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zprávy z čapz

Vážení čtenáři,
doufám, že se alespoň některým z vás podařilo v poslední době spatřit na psychiatrickém nebi stín komety zvané
„Koncepce psychiatrické péče“. Pokud nikoliv, nezoufejte, text je umístěn na webových stránkách Psychiatrické
společnosti.
Pokud na zmíněný dokument zamíříte svůj dalekohled, možná dospějete k podobnému názoru jako já, a sice že se
nejedná o kometu „zvěstující příchod něčeho dlouhodobě očekávaného“, nýbrž o „black hole“ neboli černou díru.
Prostor, ve kterém mizí nadšení a entuziasmus, pozitivní informace, zkušenosti a především ochota a odhodlání
ke změně. Takže využívám nepsaného práva všech astronomů a pojmenovávám tuto nově objevenou černou díru
BEZNADĚJÍ SLEPÝCH ULIČEK.
MUDr. Martin Jarolímek, prezident ČAPZ

Minulost, přítomnost a nejistá
budoucnost Linky psychopomoci

A

ž doposud fungovala linka sedm dní v týdnu od 9 do
21 hodin. Od července se její pracovní doba omezí na
pracovní dny. Tým, který Linku psychopomoci personálně zajišťuje, nabízel až do dnešního dne také další
služby pro lidi, kteří se potýkají s duševními problémy: internetovou
poradnu a chatovou konzultaci. Internetová poradna zůstane zachována, ale chatová konzultace bude muset být omezena, a to radikálnějším způsobem než linka. ČAPZ je nucena její provoz počínaje 1. červencem tohoto roku dočasně zcela pozastavit. Dojde tak k vymazání
dalšího z nemnoha bodů na mapě nízkoprahových služeb.

Omezení nízkoprahových služeb

Linka psychopomoci je krizová telefonní služba, která
pomáhá zorientovat se v těžké a často nepřehledné
situaci duševní nemoci všem, kteří o to projeví zájem
– samotným postiženým, jejich příbuzným a blízkým,
ale i odborníkům či pracovníkům sociálních služeb.
Česká asociace pro psychické zdraví, která linku
provozuje, však musí od července kvůli své nepříznivé
finanční situaci výrazně omezit její provoz.

„Linka psychopomoci je nízkoprahová služba a z definice těchto
služeb vyplývá, že jsou snadno dostupné lidem, kteří jejich pomoc
potřebují. Často je mnohem jednodušší zvednout sluchátko a zavolat
na krizovou linku, než sebrat odvahu a dojít na konzultaci k psychologovi či jinému odborníkovi,“ míní vedoucí linky Lucie Poláková.
Internetové poradenství a chatová konzultace je dle pracovníků
linky ještě „nízkoprahovější“ než telefonická linka, a proto je úplné
pozastavení chatového poradenství z hlediska jeho konzultantů velmi nešťastné. Mnoho klientů dává přednost právě tomuto způsobu
komunikace, někteří lidé se totiž bojí zavolat, ale přesto se s někým
potřebují poradit či získat kontakty, a právě proto existuje chat
a internetová poradna. „Oproti internetovému poradenství nabízí
chatová služba vyšší interaktivitu a tím se podobá telefonickému
rozhovoru. Samozřejmě, že chatová konzultace má svá omezení – chybí v ní část informací, které slyšíme z verbálního projevu
klienta. Díky tomu mohou při chatu vznikat drobné nedorozumění
či nepřesnosti,“ vysvětluje intervizorka linky Mirka Benešová a dodává: „V práci s klienty vždy usilujeme o to, aby kontakt byl pro ně co
nejvíce přínosný, snažíme se poskytnout komplexní službu. Nejedná
se však o psychoterapeutický rozhovor, ale o krizovou intervenci,
která má za úkol podpořit člověka v řešení jeho problému.“

zprávy z čapz

Od informační linky ke krizové intervenci

Linka psychopomoci vznikla v roce 2003 a ve svých počátcích fungovala jako informační linka o psychóze a napomáhala včasnému
záchytu při rozvíjejícím se schizofrenním onemocnění. V průběhu své existence linka postupně své služby rozšiřovala, nejdříve
se proměnila na obecně krizovou linku poskytující poradenství
a o něco později začala ve spolupráci s ostatními krizovými linkami nabízet i službu internetového poradenství a chatové konzultace. Nyní se na linku obrací klienti s širokou paletou problémů
– konzultanti linky pomáhají svým klientům řešit například potíže
související s úzkostí či závislostí na návykových látkách, ale také
problémy týkající se vztahů či i aktuální psychickou krizi. Každý
hovor je specifický,
odvíjí se individuálKaždý hovor je
ně dle konkrétních
potřeb a přání
specifický, odvíjí se
klienta. „Na linku
individuálně dle
volají různí lidé,
objevují se samozřejkonkrétních potřeb
mě případy, kdy je
a přání klienta.
třeba rychle jednat,
nebo i takové, kdy je
klient depresivní a dělá mu potíže začít o svém problému hovořit.
Vždy velmi záleží na individuálním přístupu pečlivě proškolených
konzultantů, jak budou s daným klientem pracovat,“ vysvětluje
Mirka Benešová. Pokud si volající vyžádá kontakty na další pomáhající služby (psychologa, psychiatra či sociálního pracovníka)
konzultanti mu jej ochotně poskytnou, nikdy mu však tyto služby
nevnucují, vše závisí na svobodné volbě člověka, který je právě na

druhém konci telefonu. „Běžně se ozývají i dlouhodobí psychiatricky nemocní klienti, kteří si volají pro duševní podporu a určitou
formu psychohygieny. Telefonují pravidelně a velká část naší práce
na lince souvisí právě s nimi,“ říká Mirka Benešová.

Nikdy nevíme, s kým budeme mluvit

Výhodou Linky psychopomoci je naprostá anonymita, v které
zůstávají po celou dobu hovoru jak klienti, tak konzultanti.„Délka
jednotlivých hovorů na lince se pohybuje v průměru okolo dvaceti
minut, někdo si ale zavolá jenom o kontakt na ambulantní služby,
což je otázka pěti minut,“ vysvětluje Lucie Poláková a dodává: „
Časový průběh hovorů je velmi individuální, ale snažíme se, aby
hovory nepřesahovaly 45 minut, a to proto aby měli šanci dovolat
se i další zájemci o konzultaci, na lince máme totiž pouze jeden
telefonní přístroj, tím pádem můžeme hovořit pouze s jedním
klientem.“
Na otázku „Jak Vás baví práce na lince?“ odpovídá její vedoucí
jednoduše a výstižně: „Linkařina mě prostě baví, dělám tu práci již
několik let a mám ji moc ráda.“ Intervizorka linky Mirka Benešová
odkrývá i něco více ze zákulisí své práce: „Tato profese klade na
lidi, kteří ji vykonávají, poměrně vysoké nároky: konzultanti musí
absolvovat specializované kurzy telefonické krizové intervence
a chatového poradenství, potřebují mít dobrý přehled o psychiatrické klientele a být schopni orientovat se v aktuálně nabízených
službách a občansko právních záležitostech. Nikdy dopředu
nevíme, s kým budeme mluvit a jakou situaci bude třeba řešit. To je
to, co dělá tuhle práci hezkou a zároveň velmi zajímavou a rozmanitou.“
Kamila Heinzová

Symbióza – kurz redakční práce
a komunikace s veřejností
Máte zkušenosti s duševní nemocí a chuť naučit se
novinářskému způsobu psaní? Nabízíme vám (a také
lidem s tělesným postižením) Symbiózu.

K

urz je zaměřen na tvorbu publicistických textů do tištěných
médií a na web. Účastníci kurzu se seznámí také se základy
PR (Public Relations), fundraisingu a audiovizuální tvorby.
Kurz je určen pro osoby s psychickým či fyzickým handicapem.
Symbióza chce přispět k tomu, aby se lidé z různých neziskových organizací či skupin postižených naučili lépe prezentovat své potřeby
a zájmy nejen v mediálním světě.
Kurz bude probíhat formou setkání, výkladových seminářů,
praktických tvůrčích dílen a individuálních konzultací. Úvodní
pobytová část kurzu proběhne v týdnu od 17. do 22. srpna 2009
v blízkosti Prahy (v pavilonech ústavu na Pleši). Následovat bude
tříměsíční e-learningová forma kurzu doplňovaná osobními konzultacemi. Koncem roku se uskuteční závěrečné týdenní setkání, jehož
cílem bude upevnění získaných dovedností a příprava na uplatnění
v praxi. Zdatným absolventům kurzu bude nabídnuta spolupráce
na tvorbě časopisu a webu se sociálně zdravotní tématikou. Kurz je
zdarma, účastníci si hradí pouze stravu během týdenních setkání.
-red-
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Kritéria pro výběr účastníků kurzu:

• věk 18 až 40 let
• zvládnuté základy práce na počítači (word, internet)
• k dispozici počítač s připojením na internet
(doma nebo v organizaci)

• zájem o sociálně zdravotní problematiku
(problémy zdravotně postižených)

• trocha žurnalistického talentu
• vítány jsou zkušenosti s publikováním na webu nebo
v tištěných médiích.

Kontakt
Česká asociace pro psychické zdraví
Jelení 9, 118 00 Praha 1
koordinátor projektu: Mgr. Josef Gabriel
e-mail: josef.gabriel@capz.cz, tel.: 773 165 647
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eSeznam je další web pro zdravotně znevýhodněné

O

bčanské sdružení eSeznam, které vzniklo na podzim loňského roku v Třinci, vytvořilo stejnojmenný internetový portál
pro handicapované občany. „Naším posláním a cílem je
umožnit zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Odpovídá
tomu i to, že všichni zaměstnanci našeho občanského sdružení jsou
osoby se zdravotním postižením. Snažíme se vytvářet pracovní
prostředí podporující sebedůvěru OZP (osob se zdravotním postižením) a podmínky pro jejich seberealizaci. Zaměstnanci se podílí
na administraci portálu www.eseznam.cz, který je určen zdravotně
postiženým, seniorům a nejen jim,“ uvádí Lukáš Sikora z občanského sdružení eSeznam. Odkazový portál eseznam.cz otevírá lidem
se zdravotním handicapem novou cestu k navazování komunikace,

získávání informací i prezentace vlastních názorů a potřeb. „Obecně
platí, že nejlépe je schopen pomoci a usnadnit handicapovaným začlenění se do pracovního procesu ten, kdo jejich problematiku zná.
Do webu jsme zapracovali všechny dostupné informace, potřebné
k integraci OZP do společnosti, respektive do pracovního procesu,“
tvrdí Lukáš Sikora. S obdobným záměrem usnadňovat orientaci
v problematice zdravotního postižení už delší dobu slouží stejné
cílové skupině informační portál Helpnet (www.helpnet.cz). Obdobnou funkci plní také Poradenský, informační a diskusní server nejen
pro osoby se zdravotním znevýhodněním InternetPoradna (www.
iporadna.cz).
-red-
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Přijetí důležitých dokumentů Parlamentem ČR
uplynulém týdnu bylo Parlamentem ČR přijato několik
důležitých dokumentů, které se bezprostředně dotýkají
problematiky zdravotního postižení.
Ve středu 17. června 2009 přehlasovala Poslanecká sněmovna
veto prezidenta republiky ve věci zákona. „O rovném zacházení
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně
některých zákonů (antidiskriminační zákon)“. Z pohledu osob se
zdravotním postižením je antidiskriminační zákon důležitý, protože
supluje naši Ústavu, kde není explicitně zakotven zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Antidiskriminční zákon nám
umožní bránit se v situacích, kdy orgán státu nekoná nic v souvislosti s odstraňováním diskriminujících podmínek, prostředí apod.
Antidiskriminační zákon vejde v platnost, jakmile bude zveřejněn ve
Sbírce zákonů.
Ve čtvrtek 18. června 2009 schválil Senát Parlamentu ČR novelu
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to ve znění, ve
kterém mu je postoupila Poslanecká sněmovna. Hlavní změny jsou
v příspěvku na péči, a to v prvním stupni, kde se zavádí možnost
výplaty příspěvku ve formě poukázek na služby. Dále se posouvá termín převodu financování sociálních služeb z MPSV ČR na krajskou
úroveň až do roku 2012. Do té doby by měl být vytvořen jednotný
systém financování sociálních služeb tak, aby se zabránilo různé
úrovni sociálních služeb v jednotlivých krajích. Novela zákona bude
postoupena panu prezidentu k podpisu. Nepředpokládám žádný
problém s podpisem pana prezidenta.

