických 
lůžek a k posílení komunitní 
péče. Když pojišťovny řeknou, 
že nebudou platit tolik lůžek 
a raději podpoří komunitní 
péči, bude to motiv zakládat komunitní centra. Psychiatrické sestry 
pracující v komunitě mohou vykázat na pojišťovnu jenom tři výkony. 
To je velice málo. Všechna komunitní centra bojují s nedostatkem 
financí. Pracují v nich většinou zapálení lidé, kteří věří, že je to 
správná cesta. Ale kdyby šli pracovat do ambulance či lůžkové oblas-
ti, měli by pravděpodobně více peněz při mnohem menší iniciativě. 
O komunitní péči se poslední roky jenom mluví a nic moc se neděje. 
Bylo založeno pár center. Běží Fokus, Eset, Ondřejov a jiné, ale další 
rozvoj spíše stagnuje.

Jak je komunitní péče zajištěna pro pacienty, kteří odcházejí 
z psychiatrického oddělení střešovické nemocnice?
Přibližně rok se naše oddělení snaží o systematickou spolupráci 
s komunitním centrem Fokus. Jednou za čtrnáct dní k nám do-
chází na vizity lékař z této organizace, aby si vytipoval pacienty, 
kteří by jejich služeb mohli případně využívat. Když se našim 
pacientům blíží propuštění, domluvíme jim ve Fokusu schůzku. 
Někteří se tam uchytí, jiní ne. Touto spoluprací se snažíme přede-
jít situacím, kdy je pacient propuštěn domů a tam si uvědomí, že 
neví, co má dělat, nedokáže si poradit s běžnými životními úkony 
a je osamělý. 

Jak nemocnice zajišťovala následnou péči před zahájením  
spolupráce s Fokusem?
Většinou byly pacientům poskytnuty informace a předány potřebné 
kontakty. Vždy hodně záleží na tom, jak funguje rodina pacienta. 
Pokud dobře, pacienti to zvládají mimo nemocnici snáze. Jestliže 
mají nefunkční rodinu (což je u psychiatrických nemocných časté), 
vrací se k nám.

Propuštěným pacientům můžeme také nabídnout návštěvy 
sester z agentury domácí péče, které zkontrolují například užívání 
léků, změří tlak, zhodnotí zdravotní stav. Ale pro mnoho pacientů to 
nestačí, potřebují někam docházet, mít pevnou strukturu dne. Díky 
takovému systému péče jsou v kontaktu s jinými lidmi a ještě pod 
dozorem profesionála, který může odhalit, že se s nimi něco děje. 
Na to běžná agentura domácí péče nestačí. Bez komunitních služeb 
je následná péče na ambulantním lékaři. Pacient k němu pravidelně 
dochází na kontroly, jsou mu předepsány léky a lékař zhodnotí jeho 
stav. 

Vracejí se k vám propuštění pacienti?
Rehospitalizace jsou časté. Hodně je jich způsobeno tím, že jsou 
nemocní propuštěni do prostředí, ve kterém nejsou schopni sami 
fungovat a kde nemají žádnou další podporu. 

Nabízí nemocnice propuštěným pacientům i nějakou psycholo-
gickou podporu, třeba ve formě terapií? 
Pacientům po propuštění nabízíme ambulantní skupinu na nácvik 
autogenního tréninku a také skupinu pro trénink kognitivních funkcí.

Jiné typy terapií nenabízíte?
Většinou je to tak, že nemocnice je soustředěná na lůžkovou péči, 
směrem ven spoléhá na jiné organizace, už to není předmět jejího 

zájmu. Systém je tak nastaven. Napojením pacienta na ambulantní-
ho psychiatra nebo komunitní centrum naše péče končí.

Přechod z léčebny do ambulance psychiatra zajišťujete vy?
Ano, je to naší povinností.

Přikazuje to nějaká norma?
Vojenské nemocnici to nařizují americké akreditační standardy. Musí-
me zajistit kontinuitu péče. Nemůžeme pacienta jen tak propustit, dát 
mu léky na tři dny a čekat co bude dál.

Každá nemocnice nemá akreditaci. Existuje obecně závazná 
legislativa, která by zajištění návazné péče vyžadovala od všech 
lůžkových psychiatrických zařízení?
 Nejsem si jist, ale myslím si, že podobná praxe je běžná i v ostatních 
zdravotnických zařízeních.

Spolupracují s ambulantními lékaři psychiatrické sestry? 
Někteří lékaři sestru vůbec nemají, jiní ano, ale neplní roli, kterou by 
psychiatrická sestra v ambulantní sféře měla mít. Většinou jen vy-
kazuje výkony, připravuje lékaři dokumentaci, zkontroluje kartičku 
pojišťovny, domluví další schůzku. Ideální by bylo, kdyby kvalifiko-
vaná psychiatrická sestra mohla navštěvovat pacienty v domácím 
prostředí, zhodnotit jejich zdravotní stav a aplikovat injekce. Tímto 
způsobem by vznikla určitá síť komunitních služeb. To mi přijde jako 
nejjednodušší cesta, jak to nastartovat. 

Fungují u nás psychiatrické sestry tímto způsobem  
alespoň někde? 
Takhle pracují výše zmíněné komunitní sestry. Zaměstnávají je 
komunitní centra, například Fokus nebo Eset, kterým se podařilo 
s pojišťovnou nasmlouvat těch pár výkonů komunitních sester, co 
jsou v sazebníku. Komunitní sestra pacienta navštěvuje, hodnotí 
jeho zdravotní stav, vypracuje mu rehabilitační plán a dál s ním sys-
tematicky pracuje. Podobným způsobem fungovaly dříve geriatrické 
sestry v ambulancích praktických lékařů. Znaly své pacienty z jejich 
návštěv v ordinaci, mluvily s nimi, věděly, jaké má ten člověk zázemí, 
jak si vystačí finančně, spolupracovaly se sociálními pracovníky. Je 
to forma péče, která má k pacientovi blíž. 

Proč je tak málo rozšířená?
Zdravotní pojišťovna neprojevila vůli financovat komunitní péči 
natolik, aby byla pro poskytovatele zajímavá. Nebo se jako poskyto-
vatelé péče málo snažíme o rozvoj komunitní sféry. Tři výkony pro 
psychiatrickou sestru v sazebníku pojišťovny nejsou dostatečnou 
motivací k přesunutí sester z lůžkové péče do terénu. Navíc máme 
zkušenosti, že jejich nasmlouvání s pojišťovnami není jednoduché.

Kde je podle Vás „zakopaný pes“?
Většina profesionálů necítí potřebu stávající praxi měnit. Psychi-
atrická ambulance je docela slušná živnost a šikovný psychiatr se 
dobře obejde i bez sestry, čímž ušetří za její výplatu. Psychiatrické 
léčebny a oddělení potřebují mít plnou kapacitu, aby obhájily svou 
existenci a vydělávaly. Léčebny nemají zájem ukrajovat lůžka, 
protože to pro ně znamená snížení zisku a ony už jsou nyní pod-
financované. Osmdesát procent péče o psychiatrické pacienty se 
odehrává v lůžkových zařízeních a v profesionální obci není jednot-
ná vůle něco na tomto stavu měnit. Občas se objeví pár osvícených 
jedinců, kteří chtějí pro pacienty lepší a pestřejší služby, ale bez 
politického rozhodnutí se bude stávající praxe měnit jenom velmi 
obtížně. 

Josef Gabriel

studijní obor 
„psychiatrická 
SEStra“ už 
neexistuje, byl 
zrušEn roku 2004.
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Komunitní péče o duševně nemocné je často stavěna 
do protikladu k psychiatrickým léčebnám. Lidé, kteří 
se starají o psychiatrické pacienty, ať v léčebně nebo 
v některém z mála komunitních zařízení, naštěstí 
vědí, že budoucnost je ve vzájemné spolupráci. Právě 
o to se snaží i primář jednoho ze tří akutních oddělení 
PL Bohnice MUDr. Michal Maršálek, CSc.

K primariátu doktora Maršálka v Psychiatrické léčebně 
Bohnice patří dvě menší oddělení – pavilon jedna a tři. 
„Můj primariát je určen pro pacienty, kteří jsou „nejleh-
čí“. To znamená, že se s nimi nejlépe domluvíme. Jeden 

pavilon je uzavřený, druhý otevřený. Uzavřený pavilon má dvě samo-
statné oddělené jednotky pro muže a pro ženy. Otevřený pavilon 
je koedukovaný, muži a ženy jsou zde dohromady,“ říká Michal 
Maršálek. 

Muži mají na ženy pozitivní vliv
V přízemí uzavřeného pavilonu číslo jedna se na 26 lůžkách léčí 
muži, v prvním patře stejné budovy jsou na 22 lůžkách hospitalizo-
vány ženy. „Tohle oddělení bývalo otevřené. Musel jsem ho před léty 
proti své vůli uzavřít, protože jinak by musela nepřetržitě stát u dveří 
jedna sestra a hlídat, aby nikdo neodešel, “ uvádí Michal Maršálek. 
Velkou roli při rozhodování, zda tento pavilon uzavřít nebo ne, podle 
něj sehrála ekonomika. „Na padesát pacientů bych tady musel mít 
ve směně nejmíň deset lidí, což nemám,“ stěžuje si Maršálek. Menší 
pavilon číslo tři zůstal otevřený. Funguje v něm terapeuticky zamě-
řené oddělení pro 32 nemocných mužů a žen. „Pokud je možné, aby 
na oddělení byli muži i ženy dohromady, je to úžasná věc hlavně pro 
ženy. Má to na ně pozitivní vliv. 

Jakmile se tam objeví jeden muž, a může být třeba vycpaný, tak se 
začnou malovat, oblíkat, a vůbec o sebe víc dbají. Snaží se tak udržet 
kontakt s realitou. Mužům je to ale většinou jedno, ti zůstávají pořád 
stejní,“ tvrdí primář Maršálek. 

farmakoterapie je nezbytná 
„Obě moje oddělení jsou příjmová. Mám tady všechny psychiatrické 
diagnózy, které přicházejí na akutní příjem. Jedná se o akutně zhoršené 
pacienty, kteří se tady mohou léčit padesát dní. Jsou zde lidé s takzva-
nými neurózami, afektivní poruchy, bipolární afektivní poruchy, velké 
deprese, schizofrenie a jiné psychózy,“ vypočítává Michal Maršálek. 
Snahou lékařů na těchto odděleních je, aby co nejrychleji zvládli akutní 
situaci. Základem léčby je zde u většiny pacientů podávání psycho-
farmak (cíleně na různé diagnózy). „Pokud jde o psychózy nebo velké 
afektivní poruchy, není pochyb, že je nutné nasadit psychofarmaka. 
Lékař, který by s tím váhal, by měl vrátit diplom. Bez léků si lidé s těmito 
diagnózami ničí mozek a jejich prognóza se prokazatelně zhoršuje. 
Proto se snažím, aby všichni moji lékaři byli dobří farmakoterapeuti,“ 
říká doktor Maršálek. Psychofarmaka se podle něj podávají kvůli rych-
lejšímu postupu léčby i u některých neurotických nemocí. „Nejsem tím 

příliš nadšený, ale urychlujeme tím proces uzdravování. Mám-li na léč-
bu padesát dnů, není to příliš dlouhá doba, zvlášť jedná-li se například 
o restrukturalizaci osobnosti,“ vysvětluje Michal Maršálek. 

Psychoterapie pomáhá všem 
 Primář Maršálek se snaží, aby pacienti od počátku svého pobytu 
v léčebně využívali vedle farmakoterapie také psychoterapii. „Máme 
otevřené psychoterapeutické skupiny pro psychózy, afektivní poru-
chy, krizové situace, poruchy komunikace mezi lidmi a neurózy. Tam 
se scházejí různé životní krize s neurotiky a anomálními osobnost-
mi,“ uvádí doktor Maršálek s tím, že čím déle se pacienti psycho-
terapie účastní, tím větší význam pro ně má. Ale samozřejmě se ve 
většině případů nejedná o intenzivní psychoterapii, pouze o jakýsi 
psychoterapeutický základ. Během terapií se pacienti učí zaujímat 

postoje k vlastnímu životu i k jiným lidem. „Máme tady systém 
komunity, na který navazují individuálních pohovory a psychote-
rapie. Využíváme všechno možné, kognitivně behaviorální terapii 
i hypnózu. Spolupracujeme také s odbornicí na gestaltterapii. Dbám 
na to, aby měl každý lékař psychoterapeutický výcvik a zároveň se 
skvěle orientoval ve farmakoterapii. Vedle psychiatrů na mém od-
dělení pracuje několik psychologů a jsem moc rád, že je tady mám,“ 
zdůrazňuje primář Maršálek. 