V pátek 19. června 2009 schválila Poslanecká sněmovna Úmluvu
o právech osob se zdravotním postižením podepsaná v New Yorku
dne 30. března 2007. Úmluva je významnou smlouvou o lidských
právech a základních svobodách. Je založena na principu rovnosti
a zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech
lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života a společnosti. Spočívá na následujících zásadách – respekt k lidské důstojnosti a nezávislosti, zákaz diskriminace, plné zapojení do společnosti, rovnost příležitostí, přístupnost a další. Úmluvu nyní bude
projednávat Senát. Úmluva již prošla výbory Senátu, a to bez větších
problémů. Předpokládám, že Senát Úmluvu schválí na svojí další
schůzi, která proběhne v polovině měsíce července 2009. Potom
bude následovat ještě podpis pana prezidenta a Úmluva bude moci
vyjít ve Sbírce zákonů.
Václav Krása, předseda NRZP ČR
Zdroj: Národní rada osob se
zdravotním postižením, www.nrzp.cz
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Nová vize pro duševní zdraví v Anglii
V Anglii letos končí desetiletý plán pro duševní zdraví, podle kterého dosud ministerstvo zdravotnictví
jednalo. Tento ministerský plán je obecně vnímán velmi pozitivně a jen díky němu se mohlo za uplynulých
deset let mnohé změnit, přesto organizace zainteresované v dané oblasti pociťují potřebu zásadnějších
změn v politice duševního zdraví.

Z

a cílem formulace těchto změn se sdružilo hned sedm
organizací a vytvořilo tzv. Future Vision Coalition. Cílem
této koalice je jasně naznačit cestu, kudy by v budoucnu měla
směřovat péče o duševně nemocné lidi. Konkrétně koalice
stanovila čtyři základní změny, o kterých je přesvědčena, že mohou
zásadně zlepšit postavení lidí se zkušeností s duševní nemocí ve společnosti (viz tabulka). Tyto změny plynule navazují na starý plán duševního
zdraví, ale zároveň ho překračují a rozvíjí – pokoušejí se do této promě-

ny vtáhnout také ministerstvo zdravotnictví i jiné resorty. Psychické
zdraví by podle koalice nemělo být vnímáno jen jako zdravotní problém
určité skupiny obyvatel, ale jako téma dotýkající se každého z nás.
Podle názoru koalice jsou cíle, kterých je třeba dosáhnout,
celkem zřejmé: (1) Překonání bariér bránících společenskému
začlenění lidí se zkušeností s psychickou nemocí. (2) Celkové
zlepšení kvality života těchto lidí. (3) Zlepšení duševního zdraví
celé populace. Otázkou zůstává, jak těchto cílů dosáhnout. Koalice
si uvědomuje, že jejich realizace bude z důvodu velkého množství
předsudků a zažitých mechanismů velmi obtížná, nicméně nabízí
ve své vizi konkrétní kroky, které mají nastavit cestu novým směrem.
Celková vize budoucího vývoje systému duševního zdraví v Anglii je teď ve fázi finálního dolaďování. Během letních měsíců chtějí
představitelé koalice svou vizi předložit ke kritickému zkoumání
odborné i neodborné veřejnosti, přičemž tvrdí, že jsou otevřeni všem
impulzům a podnětům.
Více informací na www.newvisionformentalhealth.org.uk

Jaká je anglická vize změny?
1. Měli bychom ustoupit od čistě lékařského přístupu k problematice
duševního zdraví. Namísto toho by měl být vytvořen jednotný integrovaný model. Tento model by měl zohledňovat všechny společenské
souvislosti duševního zdraví. Z toho přirozeně vyplývá, že duševní
zdraví by nemělo zůstat v kompetenci pouze ministerstva zdravotnictví; zdravotní odborné služby v tomto modelu tvoří sice významnou
část, ale stále pouze část z daleko širší sítě celoživotní podpory, které
by se mělo klientům dostat. Měli bychom zabránit vyčleňování nějaké
„zvláštní péče“ pro lidi, kteří potřebují užívat služeb týkajících se
duševního zdraví.
Jak by se toho mělo dosáhnout?

• Vytvořením jednotné politiky duševního zdraví, která by

•
•

se dotýkala všech rezortů napříč vládou. Premiér by měl
jmenovat zástupce, který by byl členem vlády a který by
dohlížel na realizaci politiky duševního zdraví, plynulou
spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy apod.
Vytvořením širokého spektra integrované podpory,
komunitních center a různých služeb, které by vypomáhaly
tam, kde není akutně potřeba zásahu specialisty.
Vložením důvěry lidem, kteří nejsou odborníky vzděláním, ale
„odborníky díky zkušenosti“. Využitím jejich sil při rozvoji
služeb a celé politiky duševního zdraví.

2. Měl by být kladen větší důraz na duševní zdraví obyvatelstva. Všichni
by měli chápat, že duševní zdraví je tématem pro každého z nás.

•
•

Jak by se toho mělo dosáhnout?
Vytvořením trojstupňové strategie duševního zdraví
zaměřující se a) na osvětu ve společnosti jako celku, b) na
prevenci u rizikových skupin obyvatelstva a c) na ranou
intervenci u dětí a rodin.
Hledáním zdrojů pro podporu duševního zdraví společnosti
i mimo ministerstvo zdravotnictví.

• Efektivnějším využíváním osvědčených mechanismů

sdružování finančních zdrojů a potřeb z oblasti duševního
zdraví – například formou různých místních dohod.

3.

Všechny služby nabízené klientům by měly mít společný cíl, a sice:
znovunabytí kvalitního života, splnění snů a cílů, nikoli léčení nemoci
nebo poruchy.

•
•
•

Jak by se toho mělo dosáhnout?
Přijetí hlediska kvality života ve všech oblastech péče.
Vytvořením dostatečně široké nabídky chráněného
zaměstnání tak, aby jej mohl získat každý, kdo o to bude stát.
Zavedením systému hodnocení poskytovaných služeb
z hlediska zvyšování kvality života.

4. Systém péče se musí změnit tak, aby se klientům dostalo určité
spoluúčasti ve vztahu k péči. Klientem využívaná péče nemá být
přijímána jako něco vnějšího a nutného, ale něčím, o čem rozhoduje
a co spoluutváří. Péče takto přestává být něčím, co klientovi systém
„poskytuje“, a mění se na síť podpory, kterou si klient sám (nebo jeho
zástupci) „buduje“. V takto změněné perspektivě bychom se tedy měli
prvně ptát samotných klientů, co je podle jejich představ důležité a užitečné, a to bez ohledu na to, jestli z takovéhoto dotazování tradičně
poskytované služby vyjdou se ctí nebo ne.

•
•
•
•

Jak by se toho mělo dosáhnout?
Průzkumem cest, jak zvýšit vliv uživatele na typ
služeb, které se mu dostávají, a na poskytovatele, který mu
je dodává.
Zohledňováním hlediska pacientů při zřizování nových služeb.
Zvýšením přístupnosti právních služeb.
Kladením vyššího důrazu na roli dobrovolníků a komunit
v procesu zpřístupňování péče a zvyšování její přiměřenosti
potřebám klientů.
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Proč přibývá dětí
s psychickými poruchami
Jaké psychické poruchy nejvíc
zaměstnávají dětské psychiatry?
Na to jsme se zeptali doc. MUDr.
Evy Malé, CSc., která v současnosti působí na Neurologické
klinice 1. LF UK v Praze a v Denním
psychiatrickém sanatoriu Ondřejov a patří mezi nejlepší české
pedopsychiatry.
Které psychické poruchy jsou
v dětství nejčastější?
Dětský psychiatr se v ambulantní praxi
nejčastěji setkává s ADHD (hyperkinetická
porucha). Tuto diagnózu má 7 až 15 procent školních dětí. Časté jsou také dětské
deprese, úzkostné poruchy, u malých dětí
se objevují separační úzkostné poruchy,
u starších dětí jsou to různé školní a specifické fobie. Dětská deprese byla v minulosti
málo rozpoznávána, protože se špatně
diagnostikuje, vypadá jinak než deprese dospělých pacientů. V padesátých a šedesátých
letech minulého století se ještě diskutovalo
o tom, jestli vůbec deprese v dětství existuje.
Převládal názor, že dětství je šťastné období,
a děti tudíž žádné deprese nemají, poté se
ale zjistilo, že je to naopak A postupně se
vypracovala diagnostická kritéria dětských
depresí.
Jak častý je u dětí například autismus?
O autismu se hodně mluví, ale naštěstí
není příliš častým problémem. Pervazivní poruchy (tzv. všepronikající vývojové
poruchy – např. dětský autismus, Rettův
syndrom, Aspergerův syndrom) postihují
malou část populace, uvádí se 15 až 25
případů na 10 000 narozených dětí. Četnost
výskytu dětského autismu je udávána kolem
půl procenta.
Souvisí častý výskyt duševních
onemocnění u dětí s civilizačním
vývojem? Například s vyšším stresem?
Určitě se zvýšil tlak společnosti na výkon,
ženy zůstávají méně na mateřské dovolené
a u dětí začíná mnohem rychleji socializace. Lidé prožívají také daleko více ztrát
v osobním životě než dříve – rozvody,

Ilustrace Silvie Vurcfeldová
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rozchody a změny zaměstnání související s přechodem do nového bydliště jsou
dnes na denním pořádku. Pokud se rodiče
oddali hektickému způsobu života, tak je
pravděpodobné, že dítěti není poskytována
základní jistota, ať v místě nebo v osobě.
Setkala jsem se například s psychickými
problémy u dvouletého dítěte, které vznikly
v souvislosti se střídavou péčí, dítě bylo
nuceno snášet změny prostředí i nejbližších osob. Stává se, že „centrální osoba“
najednou odejde, třeba když si tatínek
najde jinou partnerku nebo když maminka
opustí děti. U dětských depresí jsou ztráty
blízkých i vzdálenějších členů rodiny výrazným rizikovým faktorem.
Jaký má výchova vliv na psychiku dítěte?
Výchovné postoje se mění a záleží také na tom,
jakým způsobem se s nimi nakládá. Různé
antropologické a sociologické studie ukazují,
že každý národ má k výchově jiný přístup.
Například Němci dříve kojence utahovali
do povijanu, aby z nich byli dobří vojáci. Ve
Francii vyzkoušeli naprosto volnou výchovu, ale zjistilo se, že ani tudy cesta nevede.
V Japonsku si mohou děti do šesti let dělat co
chtějí. Jako klasický příklad se uvádí, že jsou
v noci s rodiči v restauracích, lezou tam pod
stolem a podobně. A pak přijde doba, kdy musí
nastoupit do školy a najednou jsou schopné
zvládnout naprosto tvrdý režim. Japonské děti
jsou velmi cílevědomé a plní své povinnosti
daleko lépe než naše děti.
Může být výchova příčinou
vzniku psychiatrické choroby?
Je velké množství studií zabývající se
otázkou, jaký vliv mají rodičovské postoje na
psychický vývoj dítěte. Úzkostná, přespříliš ochraňující matka pravděpodobně
vychová úzkostné, nesamostatné dítě.
Pedant předá svému potomkovi postoje,
které zvyšují možnost, že se u něj vyvinou
určité obsedantní neurotické příznaky. Je
pravděpodobné, že rozmazlované děti, ale
i naprosto odmítané děti budou mít poruchy
chování. V psychiatrii je však všechno velmi
složité a nelze nikdy s určitostí tvrdit, jaký
budou mít prožité události následky na lidskou psychiku. Lze pouze říct, že například
velice přísná výchova vyvolává u některých
dětí poruchy chování, u jiných ale může
vést k tomu, že z nich vyrostou spořádaní,
podporuje nás

čestní a dobří lidé. V psychiatrii je všechno
mnohovrstevné, vše se vzájemně propojuje,
neexistuje jedna kauzální podmínka a jí
odpovídající psychiatrická choroba, vyjma
posttraumatické stresové poruchy.
Lze tedy říci, že na vznik psychické
poruchy má vliv jak prostředí
a výchova, tak další organické nebo
genetické příčiny?
Všechny psychiatrické poruchy mají původ
v jakémsi trojúhelníku, který tvoří základy
pomyslného jehlanu, který formuluje jedince.
První základ je neurobiologický, do něj
náležejí pochody týkající se neurobiologického vývoje organismu, například velmi záleží
na tom, jakým způsobem se u embrya vyvíjí
mozek, jak probíhá zrání neuronů, prořezávání spojů a podobně. Když má jedinec například
srdeční vadu, ovlivní to jistě jeho neurobiologický základ, ale nevzniká z toho psychiatric-

V psychiatrii je
však všechno velmi
složité a nelze nikdy
s určitostí tvrdit,
jaký budou mít prožité
události následky na
lidskou psychiku.
ká porucha. Další základ je genetický a svědčí
o tom, že dochází k přenosu genetických
informací z rodičů na potomky. U psychických
poruch se nedědí přímo poruchy, ale jistá míra
zranitelnosti, takzvaná vulnerabilita, která
pak vymezuje náchylnost k určitému onemocnění. Třetí základ pomyslného jehlanu tvoří
výchova a vliv prostředí.
Do jaké míry je genetické
naprogramování osudové?
Nelze se domnívat, že neurotický rodič
nutně musí mít neurotické dítě, zranitelnost jeho potomka je ale rozhodně vyšší
než u člověka, který k neuróze nemá žádné
genetické předpoklady. Vyskytují se názory,
že geneticky zapříčiněná vulnerabilita
u neurotických poruch je až třicetiprocentní, ale nejde o daný a neměnitelný fakt.
V některých rodech se například táhnou

7

jako červená nit opakované sebevraždy, deprese a alkoholismus, ovšem bez osudového
postižení všech členů. U jiných poruch, jako
je třeba Downův syndrom, existuje jasná
genetická příčina vzniku nemoci. U těchto
poruch vystupuje psychiatr v roli konzultanta. Genetický základ se u psychiatrických
onemocnění projevuje jako větší zranitelnost organismu směřující k nějaké duševní
poruše. Vulnerabilní lidé jsou daleko méně
odolní vůči zevnímu stresu.
Ovlivňuje vznik duševního onemocnění
také prostředí?
Ano, je to tak, je důležité v jakém prostředí
člověk žije – atmosféra panující v rodině, ve
škole, ale i v širší společnosti a schopnost
jedince se do ní zařadit. Důležitá je adaptace
mezi vrstevníky, protože neschopnost sociální
komunikace je prognosticky velmi významná. Svou roli také hraje životní prostředí – je
rozdíl, bydlíme-li ve velkoměstě či na vesnici.
V každém místě je například jiný radioaktivní
spad, koncentrace těžkých kovů, množství
ozonu, ale také společenské a kulturní zázemí
a vůbec ekologie celého systému. To vše hraje
roli. Někdo má výborné neurobiologické a genetické podmínky, ale jeho okolní prostředí
je nekvalitní, u jiného člověka to může být
přesně naopak. Kombinace těchto tří faktorů
vždy rozhoduje o tom, zda se u daného jedince
projeví nějaká porucha.
Je nezvladatelnost a nesoustředěnost
hyperaktivních dětí dána geneticky nebo
je spíše výsledkem vlivů okolního
prostředí, třeba nedůsledné výchovy?
U hyperkinetického syndromu je naprosto jasné, že má určitý genetický a hlavně
neurobiologický podklad. Někdy si rodiče
pamatují, že jako děti byli divocí, impulzivní
a měli problémy s ovládáním.
Výchova a péče o děti s ADHD je velmi
náročný úkol. Rodiče často mají – a okolí je
z toho viní – pocit výchovného a rodičovského selhání. Je nutné si uvědomit, že nejde
o selhání, ale o neurovývojovou poruchu
jejich dítěte. ADHD lze terapeutickým
a dorostovým psychiatrem dobře ovlivnit
tak, aby se děti naučily sociálním a komunikačním dovednostem, prospívaly ve škole,
měly kamarády a vyrostly v plnohodnotné
občany, stejně jak to dokázali jejich rodiče.
Josef Gabriel
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Hyperaktivní děti
potřebují léky víc než přísnost

Neustále vyrušující, nezvládnutelné a neukázněné děti jsou postrachem učitelů a doma si s nimi
rodiče neví rady. Za zlobením,
výchovnými problémy a studijními
neúspěchy se však skrývá hyperkinetická porucha – závažná nemoc,
kterou nelze zvládnout bez pomoci
léků.

M

imořádně čiperné děti, které se nedokážou soustředit
na úkoly a při vyučování
bez ustání vyrušují, se
vyskytují na každé základní škole. V České
republice máme nejméně 20 000 dětí trpících takzvanou hyperkinetickou poruchou.
Ta má tři základní okruhy příznaků. Vedle
hyperaktivity je to impulzivita (sklon reagovat prudce, zkratkovitě, bez rozmyšelní)
a porucha pozornosti. „V Evropě se pro tuto
diagnózu podle mezinárodní klasifikace

nemocí užívá název hyperkinetická porucha, v Americe se používá označení ADHD
– attention deficit hyperactivity disorder –
česky porucha pozornosti s hyperaktivitou,“
vysvětluje přednosta Dětské psychiatrické
kliniky v pražském Motole prof. MUDr.
Michal Hrdlička, CSc.

Nepozornost, hyperaktivita,
impulzivita

Živé a neposedné jsou všechny zdravé děti,
ale u některých se intenzita těchto projevů
vymyká běžné míře. Teprve pak je možné
mluvit o hyperaktivitě. „Jedná se o nadměrnou aktivitu v porovnání s vrstevníky.
Projevuje se neklidem rukou nebo nohou,
dítě se pořád vrtí na židli, nevydrží sedět
bez nějakého vzruchu, tak alespoň vstává ze
židle, když rovnou neběhá po třídě. Pobíhá
i v nevhodných situacích, třeba na koncertě
nebo v divadle. Hyperaktivní dítě je při
hraní nadměrně hlučné, neumí si hrát tiše,
je nabité energií, stále se musí pohybovat,“
říká profesor Hrdlička. Když se k přílišné

aktivitě připojí impulzivita, vzniká podle
evropské klasifikace hyperkinetická porucha chování. Američané v tomto případě
hovoří o ADHD s impulsivitou a hyperaktivitou. „Dítě často vyhrkne odpověď na
otázky, které ještě nebyly dokončeny, není
schopno čekat, až přijde na řadu ve hře nebo
při komunikaci, často přerušuje ostatní
nebo se jim vnucuje, často příliš mluví bez
ohledu na sociální zábrany,“ uvádí profesor
Hrdlička. Když se k uvedeným příznakům
přidruží ještě porucha pozornosti, vzniká kombinovaný typ ADHD. „Americká
klasifikace je otevřenější a zahrnuje i méně
závažné případy, kdy se u dítěte projevují
pouze některé příznaky. Evropská medicína
za hyperkinetickou poruchu považuje jen
nejtěžší variantu americké ADHD, kde jsou
příznaky jak poruchy pozornosti, tak poruchy aktivity a impulzivity,“ uvádí profesor
Hrdlička s tím, že podle výzkumů prováděných na základě širšího amerického pojetí
trpí ADHD čtyři až sedm procent všech dětí.
„Úžeji vymezená hyperkinetická porucha
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se projevuje u jednoho až jednoho a půl procenta dětí,“ uvádí profesor Hrdlička. Můžeme si představit, že na škole, kde je 300 dětí,
bude mít všechny příznaky hyperkinetické
poruchy kolem tří až pěti dětí a méně závažnou formou ADHD bude trpět přibližně 15
dětí, a to rozhodně není málo.

Problémy začínají už ve školce

Dítě trpící hyperkinetickou poruchou se
zřetelně liší od svých vrstevníků a první
známky, že něco není v pořádku, lze většinou
zachytit už ve školce. „Každý si určitě všimne
zbrklého kluka, kterému všechno padá
z ruky, do všech vráží, každého přerušuje, ale
výzvy a napomenutí nevnímá. Máma pro něj
přijde do školky, on se k ní vrhne, zakopne
o rozvázanou tkaničku, umaže jí sukni a přitom roztrhne výkres, který pro ni nakreslil.
Ostatní odcházejí, on je stále nepřevlečený,
válí se po zemi, nemůže najít boty, leze pod
skříňku, roztrhne si tričko,“ popisuje charakteristickou scénu pedopsychiatrička doc. Eva
Malá, CSc. Vystresovaná matka se za svého
potomka stydí, zlobí se, přemlouvá ho, má na
krajíčku pláč a neví si rady.
Okolí často přičítá chování takových dětí
špatné výchově v rodině a také samotným
dětem – jsou zkátka neukázněné, nevychované, zlobí. Dokud je dítě doma nebo ve
školce, rodičům se ještě daří situaci jakžtakž
zvládnout. Zlom přichází s nástupem do
školy. Pro hyperaktivní děti začíná obvykle
mezi druhou a třetí třídou (po absolvování
hravé první třídy) strastiplná pouť studijních neúspěchů, na které často v dospělosti
navazují další potíže v profesním životě.
Pomoci dětem a jejich rodičům obvykle nedokážou ani odborníci – výchovní
poradci ve školách, pracovníci pedagogicko
psychologických poraden a dětští psychologové. Snaha rodičů řídit se radami pedagogů a psychologů (nechte dítě vybít energii,
stanovte jasná pravidla chování, nevyčítejte
minulé chyby, odměňujte za dosažené
výsledky, určete přesný čas na domácí
úkoly, atd.) mnohdy selhává. Problém totiž
není ve výchově, ani v charakteru dítěte, ale
s největší pravděpodobností v genech.

Od pedagogicko psychologické
poradny až na psychiatrii
David je jedním z mnoha dětí s hyperkinetickou poruchou, které se léčily na Dětské
psychiatrické klinice motolské nemocnice.
„Pocházel z úplné rodiny, byl tělesně zdravý,
vyvíjel se normálně, ale už při nástupu do
mateřské školy se špatně přizpůsoboval
nové situaci. Učitelky si na něj stěžovaly, že
neposlouchá, nereaguje, když mu něco říkají.
Podle rodičů to v první a druhé třídě základní
školy ještě docela šlo, protože měl tolerantní

učitelku,“ říká přednosta kliniky prof. Michal
Hrdlička a poznamenává, že v takovém případě je skutečně velmi důležité, aby pedagog
byl tolerantní. „Ve třetí třídě došlo ke změně
učitelky a nastala katastrofická situace, protože nová učitelka nebyla ochotná tolerovat
Davidovo vyrušování a jejich rozpory vedly
k tomu, že musel změnit školu,“ popisuje
situaci profesor Hrdlička. Změna školy však
podle něj v takových případech nic nevyřeší,
protože staré problémy v nové škole obvykle
pokračují. „Znovu nebyl schopen respektovat učitele, ti zase jeho, nevydržel sedět a být
zticha, vyrušoval v hodině a nedal se usměrnit. Stále nosil domů poznámky a prospěch
byl velice špatný. Doma se na školu nepřipravoval, o učení neměl žádný zájem. Rodiče se
ho snažili stále více kontrolovat, ale ani pod
jejich přísným dozorem nebyl schopen úkoly
dokončit, neustále od nich odbíhal. Zapomínal věci, stále něco ztrácel, rodiče byly zcela
bezradní, protože selhaly všechny dopo-

Máma pro něj přijde
do školky, on se
k ní vrhne, zakopne
o rozvázanou
tkaničku, umaže
jí sukni a přitom
roztrhne výkres, který
pro ni nakreslil.
ručené výchovné postupy,“ uvádí profesor
Hrdlička s tím, že cestou přes pedagogicko
psychologickou poradnu (protože výchovné postupy doporučené poradnou také nic
nepřinesly) se David dostal až do péče dětské
psychiatrie.

Nepozornost snižuje výkon
a s věkem nemizí

K hyperaktivitě a impulzivitě se u dětí
s nejtěžším typem ADHD přidává porucha
pozornosti. „Schopnost pozornosti je mezi
lidmi celkem pravidelně odstupňovaná. Jsou
lidé, extrémně pozorní, pak o něco méně
pozorní a na druhém konci škály jsou lidé
zcela rozptýlení, nepozorní,“ říká profesor
Hrdlička. Rozpoznat, zda je dítě jen běžně
nepozorné nebo se u něj jedná o závažnější
poruchu pozornosti, lze podle něj až z většího
počtu dlouhodobě se vyskytujících příznaků.
„Dítě s poruchou pozornosti neudrží pozornost při úkolech nebo hře. Neposlouchá, co
se mu říká, často sdělení rodiče nebo učitele
přeslechne. Není schopno sledovat instrukce
nebo dokončit úlohu. Má potíže s organizováním aktivit. Nedokáže si naplánovat čas,“

9

Co napsali učitelé
o svých hyperaktivních žácích

•

Je nesoustředěný, nedává pozor,
vykřikuje, často vyrušuje nesmyslnými
a nevhodnými dotazy.

•

Nesnese nikdy výtku učitele, hned
se hádá, hodil na zem učebnice, pero,
pastelky.

•

Odmítal pracovat, opouštěl třídu
při hodině, rušil výuku nevhodnými
poznámkami a odváděl pozornost
třídy různými jinými aktivitami. Lezl
pod lavici, bral dětem brašny, bral jim
pomůcky.

•

Často se bezdůvodně začne smát,
vykřikovat, odmlouvat učiteli. Tyto
stavy se střídají se stavy pasivity, kdy
pouze sedí v lavici a odmítá pracovat.

říká profesor Hrdlička a popisuje obvyklou
situaci: píše se písemka, dítě si celou hodinu
něco kreslí pod lavicí a pak zjistí, že mu
zbývá posledních pět minut. Děti s poruchou
pozornosti se na základní škole potýkají
s dalšími typickými problémy. „Trpí zapomětlivostí, což je často zdrojem poznámek.
Zapomínají věci, úkoly nebo třeba donést
peníze na nějaké školní aktivity. Vyhýbají se
úkolům, které vyžadují trvalé duševní úsilí,
často ztrácejí věci, dají se snadno rozptýlit
vnějšími podněty,“ vypočítává profesor Hrdlička. Příznaky hyperaktivity a impulzivity
se podle něj v průběhu dospívání oslabují,
ale příznaky nepozornosti zůstávají zcela
kompletní i po osmnáctém roku věku. „Potíže jsou méňe patrné, ale působí téměř stejný
problém, protože nepozornost je hlavním
důvodem selhání při školním výkonu,“ říká
profesor Hrdlička.