Specialitou jsou terapie za pomoci zvířat. Tento druh léčby je dů-
ležitý zejména pro psychotiky. „Psychotik se nesnaží navázat kontakt 
s lidmi, lidé se naopak pokouší navázat kontakt s ním. Ale když je tako-
vý člověk uzavřený do sebe, nemusí jim vyjít vstříc. Jestliže se však 
pacient setká s koněm, musí se o sblížení pokusit sám. Koně nezajímá, 
jestli s ním chce člověk navázat kontakt nebo ne. Najednou musí 
převzít iniciativu nemocný, a to je někdy nenásilná cesta k prolomení 
dalších bariér. Pacientovi pomáhá třeba i to, že někde hřebelcuje koně, 
tím si k němu vybuduje citový vztah. Totéž platí u mentálně retardova-
ných, kteří se bojí lidí,“ vysvětluje Michal Maršálek. 

umíte hledat v telefonním seznamu? 
„Další věc, o kterou se snažíme, je sociální rehabilitace. Spousta 
našich pacientů například neumí hledat v telefonním seznamu. To je 
ale dost důležitá věc. Představte si například, že člověk se schizo-
frenií chodí poctivě k doktorovi, dostane chřipku v době kontroly 
a neví, jak se přeobjednat, protože neumí najít číslo svého doktora 
v telefonním seznamu. Tak to nechá být, léky mu za měsíc dojdou, 
k doktorovi už nepřijde a za dalšího půl roku jej dovezou na psychiat-
rii ve velice špatném stavu. A to všechno jen proto, že neuměl hledat 
v telefonním seznamu,“ říká Michal Maršálek. Kromě toho by paci-

Ze zákulisí bohnických pavilonů  
číslo 1 a 3

ČáSt PaCiEntů by ráda z léČEbny  
unikla PryČ, alE MySlíM, žE jE jEště  
VíC PaCiEntů, ktEří CHtějí doVnitř, 
ProtožE jE to tak Pro ně PoHodlnější.
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enti měli zvládnout základní sebeobsluhu, úklid, vaření a obstarání 
nákupů. Dalším cílem sociální rehabilitace je, aby si duševně nemoc-
ní uměli obhájit svoje práva nebo třeba odpočívat. Proto absolvují 
kurzy asertivity, relaxačních technik nebo jógy. „Je lepší umět večer 
usnout, když umíte autogenní trénink, než do sebe cpát prášky. 
Organizujeme také nácviky komunikace a kurzy plánování. Snažíme 
se o zvyšování zručnosti pacientů, třeba prostřednictvím pletení 
košíků či vytváření soch při arteterapiích,“ říká doktor Marchášek. 

léčebny můžeme redukovat, ale ne rušit 
Podle primáře Maršálka mají léčebny (právě tak jako komunitní sys-
tém) své výhody i nevýhody. „Myslím, že psychiatrické léčebny jsou 
příliš velké a je tu příliš mnoho pacientů. V tom se naprosto shoduji 
s lidmi, kteří hájí komunitní systém. Nejsem si však jistý, máme-li stej-
né důvody, proč to tvrdíme. Myslím si, že každý z nás to říká z trochu 
jiné příčiny. To, že je systém psychiatrických léčeben velký, zname-
ná, že je méně dynamický. Je zde riziko, že se s lidmi pracuje méně. 
Nicméně i tak s nimi lze pracovat. Alespoň na našem oddělení se o to 
snažíme a doufám, že snad úspěšně,“ říká Michal Maršálek. 

Někteří pacienti by podle doktora Maršálka do lůžkového zařízení 
vůbec nemuseli, ale pouze za předpokladu, že by se o ně v komunit-
ním prostředí staralo více lidí. „Bylo by to možné jen za cenu velkých 
nákladů. Komunitní systém se zdá být lacinější. Já mám ale pocit, že 
je v určitém směru dražší než ten léčebenský,“ uvádí primář Maršá-
lek. Podstatnější než ekonomický zřetel je však podle něj odpověď 
na otázku, zda komunitní systém potřebný je nebo není. „Myslím 
si, že komunitní systém je rozhodně potřeba rozvinout. Je nezbytné 
redukovat léčebny, ale v žádném případě není správné je rušit. Ústavní 
zařízení by měla být restrukturalizována a zmenšena. Ale nikoliv 
redukována na deset procent. Jakmile léčebny přestanou fungovat, 
řada pacientů se nikdy nedostane k doktorovi,“ upozorňuje Michal 
Maršálek. Schizofrenik, který se ocitne na ulici, se často stane obětí 

gangů a ty ho zneužívají na špinavou práci. „Psychiatričtí pacienti se 
v kriminální subkultuře snáze dostávají k drogám. I tak mají k užívání 
drog větší sklon než normální populace. Každý druhý psychotik bere 
nějakou drogu nebo pije alkohol,“ konstatuje doktor Maršálek. 

komunitní péče nevyhovuje každému 
Je-li dobře nastavený komunitní systém, část pacientů z toho podle 
Michala Maršálka profituje a nic jiného nepotřebuje. „Komunitní 
systém není metoda, je to několik metod, které jsou založeny na 
tom, že se pacienti snaží být ve svém přirozeném prostředí. V tomto 
směru je léčebna vždycky omezuje,“ říká primář Maršálek. Zajištění 
péče v běžném prostředí však počítá s dobrovolností, se schopností 
vědomě se pro léčení rozhodnout, a to řada psychiatrických pacientů 
nedokáže. „Každý není schopen dostát nárokům, které jsou na něj 
v komunitní péči kladeny. Za pomoci komunitních služeb se člověk 
učí najít si své místo na zemi. Rozvíjí svou fantazii, pokouší se vytvo-
řit si v životě nějaký systém. To dá práci, je to náročné na koncentra-
ci, na uvědomění si zpětné vazby. Tohle nezvládne pacient, který má 
IQ 70. U něj jsem rád, že ho naučím jíst lžící místo rukou, že se naučí 
oblékat a nebude běhat po ulici nahý,“ vysvětluje Michal Maršálek. 

Léčebnu nebo jiné lůžkové zařízení nutně potřebují i další 
skupiny pacientů, například lidé, kteří mají sebevražedné tendence, 
agresivní či mentálně retardovaní, dementní pacienti, kteří musí mít 
současně interní zajištění, protože jim selhává srdce nebo mozek. 
„Někdy se říká, že pacienty z léčeben anebo i z klinik nechceme 
pustit ven. V praxi je to ale složitější. Část pacientů by ráda z léčebny 
unikla pryč, ale myslím, že je ještě víc pacientů, kteří chtějí dovnitř, 
protože je to tak pro ně pohodlnější. Často celý den sedí, pijou kafe, 
kouří a o nic se nestarají. Tím se samozřejmě prohlubují některé rysy 
schizofrenie, sklon k neplánování a pohodlnosti,“ uvádí doktor Mar-
šálek. Této skupině nemocných by komunitní systém péče pomohl 
lépe se integrovat do běžného života.  Josef Gabriel

 

   
Ilustrace: Zdeněk Košek 
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Většina duševně nemocných prochází v České repub-
lice některou z psychiatrických léčeben. Ve chvíli, kdy 
je pacient z léčebny propuštěn, je třeba zajistit mu 
návaznou psychiatrickou péči; nemocný musí začít 
docházet do ordinace některého z ambulantních 
psychiatrů. Jak se s tímto obtížným úkolem vypořá-
dává PL Bohnice? Na to jsme se zeptali jejího ředitele 
MUDr. Martina Hollého.

Existuje nějaký standardní postup při propouštění pacienta 
z léčebny, který by zajistil, že se mu venku skutečně dostane 
ambulantní péče? 
Klasický medicínský model – člověk propuštěný ze špitálu zajde za 
svým praktickým lékařem nebo jde rovnou do ambulance specialisty 
– v psychiatrii není funkční. Nechává totiž všechno na pacientovi. Je 
nutné zajistit, aby lidé přecházeli z léčebny do systému ambulantní 
péče postupně a trochu více řízeně. 

V praxi to často bývá tak, že člověka propustí z léčebny nebo ne-
mocnice a nechají na něm, aby si našel svého ambulantního lékaře.
Myslím, že to je špatně. Proto se v Bohnicích soustředíme na to, 
abychom odstupňovali přechod mezi hospitalizační a ambulantní 
péčí. Na oddělení PL si člověk zvykne na určitý režim a po propuště-
ní tuhle strukturu ztrácí. Zodpovědnost za přechod do návazné péče 
by neměla být zcela ponechána na pacientovi. Sociální pracovník, 
terénní sestra nebo někdo podobný by měl mít možnost tuto situaci 
řídit podle daných pravidel. 

Pokud se pacient naučí docházet do denního stacionáře nebo 
třeba do ambulance, pak je možné, aby byl odkázán jenom sám 
na sebe. Kdyby se podařilo vytvořit mezi lůžkovou a ambulantní 
nebo komunitní péčí dobře fungující mezistupeň, zmizely by také 
extrémistické hlasy. Již by nikdo nekřičel, abychom zrušili léčebny 
nebo že komunitní péče není potřebná. Najednou bychom zjistili, že 
si vzájemně vyhovujeme a jeden druhého potřebujeme. 

Jak by měl vypadat takový mezistupeň? 
Na tuto otázku není jednoduché odpovědět. V bohnické léčebně 
máme malé oddělení, které zprostředkovává komunikaci mezi 

Jak zajistit návaznou péči?  
aneb Co trápí MUDr. Martina Hollého

našimi pracovišti a službami komunitní péče. Tvoří jej několik lidí, 
kteří mají přehled o komunitní a ambulantní péči a také se alespoň 
částečně orientují v tom, co se děje v léčebně. To je cesta, kterou jsme 
se v Bohnicích vydali, protože tady již měla určitou tradici. 

Výhodou takového centrálního týmu je zastupitelnost. Nevýho-
dou je, že konkrétního člověka třeba řadu měsíců nevidí. Druhou 
možností by bylo, aby každé oddělení, které propouští pacienty, 
mělo terénní sestru, která pacienta dobře zná a bude ho doprovázet 
při přechodu do ambulantní péče. Nevýhodou tohoto decentrali-
zovaného systému je nezastupitelnost a také je to pravděpodobně 
personálně náročnější. Museli bychom přijmout více lidí a s tím jsou 
spojeny finanční potíže. 

Nabízí se i nějaká alternativní možnost? 
Další z cest, kterou už také realizujeme, je řízená komunikace 
s organizacemi v komunitní péči. Zorganizoval jsem seminář pro 
všechny zaměstnance léčebny a zástupce neziskových organizací, 
které se věnují komunitní péči. Bylo tam asi 120 lidí. Seminář byl 
postaven na třech vymyšlených kasuistikách. Rozdělili jsme se do 
pracovních skupin a hledali jsme ideální průběh léčby jednotlivých 
případů. V každé skupině byli zástupci komunitní i ústavní péče. Za 
naši léčebnu tam byli lékaři, staniční i sociální pracovníci. Vyměňo-
vali jsme si své představy o tom, jak by měla léčba vypadat, a ukázalo 
se, že nejsou odlišné. 

Cílem semináře bylo identifikovat kritická místa naší spolupráce. 
Výsledky tohoto setkání probíráme dál s managementy zúčastně-
ných organizací. Řízené komunikaci se chceme věnovat i nadále. Je 
totiž důležité, aby sektory lůžkové a komunitní péče spolu pravidel-
ně komunikovaly a vzájemně se informovali o tom, co se v oblasti 
psychiatrické péče děje. 

Co si máme představit za slovy řízená komunikace? 
Na úvodní stránce našeho webu, který bude v nejbližší době inovo-
ván, se vedle nabídky Psychiatrická léčebna Bohnice objeví další 
dva nápisy: komunitní péče a centrum krizové intervence. Rozcest-
ník nabídne uživateli tyto tři možnosti. Po výběru jedné z nich, se 
dostanete k podrobnějším informacím souvisejícím s danou oblastí. 
Kliknete-li například na kolonku „komunitní péče“ posunete se k in-
formacím o službách komunitní péče. Můžete si například vyhledat, 
jaká jsou volná místa v denních stacionářích, zda některé organizace 
nabízejí chráněné bydlení a podobně. Tohle všechno patří k řízené 
komunikaci. 

Mluvili jsme o různých způsobech pomoci pacientům, kteří 
opouští léčebnu a hledají navazujicící psychiatrickou péči. Zkou-
šíte mimoto ještě nějaké jiné varianty?
Další cestou je komunikace s ambulancemi. Rádi bychom, aby am-
bulantní lékaři přišli do léčebny a sdíleli jednotlivé příběhy pacientů 
s našimi ošetřujícími lékaři. Chceme také, aby se ošetřující lékař znal 
s ambulantním lékařem, který pacienta později převezme. Prvním 
krokem tímto směrem je tak zvaná Malá akademie. Organizuje ji 
farmaceutická firma Jansen-Cilag. Má to být setkání nad modelo-

   Martin Hollý  
ředitel Pl bohnice  
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vým případem, který doktor léčebny prezentuje pro malou skupinu 
ambulantních lékařů, a následná diskuse. Nedávno nás napadlo 
uspořádat v léčebně konferenci společně s ambulantními psychiat-
ry. Budeme ji realizovat možná na podzim v příštím roce. Chceme 
oslovit tradiční ambulantní psychiatrii a pokusit se o větší propojení 
lůžkové a ambulantní péče

Zařízení komunitní péče, která by mohla pomáhat s návratem 
pacientů do běžného života, je u nás málo. Co s tím?
Myslím si, že stát by měl garantovat minimální síť komunitní péče, 
a to alespoň pro problematické a nespolupracující pacienty. Vnímám 
jako riziko, že síť privátních ambulancí a síť neziskových organizací, 
které se věnují komunitní péči, negarantuje poskytování péče všem 
duševně nemocným. V extrému lze říci, že nyní za nespolupracující 
pacienty nenese nikdo zodpovědnost. Privátní psychiatr se o ně 
nestará, byl by to pro něj náklad navíc. Musel by někam jezdit nebo 
vyslat sestru, aby se na problémového pacienta podívala. V součas-
nosti tuto chybějící službu suplují alespoň částečně krizové mobilní 
služby, které v některých neziskovkách vznikají. Nespolupracující 
pacienti jsou tak odkázání pouze na entuziasmus lidí z neziskových 
organizací.