Výchova nemoc nevyléčí

Neúspěšnost výchovných snah a také psychoterapeutických přístupů k problémovým
dětem je pravděpodobně dána podceňováním
genetických příčin jejich onemocnění. „To, že
tato porucha není způsobena jen nevhodnou
výchovou či špatnou rodinou situací, dokazuje odhad dědičnosti. Dnes už dokážeme
vypočítat, jak se na vzniku poruchy podílejí
vlivy dědičnosti a prostředí. Podíl dědičnosti
je u hyperkinetické poruchy 80 procent,
jenom 20 procent je způsobeno vlivy prostředí, výchovou, rodinou situací a podobnými vlivy,“ říká profesor Hrdlička s tím, že
z těchto důvodů je medicínský přístup k léčbě
hyperkinetické poruchy nezbytný.
Josef Gabriel
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Proč je důležité léčit děti s ADHD
Mnoho dětí s diagnózou hyperkinetická porucha (ADHD) není
naneštěstí léčeno. Je to způsobeno také tím, že široká veřejnost
i někteří odborníci chápou tuto
poruchu jako mýtus, nebo dokonce
podvod.

J

ejí projevy jsou zlehčovány a vysvětlovány jako běžná reakce dítěte
na škodlivé zevní vlivy (hlavně
výchovné). Odlišné chování
našeho potomka by nás však mělo
upozornit na to, že s jeho mozkem není něco
v pořádku (odborníci upozorňují například
na odchylné uspořádání neuronálních map
v mozku). ADHD není mýtus, ale neurovývojová porucha, která má dalekosáhlé
negativní dopady na život nemocných.

O nic nejde?

Zdánlivě by se dalo říci, že vlastně o nic
nejde, nechť se s ADHD ve škole či v rodině
poperou, jak umí, vždyť dítě není nijak fyzicky ohroženo na životě, tak jakápak léčba.
Dětští psychiatři ale varují, že pokud
nejsou děti trpící ADHD léčeny, mohou mít
velké problémy zvládat běžné školní povinnosti, a to i přesto, že jsou nadprůměrně inteligentní nebo výjimečně talentované v některých oblastech. Často díky své poruše

nejsou schopny dosáhnout takového stupně
vzdělání, na který mají vrozenou kapacitu.
Jen málo z nich dokončí střední školu, v 70
až 80 procentech nastupují na „horší“ práci.
Více než 60 procent z nich nemá kamarády, v adolescenci více kouří, pije alkohol,
experimentuje s drogami a často provozuje
antisociální aktivity. Ze společenského
hlediska je závažné, že léčba této choroby
je vlastně prevencí kriminality. ADHD se
projevuje nejen zhoršeným prospěchem ve
škole, ale také sociální nepřizpůsobivostí,
neschopností sebekontroly a vede k rodinné dysfunkci a potížím s pravidly, řádem
a zákonem.

V polovině případů
se ADHD neupraví

Hyperkinetická porucha je v polovině případů celoživotní. Je nutné vyvrátit tradovaná
zlehčující tvrzení, že ve 12 letech („jakmile
dozraje mozek“) ADHD samo vymizí, že
nepokračuje do adolescence a nemá tedy
negativní dopad na kvalitu života v rané
dospělosti či středním věku (do 35 let).
U všech tvrzení je opak pravdou. Porucha se
sice může kolem dvanáctého roku upravit,
zejména děti s vyšším intelektem ji lépe
zvládnou, ale v 75 procentech případů přechází do adolescence, aby byla u 50 procent
dospělých rozpoznána jako ADHD-RT
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder –
retardovaného typu).

Častá zranění, poruchy
spánku, deprese…

Děti s ADHD mají dvakrát až čtyřikrát více
úrazů, třikrát více otrav a jsou mnohem
častěji hospitalizovány než jejich zdraví vrstevníci. Přijetí do nemocnice pro mnohočetná zranění je u těchto dětí o13 procent vyšší,
neléčená těžká zranění se vyskytují dvakrát
častěji, protože rodiče a vychovatelé - pro
častou úrazovost dětí s touto diagnózou –
jejich zranění bagatelizují. Dalším problémem, s nímž se rodiče u svých hyperkinetických potomků často setkávají, je porucha
spánku – objevují se problémy s usínáním,
neklidný spánek s nočním probouzením, chybějící REM fáze spánku. Často během spaní
dochází ke kratším zástavám dechu, které
v krajních případech mohou vést k poruše vývoje mozku. K dalším poruchám souvisejícím
s ADHD patří i syndrom neklidných nohou.
Nejčastějšími nemocemi, které se u dětí
vyskytují současně s ADHD, jsou specifické
vývojové poruchy motorické funkce a školních
dovedností – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie
(až 75 procent případů). Dále jsou děti trpící
ADHD často ohroženy afektivními poruchami, zvláště depresí (60 procent), objevují
se také poruchy chování, tikové, emoční
a úzkostné poruchy a mnohé další. Žádná
z těchto poruch se však nemusí u dětí s ADHD
projevit, pokud konečně přestaneme tuto diagnózu podceňovat a započneme včas léčbu za
pomoci psychofarmak a speciálního režimu.
Pozitivní působení léků oceňují nejen rodiče,
učitelé, pečovatelé, ale také samotné děti.

Komplexní terapie je nezbytná

Ilustrace Silvie Vurcfeldová

Terapie dětí s hyperkinetickou poruchou
musí být komplexní, tzn. zaměřená jak na
dítě a rodinu, tak na školu a společnost. Jde
o kombinaci farmakoterapie s psychoterapií, socioterapií a vzdělávání všech zúčastněných složek. Informace a edukace rodičů
je základní podmínkou pro smysluplnou
terapii dětí. Jde o dlouhodobý proces, který
má trvat až do časné dospělosti a v každém
vývojovém období dítěte by měl být kladen
důraz na jiné oblasti emočního a sociálního
vývoje. Kognitivně behaviorální terapie se
mnohem hůře provádí u dysfunkčních rodin, kde do terapeutického procesu zasahují
partnerské konflikty, sociální problémy
(matka samoživitelka nebo rozvodové situace, atd.). Velice důležitá je farmakoterapie.
Psychofarmaka přinášejí výrazné ovlivnění
nežádoucích projevů (hlavně zlepšení kont-
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roly chování) a tím i příznivější sociální odezvu. Od roku 2004 jsou
u diagnózy hyperkinetické poruchy lékem první volby atomoxetin
nebo stimulancia.

…ví, co kůže potřebuje

Stimulancia přinášejí pronikavé zlepšení ADHD

Hydratace
pro suchou kůži a rty

U hyperkinetické poruchy jsou stimulancia vysoce účinná u 75
procent dětí. Nejpříznivější efekt prokazují na prostou poruchu
pozornosti. Všechna psychostimulancia blokují zpětné vychytávání neurotransmiterů – látek, které v mozku přenášejí signály
mezi nervovými buňkami – především noradrenalinu a dopaminu.
Zvyšují tím jejich hladinu v mozku. Dopamin hraje rozhodující roli
v řízení motorických funkcí mozku, dále v přenášení a zpracování
informací. Je spojován s pocitem příjemných vjemů a s motivací
k různým pozitivním aktivitám (jídlo, sex). Výsledkem podávání stimulancií je vyšší koncentrace dopaminu v synaptických
štěrbinách, urychlení psychomotorického tempa, zvýšení nabídky
představ, zlepšení výbavnosti paměti, snížení únavy a potřeby
spánku. Hyperaktivní děti (a dospělí) mají nedostatečné spojení
mezi mozkovými centry – pro slabý dopaminový signál – a psychostimulancia dodáním neurotransmiteru obnoví signalizaci mezi
příslušnými regiony a tím sníží hyperaktivitu a impulzivitu.
Standardním stimulanciem používaným pro léčbu ADHD je
methylphenidate (MPH), který se váže na dopaminový transportér.
Podání stimulancia methylphenidátu (Ritalinu) vede k rychlému
zlepšení. Vzhledem k tomu, že MHP má průměrný vylučovací poločas 2,5 hodiny a není schopen ovlivnit stav dítěte s ADHD v průběhu celého dne, je nutné podat první dávku Ritalinu ráno doma
a druhou dávku v 11 hodin ve škole. Učitelé díky zmenšenému
rušení výuky medikovaným dítětem vděčně spolupracují. Lékové
formy s prodlouženým a řízeným uvolňováním jsou výhodné proto,
že snižují frekvenci dávkování léku, redukují výkyvy plazmatické
hladiny léčiva a mají nižší výskyt nežádoucích účinků. Takovým
lékem je MPH s prodlouženým uvolňováním (Concerta) fungující
na unikátním principu osmotické pumpy - uvolňování aktivní látky
je plynulé po dobu dvanácti hodin.

Je vaše pleť po celodenním slunění
podrážděná a vysušená... a co vaše rty?
Lipobase Repair® zajistí kůži potřebnou
hydrataci a zásobí
ji na dalších
24 hodin.

Nová hvězda mezi léky – Strattera

Přibalte si vhodného
pomocníka pro vaši
pleť a rty.
K dostání ve dvou
velikostech 30g a 8g
v lékárnách a na
www.lipobaserepair.cz

Při zakoupení dvou a více balení
na www.lipobaserepair.cz poštovné ZDARMA!
inzerce

Mnoho rodičů se podávání psychostimulancií zalekne. Bojí se,
že dlouhodobým užíváním se z dítěte stane toxikoman, že bude
hubené a malé. Tyto obavy odpadají při užívání atomoxetinu, který
má stejnou účinnost jako MHP. Pedopsychiatři ho mohou předepisovat od roku 2004, kdy byl atomoxetine (Strattera) schválen jako
další lék první volby léčby dětí s ADHD, ne však v ČR, kde je lékem
první volby u komorbidních poruch. Jako jediné psychofarmakum
má schválenou indikaci pro diagnózu ADHD u dětí i dospělých
v některých státech EU a v USA.
Atomoxetine (Strattera) je selektivní inhibitor zpětného vstřebávání noradrenalinu, blokuje nebo zpomaluje reabsobci noradrenalinu
v mozku a sekundárně ovlivňuje množství dopaminu. Noradrenalin
a dopamin je důležitý v regulaci koncentrace pozornosti, aktivity a impulzivity. Atomexetine může být podáván pouze jednou denně. Terapeutický účinek trvá celý den. Maximální efekt účinku je po čtyřech až
šesti týdnech užívání, ale často se efekt projeví již po prvních čtrnácti
dnech. Zlepšuje pozornost, náladu a chuť vstupovat do společenských
vztahů, snižuje impulzivitu a agresivitu. Při podávání dětem a adolescentům nebyla zjištěna nespavost, nezvýšila se úzkost, ani se neobjevily tiky. Se Stratterou, která přišla z USA, jsou vynikající zkušenosti.
Nejen, že celých 24 hodin redukuje symptomy při jednorázovém
podání ráno, ale je vhodná k léčení dětí, které trpí dalšími poruchami,
jako jsou například tiky, úzkosti nebo depresivní stavy.
doc. Eva Malá, CSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha,
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, Praha

Napište si o zaslání vzorku.
Více informací na www.lipobaserepair.cz
air.cz
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O své duševně nemocné
se společnost nezajímá
MUDr. Ondřej Pěč je ředitelem pražské Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET, vede
Sekci sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti
ČLS JEP a je předsedou představenstva občanského
sdružení ESET-HELP. Patří k nevelké skupině českých psychiatrů, kteří se aktivně zasazují o propojení
zdravotních a sociálních služeb a jejich co největší
dostupnost pro pacienty či klienty.
Kde najdou lidé s duševním onemocněním komunitní zařízení,
která poskytují zdravotně sociální péči?
Komunitní služby jsou v Praze a ve velkých městech, jinde jich moc
není, výjimkou je například Jesenicko. V posledních letech pár
nových organizací vzniklo, jako Ledovec na Plzeňsku, kde vůbec
nic dlouho neexistovalo. Jsou místa jako Karlovarsko, Chebsko, kde
opravdu není vůbec nic. Na Zlínsku bychom toho také moc nenašli.
Komunitní služby jsou koncentrovány do metropolí. Řada jich je
třeba Ostravě, v Brně funguje například Práh.
Vznikají nějaká komunitní zařízení kolem
psychiatrických léčeben?
Několik jich vzniklo díky projektu holandské vlády Matra 2. S Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví jsme měli grant specificky
zaměřený na to, vybrat vhodné léčebny a kolem nich vytvářet služby
a propojovat je s léčebnou. Dosah projektu byl dán finančními prostředky a mírou ochoty něco měnit na straně léčeben. Zapojila se do
něj Jihlava, Brno-Černovice, v jižních Čechách Lnáře a Bílá Voda na
Jesenicku. Ke konci projektu zkrátili v léčebnách alespoň částečně
hospitalizace a snížili počet lůžek, ale nevím, zda to skutečně bylo
způsobeno probíhajícím projektem.
Fungují tato zařízení dodnes?
Sdružení Polidon, které vzniklo u léčebny ve Lnářích, po skončení
projektu už tolik nepracovalo, nemělo peníze a živořilo. Naproti tomu

MUDr. Ondřej Pěč, ředitel ESETU

v Brně vzniklo v souvislosti se zmiňovaným projektem sdružení Práh,
které funguje dodnes. V Jihlavě pracuje sdružení Vor, které poskytuje
sociální služby a je propojeno s léčebnou i personálně. Taková místa
dobré praxe opravdu existují, ale je důležité zdůraznit, že podobná
zařízení by měla fungovat u všech léčeben, nejenom u tří nebo čtyř.
Počítá s rozvojem komunitní péče nová koncepce, kterou
schválila Psychiatrická společnost?
V nedávné době se vytvářela revize Koncepce psychiatrické péče,
v které jsou komunitní služby zahrnuty, dokonce je v ní i vyčísleno,
kolik by jich mělo být zřízeno pro každý region. Avšak tato koncepce
nic nezaručuje, je to jenom shoda odborné obce, že tyto služby jsou
potřeba. Řada z dnešního pohledu progresivních myšlenek byla už
v koncepcích v sedmdesátých letech. Na druhou stranu jsem rád, že
se koncepce inovují a vzniká kolem nich určitá diskuse. Netvrdím, že
samotná koncepce vše vyřeší, ale kdyby vůbec neexistovala, byla by
situace samozřejmě ještě horší. V současnosti vzniká také Národní
akční plán pro duševní zdraví. Ministerstvo zdravotnictví organizuje
meziresortní komise, která se schází a tuto problematiku řeší. Je těžké hádat, jak se to vyvine. Existuje jistá vůle ze strany ministerstva
ke koncepčnějšímu řešení, ale v minulosti už jedna taková komise
fungovala a stejně to nemělo na situaci v systému psychiatrické péče
žádný dopad, doufejme, že tentokrát bude komise úspěšnější.
Proč se nijak nevyvíjí neuspokojivá situace v systému české
psychiatrické péče?
Myslím, že tento problém souvisí s otázkou stigmatu a destigmatizace. Společnost vytváří potřebné služby, jestliže stigma duševní
nemoci dokáže zpracovat. Pokud téma stigmatu nezpracovává, má
tendenci k segregaci, k oddělování duševně nemocného od běžného
prostředí. Myslím, že komunitní péče a destigmatizace jsou spojené
nádoby. Proto je potřeba tuhle problematiku vysvětlovat a působit
na obyvatelstvo hlavně prostřednictvím médií, poté se snad dočkáme posunu k lepšímu i v komunitní péči. Problém však existuje také
uvnitř lékařské obce. Řada kolegů zastává stigmatizační postoje,
i když jsou lékaři. Nechápou, proč je zapotřebí nějaká rehabilitace,
komunitní péče, psychoterapie. Mají představu, že duševně nemocné je potřeba jenom někde hlídat. Jestliže panují stigmatizační
postoje i ve zdravotnické obci, tak se těžko může něco měnit, protože
lékaři společně se zdravotními pojišťovnami rozhodují, jakým službám se dá zelená.
Není pro lékaře a zdravotní pojišťovny atraktivnější investovat
a dělat takzvanou velkou medicínu?
Jistě, prvoplánově je lákavé provozovat „velkou medicínu“, ale když
si člověk uvědomí, že ve velkoměstské populaci se duševní onemocnění týká patnácti procent lidí, tak to vlastně není nějaká úzkoprofilová, vzácná choroba. Psychické potíže se týkají velké části populace,
stejně jako srdeční příhody. Společenská zátěž spojená s duševní
nemocí je obrovská. Na psychiatrickou péči se u nás proti jiným
evropským státům vydává žalostně málo finančních prostředků. Je
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Dendrit Kafé
obecně známo, že jsme v této záležitosti na předposledním místě
v Evropské unii. Z celkové částky, která je u nás poskytována na léčebné prostředky pro duševně nemocné v ambulantní sféře, vychází
na psychoterapii méňe než půl procenta. To je jen zlomek toho, co
stojí psychofarmaka.
Hradí psychoterapii pojišťovna?
Ano, pokud mají ti, kteří ji vykonávají, náležité vzdělání. Psychoterapie se dnes provádí v psychoterapeutických centrech jako je
ESET a další, která vznikají kolem
denních stacionářů, daleko méně
společnost
je poskytována v psychiatrických
se psychicky
ambulancích. Ambulantní psychiatři jsou totiž zavalení množstvím
nemocných
je mezi nimi pár jedinců,
bojí. Snad se to pacientů,
kteří se specializují na psychoterapii, ale není jich moc.
jednou změní.
Pokud pojišťovna ví, že její pojištěnci potřebují tuto péči, neměla
by vytvořit takové finanční podmínky, aby psychoterapie byla pro
psychiatry i finančně lákavá?
Samozřejmě, ale není tomu tak. Stacionáře, kde se terapie poskytují, stále nejsou příliš ekonomicky výhodné. Jsou k tomu potřebné
prostory a vznikají náklady, které nejsou v úhradách pojišťovnami
zohledňovány. Ambulantní práce je výnosnější, proto se do psychoterapií nikdo moc nevrhá.
Takže hlavní příčinou je podle vás postoj pojišťoven a lékařské obce?
Myslím, že je to způsobeno postojem obyvatelstva. Samozřejmě
i kolegové a lidé, kteří rozhodují o financování zdravotnictví, jsou
součástí obyvatelstva a jsou ve vleku veřejného mínění i ve stigmatizačních postojích. Ale nechtěl bych je vyčleňovat. O duševních
nemocích se moc nemluví, nějaký článek vyjde za velkého tlaku
v novinách jednou za čtvrt roku a přitom to je věc, která se týká
spousty lidí. V každé širší rodině se objeví nějaký problém související
s duševní nemocí. Každý se tím musí nějak zabývat, protože jsou to

jeho známí nebo příbuzní, ale pro společnost to téma jakoby neexistovalo. Jedná se o obrovský paradox.
Není to podobný problém jako u starých lidí?
Pokud není člověk starý, má pocit, že se jej to netýká, každý má tendenci tento problém od sebe odloučit a odhodit. Podobně jako u duševní nemoci – nás se to netýká, naší rodiny se to netýká, to mě nezajímá.
V poslední době jsme hodně spolupracovali s finskými kolegy a zeptali
jsme se jich, jaké jsou u nich postoje obyvatelstva k duševně nemocným. Ukázalo se, že Finové mají mnohem pozitivnější vztah k duševně
nemocným než Češi a komunitní služby jsou u nich velmi rozšířené.
Kde by se podle vás mělo začít, aby se i u nás stala nějaká změna?
V médiích by se o situaci duševně nemocných mělo více psát a mluvit, je nesmírně důležité, aby se tato problematika konečně stala
tématem pro celou společnost. Pak se téma péče o duševně nemocné
může stát i politickým impulzem k nějaké změně.
Co především by se mělo změnit v postoji veřejnosti k duševně
nemocným?
Jde o to, vidět duševního nemocného jako člověka nebo jako spoluobčana, který by měl mít srovnatelné vztahy a pozici ve společnosti
jako každý jiný a ne jako ten, kdo je méněcenný, a měl by být proto
izolovaný. Každý z nás si někde skrytě nese kousek své duševní
nemoci, která je převážená zdravými funkčními kapacitami. I ve
vlastní duši chceme ten kus někam odstrčit, schovat, neznat se
k němu, někam ho stlačit. Stigmatizace je obdobou tohoto duševního pochodu, ale odehrává se na úrovni společnosti.
Nemá většinová společnost z duševně nemocných strach?
Před lety se v České republice dělal výzkum postojů k duševně nemocným. Ukázalo se, že ve společnosti jsou v souvislosti s psychicky
nemocnými poměrně silně zastoupeny obavy z něčeho nepředvídatelného, agresivního. Tohoto strachu je mezi lidmi nejspíš pořád
hodně, ale doufám, že se tato situace změní k lepšímu.
Josef Gabriel
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Koncepce psychiatrické péče
podle profesora Parkinsona
Pokud instituce nemůže nebo nechce uvést realitu do
souladu se svými záměry, musí své záměry uvést do
souladu s realitou.

O

d května se na internetových stránkách Psychiatrické
společnosti ČLS JEP mohou odborníci i další zájemci
seznámit s revidovanou koncepcí oboru psychiatrie.
Konečně máme k dispozici aktuální verzi zásadního dokumentu, který vypracovala naše odborná společnost, aby
zaštítila vysokou profesionální úroveň poskytované psychiatrické
péče s cílem co nejvíce pomoci lidem s duševní chorobou. Rád bych
výboru Psychiatrické společnosti i všem třinácti autorům revize
řekl: „Děkuji“. Děkuji za nezadržitelný smích, který ve mně vaše
dílo vyvolalo. Myslím, že naposledy jsem se tak smál při čtení knihy
Zákony profesora Parkinsona.

Exkurze do minulosti

Jelikož jsem kdysi stál u zrodu výše zmiňovaného dokumentu,
dovolím si připomenout některá fakta. V roce 1992 vytvořilo několik
psychoodborníků neoficiální skupinu pro transformaci psychiatrie.
Členové této skupiny pocházeli z ambulantní, komunitní i lůžkové
sféry. Hnacím motorem celého seskupení bylo Centrum pro rozvoj
péče o duševní zdraví pod vedením MUDr. Jana Pfeiffera. Užší jádro
této skupiny si přizvalo ku pomoci přední odborníky dílčích psychiatrických resortů. V září roku 1995 byl tento „undergroundový“
soubor oficiálně ustanoven výborem PS (Psychiatrické společnosti)
coby Komise pro vypracování návrhu koncepce oboru psychiatrie.
Návrh koncepce byl v roce 2000 přijat PS jako její oficiální dokument, o dva roky později přijala koncepci za svou odborná rada MZ ČR,
v roce 2004 vznikla na ministerstvu Komise pro implementaci koncepce
oboru psychiatrie, ale ani v následujících letech se v reálu nic nezměnilo.
Kominsi pro implementaci koncepce nakonec ministr Julínek rozpustil
a zhruba v téže době založila PS komisi pro revizi koncepce.

Model vyvážené péče versus
deinstitucionalizace

Prvotním motivem pro vytvoření koncepce oboru psychiatrie v devadesátých letech minulého století byl neuspokojivý stav péče o duševně nemocné. Tehdy – stejně jako dnes – byla hlavním nedostatkem
nevyhovující ambulantní, komunitní a lůžková psychiatrická péče
zděděná z předchozího období. Za dvacet let se na nevyhovující
struktuře péče téměř nic nezměnilo. Naprostá většina pacientů se
léčí v psychiatrických léčebnách, komunitní péče je stále v plenkách.
Potvrzuje to i revidovaná verze koncepce, byť, jak její autoři píší,
„komunitní péče je od poloviny 20. století dominantním trendem
v řadě vyspělých zemí a je spojena s tzv. deinstitucionalizací, sledující redukci velkých psychiatrických nemocnic a jejich náhradu
službami komunitními
Ze zkušeností okolních evropských států víme, že hlavní ideou
procesu deinstitucionalizace psychiatrické lůžkové péče je rozvoj
komunitních služeb a posléze postupná redukce počtu lůžek ve velkých psychiatrických zařízeních, a případně i redukce počtu těchto

zařízení. V kapitole věnované akutní a následné lůžkové psychiatrické péči je precizně rozpracováno optimální technické a personální
vybavení, bohužel zde postrádám jakýkoliv nástin vývoje počtu
psychiatrických lůžek v následujících letech či desetiletích. Před
postupnou deinstitucionalizací dává revidovaná koncepce přednost
modelu vyvážené péče. „V novějším konceptu tzv. vyvážené péče
(balanced care) jde o integrativní pojetí, ve kterém jsou do systému
péče zapojeni praktičtí lékaři, specializované ambulantní psychiatrické služby a týmy, psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic,
včetně alternativ akutní lůžkové péče jako jsou krizové služby a denní stacionáře,“ uvádějí autoři revize.
Podstatou tohoto modelu je ponechání stávající lůžkové kapacity
a zároveň budování komunitních služeb. Musí se tedy najít peníze na
paralelní financování jak neredukovaného počtu lůžek, tak nových
komunitních zařízení. V poslední části revidované koncepce jsou
– zjevně ve snaze obhájit tento iracionální model – do medicínské
psychiatrické péče zahrnuty i takové typické komunitní služby jako
zařízení na podporu práce a bydlení nebo zařízení pro podporu
v oblasti volného času!
Z toho, že dokument naprosto postrádá jakékoliv nastínění
a načasování plánovaných kroků, je patrné, že autoři revize vůbec
nepočítají s tím, že by se někdy mohla koncepce „vyvážené péče“
realizovat. Vše zůstane tak, jak je. Vždyť současný stav vlastně všem
poskytovatelům psychiatrické péče v zásadě vyhovuje. V pasáži
o ambulantní péči je ambulantní psychiatr popisován coby koordinátor poskytované péče, je průvodcem pacienta v systému psychiatrických služeb i následných zdravotně sociálních služeb. Na
závěr je konstatováno, že psychiatrická péče musí být bezbariérová,
nízkoprahová.