Co je hlavní příčinou nefunkčnosti systému v této oblasti?
Myslím, že je to způsobeno tím, že se celá ambulantní síť psychi-
atrů přesunula do privátní sféry. Nyní nám chybí garantovaná síť 
ambulancí. Zůstává však otázkou, jak by státní ambulance fun-
govaly. Jsem si vědom toho, že pokud taková síť vznikne, přinese 
to spoustu problémů, protože ji lidé budou zneužívat. Navíc se 
dostáváme k obecně medicínskému problému: nemáme definova-
ný standard a nadstandard. Všude na světě je jasné, že stát může 
garantovat pouze standard. Ten je nějakým způsobem ušmudlaný, 
ale dostupný. V čekárně státního psychiatra holt nebudou kožené 
sedačky.

Jakou roli by měly hrát léčebny v systému péče o psychiatrické 
pacienty? 
Léčebna tvoří dno pod pomyslným sítem komunitních a ambulant-
ních psychiatrických služeb. Člověk, který se neudrží v ambulanci ani 
v komunitní péči, se propadá k nám nebo na psychiatrické oddělení 
nemocnice. V České republice je struktura péče o psychiatrické paci-
enty postavena na léčebnách. Je skutečně evropskou raritou, že máme 
tisícilůžkové zařízení. Ale říkat, že je to apriori špatně a nejde s tím nic 
dělat, pouze to zrušit a postavit něco nového, to je, myslím, škoda. 

 
Co lze dělat s problémem sociálních hospitalizací v léčebnách? 
Pojišťovna říká jednoznačně, že není problém, abychom část svých 
lůžek prohlásili za lůžka sociální. V takovém případě na ně přesta-
neme dostávat peníze od pojišťovny a začneme inkasovat 85 procent 
příjmu pacienta a také více financí od MPSV nebo dokonce i od zdra-
votní pojišťovny. Jednalo by se o vícezdrojové financování, které ale 
ve svém součtu nedosahuje toho, co nyní dostáváme od pojišťovny. 
Tato věc je velmi obtížně proveditelná, ale snažíme se hledat alter-
nativy. Já bych se dokonce přiklonil k možnosti jít s náklady dolů. 
Jenom jednu věc si nedokážu představit – jak pacientovi, který leží 
na sociálním lůžku, vysvětlíme, že mu bereme 85 procent důchodu, 
když člověku na zdravotním lůžku zůstává celý důchod a v extrému 
leží oba na jednom pokoji. Dovedu si představit, že zrekonstruujeme 
pavilón, který poskytne evidentně vyšší komfort na rozdíl od našich 
oddělení, která jsou zanedbaná. Pak by měli pacienti důvod souhlasit 
s tím, že budou převedeni do jiného režimu a že si tam budou také 
více platit. Bylo by to něco jiného, než že je převedeme z jednoho 
rozbitého baráku do druhého. Mimochodem sociální lůžka by měla 
splňovat standardy, které požaduje MPSV: má tam být koupelna, 
maximálně třílůžkové pokoje a pro dva pokoje alespoň jeden záchod. 
Každý nový domov důchodců tak vypadá, ale naše zařízení to nespl-
ňují.

Josef Gabriel

   Některé z pavilónů bohnické léčebny.  

TK Mýto je resocializační  
pobytové zařízení určené pro  
mladé lidi  (18–35 let) s duševní  
nemocí, zejména schizofrenií.

Více informací:
Terapeutická komunita Mýto
Náměstí 7, 338 05 
Mýto u Rokycan

tel.: 371 584 014
mob.: 602 646 975
e-mail: tkmyto@capz.cz 
www.capz.cz

inzerce
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Občanské sdružení VIDA vzniklo 
roku 2003 a od té doby aktivně 
působí na poli duševního zdraví. 
Historie VIDY je trochu zamota-
ná. Na počátku všeho byla myšlen-
ka zapojit a zároveň využít vlastní 
zkušenosti uživatelů k pomoci 
dalším lidem. Tohoto nápadu se 
ujalo CRPDZ (Centrum pro rozvoj 
péče o duševní zdraví) a pomohlo 
v roce 2001 založit několik infor-
mačních center, v kterých uživate-
lé psychiatrické péče poskytovali 
informační služby. 

VIDA – Možnost, jak využít vlastní 
zkušenost s duševní nemocí

V  roce 2003 jsme si řekli, že naše 
‚dítě‘ už povyrostlo a je potřeba 
se oddělit a osamostatnit od ‚ma-
teřské‘ organizace CRPDZ,“ vy-

světluje jedna ze zakladatelek informačních 
VIDA center a nynější ředitelka VIDY Mgr. 
Jitka Styblíková a dodává: „Během svého 
působení prošla VIDA centra určitým vývo-
jem. Posunula se od své původní informační 
činnosti směrem k poradenství. Během let 
začala VIDA nabízet další programy. Mottem 
celé organizace se stalo poupravené lidové 
rčení: komu je rady, tomu je pomoci!“

vida centra
VIDA centra jsou informačně poradenská 
centra pro oblast duševního zdraví a nemo-

ci. Vedou je uživatelé psychiatrických služeb 
za podpory profesionálů. Úkolem těchto 
center je poskytovat poradenství na základě 
vlastních zkušeností a prožitků spojených se 
světem duševní nemoci. V České republice 
jich funguje celkem osm. „Chtěli bychom, 
aby v každém kraji bylo jedno VIDA cent-
rum, ale zákon o sociálních službách nám 
to úplně neumožňuje a my nejsme schopni 
získat peníze na fungování odjinud. Jsme 
závislí na státních dotacích,“ připouští Jitka 
Styblíková. 

Pracovníci VIDA center poskytují 
poradenství přímo ve svých kancelářích, 
a to dvě až čtyři hodiny týdně, ale také se 
vydávají za pacienty do psychiatrických 
zařízení – léčeben, denních stacionářů, fa-

   Celorepublikové setkání poradců VIDA center v Hradci Králové v roce 2008. 
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kultních nemocnic a v Rakovníku dokonce 
do ambulancí. „Setkání poradců z VIDA 
center a pacientů probíhá většinou formou 
skupinového sezení, na kterém pracovníci 
VIDY představí a nabídnou své poradenské 
služby, případně odpovídají na konkrétní 
dotazy pacientů,“ vysvětluje Jitka Styblí-
ková . Lidé se na poradce z VIDA center 
obracejí se širokým spektrem problémů. 
Dříve se dotazy často týkaly volnočasových 
aktivit, ale nyní víc směřují do oblasti zdra-
votní péče. Lidé se začínají více zajímat 
o to, na co mají nárok. „Například paní při-
jde do léčebny a neví, jak má zjistit, jestli jí 
tam chodí důchod nebo ne. Náš pracovník 

VIDA centra jí vysvětlí, že takové záleži-
tosti má v kompetenci sociální pracovnice 
a poté s pacientkou dojde za touto pracov-
nicí, aby to společně zjistili. Kdyby tam s ní 
poradce nešel, tak paní zůstane v léčebně 
bezradná, bude se bát zeptat na svůj dů-
chod,“ konstatuje Jitka Styblíková. 

„Největším přínosem kontaktu pracov-
níka VIDA centra a pacienta je podpora, 
posílení a ukázání: já mám stejnou nemoc 
a to, že teď jste v psychiatrické léčebně, 
neznamená konec světa. Vždyť se podívejte, 
já jsem tady taky byla a teď žiju normální 
a kvalitní život, a navíc pomáhám dalším. 
To je hodně důležité. Už jen to, že s pacienty 
vůbec někdo mluví, je pro ně velká pomoc. 
Co si budeme nalhávat, na oddělení má se-
stra na starosti třeba i padesát lidí a nemůže 
si se všemi povídat. A za každým nechodí 
návštěvy,“ říká Jitka Styblíková. 

Poradenská služba VIDA center je 
zcela anonymní a bezplatná. Nejčastěji ji 
využívají uživatelé (83 procent). Méně se 
s prosbou o radu obrací na VIDA poradce 
rodiče uživatelů (šest procent) a příbuzní či 
známí (čtyři procenta). Nejméně zastoupe-
nou skupinu tvoří v tomto případě odborníci 
v dané oblasti (tři procenta). Zbývajících 
sedm procent dotazů připadá na veřejnost. 

vida, co všechno  
vida dokáže!
VIDA centra nejsou jediným projektem 
VIDY. Mezi její další významné aktivity pa-
tří například Program prevence a Program 

mediální skupiny, která má 
za úkol přiblížit veřejnosti 
problematiku psychického 
zdraví. VIDA také podpo-
ruje nejrůznější uživatelské 
a svépomocné aktivity 
v celé České republice. 
„Nyní například pomáháme 

občanskému sdružení Self Help při realizaci 
dvanácté konference svépomocného hnutí. 
Každý rok pořádáme výcvik pro dvanáct 
zástupců uživatelských organizací a své-
pomocných skupin, kde se učí plánovat 
a řídit projektový cyklus. Nabyté znalosti 
si potom vyzkouší při realizaci vlastní-
ho malého projektu. Důležitým bodem 
celého výcviku je naučit se spolupracovat 
s ostatními“ uvádí Jitka Styblíková. VIDA 
se rovněž podílí na systémových změnách 
týkající se psychiatrické péče a v neposlední 
řadě se podílí na destigmatizaci psychicky 
nemocných,“ upozorňuje ředitelka VIDY, 
přičemž zdůrazňuje, že pro VIDU je typické, 
že nejenom poskytuje služby pro uživatele, 
ale zároveň se je snaží do tohoto systému 
aktivně zapojit. 

Celá organizace se skládá přibližně z še-
desáti pracovníků, přičemž velká část z toho 

Jste spokojená se svou prací  
ředitelky ve VIDĚ? 
(Smích). Se svým zaměstnáním jsem 
spokojená, baví mě. Hlavně v něm 
vidím smysl. Je důležité, že vytváříme 
šanci pro uživatele psychiatrické péče, 
aby mohli dělat něco užitečného. Nic-
méně boj s úředníky, administrativou 
a financemi je mnohdy opravdu velmi 
vyčerpávající. Ale bude líp, věřím 
tomu. 

Myslíte, že je komunitní péče  
k něčemu dobrá? 
Komunitní služby jsou velmi důležité. 
V České republice je jich stále velmi 
málo, mělo by jich být daleko víc, a to 
o tisíc procent. Musí však existovat 
ucelená síť služeb. To znamená neje-
nom komunitní pomoc, ale komplexní 
systém. Myslím si, že je velká výhoda, 
pokud v regionu existuje třeba i mini-
mální síť, která se té komplexní ales-
poň trochu přibližuje. Protože logicky: 
když se mi zhorší zdravotní stav, tak je 
fajn, pokud můžu kontaktovat nějakou 
krizovou nebo jinou komunitní službu, 
která mi pomůže můj stav zlepšit 
nebo jej alespoň přežít až do období, 
kdy mi bude líp. Ne čekat, až se můj 
stav zhorší natolik, že mě odvezou do 
léčebny. Stejně tak jsou komunitní 
služby velmi potřebné i při výstupu 
z léčebny. Pokud neexistuje nikdo, kdo 
by mi po odchodu z léčebny pomohl se 
strukturováním času a nemám žádné 
aktivity, které bych mohla využívat, 
budu nejspíš sedět doma a koukat na 
televizi. 

Co podle Vás v našem systému  
psychiatrické péče chybí? 
To, na co lidé často upozorňují, je nee-
xistence krizových a terénních služeb 
pro duševně nemocné. Například 
v Anglii fungují tak zvané asertivní 
mobilní týmy, které jsou složeny z psy-
chiatra, zdravotní sestry a sociálního 
pracovníka. Každý takový tým se 
stará o určitý region, má své klienty, 
které navštěvuje a kontroluje. Tímto 
způsobem se dá podchytit zhoršení 
psychického stavu. 

už jEn to, žE S PaCiEnty VůbEC 
někdo MluVí, jE Pro ně VElká 
PoMoC. za každýM nECHodí do 
léČEbny náVštěVy.