Vše zůstane při starém

Uvedená vize je v našich podmínkách naprosto nerealizovatelná.
Současné psychiatrické ambulance nemohou mít charakter nízkoprahových zařízení, a to vzhledem k následujícím faktům: Pacient
je do psychiatrické ambulance ve většině případů odesílán jiným odborníkem s doporučením, v jehož podtextu zní „je to blázen“. Vchází
do přeplněné čekárny a zhruba po jedné až dvou hodinách čekání
je přijat psychiatrem v bílém plášti. Psychiatrické vyšetření trvající
zpravidla 15 až 20 minut je často omezeno na pouhé detekování
psychiatrických příznaků, naordinování vhodného psychofarmaka
a předepsání receptu. Průměrný ambulantní psychiatr funguje coby
solitér minimálně komunikující s okolními zařízeními komunitního
typu. Oproti stavu před rokem 1989 jeho ordinace často není vybavena ani zdravotní sestrou, natož pak sociální pracovnicí (s ohledem
na finanční úspory). Do kategorie zaniklých samozřejmostí bohužel
patří i návštěvní služba pacientů v terénu.
Vzhledem k tomu, že vyjma nespokojenosti s přeplněnými ordinacemi jsem se v poslední dekádě nesetkal se stížnostmi ambulantních psychiatrů, usuzuji, že také jim stávající systém psychiatrické
péče vyhovuje. Nejsem si jist, zda vyhovuje i pacientům a jejich
blízkým.
MUDr. Martin Jarolímek

reportáž

ESET – symbióza kliniky
s občanským sdružením

Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET a občanské
sdružení ESET-HELP tvoří spojené
nádoby. ESET poskytuje zdravotní
péči pro lidi s duševní poruchou či
duševním onemocněním a ESETHELP jim nabízí zdravotně sociální služby – především rehabilitaci,
resocializaci, poradenství a také
preventivní programy pro různé
skupiny klientů.

D

o pražského ESETU, který má
střediska ve Vejvanovského
a Hekrově ulici (plus ordinaci pro alkoholové a drogové
závislosti v Opatovské ulici), docházejí
pacienti s různými psychickými problémy
či diagnózami. Ambulantně se zde léčí
neurotické a funkční (psychosomatické)
poruchy, psychózy schizofrenního okruhu,
osobnostní poruchy, organické psychické poruchy a také závislosti. Občanské
sdružení ESET-HELP nabízí lidem, kteří
procházejí duševním onemocněním, navazující sociální služby. I když má zdravotnická část ESETU v názvu slovo klinika,
nejde o lůžkové zařízení – klienti přicházejí

ké poruchy. Na to máme specializovaný
stacionář, v němž je jádrem programu
trénink kognitivních funkcí. Na toto místo
přijímáme hlavně lidi po úrazech mozku, po
iktech nebo pacienty po epilepsii, kteří mají
další kognitivní následky. Je také zapotřebí
upozornit na oddělení pro děti a mládež
v Hekrově ulici, kde s různými skupinami
dětí a dospívajících pracují hlavně psychologové,“ říká Ondřej Pěč. Jak v Hekrově, tak
ve Vejvanovského ulici běží bloky programů
věnované skupinové psychoterapii. Klienti
s neurotickými potížemi navštěvují denní
program po dobu devíti až dvanácti týdnů.
Vedle toho mají v ESETU dlouhodobější
docházkové psychoterapeutické bloky, které
trvají v průměru dva roky.
„Nerad bych ještě zapomněl na ergoterapii
(pracovní terapie), která je také součástí zdravotnických služeb. Hodně se věnujeme léčbě
lidí s úzkostnými poruchami včetně neuróz.
Ukazuje se, že je čím dál tím méně klasických
neuróz a že řada neurotických symptomů je
daleko víc spojena s poruchami osobnostmi,“
uvádí ředitel Pěč s tím, že pracovníci kliniky se
zaměřují na léčení rostoucího počtu lidí, kteří
trpí poruchou osobnosti.

ESET-HELP kráčí
ESETU v patách

Centrum denních aktivit
na různé druhy terapií a po absolvování
programu zase odcházejí domů.

Nejčastější terče pro terapii:
psychózy a poruchy osobnosti

„Klinika ESET začala fungovat v roce 1994.
Nejdřív jsme otevřeli stacionář pro lidi s psychózou a téměř současně další stacionář pro
neurotické pacienty. K tomu nějaké ambulantní služby a skupinové psychoterapie. Postupně se nám podařilo nabídku péče rozšířit,
takže dnes jsme rozděleni do oddělení, která
jsou zaměřená na cílové skupiny s určitou
duševní problematikou,“ říká jeden ze zakladatelů a současných ředitelů kliniky MUDr.
Ondřej Pěč. Nejrozvětvenější komplex služeb
se podle něj soustředí kolem psychóz. Denní
péče o pacienty s psychózou zde probíhá v devítiměsíčních terapeutických cyklech a zahrnuje farmakoterapii, skupinové, popřípadě
i individuální psychoterapie a také například
trénink kognitivních funkcí (např. schopnost
psát, číst, počítat a podobně).
Tým odborníků se na klinice věnuje
širokému spektru diagnóz, od psychotických onemocnění až po alkoholové a drogové závislosti. „Je tu víc typů klientely,
na kterou se zaměřujeme. Důležití jsou
klienti s hraniční poruchou osobnosti, kteří
tady mají specializovaný denní program.
Dalším okruhem jsou organické psychic-
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Občanské sdružení ESET-HELP vzniklo jen
o rok později než klinika – v roce 1995. Na
škálu poskytované zdravotní péče navazuje
neméně pestrá nabídka zdravotně sociálních služeb. „Klinika dělá zdravotnickou
práci a tam, kde přesahuje do sociální oblasti, pokračuje ESET-HELP. V současnosti
se snažíme činnosti co nejvíce provazovat
a tvořit provázané týmy. Máme společný
tým třeba u chráněných tréninkových bytů,
kde je psychiatr, psychiatrická terénní sestra
a sociální pracovník – všichni se zabývají
stejnými pacienty,“ uvádí Ondřej Pěč.
Pod hlavičkou občanského sdružení
ESET-HELP funguje například centrum
denních aktivit (klub Hekrovka), pracovní rehabilitace, právní a psychologická poradna,
tréninkový obchod s dárkovým zbožím (Galerie Vážka) nebo tréninková resocializační
kavárna. Důvody k propojování zdravotnické
a sociální péče jsou zřejmé – duševní onemocnění se zákonitě promítá do celého života
– rodinného, pracovního i ekonomického. Na
problémy nemocného člověka se nelze dívat
jen z hlediska rezortu zdravotnictví nebo jen
z hlediska rezortu práce a sociálních věcí.
„Jednodušší by bylo mít jednu organizaci, ale
když to není možné, máme dvě. Jedna je zdravotnická a druhá poskytuje sociální služby.
To, co rezorty rozdělily, my zase spojujeme“
směje se Ondřej Pěč.
Josef Gabriel

bláznivé umění

Jak funguje počasí podle
Zdeňka Koška
„V letech 1990 – 1992 jsem se zásluhou osobních
problémů dostal do schizoafektivní psychózy, jak můj
stav nazvali lékaři. Žil jsem v bludech a fantaziích
typu, že řídím celý svět i vesmír a odstraňuji či způsobuji globální problémy lidstva. Svým chováním a jednáním jsem ‚dělal‘ mraky, bouřky, tornáda, lijáky,
sněhové bouře, cyklóny, anticyklóny, a to jak v místě
bydliště, tak na celém světě.

N

Zdeněk Košek: Ledovec
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apětí, které ve mně bylo, jsem ventiloval vytvářením obrazců do sešitů, bločků, knih, novin a časopisů barevnými
fixami, pastelkami nebo propiskami. Svým konáním jsem
nesledoval výtvarno, prostě jsem jen uvolňoval přetlaky,“ říká v knize Jak se dělá počasí Zdeněk Košek, jedna z významných
postav českého i světového art brut. Art brut neboli umění v původním
či surovém stavu je uměle vytvořená kategorie, do které jsou řazena výtvarná díla lidí, kteří nemají žádné výtvarné vzdělání a kteří často tvoří
v nějakém zvláštním psychickém stavu. Pro autory art brut je typické je,
že potřeba tvorby a vyjádření je pro ně důležitější než cokoli jiného.

bláznivé umění
Počasí je vlastně sexuální děj

Na první pohled působí Zdeněk Košek jako zcela obyčejný řadový občan. Zeptáte-li se jej na jeho zájmy, odpoví, že záběr jeho
zájmů je široký – od meteorologie, přes astronomii až po malířství. V tu chvíli možná trochu zpozorníte, což je jedině dobře,
neboť v dalších několika minutách vás Zdeněk Košek jen tak mimoděk zavalí proudem fascinujících a pro normálního smrtelníka nepochopitelných informací. Například je přesvědčen, že
počasí je založeno na střetávání mužského a ženského principu.
Všechny děje, které se týkají počasí, jsou dle Koška spojeny se
sexem. „Počasí – stejně jako lidi – má jednoduše sex, například
bouřky jsou vlastně projevem orgasmu. Všechny přírodní živly
jsou živé nemyslící organismy, je jedno zda se jedná o bouřkový
mrak, malou cyklónečku nebo obrovský hurikán, všechno jsou
to organismy, které se navzájem střetávají a spojují, například
teplá fronta a studená fronta jsou protipóly, které vlastně vytvářejí mrak,“ vysvětluje Košek a dodává: „Déšť je možné chápat
jako pláč, výron sémě či močení,“ a upozorňuje na další souvislost mezi počasím a člověkem: „Všimněte si, že v meteorologii
se dokonce setkáváme s latinskými názvy, které se často objevují i v souvislosti s člověkem: oxygenium, hydrogenium, cumula
nimbus genitus… Tyto výrazy se běžně používají, není to nic
nového, jenom je to tabu, a ti kteří o tom ví, s tím nechtějí moc
zatěžovat normální lidi.“ Vzápětí mě Zděněk Košek upozorňuje
na vztah mezi slovy sex a six a vysvětluje, že „naše galaxie má
taky šestku, ale obráceně stočenou jako anticyklón“. Tvářím se
nechápavě. „Je to takový složitý, “ uklidňuje mě.

Nepochopitelné meteorologické obrazce
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Zděněk Košek se o počasí zajímá již čtyřicet let a na meteorologické
stanici v Ústí nad Labem, kam v minulosti velmi často docházel, mu
přezdívají „srážkolog“ a „bouřkolog“, protože to, co jej nejvíce ze všeho zajímá, jsou deště a bouřky. Počasí hraje důležitou roli i v jeho osobním životě, díky zvláštním obrazcům či mapám, které vytvářel v letech
1980 – 1981 a 1990 – 1992 a na kterých mimo jiné zachycoval právě
probíhající děje na obloze, se Košek proslavil. Zajímavý je způsob,
jakým byly obrazce vytvářeny, i okolnosti jejich vzniku. „V devadesátém roce došlo v mém životě k určitému citovému zlomu a poté můj
mozek začal vnímat souvislosti do 360 stupňů. Začal jsem mít pocit,
že záhadně předbíhám čas, že předbíhám dokonce sám sebe, svůj stín.
Nevěděl jsem, jestli mám stín vepředu, vzadu, nalevo nebo napravo.
Jednoduše jsem vnímal do kruhu, do koule,“ vzpomíná Zdeněk Košek
a pokračuje: „Ze všech stran se na mě valila kvanta informací, všechno jsem propočítával, promýšlel a pečlivě zapisoval. Dostal jsem se tak
daleko, že jsem byl přesvědčen, že jsem elementární částice a dokážu
ovlivňovat počasí. Řekl jsem si, pokud existují elementární části, které
mi vůbec nevidíme a mají životnost deset na mínus dvaadvacátou
sekundy, tak proč bych já – jako člověk-elementární částice – nemohl
například ovlivnit bouřku?“
Během tohoto zvláštního období měl Zdeněk Košek velmi přecitlivělé všechny své smysly. Vnímal vše velmi intenzivně, ale nedokázal
rozlišovat mezi pro „normálního“ člověka důležitými a nedůležitými
věcmi. To, že venku zpívají ptáci nebo se na východě tvoří mírná
oblačnost, byla pro něj stejně důležitá informace, jako že jej svědí
koleno, že je půl třetí nebo že má hlad, to vše Košek zaznamenával do
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svých obrazců. „Nebyly to jen ‚myšlenky‘, záznamy myšlenek, mých
znalostí, záznamy toho, že jsem vše spojoval, ale i záznamy zvuků vně
okna – hluk aut, hulákání lidí, štěkot psů, mňoukání koček, odpalování dělobuchů a různých municí ‚dobrodruhy’, záznamy foukání větru,
nárazy větru do okna, meluzíny, záznamy zvuků v bytovém jádře
(…)“ popisuje Košek svou tehdejší situaci v knize Jak se dělá počasí od
Jaromíra Typlta, v níž jsou uveřejněny některé pasáže z jeho osobních
zápisniků. Do jednoho ze svých sešitů si Košek také poznamenal:
„Mám pocit, že to, co jsem měl v hlavě v letech 1990 až leden 1992,
mi nyní vystačí až do konce života (…) Dnes se divím, že jsem zvláště
ten rok 1991 mohl přežít. Ale vím, že mi to psaní a kreslení obrazců
zachránilo život.“ A kde ony originální a nepochopitelné obrazce vznikaly? „Kdekoli, jednoduše jsem si sedl v hospodě, na lavičce v parku,
v kuchyni, doma na záchodě nebo v nějaké kavárně a zapisoval jsem,“
vypráví Zdeněk Košek. Při zapisování hrál důležitou roli také Koškův
cit pro jazyk, jeho hra se slovy, schopnost vytvářet originální asociační
řetězce.