   Výcvik poradců VIDA center.
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je tvořena uživateli (asi 50). Profesionálové 
jsou ve VIDĚ zastoupeni pouze okrajově, 
avšak Jitka Styblíková zdůrazňuje, že bez 
jejich činnosti by se sdružení neobešlo: 
„Například VIDA centra, která fungovala 
zcela svépomocně, tedy byla složena jen 
z uživatelů, zanedlouho zanikla.“ 

Program prevence 
V rámci tohoto programu vznikla skupi-
na, která již čtyři roky pořádá přednášky, 
na nichž informuje studenty základních, 
středních i vysokých škol o duševním 
zdraví a nemoci. „Pro tyto účely má skupina 
zpracována určitá témata, jako například 
stigmatizace, sociální služby a podobně. 
Mnohem žádanější jsou však osobní příběhy 
uživatelů. Studenty nejvíce zajímá vlastní 
zkušenost s duševní nemocí. Jejich zpětná 
vazba je navíc velmi pozitivní. Často nám 
píšou, že poprvé někoho takového vidí a že 
si mysleli, že duševně nemocní lidé jsou 
zavření někde v kleci v léčebně. Jednou si 

nás do školy pozvali proto, že u nich dochá-
zelo k šikanování studentky, která se léčí se 
schizofrenií,“ říká Jitka Styblíková. 

ze života vidy
„Jak se VIDĚ daří přežívat? Je to rok od roku 
horší,“ stýská si Jitka Styblíková, „v Čes-
ké republice existuje zákon o sociálních 
službách, který sice definuje služby, jež chce 
podporovat, nicméně nezaručuje alespoň mi-
nimální peníze na jejich přežití. Pouze určuje 
pravidla, chce kontrolovat a pokutovat, ale 
nezabezpečí peníze nutné pro chod organiza-
ce. Každý rok dostávají neziskové organizace 
míň a míň peněz. Neexistuje žádná nadace 
pro podporu oblasti duševního zdraví (ales-
poň já o ní nevím). Duševně nemocní nejsou 
vůbec populární pro jakýkoliv typ sponzorin-
gu. Většinou vám ve firmě řeknou, že podpoří 
děti nebo vozíčkáře, protože se jim to lépe 
vyjímá ve výroční zprávě. Shánět peníze pro 
organizace jako je VIDA je velice náročné, ale 
bojujeme.“

kontaktujte nás!
vida, o. s.  
V Horkách 12  
140 00 Praha 4
Tel.:  233 372 668  
Mob.:  775 585 352  
E-mail:  vida@vidacentrum.cz  
Web:  www.vida.partnerprozdravi.cz 
www.vidacentrum.cz

Města, v kterých najdete vida 
centra: Brno, Jesení, Kolín, Pardubi-
ce, Plzeň, Praha, Rakovník, Ústí nad 
Labem. 

vida = šPanělSky žiVot  

vize – informace – důVěra – asistence 

I přes všechny stávající komplika-
ce vidí budoucnost VIDY její ředitelka 
růžově. VIDA plánuje rozšiřovat svá 
VIDA centra do dalších krajů, připravuje 
vzdělávací program pro policii (právě 
policie je povinným účastníkem převozu 
pacienta do psychiatrického zařízení, 
ale její pracovníci nejsou v oboru nijak 
vzděláni) a hodlá spolupracovat na řešení 
problematiky posudkových komisí. „Mi-
moto chystáme projekt rozšíření našeho 
poradenství o další specifickou část, a to 
dluhové poradenství. Jedná se o velmi 
problematickou a zanedbávanou oblast. 
Je to velmi častý problém mnoha organi-
zací i uživatelů. Zadluženost představuje 
velké téma pro celou společnost. V České 
republice nyní tento typ poradenství 
provozují občanské poradny Asociace ob-
čanského poradenství. My jsme se s nimi 
domluvili na spolupráci a chceme v tom 
pokračovat,“ upřesňuje plány VIDY Jitka 
Styblíková. 

„V současné době se také snažíme 
upozornit MPSV, aby v zákoně pamatovalo 
na to, že poradenství mohou poskytovat 
lidé s vlastní zkušeností a nemusí přitom 
nutně splňovat kvalifikaci sociálního 
pracovníka. Zatím však může poskyto-
vat poradenskou službu pouze člověk 
s touto kvalifikací, to znamená, že musí 
mít vystudovanou vysokou nebo vyšší 
odbornou školu sociální. A pokud ne, musí 
si ji dodělat. Toto pravidlo tři čtvrtě našich 
pracovníků nesplňuje; dostudovat vysokou 
školu je pro ně na hranici reálnosti. Naši 
poradci však prochází poměrně složitým 
vzdělávacím systémem akreditovaným na 
MPSV, který jsme vytvořili ve spolupráci 
s NVF a jinými asociacemi (AOP, AMRP, 
APZP), jež rovněž poskytují poradenství. 
V roce 2006 jsme se stali spoluzakladateli 
Asociace sociálního poradenství,“ uzavírá 
Jitka Styblíková. 

Kamila Heinzová

   Prezentace VIDY na veletrhu Forum 2000.
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Kniha amerického neurologa Olivera Sackse Muž, 
který si pletl manželku s kloboukem otevírá čtenáři 
stěží uvěřitelný svět. Většina z nás se v běžném životě 
spoléhá na zdravý selský rozum. Na vlastní tělo, 
které spolehlivě plní všechny naše příkazy a je bezpeč-
nou základnou všeho, co děláme. Po přečtení Sack-
sovy knihy zjistíte, že téměř nic z toho, co jste dosud 
pokládali za své samozřejmé vlastnictví, vám nemusí 
patřit. Možná, že v sobě dokonce objevíte dosud ne-
tušené fantastické schopnosti podobné těm, které se 
projevily u některých hrdinů této knihy. 

O liver Sacks vypráví 24 příběhů o lidech a jejich zvlášt-
ních duševních či neurologických poruchách, s nimiž se 
setkal během své soukromé klinické praxe ve Spojených 
státech. Za vzácnými diagnózami se skrývají překvapivá 

zjištění, čeho je člověk za mimořádných okolností schopen (nebo 
i neschopen). 

Géniové s nízkým iQ
V knize naleznete například příběh mentálně retardovaných dvojčat 
Johna a Michaela. „Bratři jsou od sebe k nerozeznání, mají totožné 
obličeje, pohyby, celkový vzhled i mysl. Totožná jsou i stigmata jejich 
tělesné a duševní poruchy. Jsou trpasličího vzrůstu, mají neúměrně 
velké hlavy a ruce, křivé nohy, pisklavé hlasy a mnoho různých tiků. 
Jsou silně krátkozrací, nosí tlustá skla, a tak se jejich oči zdají být 
příliš velké. Vypadají jako dva absurdní, mrňaví profesoři, kteří 
se tváří tak vážně a zahloubaně, že budí smích,“ píše Sacks ve své 
knize. Od svých sedmi let žijí dvojčata v nemocnici. V době, kdy je 
Oliver Sacks poznal, jim bylo 26 let. Měli velmi nízké IQ, necelých 
šedesát bodů. Nejjednodušší aritmetické úlohy – sčítání a odčítání 
– byly nad jejich síly, násobení a dělení vůbec nechápali. Navzdory 
tomu měli téměř zázračné schopnosti, které se týkaly čísel. Dokázali 
například bleskově určit, který den v týdnu připadá na libovolné kon-
krétní datum. „Dvojčata vás vyzvou, abyste jim řekli jakékoli datum 
40 000 let nazpět a 40 000 let dopředu. Udáte datum, a oni téměř 
okamžitě vědí, který den v týdnu to byl nebo bude (...). Při ‚výpočtu‘ 
můžeme sledovat, jak se jejich oči pohybují a potom ustrnou, jako 
kdyby ohledávaly nějakou vnitřní krajinu, sledovaly jakýsi duchovní 
kalendář,“ popisuje situaci Oliver Sacks. Dvojčata mají navíc do-
konalou dokumentární paměť. Dokážou bez potíží zopakovat řadu 
třísetmístných čísel a také podat podrobnou informaci o každém dni 
svého života počínaje čtvrtými narozeninami. „Když se jich zeptáte, 
jak si toho mohou tolik pamatovat – třísetmístná čísla a miliardy zá-
žitků za čtyři desetiletí života, odpoví bez rozmýšlení: ‚Vidíme to.‘ “

Podobně okamžitě „viděli“, když ze stolu spadla krabička sirek 
a rozsypala se, že na zemi leží 111 sirek. Doktor Sacks rozsypané sir-
ky spočítal a zjistil, že je jich opravdu 111. „Jak jste je mohli spočítat 
tak rychle?“ žasl lékař. Dvojčata opět odpověděla: „Nic jsme nepočí-
tali. Viděli jsme to, viděli jsme 111.“ Při téhle příhodě se Oliver Sacks 
dostal na stopu ještě jedné zvláštní schopnosti dvojčat. Povšiml si, že 
kromě čísla 111 bratři třikrát vyslovili číslo 37. Vyptával se dvojčat 
proto znovu: „Proč jste třikrát opakovali číslo 37?“ John a Michael 

Muž, který si pletl manželku s kloboukem
odpověděli současně: „37, 37, 37, 111!“ Doktor Sacks si po téhle 
události uvědomil, že dvojčata, rozložila číslo 111 na tři stejné díly – 
na tři prvočísla. 

tajemná hra s prvočísly 
Jak se později ukázalo, i prvočísla John a Michael nějakým způso-
bem prostě „viděli“. Oliver Sacks se o tom náhodou přesvědčil při 
zvláštní příležitosti. „Tentokrát spolu seděli v koutě, tajemně se 
usmívali, jak jsem to u nich ještě nikdy neviděl. Užívali si nějaké 
skryté společné radosti a pohody. Zůstal jsem potichu, abych je 
nevyrušil. Bavili se nějakou neznámou, čistě numerickou hrou: John 
vyslovil šestimístné číslo, Michael číslo opakoval, přikývl a usmál 
se. Vypadal, jako by to číslo vychutnával, převaloval na jazyku,“ 
vzpomíná Oliver Sacks. Pak se role obrátily, další šestimístné číslo 
vyslovil Michael a John si ho vychutnal. Oliver Sack si pár čísel za-
psal, porovnal je s tabulkou prvočísel a skutečně se ukázalo, že jsou 
to prvočísla. Šel jsem za nimi hned ráno a svoji knihu prvočísel jsem 
vzal s sebou. Byli zase ponořeni do svých numerických rozkoší a ten-
tokrát jsem se k nim beze slova posadil. Byli překvapení a zaražení, 
ale když jsem jen tiše seděl, věnovali se dál své hře se šestimístnými 
prvočísly. Po několika minutách jsem řekl číslo i já – bylo to osmi-
místné prvočíslo. Oba se ke mně prudce otočili a koukali na mě, pře-
kvapeni, snad i ohromeni. Mlčeli dlouho (...), pak se hlasitě a šťastně, 
oba najednou, rozesmáli (...). Posunuli se trochu a udělali pro mne 
místo, aby mě jako třetího přijali do své hry tajemných čísel. Potom 
se John, který vždycky přebíral vedení, hluboce soustředil. Trvalo to 
snad pět minut a já jsem sotva dýchal. Pak John vyslovil devítimist-
né prvočíslo a po stejně dlouhé odmlce vyslovil svoje devítimístné 
prvočíslo i Michael. Byla řada na mě a já jsem se nezachoval čestně: 
mrkl jsem nenápadně do své knihy, našel jsem tam desetimístné 
prvočíslo a řekl jsem ho,“ píše Oliver Sacks. John ale trumfnul lékaře 
dvanáctimístným prvočíslem a ten byl v koncích. Jeho kniha končila 
u desetimístných prvočísel. Za hodinu byli bratři u dvacetimístných 
prvočísel – o tom, zda je viděli a říkali správně se však Oliver Sacks 
přesvědčit nemohl. „Neexistuje vůbec žádná jednoduchá metoda 
pro určování prvočísel tak vysokého řádu. A přece to dvojčata, která 
neovládala základní početní úkony, dělala docela běžně,“ konstatuje 
Oliver Sacks. 

Josef Gabriel

oliver sacks:  
Muž, který si Pletl 
Manželku s kloboukeM
přeložila anna Čechová
dybbuk, Praha 2008 
2. vyd., 255 s. 
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První fáze – ataka 
Bylo to v létě 2003 a mně bylo dvacet sedm 
let. Tenkrát jsem se dost silně zamiloval. 
Taky jsem se znovu dostal do konfliktu 
s jedním člověkem z Velvar. Měl jsem pocit, 
že po mně jde, usiluje o můj život, a z toho 
všeho jsem zešílel. Jeden večer jsem si mys-
lel, že jsem Ježíš a mám léčitelské schop-
nosti. Chodil jsem po Velvarech, hledal lidi 
a snažil se je léčit. Ty okamžiky jsem proží-
val velmi intenzivně. Například jsem uvěřil 
v Boha. Druhý den jsem šel za holkou, do 
které jsem se zamiloval, ale nebyla doma. 
Zjistil jsem, že se jmenuje Veronika. Celé to 
tehdy vyvrcholilo incidentem se servírkou 
v jednom baru v Praze, kde mě zadržela po-
licie. Soud mi poté doporučil léčení. Vybral 
jsem si DPS Ondřejov. Během několika 
dnů to celé odeznělo. Za několik měsíců mi 
soud nařídil ochrannou léčbu. V Ondřejově 
jsem byl spokojený, a tak jsem se rozhodl 
léčit se tam.

  
druhá fáze – návrat 
Rok poté, v létě, jsem pracoval ve směnárně 
v Praze a celé jsem to začal znovu promýšlet. 
Znovu jsem hledal důvody, proč se to stalo 
a co mě k tomu vedlo. Znovu jsem začal věřit 
v Boha. Chodil jsem do knihovny a studoval 
život Ježíše. Když pominu všechny zázraky, 
kterými je celý Ježíšův život opředen, jako je 
jeho narození nebo zázračné uzdravování, 
tak mě nejvíc na celém příběhu zarazilo 
ukřižování. Nemohl jsem uvěřit, že by Ježíš 
mohl být ukřižován, zemřít a do tří dnů být 
vzkříšen. Došel jsem k závěru, že Ježíš jako 
Mesiáš nikdy nežil a že se jedná o pouhý 
metaforický příběh. 

Mě samotného také dávali na kříž. 
Jednalo se jen o symbolické ukřižování, 
které probíhá tak, že sedí dvě dvojice 
křížem a vedou křížový dialog. Tímto 
způsobem dochází k psychickému muče-
ní. O tenhle typ ukřižování se podle mě 
v bibli jedná.