Objevuji slova ve slovech

„Kombinoval jsem a stále kombinuju písmena i slova, hraju si s nimi.
Mám právo tvořit, ne? Jednotlivá slova rozebírám, zjišťuju všechny
souvislosti. Zajímá mě, jestli je slovo měkké, tvrdé nebo ostré, podle
toho přiřazuji k slovům znaménko plus nebo mínus. Baví mě hledat
slovo ve slově, například ‚oblouk‘ má v sobě ‚luk‘,“ říká Zdeněk
Košek a pokračuje ve vysvětlování a ukazuje mi, že zmíněný vztah
mezi slovy oblouk a luk funguje i naopak, luk obsahuje oblouk, luk
má totiž tvar oblouku. „Věříte v Boha?“ ptá se mě náhle Zděněk
Košek. Než stačím odpovědět, on doplňuje svou otázku: „Věříte

Zdeněk Košek: Vítr

Tři otázky pro Zdeňka Koška
Pořád se věnujete počasí?
Neustálý poznání je můj nejzákladnější směr. Mám velkou
radost, když něčemu nerozumím a pak to pochopím.
A čím vším se ještě zabýváte?
Teď študuju astronomii. Vyrábím si různý poznámky a náčrtky,
ale nechci se pustit znova do těch obrazců, abych nelítal. Vidíte,
tady jsou ty sprosťárny, o kterých jsem mluvil. Všechno funguje
na ‚píčas‘. Víte, co je to píčas? To je jako pí, Ludolfovo číslo a S je
vlastně obrácená devítka proti šestce, složený jin jang. Takže
tak to je. Protože O je třeba jediný písmeno, který se dá číst ze
všech stran, a pak máte X, Y, ty můžete číst zprava i zleva. Písmeno A můžete taky číst zprava i zleva, ale E už ne a B taky ne.
A když dáte dvě B k sobě, tak máte osmičku, tu rozdělíte a máte
tři proti třem, takže osm děleno dvěma může být tři, nemusí být
čtyři.
Máte někoho, s kým o tomhle můžete mluvit?
Moc ne. Lidi tomu nerozumí. A když nevědí kudy kam, tak mě
nazvou bláznem. Já jsem se zbláznil, protože mi lidi nerozuměli,
protože mi začali říkat, seš blázen, a přijdi na jiný myšlenky. Co
mi bude kdo poroučet, na jaký myšlenky mám přijít, no ne?
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všeho, co předtím prožil. Došlo tak ke zhodnocení periody života,
kterou dříve považoval za zavrženíhodnou. Velmi jej potěšilo, že se
našel někdo, kdo celou jeho tvorbu z daného období docenil, aniž by se
čemukoliv vysmíval nebo se pokoušel v jeho obrazcích hledat příznaky
psychické nemoci,“ říká Terezie Zemánková. Nyní Zdeněk Košek již
zvláštní meteorologické obrazce nevytváří. „V poslední době se Košek
věnuje malbě obrazů ‚a la van Gogh‘, jedná se o velmi zručně provedené
práce, přičemž ve velké části z nich hraje důležitou roli počasí,“ vysvětluje Terezie Zemánková. V souvislosti s van Goghem je důležité zmínit,
že Košek věří, že je jeho pokračovatelem. „Těsně před smrtí Van Gogh
prohlásil, že by chtěl věřit, že bude někdo pokračovat v tom, co započal.
Je otázka, jestli jsem nebo nejsem jeho nástupcem. Některý lidi mi to
přejí, jiní mi závidějí,“ konstatuje Košek.
„Zdeněk Košek v rámci svého někdejšího ‚řízení počasí‘ vytvořil
teorie, jak celý systém funguje, které měl mnohdy podloženou
vědeckými studiemi, jeho svět měl velmi přísnou logiku. Domnívám
se, že nyní Košek již nevěří tomu, že by řídil počasí, ale nadále je
přesvědčen o teoriích, které vynalezl. A kdo ví, možná, že jsou správné, i když se zdají být nenormální. Ale už Nietzsche říkal, že když
vyžadujeme zdraví, potlačujeme genialitu. To co se v této západní
společnosti považuje za normální, se vylučuje s výjimečností. A tato
výjimečnost může sahat na hranice mezi genialitou a šílenstvím.
Například Einstein také nebyl vzorný řadový občan. Netvrdím, že
Košek je Einstein, ale možná ano… Třeba to jen já nejsem schopná
poznat, protože nerozumím meteorologii. Košek kdysi vyřkl jednu
moc krásnou větu – řekl, že nebyl nemocný, ale že byl mocný až
moc,“ uzavírá Terezie Zemánková.
Kamila Heinzová
Zdeněk Košek jako pokračovatel Vincenta van Gogha.
v Boha na náboženské nebo vědecké bázi?“ Bezmocně rozhodím
rukama, nevím, co říct. „ Jak si to kdo vezme, rozumíte, v astronomii
i v teologii se používá vyšší řád, vyšší systém a vis major, to je vyšší
moc. Vyšší systém je něco, čemu my nerozumíme. My lidé nemáme
ani pravou představu o vzniku vesmíru,“ míní Košek, vzápětí však
dodává, že „síla, která vyprovokovala nebo zavinila vznik vesmíru,
byla záporného znamínka, což jsou ženy. Takže nejde o Boha-muže,
ale pravděpodobně o ženu…“ Aby byla záležitost se Stvořitelem zcela
jasná, přidává Košek ještě svou teorii o vzniku slova Bůh. Domnívá
se, že Bůh vzniklo z citoslovce pro ránu – „buch“ a poukazuje na
„velký třesk“, který byl počátkem vzniku vesmíru. Na otázku, jak na
takové souvislosti přichází, odpovídá Košek, že neví, že ho to jednoduše napadá, že jej takové myšlenky stále pronásledují, ale on si musí
říkat, že je to náhoda, aby se z toho všeho nezbláznil.
Období, kdy Zdeněk Košek tvořil obrazce, kterými se proslavil,
vyústilo v hospitalizaci na psychiatrii. Zážitky z této doby Košek také
popsal v jednom ze svých sešitů. „Spotřeboval jsem moc a moc energie,
vůbec jsem jídlo nepovažoval za důležité. Hubnul jsem. V době ‚vyléčení‘, lépe řečeno léčení jsem skoro vůbec nebyl schopen tzv. myslet, jenom jsem jedl, spal (…). Dnes – dva roky poté, se divím, jak jsem vůbec
byl schopen obrazce, znaky, písmo, barevné plochy dát dohromady.“ Po
návratu z léčebny Košek velké množství svých obrazců zničil, protože je
považoval jen za výplody bláznění, odsuzoval období, v němž obrazce
tvořil. Zlom u něj nastal až ve chvíli, kdy mu jeho okolí začalo dávat
najevo, že tato díla mají svou cenu. Velmi důležitý byl počin Jaromíra
F. Typlta, severočeského literáta a filozofa, který vydal o Koškovi vůbec
první knihu. Díky ní se o Zdeňku Koškovi dozvěděla Terezie Zemánková, teoretička umění se zaměřením na art brut, která na Koškova díla
upozornila francouzského filmaře Bruna Decharma zabývajícího se
art brut. Decharm spoustu Koškových děl zakoupil a začal vystavovat.
Netrvalo dlouho a Koškovo jméno se rozletělo po celém světě. „Košek se
mi svěřil s tím, že tohle úspěšné období pro něj bylo obrovskou satisfakcí

Zdeněk Košek

Narodil se 22. 11. 1949 v Duchcově. Žije a tvoří v Ústí nad
Labem. Vyučil se typografem v podniku Severografia. Krátce
studoval grafickou školu v Praze. Pracoval patnáct let jako sazeč a čtyři roky jako výtvarník v Domě kultury ROH v Ústí nad
Labem. Od roku 1989 je v invalidním důchodu. V roce 1992 se
stal členem ústeckého sdružení Fokus, podílí se tu na svépomocném hnutí, vydávání časopisu Zrcadlo a obecně vůbec na
informování o problematice duševního onemocnění.
Jako výtvarný autodidakt se věnuje především olejomalbě
a kresbě, uplatnil se ale i jako autor kresleného humoru (hlavně
v letech 1970–1983) a ilustrací pro regionální periodika (1991–
1996). V letech 1991–1993 vystavoval s výtvarnou skupinou
Plebs. Od roku 1998 se pravidelně účastní Arteterapeutických
dílen a výstav pořádaných libereckým sdružením Fokus – My
klub. Se svými díly se zúčastnil okolo 50 samostatných i kolektivních výstav v ČR i po celém světě, momentálně jsou některé z jeho
děl ke shlédnutí na pražské výstavě Monument transformace.
Životopis převzat z knihy Jaromíra F. Typlta Jak se dělá počasí
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že prostě jen musí přežít. Slovo „nejde“ je
tím zaklínadlem. Ve vašem životě je možné
úplně všechno, co si budete přát, stačí jen
věřit. Ve spojitosti s poruchami příjmu
potravy často slýchám: „Nejde se najíst,
nejde žít v takovéhle společnosti spokojený sám se sebou, nejde se z toho vyléčit
a miliony dalších ‚nejde‘.“ To vy si stavíte
vlastní hranice, a dokud si budete tvrdit, že
něco nejde, bude to tak. Je těžké vydat se
vlastní cestou, vím to, vždyť já se jí vydala.
Málokterá žena o sobě dokáže říct, že je
krásná a líbí se jí, jak vypadá. Vždy dojde
na to, že má například malá prsa, tlustá
stehna nebo velký nos. Lidé se bojí přiznat
si, že jsou krásní. Co kdyby jim někdo řekl,
že to tak není? Ale co když je dokonalost
právě v tom, jací jsme teď a tady? Bez žádných „ale“. Stejně vás teď asi napadlo „Ale
to břicho je vážně hrozné nebo až udělám
něco s tím zadkem, tak možná…“ Pořád
odkládáte svoji spokojenost na „až…“.
A sami víte, že když to vysněné „až“ přijde,
spokojenosti se pořád nedostává a objeví
se nějaké další „až“. Věřte mi, právě v této
chvíli jste naprosto dokonalé. Napadá vás,
jak je těžké být krásným, dokonalým člověkem, když vaši blízcí sami sebe i druhé
stale kritizuji za jejich vzhled? Mohou to
být ti nejbližší nebo jen někdo, koho jste

Co když je dokonalost v tom,
jací jsme teď a tady?
Několikrát jsem slyšela, že naše
společnost podporuje ideál krásy.
Když ho lidé kritizují, říkají: „Oni
ho vytvořili, oni ho podporují,“
a tak podobně. Ale kdo jsou ti oni,
kterým dáváme vinu? Reklamnímu
průmyslu, modelingu? Chceme
změnit módní průmysl, ale napadlo
nás, jestli se tím změní lidé? Jejich
hodnoty? To my tvoříme ideál krásy, tím, že v něj věříme. My jsme ta
společnost, která jím žije.

J

e lehké rozhazovat kolem sebe
obvinění, ale co takhle začít u sebe?
Většina z nás si uvědomuje, jak
velkou moc má charisma. Ta moc je
tak obrovská, že dokáže převálco-

vat celý ideál krásy. Když vidíte ženu, která
zná svou cenu, ať vypadá jakkoliv, prostě
jen umí nosit to, co má, chcete být jako ona.
Kterou z vás ale napadne, že vy všechny
takové jste? Její krásu, tu, která z ní vyzařuje
a oslňuje vás, přisuzujete opět jen jejímu
vzhledu. Jste to vy, které hodnotíte vzhled
a přisuzujete mu štěstí a úspěch. Přemýšleli
jste ale nad tím, zda člověk, který se vám
zda dokonalý, věří ve svoje kvality? Třeba
zrovna o vás si někdo myslí, že máte úžasný
život plny zážitků, přátel, radosti a lásky.
A vy zatím doma dumáte, jestli vám jeden
krajíc chleba zničí zbytek života. I vy můžete
sebevědomě kráčet středem se zdviženou
hlavou. Říkáte si „hloupost“? Uvědomte si,
že vy sami píšete knihu svého života. Každá
další stránka je prázdná. Každé ráno máte
možnost změnit cokoliv, co chcete.
Lidé chybně přistupují k životu jako
k trestu, myslí si, že nic se nedá změnit,

náhodou potkali. Je to zvyk. Ženy říkají
„Jsem tlustá“, aby jim druzí tvrdili, že to
tak není. Holky začnou držet dietu, protože
mají pocit, že je to tak přirozené. Berou to
jako životní styl dneška.
Ano je to těžké a někdy to bolí. Musíte tvrdě bojovat, překonávat sami sebe
a hlavně nepolevovat i přes neúspěchy.
A to je právě důvod, proč je tahle cesta
tolik obtížná. Nikdy v životě nedokážeme
změnit druhého člověka. Můžeme změnit
jen sami sebe, způsob svého uvažováni.
Kdo ví, třeba nás ten druhý bude následovat. Někdo třeba řekne, že je to hloupost,
že takhle to ve světě nefunguje. Můžou to
být i rodiče, kteří dokonalý vzhled mylně
berou jako povinnost, kamarádi, kteří se
posmívají druhým nebo partner, jež pěkné
tělo bere jako základ vztahu. Pokud ale
najdete sílu postavit se za svůj názor a ustát
tlak nesouhlasu druhých, neuvěřitelně vás
to osvobodí.
Alena Furchová (vyléčená klientka)
Článek převzat ze zpravodaje
Anabell, únor 2006
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Nový lék, nový přístup, nová šance
COOPERA je cyklus jednodenních tréninků pro psychiatry, ve kterém se pod vedením zkušených lektorů
učí používat „Motivační interview“. Hlavním cílem
této terapeutické techniky je vyprovokovat v pacientovi odhodlání ke změně, ať už se jedná o odloučení
se od rodičů, či přistoupení na aplikaci depotního
neuroleptika. V přednáškové části jsou účastníkům
poskytovány podrobné informace o schizofrenii. Hlavní důraz je kladen na vytvoření terapeutické aliance
mezi psychiatrem a jeho pacientem.