Připadalo mi, že na tom, co se stalo 
před rokem, něco je. Možná, že mám 
léčitelské schopnosti. Možná, že jsem ten, 

Možná, že jsem Mesiáš

o kterém se mluví v bibli. Začal jsem se 
proto prohlašovat za Mesiáše, vyvolenou 
bytost. Po práci jsem ve svém volném čase 
začal chodit do knihovny a pokračoval 
jsem ve studiu. Snažil jsem se psát. V DPS 
Ondřejov dál probíhala moje ochranná 
léčba a já se rozhodl, že budu navště-
vovat skupinovou terapii. Toto období 
mi hodně dalo, protože jsem na skupině 
mohl konfrontovat sám sebe jako Mesiáše 

s názory ostatních lidí. Také jsem se začal 
věnovat volnočasovým aktivitám. Chodil 
jsem do dramatického kroužku LSD, kde 
jsem mohl rozvíjet své herectví. Jednalo 
se hlavně o improvizaci, která byla pro 
můj život velkým přínosem. Divadlo bylo 
postaveno na volných scénách, které se 
sehrávaly na daná témata. Připadly mi 
většinou role doktorů nebo léčitelů. Se 
souborem jsme vystupovali na různých 
akcích a získávali tak cenné zkušenosti. 
Byli jsme například v Bohnicích na Mezi 
ploty nebo na Petříně na happeningu Když 
to jde s tebou do kopce.

Po několika měsících jsem začal navště-
vovat ještě jednu skupinu, kterou vedl tera-
peut Martin Skála. Snažil jsem se pomáhat 
ostatním a zároveň zkoušel své léčitelské 
schopnosti. Toto období trvalo zhruba 
rok a já začal zvažovat práci terapeuta. To 
nakonec nevyšlo a já si musel začít hledat 
jinou práci. Přestal jsem se prohlašovat za 
Mesiáše, s čímž mě opustila i víra v Boha. 
Přestal jsem se účastnit skupinové terapie. 
Už  jsem nenavštěvovat ani dramatický 

kroužek LSD a plně jsem se věnoval hledání 
nového zaměstnání.

třetí fáze – socializace 
Našel jsem si kancelářskou práci v jedné 
malé firmě v Praze, která vyráběla kabely 
a osazovala je konektory. Pracoval jsem jako 
nákupní referent. Objednával jsem zboží pro 
výrobu a zajišťoval jeho příchod na sklad. 
Práce mě moc nebavila, ale byla dobře pla-
cená, a já si tak mohl najít v Praze své vlastní 
bydlení a odstěhovat se z Velvar. Ve svém 
volném čase jsem dál chodil do knihovny, 
studoval a snažil se psát. S přibývající prací 
bylo těžké udržet si pracovní návyky. Byl 
jsem často kritizován za to, že jsem pomalý, 
nesoustředěný, roztěkaný. Nicméně práci 
jsem si udržel a můj psychický stav byl 
označen za stabilizovaný. Soud mi tak mohl 
zrušit ochrannou léčbu. Do DPS Ondřejov 
jsem dál docházel na konzultace jednou za 
dva měsíce.

V práci jsem byl asi rok, když se ve firmě 
rozhodli, že už mi neprodlouží smlouvu, 
a tak jsem si musel hledat nové zaměstnání. 
Další práci jsem našel celkem snadno v jed-
né pražské firmě, která vyráběla garážová 
vrata. Pracoval jsem jako logistik. Objedná-
val jsem zboží pro výrobu vrat a zajišťoval 
jeho příchod na sklad. Na práci mě bavila 
komunikace se zahraničními dodavateli. 
Zaměstnání to bylo náročné, hodně stresu 
a práce přesčas. Ve svém volném čase jsem 
dál navštěvoval knihovnu, studoval a psal.

Čtvrtá fáze – relaps 
Po osmi měsících v práci jsem se znovu 
zamiloval, tentokrát do knihovnice. Bylo 
to podobné jako před léty. Zase jsem začal 
silně věřit v Boha. Znovu jsem se prohlašo-
val za Mesiáše a Ježíše jsem považoval za 
vymyšlenou postavu. Přestal jsem chodit do 
práce. Intenzivněji jsem docházel do DPS 
Ondřejov. Znovu jsem navštěvoval skupinu, 
kterou vedl terapeut Martin Skála. Opět 
jsem začal chodit do dramatického kroužku 
LSD. 

Svůj příběh jsem vyjádřil i literárně. 
Soustředil jsem se v něm na okamžiky ukři-
žování, vyvolení dvanácti, zrady a vzkříšení, 
a to ve svém životě. Rád bych změnil profesi, 
využil své zkušenosti s léčbou, doplnil je 
teoretickými znalostmi a začal se věnovat 
léčbě duševně nemocných.

Daniel

Jmenuji se Daniel Černík a jsem klientem Denního psychiatrického 
sanatoria Ondřejov. Připravil jsem si příběh s názvem Ježíš jako duševní 
onemocnění a způsoby léčby. Budu vám v něm vyprávět o své duševní 
nemoci a její léčbě. Celý příběh jsem rozdělil do čtyř fází.

jEdEn VEČEr jSEM Si 
MySlEl, žE jSEM jEžíš 
a MáM léČitElSké 
SCHoPnoSti. CHodil 
jSEM Po VElVarECH, 
HlEdal lidi a Snažil  
SE jE léČit. 
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Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, 
jednoho po jeho pravici a druhého po levici. (Lukáš 23:33) 

ednou jsem přišel na nádraží a tam čekal Hans, kamarád 
z Velvar. Ve vlaku se Hans posadil do rohu. Naproti němu se 
vecpala jedna lesbička. Mně nezbývalo než se posadit vedle 
lesbičky a naproti mě si sedla jedna holka. Soukupka, ta 
pěkná holka, a její kámoška se posadily za nás.

Vlak se rozjel a lesbička začala mluvit na holku. Bylo to křížem, 
přese mě. Mluvila o Aničce a o tom, jak moc jsem jí ublížil, mluvila 
o Veronice a o tom, co všechno jsem s ní měl. Snažil jsem se to odra-
zit tím, že jsem mluvil na Hanse, ale nešlo to. Takhle proběhla celá 
cesta a já měl zpátky všechny ty nepříjemné vzpomínky.

Anička byla starší dcera Michala Rybáka, velvarského anarchis-
ty. Byly tomu tři roky, co jsem ho navštěvoval a vnímal ho jako otce. 
On ale po roce, v den, který nazývám zásnuby, toto zamítl a nabídl 
mi ruku právě Aničky. To jsem zase zamítl já.

Do Veroniky jsem se zamiloval rok poté. Týden na to se mi vrátily 
zásnuby a já měl pocit, že Michal Rybák za to, jak zásnuby dopadly, 
po mně jde, a z toho ze všeho jsem zešílel. Jeden večer jsem chodil 
po Velvarech, myslel si, že jsem Ježíš a léčil lidi. Celé to vyvrcholilo 
incidentem v Praze.

Krátce po incidentu má cesta vedla opět k Michalovi Rybáko-
vi. On mě pak u něj doma dal na kříž. Posadil mě ke stolu naproti 
Aničce a s mladší dcerou se posadili po stranách. Nutil mě přijmout 
ruku Aničky, s mladší dcerou přese mě vedl křížový dialog a tímto 

způsobem mě ukřižoval. Druhý den mi z toho bylo psychicky špatně 
a já se rozhodl toto znovu zamítnout.

Veroniku jsem asi dva měsíce nato potkal na nádraží v Kralupech 
s přítelem, ke kterému se později i odstěhovala. Na jedné cestě do 
Velvar jí někdo ve vlaku oslovil: „Pavlo.“ Jejím jménem jsem si nebyl 
jistý, říkal jsem jí tedy Pavla. 

Když jsme přijeli do Kralup na nádraží, byl jsem z návratu všech 
těch nepříjemných vzpomínek, který způsobila lesbička křížovým 
monologem, otřesený. Hans se chystal vystoupit, lesbička s holkou 
zůstaly sedět. Zvedl jsem se a otočil. Soukupka, ta pěkná holka, a její 
kámoška stály za mnou, vyděšeně se po mně dívaly a bylo vidět, jak 
jsou z toho taky celé pryč.

Doma jsem z ukřižování, které se tentokrát odehrálo ve vlaku, 
byl rozhozený. Anička, Veronika, cítil jsem v tom prsty Michala 
Rybáka, začal jsem proto myslet na policii. Policie byla ve Velvarech 
na náměstí, v prvním patře nad Spořitelnou. Rozhodl jsem se, že na 
policii zajdu a celé to ohlásím.

Druhý den jsem do práce nejel. V Kralupech jsem vystoupil a šel 
se projít. Bylo to poprvé, co jsem se rozhodl jít na policii, a tak jsem 
váhal. Na hlavní třídě, před Spořitelnou, jsem si sedl na lavičku. 
Zničehonic vyšla z podchodu ta pěkná holka a prošla kolem mne na 
nádraží. Chvíli na to jsem se zvedl a šel taky na vlak.

Na nádraží ve Velvarech jsme oba vystoupili. Šla přede mnou 
a já se dal za ní. V Chržínské ulici jsem se držel v jejím závěsu. Měla 
přiléhavé džíny a její zadek v nich vypadal pěkně. Sledoval jsem, 
jak se jí zadek při chůzi pohupuje. Oba jsme přidali do kroku. Když 
jsme došli před Spořitelnu a já čekal, že půjde přes náměstí, zahnula 
a zmizela uvnitř. Policie, bylo první, co mě napadlo. Šel jsem dál 
a pro sebe jsem se smál. 

Doma jsem z toho byl rozechvělý, takže holky stály za mnou. Ješ-
tě ten den jsem zašel na policii, která byla nad Spořitelnou. Na policii 
byl jeden policista a jedna policistka.

„Chtěl bych ohlásit dávání na kříž, ukřižování,“ oznámil  
jsem jim.

„To jako, že vás někdo přibil na dřevěnej kříž?“ zeptal se  
policista.

„Ne, jenom na kříž u stolu,“ odpověděl jsem.
„A kdo?“
„Pan Rybák.“
Policistu zajímalo, jak k tomu došlo, a tak jsem to vysvětlil.
„A přitom na mě vyvíjel nátlaky.“
„K čemu vás nutil?“
„Přijmout ruku jeho dcery.“
„A jak?“ zeptala se policistka.
„Říkal, že musim.“
„Chcete podat trestní oznámení?“ zeptal se policista.
„Zatím ne,“ odpověděl jsem, „znovu cítím náznaky, pokud by to 

neustalo, tak trestní oznámení podám.“
„Nebylo by lepší s panem Rybákem se sejít někde v hospodě 

a probrat to u piva?“
„To v současné situaci není možné.“
Policista pokýval hlavou, já poděkoval a odešel.

Úryvek z povídky Vzpomínky na Pavlu od Daniela Černíka.  
Další autorova díla naleznete na www.pismak.cz

Vzpomínky na Pavlu

J

   Ilustrace: Jana Koubová
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K dysi dávno si dal král okřídlených tvorů Changard zavolat 
vlaštovku a čmeláka a zeptal se jich, který z tvorů má 
nejchutnější maso. „Rozleťte se po světě a zjistěte, který 
z tvorů to je,“ přikázal jim. Vlaštovka a čmelák vyslechli 

jeho přání a rozletěli se svou cestou. Toho dne bylo nebe průzračné 
a slunce tak jasné a počasí teplé, že vlaštovka z radosti a okouzlení 
zapomněla na úkol vládce a létala širým nebem a vesele a bezstarost-
ně štěbetala. Čmelák měl oproti ní mysl plnou černých myšlenek. 
Zvířata bodal a sál jejich krev. Tak se věci měly, když se v podvečer 
potkali cestou ke králi Changardovi. Vlaštovka se cestou čmeláka 
zeptala: „Maso kterého zvířete je nejchutnější?“ A čmelák odpově-
děl, že lidské. Král proto od této chvíle bude jíst maso lidí. Vlaštovka 
se zamušila. „Ubozí lidé, jak je jenom ochránit,“ přemítala. 

„Čím saješ lidskou krev?“ zeptala se. 
„Na tom nic není. Bodnu a jazykem ochutnávám.“ 
„A jak vypadá ten tvůj jazyk?“ 
„Takhle,“ řekl čmelák a vystrčil ho. 
Vlaštovka ho uviděla a usekla. Od té doby může čmelák jenom 

bzučet.
Když doletěli ke králi, čmelák létal sem a tam a mocně bzučel 

a slovo říct nedokázal. „Co to bzučíš? Já ti vůbec nerozumím,“ řekl 
chán a obrátil se na vlaštovku. „Ty mi to řekni, vlaštovko, které maso 
je nejlepší?“ „Nejlepší maso je hadí,“ řekla vlaštovka. Král sova 
vlaštovky vyslyšel a od té doby začal pojídat hady. Z těch dob dodnes 
žije pouze jediný potomek krále, pták Luňák, a i on po vzoru krále 
pojídá hady.  

Z mongolštiny přeložila Silvie Vurcfeldová.  
Překlad vznikl jako součást autorčiny diplomové  

práce v Ústavu dálného východu na FF UK.

Vlaštovka a čmelák (mongolská pohádka)

silvie vurcfeldová studovala výtvarné umění, medicínu, 
psychologii a mongolistiku. V rámci svého studia absolvovala 
stáž v Mongolsku, která významně ovlivnila její život. Během 
tohoto pobytu se poprvé objevily Silviiny psychické potíže, 
avšak zároveň se naplno projevil její výtvarný talent. V sou-
časnosti se živí výukou angličtiny, věnuje se malbě a kresbě; 
malování je pro ni psychický proces podobný snění. 

V šem lidem na celém světě je společné několik málo nebo 
mnoho věcí. Z nich jedna je nenaplnitelnost realitou. 
Člověk, aby mohl přesahovat do rozeznívajících sfér, 
potřebuje proplétat skutečné a vysněné ve fantasii, která 

míchá barvy lidské duše. Fantasie obor reality rozšiřuje a ukazuje 
nám jinak nenavštívitelná místa. Právě toto slovo je podle mě mos-
tem mezi vyprávěním různých národů, jedinců, dob i druhů. Příběhů 
lidových i autorských. Pohádka svá pravidla nemá dána společností 
nebo konvencí, ale odpovídá potřebě člověka spojit prožitek a před-
stavy. Potřebu sdělit, co vidím ve světle denním i ve spánku. V realitě 
i v hloubi duše.

Pohádka se podle mých představ vyjadřuje obrazným až symbo-
lickým jazykem, který je zároveň plný významu, ale i otevírá dveře 
do duše a přivádí vodu do mlýnského kola mysli, poskytuje potravu 
nebo energii, což nám přináší užitek, a očišťuje. A ať už smývá obilí 
nebo omílá kamínky v potoce do kulata, přináší nám naplnění. Zvo-
lená slova rozehrají pohádku na místech s bohatým podhoubím – 
symbolickým smyslem, zároveň ale také s vysokými mraky – obrazy 
vyvolanými individuálními asociacemi.

Pohádka, jak ji vidím, rozumím, a co pro mě znamená

Mému vnímání a myšlení předkládá obrazy, které se otáčejí list 
po listu právě jako paprsky mlýnského kola. A ač postupují dopředu, 
vracejí se zpět s novou vodou na nové i staré místo zároveň. Do místa 
setkání vědomí s nevědomím. Člověk tedy stojí jakoby v kruhu, ale 
stále se ocitá na novém místě, neboť kolem se otáčí pohádkové nebe.

Věřím, že při pohádce více než na jiných místech a v jiných časech 
je důležité, kdo jsme a s čím přicházíme. Protože tak, jak je skryté 
kdo, kdy a proč pohádky vyřkl nebo napsal, je skryté i to v nás, co si 
v pohádce přečteme a co nám pohádka přinese. Skoro jakoby sbírat 
pohádku očima ze stolu bylo vyprávět pohádku květinám a zvířatům, 
které neseme v nitru. Číst pohádky a umění pohádky číst přináší 
dovednost pohádky prožívat a potřebu pohádky tvořit, zobrazovat, vy-
právět. Napadá mě přirovnání k zrání plodu, který má nakonec vlastní 
tvar, barvu, vůni, jméno, chuť. Tak nějak vidím svou cestu mongolskou 
krajinou. Jazyk, který přede mne rozprostřela, mi přiblížil kraje ať 
už na mapě nebo v duši, ale i na papíře. Chtěla bych tedy nakonec na 
chvíli otevřít oči v sobě, porozhlédnout se a popsat, co vidím.

Silvie Vurcfeldová  
Úryvek z autorčiny diplomové práce „Překlad pohádky“ 
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T ímto krokem se psychiatrie od-
poutala od převažujícího zbytku 
somatické medicíny. Ocitla se 
tak na okraji pozornosti mezi 

ostatními medicínskými disciplínami. A já, 
absolvent FVL UK s atestací 2. stupně 
z psychiatrie, nejsem svými „somatickými“ 
kolegy považován za lékaře. U pacientů se 
schizofrenní psychózou je tento rozštěp 
soma a psyché zvlášť patrný. Tito pacien-
ti mají dvojnásobně vyšší úmrtnost než 
normální populace. Jejich život je kratší 
o patnáct let ve srovnání s běžným oby-
vatelstvem. Na tomto faktu se ze čtyřiceti 
procent podílejí sebevraždy a nehody, na 
zbylých šedesáti procentech somatické 
choroby! 

Faktory výše zmíněného stavu, ne-
jsou dosud přesně identifikované, avšak 
evidentně se na tom podílí jak nižší přístup 
a nižší kvalita léčebné péče pacientů, tak 

Tělo a duše schizofrenních pacientů

snížená kvalita života a omezené lidské 
právo na adekvátní zdravotní péči. Dále 
můžeme spekulovat o tom, že schizofrenní 
onemocnění samo o sobě je koncentrováno 
především v hlavách našich pacientů (bludy 
a halucinace), a proto nemocní se schizofre-
nií jakoby nevnímají vůbec své tělo (osobní 
hygiena včetně zubní, opomíjení varovných 
tělesných příznaků a nevyhledání pomoci 
u praktických lékařů). Naneštěstí tomuto 
jednostrannému přístupu k našim pacien-
tům podléháme i my psychiatři. Hlavním 
cílem naší terapie je zmírnění či odstranění 
psychotických příznaků, které lokalizuje-
me do různých částí jejich mozku, a jejich 
tělesným problémům věnujeme minimální 
pozornost.

A přitom bychom měli vědět, že pacienti 
se schizofrenní psychózou mají vyšší výskyt 
níže uvedených (viz žlutá tabulka) one-
mocnění v porovnání s normální populací. 

Časté neMoci u lidí  
se scHizofrenií 

•  kardiovaskulární problémy

•  obezita

•  diabetes

•  metabolický syndrom

•  dyslipidémie

•  tuberkulóza

•  HIV pozitivita

•  hepatitis B, C

•  osteoporóza

•  zubní a čelistní problémy

•  zhoršené plicní funkce

•  mimovolné svalové pohyby  
 tzv. diskinézy

•  snížený práh bolesti

•  porodní komplikace

•  poruchy funkce štítné žlázy

•  u žen – galaktorea a amenorea

•  sexuální dysfunkce 

Ještě před 150 lety u nás existoval medicínský obor neuropsychiatrie. 
Jeho hlavní náplní bylo nalézt neurologické příčiny závažných psychi-
atrických onemocnění, především schizofrenie. Posléze zřejmě vlivem 
nenaplněného očekávání se tento funkční spojovací most mezi somatic-
kou a psychickou medicínou rozpojil a vznikly dva svébytné medicínské 
obory - neurologie a psychiatrie. 

Toto zjištění působí dost smutně. Jedinou 
útěchou je fakt, že tito pacienti jsou ve 
srovnání s normální populací daleko více 
ochráněni před rakovinným onemocněním 
plic, děložního čípku, prostaty a kůže. Co 
tedy může udělat psychiatr ke zlepšení 
stávajícího stavu? 

1. Pravidelně monitorovat somatický  
stav pacientů

2. Zajistit somatickou léčbu, případně  
spolupracovat s příslušnými odborníky 

3. Vyškolit samotné pacienty 
  
Bod tři je obsahem edukativního programu 
farmaceutického firmy Eli Lilly, která for-
mou kurzů o deseti setkáních učí schizo-
frenní pacienty zdravému způsobu života 
a tím napomáhá prevenci jejich možných 
tělesných potíží.

MUDr. Martin Jarolímek 

   Co je důležitější? Psychické, nebo fyzické zdraví?
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Časopis pro všechny, kterým  
duševní strasti nejsou lhostejné

Psychoseznamka

PREVENTIVNĚ EDUKAČNÍ 
PROGRAM PROTI RELAPSU 
PSYCHÓZY 

PREDUKA

Program pro dobré zdraví přináší informace 
o zdravé stravě a o významu fyzické aktivity pro 
život každého z nás. 

Informace o zdravém životním stylu získáte na setkáních 
v malé skupince lidí, kteří by stejně jako Vy rádi udělali 
něco pro své celkové zdraví. 

Program je vhodný pro všechny lidi trpící schizofrenií 
nebo jinou psychózou.

Setkání malé skupinky lidí (do 12 osob) 
vede školená instruktorka. 

Program se koná jednou týdně po dobu 8 týdnů.  

V programu se dozvíte jak se zdravě stravovat a nepřibývat 
na váze, jak získat dobrou tělesnou kondici a další 
užitečné informace. 

Budete mít možnost zeptat se na cokoli, co Vás o zdraví 
zajímá, a sdílet starosti i radosti s ostatními účastníky.

Účast v programu je bezplatná.

Přihlásit se můžete vyplněním a zasláním přihlášky na 
opačné straně tohoto textu, u Vašeho psychiatra nebo na 
adrese www.ppdz.cz.

Pro více informací prosím navštivte: www.ppdz.cz
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ondra, 35 let, Pardubický kraj 
35 letý muž hledá dívku nebo ženu bez 
závazků ve věku 18 až 45 let. Chybí mi 
společnost při návštěvě kina, procházce. 
Jen vážně. Pardubice a okolí. Zn. Najdeš 
si mě?

Wendy, 40 let, Pardubický kraj 
Hledám přátele, kamarády, kteří mají třeba 
jako já psychické potíže. Jsem sama a samo-
ta je špatný společník. Ráda bych si s někým 
dopisovala, časem třeba i něco víc.

brebick, 35 let, Mladá boleslav
Pokud čteš tento inzerát, věř, že na druhé 
straně čeká na Tvou odpověď človíček, 
který by vedle sebe chtěl mít hodnou a ve-
selou dívku, která má srdce na správném 
místě.  Která ví, že je život hodně zlý, a to 

Vážení čtenáři, 

v několika předešlých číslech našeho 
časopisu jsme uváděli chybný kód banky 
u čísla účtu pro sponzorské předplatné. 
Všem, kterým jsme tímto způsobili kom-
plikace, se velmi omlouváme. Současně 
děkujeme za vaši snahu finančně podpo-
řit vydávání časopisu Esprit. 

Správné číslo účtu je: 1552548001/5500 

 Redakce

své odpovědi na inzeráty nebo žádosti 
o seznámení či dopisování zasílejte na  
e-mail: info@psychoseznamka.cz nebo 
na adresu: ČAPZ, Jelení 9, 118 00 Pra-
ha 1. Heslo „psychoseznamka“. 

Další možnosti seznámení či dopisování 
najdete na internetové Psychoseznamce 
na www.psychoseznamka.cz.   

hlavně pro nás, kteří ještě věří ve sprave-
dlnost... 

ondra, 25 let, Praha město 
Rád se učím novému, mohu poskytnout 
zdravý vztah. Jsem dobrý pro lásku a mírové 
jednání. Mohu omezit kouření tabáku, 
zhubnout a jdu na vysokou školu. Alkohol 
rád vypustím úplně. Schizofrenie mírná, 
ustupuje. Rád budu žít společně.

amaya, 23 let, Praha město
Ahoj všichni, jsem osamělá 23 letá svo-
bodná žena. Trpím psychickými problémy 
– většinou fóbie a deprese. Jsem středně 
vysoká, mám nadváhu, dlouhé tmavé vlasy 
a (upozorňuju předem) nejsem zrovna 
krasavice! Miluju knihy, hudbu, seriály, pří-
rodu, fotografování, pomáhání lidem. Jsem 
romanticky založená, nesmělá a přespříliš 

upřímná. Ráda podnikám bláznivé akce. 
Hledám vážný vztah s hodným mužem, na 
kterého je spolehnutí. Na vzhledu a věku 
nezáleží. 

tomáš, 20 let, Příbram 
Ahoj, hledám ženu na vážný vztah. Jsem 
málomluvný, sportovně založený chlapec, 
co hledá zajímavou, krásnou holku mezi 
14–25 lety, která bydlí buď v Praze anebo 
v Příbrami.

Márty, 44 let, Praha město 
Ahoj, na psychiatrii jsem si šel zvednout 
sebevědomí, nemám za sebou lehký život, 
během kontaktu s ní jsem dostudoval VŠ. 
V životě mi jde o to nalézt společné téma ke 
komunikaci mezi humanitně a přírodovědně 
zaměřenými lidmi,trochu zhubnout, což 
je pro jednoho fakt zápřah. Proto hledám 
nějakou dámu, ženu, slečnu, se kterou si 
chci dopisovat, později možná i víc. Žiji sám 
a jsem finančně zabezpečený. Zdraví Tě 
a zdraví přeje Márty

seznámení  
pro každého
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PREVENTIVNĚ EDUKAČNÍ 
PROGRAM PROTI RELAPSU 
PSYCHÓZY 

PREDUKA

Program pro dobré zdraví přináší informace 
o zdravé stravě a o významu fyzické aktivity pro 
život každého z nás. 

Informace o zdravém životním stylu získáte na setkáních 
v malé skupince lidí, kteří by stejně jako Vy rádi udělali 
něco pro své celkové zdraví. 

Program je vhodný pro všechny lidi trpící schizofrenií 
nebo jinou psychózou.

Setkání malé skupinky lidí (do 12 osob) 
vede školená instruktorka. 

Program se koná jednou týdně po dobu 8 týdnů.  

V programu se dozvíte jak se zdravě stravovat a nepřibývat 
na váze, jak získat dobrou tělesnou kondici a další 
užitečné informace. 

Budete mít možnost zeptat se na cokoli, co Vás o zdraví 
zajímá, a sdílet starosti i radosti s ostatními účastníky.

Účast v programu je bezplatná.

Přihlásit se můžete vyplněním a zasláním přihlášky na 
opačné straně tohoto textu, u Vašeho psychiatra nebo na 
adrese www.ppdz.cz.

Pro více informací prosím navštivte: www.ppdz.cz
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V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého
ošetřujícího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je
nejblíže Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje
a sdělí Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !

Přihláška

Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327

Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Hradec 
Králové 
otevřené oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 832 224

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 312 229

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
tel.: 774 403 431

Ostrava
Lucie Wojtasová
tel.: +420 602 538 489

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídenská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 780

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B
Olomoucká 88, 746 01 Opava
tel.: 553 695 401, 398

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07, Karviná
tel.: 731 575 478

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622

Hodonín
Psychiatrická ambulance
MUDr. Pavlína Doležalová
Muchova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 080

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 776 658 127

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54, 
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710, -20

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241

Pardubice   
Psychiatrické oddělení 
nemocnice Pardubice  
Denní stacionář  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
tel.: 466 011 111   
 
Plzeň   
Regionální institut duševního zdraví 
Zábělská 43, 312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314  

Praha  
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Ke 
Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 305

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198

Fokus Praha, 
Komunitní centrum Břevnov
MUDr. Zuzana Foitová
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 220 516 497

Eset, Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika, s.r.o.
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880

Most
Nemocnice Most, 
příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 2163

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
tel.: +420 381 608 404

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
přísp. org., Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 

Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:
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Seznam center PPDZ v ČR:
Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
Psychiatrická ambulance
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094
Instruktor: Ivana Jaborníková
ppdz-brno@seznam.cz

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710/20
Instruktor: Jana Kalinová, A. Bauernöplová
ppdz-cb@seznam.cz

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327, 731 081 522, 732 233 477
Instruktor: Iveta Trčková, Eliška Chovancová
ppdz-fm@seznam.cz

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel: +420 776 658 127
Instruktor: Zdeňka Stránská, Marcela Ficbauerová
ppdz-hb@seznam.cz

Hradec Králové
Psychiatrické oddělení FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: +420 49 583 3183 / 2536, 737 468 421
Instruktor: Mgr. Jitka Čermáková

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54
586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241
Instruktor: Bohdana Kružíková, Zdenka Kaurová
ppdz-jihlava@seznam.cz

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07
733 01 Karviná
tel: +420 731 575 478
Instruktor: Andrea Šilhánková, Romana Rychlíková
ppdz-karvina@seznam.cz

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662
460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 163 440
Instruktor: R. Bergmanová, Lenka Schneiderová
ppdz-liberec@seznam.cz

Most
Nemocnice Most, příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
tel.: +420 478 032 137, 476 701 655
Instruktor: Lenka Tichá, Jitka Štichová
ppdz-most@seznam.cz

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51
772 00 Olomouc
tel.: +420 774 403 431
Instruktor: Mgr. Petra Sobková
pscentrum@centrum.cz

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B, Olomoucká 88
746 01 Opava
tel: +420 553 695 401, 398
Instruktor: Mgr. Libor Kundrata, Jana Kožiálová
ppdz-opava@seznam.cz

Ostrava
MUDr. Beránková Alexandra
Dům duševního zdraví
Skautská 1081, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: +420 596 912 009, 737 508 106
Instruktor: Marcela Hlinovská 
ppdz-ostravaporuba@seznam.cz
ppdz-ostrava@seznam.cz

Pardubice
Psychiatrické oddělení nemocnice Pardubice
Denní stacionář
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: +420 466 016 606
Instruktor: Bayerová Iveta
ppdz-pardubice@seznam.cz

Plzeň
Regionální institut duševního zdraví
Zábělská 43
312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314
Instruktor: Libuše Lovásová, Eva Pidojmová
ppdz-plzen@seznam.cz

Praha
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN
Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339
Instruktor: Zuzana Fišarová, Mgr. Milan 
Demjanenko, Blanka Hrubá, Marcela Kaňková
ppdz@seznam.cz

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 322/305
Instruktor: Vlasta Martinková, Martina 
Ungrmanová, Lenka Pavelková, Hana Mudrová
panochova@pcp.lf3.cuni.cz

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198, 533
Instruktor: Gabriela Přepechalová, Mgr. L. Šefrnová
ppdz-ondrejov@seznam.cz

Fokus Praha, Komunitní centrum Břevnov
Mgr. Petr Hrdlička
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 233 354 547, 777 800 387
Instruktor: Alena Halamová, Jana Mečiarová, Jana 
Vránová
ppdz-fokus@seznam.cz

Eset, Psychoterapeutická a psychosomatická 
klinika, s. r. o., MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880, 879
Instruktor: Blanka Dvořáková, Eva Neudörflová 

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel: +420 581 209 622
Instruktor: Jana Kalusová, Hana Košutová
kosutova@mens.cz

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Psychiatrická ambulance
Podbrdská 269
281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429
Instruktor: Eva Rozmajzlová, Šárka Nesvadbová
ppdz-pribram@seznam.cz

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
tel.: +420 381 606 713
Instruktor: Hana Hortová, Dana Indrová

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L., přísp. org.
Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141/144
Instruktor: Dagmar Štrougalová, Ivana Klímová

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídeňská 8
669 02 Znojmo
tel: +420 515 215 780
Instruktor: Marie Konečná, Mgr. Petra Balíková

V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého
ošetřujícího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je
nejblíže Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje
a sdělí Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !

Přihláška

Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327

Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Hradec 
Králové 
otevřené oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 832 224

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 312 229

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
tel.: 774 403 431

Ostrava
Lucie Wojtasová
tel.: +420 602 538 489

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídenská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 780

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B
Olomoucká 88, 746 01 Opava
tel.: 553 695 401, 398

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07, Karviná
tel.: 731 575 478

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622

Hodonín
Psychiatrická ambulance
MUDr. Pavlína Doležalová
Muchova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 080

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 776 658 127

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54, 
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710, -20

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241

Pardubice   
Psychiatrické oddělení 
nemocnice Pardubice  
Denní stacionář  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
tel.: 466 011 111   
 
Plzeň   
Regionální institut duševního zdraví 
Zábělská 43, 312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314  

Praha  
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Ke 
Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 305

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198

Fokus Praha, 
Komunitní centrum Břevnov
MUDr. Zuzana Foitová
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 220 516 497

Eset, Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika, s.r.o.
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880

Most
Nemocnice Most, 
příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 2163

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
tel.: +420 381 608 404

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
přísp. org., Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 

Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:
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Seznam center PPDZ v ČR:
Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
Psychiatrická ambulance
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094
Instruktor: Ivana Jaborníková
ppdz-brno@seznam.cz

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710/20
Instruktor: Jana Kalinová, A. Bauernöplová
ppdz-cb@seznam.cz

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327, 731 081 522, 732 233 477
Instruktor: Iveta Trčková, Eliška Chovancová
ppdz-fm@seznam.cz

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel: +420 776 658 127
Instruktor: Zdeňka Stránská, Marcela Ficbauerová
ppdz-hb@seznam.cz

Hradec Králové
Psychiatrické oddělení FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: +420 49 583 3183 / 2536, 737 468 421
Instruktor: Mgr. Jitka Čermáková

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54
586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241
Instruktor: Bohdana Kružíková, Zdenka Kaurová
ppdz-jihlava@seznam.cz

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07
733 01 Karviná
tel: +420 731 575 478
Instruktor: Andrea Šilhánková, Romana Rychlíková
ppdz-karvina@seznam.cz

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662
460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 163 440
Instruktor: R. Bergmanová, Lenka Schneiderová
ppdz-liberec@seznam.cz

Most
Nemocnice Most, příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
tel.: +420 478 032 137, 476 701 655
Instruktor: Lenka Tichá, Jitka Štichová
ppdz-most@seznam.cz

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51
772 00 Olomouc
tel.: +420 774 403 431
Instruktor: Mgr. Petra Sobková
pscentrum@centrum.cz

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B, Olomoucká 88
746 01 Opava
tel: +420 553 695 401, 398
Instruktor: Mgr. Libor Kundrata, Jana Kožiálová
ppdz-opava@seznam.cz

Ostrava
MUDr. Beránková Alexandra
Dům duševního zdraví
Skautská 1081, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: +420 596 912 009, 737 508 106
Instruktor: Marcela Hlinovská 
ppdz-ostravaporuba@seznam.cz
ppdz-ostrava@seznam.cz

Pardubice
Psychiatrické oddělení nemocnice Pardubice
Denní stacionář
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: +420 466 016 606
Instruktor: Bayerová Iveta
ppdz-pardubice@seznam.cz

Plzeň
Regionální institut duševního zdraví
Zábělská 43
312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314
Instruktor: Libuše Lovásová, Eva Pidojmová
ppdz-plzen@seznam.cz

Praha
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN
Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339
Instruktor: Zuzana Fišarová, Mgr. Milan 
Demjanenko, Blanka Hrubá, Marcela Kaňková
ppdz@seznam.cz

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 322/305
Instruktor: Vlasta Martinková, Martina 
Ungrmanová, Lenka Pavelková, Hana Mudrová
panochova@pcp.lf3.cuni.cz

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198, 533
Instruktor: Gabriela Přepechalová, Mgr. L. Šefrnová
ppdz-ondrejov@seznam.cz

Fokus Praha, Komunitní centrum Břevnov
Mgr. Petr Hrdlička
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 233 354 547, 777 800 387
Instruktor: Alena Halamová, Jana Mečiarová, Jana 
Vránová
ppdz-fokus@seznam.cz

Eset, Psychoterapeutická a psychosomatická 
klinika, s. r. o., MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880, 879
Instruktor: Blanka Dvořáková, Eva Neudörflová 

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel: +420 581 209 622
Instruktor: Jana Kalusová, Hana Košutová
kosutova@mens.cz

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Psychiatrická ambulance
Podbrdská 269
281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429
Instruktor: Eva Rozmajzlová, Šárka Nesvadbová
ppdz-pribram@seznam.cz

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
tel.: +420 381 606 713
Instruktor: Hana Hortová, Dana Indrová

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L., přísp. org.
Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141/144
Instruktor: Dagmar Štrougalová, Ivana Klímová

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídeňská 8
669 02 Znojmo
tel: +420 515 215 780
Instruktor: Marie Konečná, Mgr. Petra Balíková

V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého
ošetřujícího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je
nejblíže Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje
a sdělí Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !

Přihláška

Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327

Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Hradec 
Králové 
otevřené oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 832 224

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 312 229

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
tel.: 774 403 431

Ostrava
Lucie Wojtasová
tel.: +420 602 538 489

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídenská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 780

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B
Olomoucká 88, 746 01 Opava
tel.: 553 695 401, 398

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07, Karviná
tel.: 731 575 478

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622

Hodonín
Psychiatrická ambulance
MUDr. Pavlína Doležalová
Muchova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 080

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 776 658 127

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54, 
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710, -20

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241

Pardubice   
Psychiatrické oddělení 
nemocnice Pardubice  
Denní stacionář  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
tel.: 466 011 111   
 
Plzeň   
Regionální institut duševního zdraví 
Zábělská 43, 312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314  

Praha  
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Ke 
Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 305

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198

Fokus Praha, 
Komunitní centrum Břevnov
MUDr. Zuzana Foitová
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 220 516 497

Eset, Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika, s.r.o.
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880

Most
Nemocnice Most, 
příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 2163

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
tel.: +420 381 608 404

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
přísp. org., Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 

Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:
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Seznam center PPDZ v ČR:
Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
Psychiatrická ambulance
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094
Instruktor: Ivana Jaborníková
ppdz-brno@seznam.cz

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710/20
Instruktor: Jana Kalinová, A. Bauernöplová
ppdz-cb@seznam.cz

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327, 731 081 522, 732 233 477
Instruktor: Iveta Trčková, Eliška Chovancová
ppdz-fm@seznam.cz

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel: +420 776 658 127
Instruktor: Zdeňka Stránská, Marcela Ficbauerová
ppdz-hb@seznam.cz

Hradec Králové
Psychiatrické oddělení FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: +420 49 583 3183 / 2536, 737 468 421
Instruktor: Mgr. Jitka Čermáková

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54
586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241
Instruktor: Bohdana Kružíková, Zdenka Kaurová
ppdz-jihlava@seznam.cz

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07
733 01 Karviná
tel: +420 731 575 478
Instruktor: Andrea Šilhánková, Romana Rychlíková
ppdz-karvina@seznam.cz

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662
460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 163 440
Instruktor: R. Bergmanová, Lenka Schneiderová
ppdz-liberec@seznam.cz

Most
Nemocnice Most, příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
tel.: +420 478 032 137, 476 701 655
Instruktor: Lenka Tichá, Jitka Štichová
ppdz-most@seznam.cz

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51
772 00 Olomouc
tel.: +420 774 403 431
Instruktor: Mgr. Petra Sobková
pscentrum@centrum.cz

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B, Olomoucká 88
746 01 Opava
tel: +420 553 695 401, 398
Instruktor: Mgr. Libor Kundrata, Jana Kožiálová
ppdz-opava@seznam.cz

Ostrava
MUDr. Beránková Alexandra
Dům duševního zdraví
Skautská 1081, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: +420 596 912 009, 737 508 106
Instruktor: Marcela Hlinovská 
ppdz-ostravaporuba@seznam.cz
ppdz-ostrava@seznam.cz

Pardubice
Psychiatrické oddělení nemocnice Pardubice
Denní stacionář
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: +420 466 016 606
Instruktor: Bayerová Iveta
ppdz-pardubice@seznam.cz

Plzeň
Regionální institut duševního zdraví
Zábělská 43
312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314
Instruktor: Libuše Lovásová, Eva Pidojmová
ppdz-plzen@seznam.cz

Praha
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN
Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339
Instruktor: Zuzana Fišarová, Mgr. Milan 
Demjanenko, Blanka Hrubá, Marcela Kaňková
ppdz@seznam.cz

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 322/305
Instruktor: Vlasta Martinková, Martina 
Ungrmanová, Lenka Pavelková, Hana Mudrová
panochova@pcp.lf3.cuni.cz

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198, 533
Instruktor: Gabriela Přepechalová, Mgr. L. Šefrnová
ppdz-ondrejov@seznam.cz

Fokus Praha, Komunitní centrum Břevnov
Mgr. Petr Hrdlička
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 233 354 547, 777 800 387
Instruktor: Alena Halamová, Jana Mečiarová, Jana 
Vránová
ppdz-fokus@seznam.cz

Eset, Psychoterapeutická a psychosomatická 
klinika, s. r. o., MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880, 879
Instruktor: Blanka Dvořáková, Eva Neudörflová 

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel: +420 581 209 622
Instruktor: Jana Kalusová, Hana Košutová
kosutova@mens.cz

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Psychiatrická ambulance
Podbrdská 269
281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429
Instruktor: Eva Rozmajzlová, Šárka Nesvadbová
ppdz-pribram@seznam.cz

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
tel.: +420 381 606 713
Instruktor: Hana Hortová, Dana Indrová

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L., přísp. org.
Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141/144
Instruktor: Dagmar Štrougalová, Ivana Klímová

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídeňská 8
669 02 Znojmo
tel: +420 515 215 780
Instruktor: Marie Konečná, Mgr. Petra Balíková

V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého
ošetřujícího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je
nejblíže Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje
a sdělí Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !

Přihláška

Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327

Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Hradec 
Králové 
otevřené oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 832 224

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 312 229

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
tel.: 774 403 431

Ostrava
Lucie Wojtasová
tel.: +420 602 538 489

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídenská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 780

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B
Olomoucká 88, 746 01 Opava
tel.: 553 695 401, 398

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07, Karviná
tel.: 731 575 478

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622

Hodonín
Psychiatrická ambulance
MUDr. Pavlína Doležalová
Muchova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 080

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 776 658 127

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54, 
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710, -20

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241

Pardubice   
Psychiatrické oddělení 
nemocnice Pardubice  
Denní stacionář  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
tel.: 466 011 111   
 
Plzeň   
Regionální institut duševního zdraví 
Zábělská 43, 312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314  

Praha  
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Ke 
Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 305

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198

Fokus Praha, 
Komunitní centrum Břevnov
MUDr. Zuzana Foitová
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 220 516 497

Eset, Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika, s.r.o.
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880

Most
Nemocnice Most, 
příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 2163

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
tel.: +420 381 608 404

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
přísp. org., Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 

Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:

PP
D

Z-
20

09
-3

/C
Z

Seznam center PPDZ v ČR:
Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
Psychiatrická ambulance
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094
Instruktor: Ivana Jaborníková
ppdz-brno@seznam.cz

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710/20
Instruktor: Jana Kalinová, A. Bauernöplová
ppdz-cb@seznam.cz

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327, 731 081 522, 732 233 477
Instruktor: Iveta Trčková, Eliška Chovancová
ppdz-fm@seznam.cz

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel: +420 776 658 127
Instruktor: Zdeňka Stránská, Marcela Ficbauerová
ppdz-hb@seznam.cz

Hradec Králové
Psychiatrické oddělení FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: +420 49 583 3183 / 2536, 737 468 421
Instruktor: Mgr. Jitka Čermáková

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54
586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241
Instruktor: Bohdana Kružíková, Zdenka Kaurová
ppdz-jihlava@seznam.cz

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07
733 01 Karviná
tel: +420 731 575 478
Instruktor: Andrea Šilhánková, Romana Rychlíková
ppdz-karvina@seznam.cz

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662
460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 163 440
Instruktor: R. Bergmanová, Lenka Schneiderová
ppdz-liberec@seznam.cz

Most
Nemocnice Most, příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
tel.: +420 478 032 137, 476 701 655
Instruktor: Lenka Tichá, Jitka Štichová
ppdz-most@seznam.cz

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51
772 00 Olomouc
tel.: +420 774 403 431
Instruktor: Mgr. Petra Sobková
pscentrum@centrum.cz

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B, Olomoucká 88
746 01 Opava
tel: +420 553 695 401, 398
Instruktor: Mgr. Libor Kundrata, Jana Kožiálová
ppdz-opava@seznam.cz

Ostrava
MUDr. Beránková Alexandra
Dům duševního zdraví
Skautská 1081, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: +420 596 912 009, 737 508 106
Instruktor: Marcela Hlinovská 
ppdz-ostravaporuba@seznam.cz
ppdz-ostrava@seznam.cz

Pardubice
Psychiatrické oddělení nemocnice Pardubice
Denní stacionář
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: +420 466 016 606
Instruktor: Bayerová Iveta
ppdz-pardubice@seznam.cz

Plzeň
Regionální institut duševního zdraví
Zábělská 43
312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314
Instruktor: Libuše Lovásová, Eva Pidojmová
ppdz-plzen@seznam.cz

Praha
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN
Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339
Instruktor: Zuzana Fišarová, Mgr. Milan 
Demjanenko, Blanka Hrubá, Marcela Kaňková
ppdz@seznam.cz

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 322/305
Instruktor: Vlasta Martinková, Martina 
Ungrmanová, Lenka Pavelková, Hana Mudrová
panochova@pcp.lf3.cuni.cz

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198, 533
Instruktor: Gabriela Přepechalová, Mgr. L. Šefrnová
ppdz-ondrejov@seznam.cz

Fokus Praha, Komunitní centrum Břevnov
Mgr. Petr Hrdlička
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 233 354 547, 777 800 387
Instruktor: Alena Halamová, Jana Mečiarová, Jana 
Vránová
ppdz-fokus@seznam.cz

Eset, Psychoterapeutická a psychosomatická 
klinika, s. r. o., MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880, 879
Instruktor: Blanka Dvořáková, Eva Neudörflová 

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel: +420 581 209 622
Instruktor: Jana Kalusová, Hana Košutová
kosutova@mens.cz

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Psychiatrická ambulance
Podbrdská 269
281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429
Instruktor: Eva Rozmajzlová, Šárka Nesvadbová
ppdz-pribram@seznam.cz

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
tel.: +420 381 606 713
Instruktor: Hana Hortová, Dana Indrová

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L., přísp. org.
Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141/144
Instruktor: Dagmar Štrougalová, Ivana Klímová

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídeňská 8
669 02 Znojmo
tel: +420 515 215 780
Instruktor: Marie Konečná, Mgr. Petra Balíková

V přihlášce prosím vyplňte kontaktní údaje na sebe a na svého
ošetřujícího psychiatra.  Vyplněnou přihlášku pošlete do centra, které je
nejblíže Vašemu bydlišti. Odborná sestra z centra PPDZ Vás zkontaktuje
a sdělí Vám, kdy a kde začíná nejbližší běh programu PPDZ.
 

Bližší informace o programu najdete na webové adrese:   www.ppdz.cz

Přijďte pak nezávazně na 1. hodinu programu a udělejte 
něco pro své zdraví !

Přihláška

Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
ambulance
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327

Hradec Králové
Psychiatrická klinika FN Hradec 
Králové 
otevřené oddělení
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: +420 495 832 224

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662, 460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 312 229

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
tel.: 774 403 431

Ostrava
Lucie Wojtasová
tel.: +420 602 538 489

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídenská 8, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 215 780

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B
Olomoucká 88, 746 01 Opava
tel.: 553 695 401, 398

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07, Karviná
tel.: 731 575 478

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel.: 581 209 622

Hodonín
Psychiatrická ambulance
MUDr. Pavlína Doležalová
Muchova 2, 695 01 Hodonín
tel.: 518 353 080

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel.: 776 658 127

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a. s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54, 
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710, -20

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54, 586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241

Pardubice   
Psychiatrické oddělení 
nemocnice Pardubice  
Denní stacionář  
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
tel.: 466 011 111   
 
Plzeň   
Regionální institut duševního zdraví 
Zábělská 43, 312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314  

Praha  
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN Ke 
Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 305

Denní psychoterapeutické 
sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198

Fokus Praha, 
Komunitní centrum Břevnov
MUDr. Zuzana Foitová
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 220 516 497

Eset, Psychoterapeutická 
a psychosomatická klinika, s.r.o.
MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880

Most
Nemocnice Most, 
příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel.: +420 476 172 2163

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
tel.: +420 381 608 404

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L.,
přísp. org., Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141 

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Psychiatrická ambulance
- MUDr. Jan Titlbach
Podbrdská 269, 281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429

Seznam center PPDZ v ČR: 

Jméno:

Adresa:

Telefon: E-mail:

Podpis:

Jméno ošetřujícího psychiatra:

Adresa ambulance ošetřujícího psychiatra:

Poznámky:

Telefon:

Datum:
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Seznam center PPDZ v ČR:
Brno
Psychiatrická klinika FN  LF MU
Psychiatrická ambulance
Jihlavská 20
625 00 Brno
tel.: +420 547 192 094
Instruktor: Ivana Jaborníková
ppdz-brno@seznam.cz

České Budějovice
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Psychiatrické oddělení
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
tel.: +420 387 878 710/20
Instruktor: Jana Kalinová, A. Bauernöplová
ppdz-cb@seznam.cz

Frýdek-Místek
MUDr. Weimerová Monika
Psychiatrická ambulance
Stará cesta 83
738 02 Frýdek-Místek  
tel.: +420 558 646 327, 731 081 522, 732 233 477
Instruktor: Iveta Trčková, Eliška Chovancová
ppdz-fm@seznam.cz

Havlíčkův Brod
Psychiatrická léčebna HB
Oddělení 6
Rozkošská 2320
580 23 Havlíčkův Brod
tel: +420 776 658 127
Instruktor: Zdeňka Stránská, Marcela Ficbauerová
ppdz-hb@seznam.cz

Hradec Králové
Psychiatrické oddělení FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: +420 49 583 3183 / 2536, 737 468 421
Instruktor: Mgr. Jitka Čermáková

Jihlava
Psychiatrická léčebna
oddělení 1A
Brněnská 54
586 24 Jihlava
tel.: +420 567 552 241
Instruktor: Bohdana Kružíková, Zdenka Kaurová
ppdz-jihlava@seznam.cz

Karviná
Psychiatrická ambulance 
MUDr. Alexandra Sedlářová
Žižkova 2803/07
733 01 Karviná
tel: +420 731 575 478
Instruktor: Andrea Šilhánková, Romana Rychlíková
ppdz-karvina@seznam.cz

Liberec
Fokus Liberec
Občanské sdružení
Nezvalova 662
460 15 Liberec 15
tel.: +420 485 163 440
Instruktor: R. Bergmanová, Lenka Schneiderová
ppdz-liberec@seznam.cz

Most
Nemocnice Most, příspěvková organizace
Psychiatrické oddělení
J. E. Purkyně 270
434 64 Most
tel.: +420 478 032 137, 476 701 655
Instruktor: Lenka Tichá, Jitka Štichová
ppdz-most@seznam.cz

Olomouc
Psychosociální centrum
Dolní náměstí 51
772 00 Olomouc
tel.: +420 774 403 431
Instruktor: Mgr. Petra Sobková
pscentrum@centrum.cz

Opava
Psychiatrická léčebna Opava
Oddělení 17B, Olomoucká 88
746 01 Opava
tel: +420 553 695 401, 398
Instruktor: Mgr. Libor Kundrata, Jana Kožiálová
ppdz-opava@seznam.cz

Ostrava
MUDr. Beránková Alexandra
Dům duševního zdraví
Skautská 1081, 708 00 Ostrava – Poruba
tel.: +420 596 912 009, 737 508 106
Instruktor: Marcela Hlinovská 
ppdz-ostravaporuba@seznam.cz
ppdz-ostrava@seznam.cz

Pardubice
Psychiatrické oddělení nemocnice Pardubice
Denní stacionář
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel: +420 466 016 606
Instruktor: Bayerová Iveta
ppdz-pardubice@seznam.cz

Plzeň
Regionální institut duševního zdraví
Zábělská 43
312 19 Plzeň
tel.: +420 377 462 314
Instruktor: Libuše Lovásová, Eva Pidojmová
ppdz-plzen@seznam.cz

Praha
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN
Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2
tel.: +420 224 965 339
Instruktor: Zuzana Fišarová, Mgr. Milan 
Demjanenko, Blanka Hrubá, Marcela Kaňková
ppdz@seznam.cz

Psychiatrické centrum Praha
Ústavní 91, 181 03 Praha 8
tel.: +420 266 003 322/305
Instruktor: Vlasta Martinková, Martina 
Ungrmanová, Lenka Pavelková, Hana Mudrová
panochova@pcp.lf3.cuni.cz

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 444 198, 533
Instruktor: Gabriela Přepechalová, Mgr. L. Šefrnová
ppdz-ondrejov@seznam.cz

Fokus Praha, Komunitní centrum Břevnov
Mgr. Petr Hrdlička
Meziškolská 2, 169 00 Praha 6
tel.: +420 233 354 547, 777 800 387
Instruktor: Alena Halamová, Jana Mečiarová, Jana 
Vránová
ppdz-fokus@seznam.cz

Eset, Psychoterapeutická a psychosomatická 
klinika, s. r. o., MUDr. Ondřej Pěč
Vejvanovského 1610, 149 00 Praha 4
tel.: +420 272 940 880, 879
Instruktor: Blanka Dvořáková, Eva Neudörflová 

Přerov
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 02 Přerov
tel: +420 581 209 622
Instruktor: Jana Kalusová, Hana Košutová
kosutova@mens.cz

Příbram
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Psychiatrická ambulance
Podbrdská 269
281 95 Příbram
tel.: +420 318 654 429
Instruktor: Eva Rozmajzlová, Šárka Nesvadbová
ppdz-pribram@seznam.cz

Tábor
Okresní nemocnice Tábor
Psychiatrické oddělení
Třída kpt. Jaroše 2000
390 03 Tábor
tel.: +420 381 606 713
Instruktor: Hana Hortová, Dana Indrová

Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice Ústí n. L., přísp. org.
Psychiatrické oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 113 141/144
Instruktor: Dagmar Štrougalová, Ivana Klímová

Znojmo
Denní stacionář
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Znojmo
Vídeňská 8
669 02 Znojmo
tel: +420 515 215 780
Instruktor: Marie Konečná, Mgr. Petra Balíková