S

chizofrenie je vážná psychiatrická nemoc, která postihuje 1 až 2 procenta populace na celém světě. Jedná se
o tzv. multifaktoriální onemocnění, na jehož vzniku se
podílejí faktory biologické (např. genetické) i psychosociální (např. vliv základní rodiny v raném dětství).

Vznik schizofrenie a její léčba

Schizofrenie propuká nejčastěji ve věku od třinácti do devatenácti let,
tedy v pubertálním období. V tom právě spočívá její zrádnost, často
jsou totiž její počínající příznaky považovány za projevy puberty, tudíž
jsou i omlouvány. Četné studie prokazují, že průměrná délka období
od vzniku prepsychotických příznaků do započetí léčby trvá 12 měsíců. Čím déle období bez léčení trvá, tím horší je prognóza onemocnění. Psychiatrická léčba u lidí s nerozpoznanou psychotickou nemocí
je zahájena zpravidla až tehdy, když se dotyčný dopustí nějakého
nepochopitelného, mnohdy agresivního činu a poté je hospitalizován
a jsou mu dle závažnosti akutních psychotických příznaků podávány
zklidňující léky (v tabletové nebo injekční formě). Jedná se především
o tzv. neuroleptika, která se rozlišují na tzv. typická (Tisercin, Moditen, Cisordinol atd.) a atypická, vyvinutá v poslední dekádě minulého
století (Zyprexa, Risperdal, Zeldox, atd.). První uvedené skupině
typických antipsychotik je přisuzován vyšší výskyt tzv. extrapyramidových vedlejších účinků (třes rukou, svalové křeče, neklid v lýtkách
a silný tlumivý efekt). Naproti tomu novější skupina atypických neuroleptik zmírňuje i takové schizofrenní příznaky jako je apatie, zchudlost
myšlení, oslabení vůle atd. V období jejich vzniku přišla obrovská vlna
nadšení, protože vedlejší účinky tato skupina léků nevyvolává v takové
míře jako klasické přípravky. V průběhu následujících let však bylo
zjištěno, že při jejich podávání se nežádoucí účinky dostavují také,
avšak ve skrytější, a proto možná nebezpečnější formě (např. poruchy
lipidového metabolismu).

S každou hospitalizací se trhlina zvětšuje

Jedním z největších problému při léčbě je tzv. nonadherence, tj.
úplná či částečná nespolupráce na léčbě. Jedná se především o neúplné či nepravidelné užívání předepsaných neuroleptik. Výzkumy
potvrzují, že 25 procent lidí léčených se schizofrenií vysadí léky
do desátého dne po propuštění z nemocnice. Do šesti měsíců je
to 33 procent, do dvanácti měsíců 40–69 procent a do dvou let již
celých 76 procent nemocných! Důvodů vedoucích k tomuto výsledku
je hned několik. Mezi nejvýznamnější patří nepřijetí psychiatrické
nemoci samotným pacientem a mnohdy i jeho okolím, ale i vedlejší
účinky psychofarmak.

Je prokázáno, že pokud pacient přestane užívat léky v průběhu
jednoho roku po psychotické epizodě, výrazně se zvyšuje riziko
relapsu. Frekvence relapsu při medikaci perorální (léky podávané
ústy) je 42 procent, depotní (léky s velmi pomalým vstřebáváním)
27 procent a bez medikace 74 procent! Ve většině případů relaps vyústí v opětovnou hospitalizaci, přičemž její průměrná délka je jeden
až dva měsíce. Každá opakovaná hospitalizace vzdaluje nemocného
od normálního života. Lze to přirovnat k postupnému trhání látky.
Je-li natržení malé, dá se ještě spravit, ale s každou hospitalizací se
trhlina zvětšuje až do stádia, kdy je nenapravitelná.

Injekční léčba a zbytečné předsudky

V období před vznikem atypických neuroleptik se u nespolupracujících
pacientů většinou nasazovaly depotní injekční přípravky s obsahem
klasických neuroleptik. V současné době existují čtyři typy těchto preparátů a jejich podávání splňuje základní cíl, tj. pravidelné dodání léku
do organizmu v intervalu 2–4 týdnů. Tím je zajištěna stabilní hladina
léku v krvi, která ochraňuje pacienta před relapsem. I takto podávané
léky ale vyvolávají extrapyramidové nežádoucí účinky. Možná proto
nejsou v současné době u psychiatrů ani jejich pacientů ve velké oblibě.
S objevením tzv. atypických neuroleptik se pozice klasických
depotních injekcí výrazně změnila. Jsou dnes vnímány jako téměř
násilné řešení léčby u nespolupracujícího pacienta. Ačkoli novějších
neuroleptik existuje celá řada, pouze jedno je dostupné v injekční formě – přípravek Risperdal Consta. Narozdíl od předchozích depotních
preparátů na bázi olejových injekcí je vyroben technologií na bázi polymeru postupně uvolňujícího účinnou látku. To přináší řadu pozitiv,
hlavně minimum vedlejších nežádoucích účinků. V kombinaci s příznivým terapeutickým efektem je injekční léčba pacienty velmi dobře
snášena, ba i vítána. Terapeutický efekt byl prokázán ve studii e-STAR
prováděné v sedmnácti zemích. Výsledky studie jednoznačně ilustrují,
že podávání depotního přípravku Risperdal Consta ve srovnání
s užíváním tablet vede ke zlepšení klinického stavu pacienta a jeho
sociálního začlenění, ke snížení frekvence a délky hospitalizace, ale
také k redukci doprovodné medikace či nižšímu výskytu agresivního
chování. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko. Studie prokázala,
že podávání přípravku Risperdal Consta po dobu jednoho roku je ve
srovnání s perorální léčbou stejně nákladné. Avšak již po dvou letech
je podávání tohoto preparátu výrazně levnější než perorální léčba.
Může se zdát, že uvedená fakta jednoznačně svědčí pro injekční
léčbu v co nejširší míře. Opak je pravdou. Nasazení preparátu Risperda Consta je svázáno indikačním omezením a četnými předsudky,
které jeho dostupnost pacientům – zejména těm v časných stádiích
onemocnění – značně omezují. S vědomím přetrvávajících předsudků
vůči depotním injekcím u psychiatrů i jejich pacientů, vytvořila farmaceutická společnost Janssen-Cilag na základě belgických materiálů
edukační trénink pro naše psychiatry pod názvem COOPERA. Edukace je potřebná, neboť na straně zdravotních pojišťoven i některých
psychiatrů stále převládá názor, že depotní neuroleptické injekce mají
být podávány jen výrazně nespolupracujícím pacientům, kteří mají
za sebou již více hospitalizací. S tímto názorem řada zahraničních
odborníků důrazně nesouhlasí a já se na základě vlastních klinických
zkušeností přidávám na jejich stranu. Vnímám stále sílící zahraniční
trend používat depotní injekční přípravek atypického antipsychotika
již při výskytu první psychotické epizody jako terapeutikum, které
nejméně stigmatizuje.
MUDr. Martin Jarolímek
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páté přes deváté

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 Praha 1. Heslo „psychoseznamka“.
Další možnosti seznámení či dopisování
najdete na internetové Psychoseznamce
na www.psychoseznamka.cz.

mi něha, přitulit se k někomu, komu nejsem
lhostejný. Zn.: odepíšu všem.

Jitka, 54 let, Praha
Ahoj, jmenuji se Jitka, jsou to dva roky, co
jsem ovdověla. Hledám příjemného muže
se zájmem o přírodu, společné vycházky,
se kterým bych mohla trávit volné chvíle.
Pozdější trvalý vztah možný. Vyžaduji
upřímnost a citlivý přístup. Mám ráda
procházky přírodou, dobrou hudbu, filmy,
knihy a dobře vařím :) Domácí kutil vítán.
Těším se, že se brzy ozveš.

Kometa, 54 let, Praha
Jmenuji se Zuzana, je mi 54 let. Jsem vyučená švadlena, mám ráda přírodu a turistiku.
Jsem mírné a klidné povahy, jsem spíše
domácí typ. Hledám partnera podobných
zájmů na celý život.

Josef, 49 let, Mladá Boleslav
Zdravím a hledám hodnou ženu z Mladé
Boleslavi a okolí, která je také sama. Mým
koníčkem je malování, rád poslouchám
hudbu, mám rád divadlo. Ve dvou se to lépe
zvládá.

buds, 25 let, Praha
Zdravím všechny. Jmenuji se Martina. Mám
výbornou paní doktorku, která mě dostala
z toho nejhoršího. Pracovala jsem v Jelení.
To je klub, kde můžete pracovat i když vám
není nejlépe. Tam jsem zrealizovala chození
na plavčo. Všichni se mezi sebou domluvili a šli se bavit. Tak by bylo dobrý, kdyby
se každý zamyslel nad tím, co mu vlastně
chybí, jestli je to společnost, přítel, kamarád
nebo třeba sport. Mně osobně chybí společnost, zábava a víc pohybu. Nejlépe pište

Host, 34 let, Praha
Jsem sice hodný, ale... slabá povaha, „ňouma“, bázlivý a neprůbojný, v životě neúspěšný. Navíc nijak zvlášť hezký. V kolektivu jsem
byl vždy outsider, nemám přátele a ženy o mě
nikdy nestály. Hledám ženu, s níž bychom si
byli neatraktivitou, společenským neúspěchem a osamělostí navzájem rovni. Může být
jakéhokoli věku, postavy i vzhledu. Žádný
handicap, povahový extrém nebo životní neúspěch a priori nevadí. Rozhodnou vzájemné
sympatie. Člověk nechce být sám.

Psychoseznamka
Ali, 30 let, Praha
Ráda bych se seznámila s především laskavým, vnímavým mužem, který umí pohladit,
ve věku přibližně 31–48 let. Nejdříve nějakou
dobu snad formou dopisování, potom
osobně. Mám diagnostikovanou mírnou
schizofrenii, není na mně k poznání. Mám
ráda literaturu – jak beletrii a poezii, tak i odbornou, Bibli, hudbu mnoha žánrů, humor,
filmy, procházky, památky, přírodu, jazyky.
Jsem věřící, ale nehledám jen věřícího – jsem
hodně tolerantní. Může být odkudkoliv.

Jíja, 30 let, Opava
Obyčejný kluk všestranných zájmů hledá
spřízněnou duši pro život. Mezi mé hobby
patří kytara, sport. Jsem ind, to znamená
invalidní důchodce, ale také si přivydělávám
jako operátor na PC a hospitalizovaný v léčebně jsem nebyl asi 4 roky, tudíž dle mého
názoru mám tu schýzu pod kontrolou a můj
stav je stabilizovaný, jen je mi smutno, chybí

na mou e-mailovou adresu cokoliv máte
na srdci. Přítele nehledám. Bylo by fajn,
kdybyste psali, kam byste chtěli vyrazit jako
parta. Třeba na kola, muzea, rybníky, naučný stezky – už nevim :-) Tak pište nápady,
čím víc nápadů, tím větší grupa a třeba se na
těch výletech do sebe zakoukáte...
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objednací lístek

seznámení
pro každého

ODBĚRATEL:
Do konce roku 2009 Vám budeme Esprit zasílat zdarma. Stačí, když vyplníte tento
objednací lístek a zašlete jej na adresu: ČAPZ, Jelení 9, Praha 1, 118 00.
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záchranný člun pro mladé lidi
s duševním onemocněním

Více informací:
Terapeutická komunita Mýto
Náměstí 7, 338 05 Mýto u Rokycan
TK Mýto je resocializační
pobytové zařízení určené pro
mladé lidi (18–35 let) s duševní
nemocí, zejména schizofrenií.

CMYK
oranz: 0/60/100/0
purpur: 0/95/27/0

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

Máte zkušenost
s duševní nemocí
a chuť naučit
se novinářskému
způsobu psaní?
Nabízíme vám (a také
lidem s tělesným
postižením)  Symbiózu.

Symbióza:
Kurz redakční práce
a komunikace s veřejností
Tel.: 773 165 647, e-mail: josef.gabriel@capz.cz, www.capz.cz
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