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DUSEVNI ONEMOCNENI JE JAKO POZAR

Lidí, kteří se potkávají s duševní nemocí, je v naší společnosti mnoho. Nemoc si nevybírá podle věku, vzdělání qni

podle společenského postavení. Závažných psychických nemocí je celú řada, Ať už jde o schizofrenii, afektivní poruchy

(deprese, úzkosti, bipolórní poruchy) či jinó onemocnění. Nemoc však vždy způsobuje velké trápení, lak vůbec vidíme

člověka s duševním onemocněním? Duševní nemoc mú různé projevy o lidé, kteří jí trpí, mají také různé potřeby, zájmy

a problémy,

Vypravi|a jsem se do občanské-
ho sdružení Fokus v Českých
Budějovicích. Je jedním z de.
seti Fokusů oůsobících v České
republice. Tyto organizace byly
prvními poskytovateIi sociá |ních
s|uŽeb na po| i  péče o duševní
zdraví - Fokus v M|adé Bo|es|avi
už funguje něco přes dvacet |et.
Dohromady tvoří s iInou, úzce
spoIupracující skupinu, která
usiIuje především o výměnu
zkušeností, kvaIitu sIužeb pro
duševně nemocné a jej ich da|ší
rozšiřování, včetně propagace
sIužeb. Č|enské organizace se
prostřednictvím zastřešujícího
sdružení zapojují také do me-
zinárodní spoIupráce, ze které
čerpají zkušenosti a inovativnÍ
přístupy v péči o I id i  s duševním
onemocněním.

Fokus v Českých Budějovicích
by| za|ožen před čtyřmi |ety. Své
bezp|atné s|užby poskytuje k| i-
entům od roku 2007, a to v mís-
tě sídIa sdružení, v domácím
prostředí svých kIientů nebo
formou doprovodu.,,Podporu-
jeme lidi s duševním onemoc-
něním při zvlódóní jejich životní
situace, při nalézóní možných
cest pro uplotnění se ve společ-
nosťi, o pomáhóme udržet a roz-
víjet kvalitu života podle indivi-
duálních potřeb a možností,,,
říká Zdeňka Kuviková, řediteIka
sdružení.
Duševní onemocnění obvvkIe

vyžaduje dIouhodobé |éčení
bud, v nemocnici, psychiatr ické
|éčebně, nebo |éčbu ambu|ant-
ní. Nemoc většinou narušuje
všechny sféry života č|ověka
a ov|ivňuje jeho fungování včet-
ně pracovního potencioná|u -
nemocný je často v invaI idním
důchodu. DůsIedkem nemoci
se Iidé cíť izoIováni, vyřazeni
na okraj spoIečnosti, jsou také
často objektem stigmaťzace ze
svého oko|í: duševní onemoc'
nění je vnímáno jako ostuda
pro nemocného a také pro jeho

rodinu. L idé nevědí, jak se k ne.
mocným chovat, přev|ádá ná.
zor, že se jedná o jedince nebez-
pečné a nevyzpytateIné'
Průběh a projevy psychické ne.
moci jsou u každého č|ověka
jiné, a to i v případě, když mají
stejnou diagnózu. Liší se také
to, jak nemoc ovl ivni la jej ich
Život a míru zapojení se do spo.
Iečnosti' ,,Nošimi klienty jsou
osoby od 18 let věku, jednó se
o široké spektrum lidských osu-
dů. Lídé se liší věkově, stylem
života i dosaženým vzdělóním,
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Předpokladem vstupu do na-
šich služeb je, že k nóm klienti
přichózejí dobrovolně, zóroveň
dochózejí ke svému psychiatro-
vi, jsou zaléčeni, tzn. že se ne-
nochózejí v akutní fózi nemoci.
Myslím si, že služby naší organi-
zoce využívají spíše ti, kteří mají
nóhled na svou nemoc a chtějí
svou situoci změnit, Většinou
toké mají zajištěnou psychiot-
rickou péči' Je však mnoho těch,
kteří se nijak neléčí, nemoc si
nepřipouštějí, mají stroch k nóm
přijít, Případně může existovot
mnoho dalších důvodů, proč
pomoc nevyhledají. Znómý fokt
je, že i ve skupině bezdomovců
jsou lidé s psychickým onemoc-
něním,,, pokračuje Zdenka Kuvi-
ková' V zahraničí funguje síť ko-
munitních s|užeb, jejíž součástí
je mimo j iné také vyh|edávání
takto nemocných Iidí V terénu,
tj. jej ich př irozeném prostředí,
a snaží se je motivovat k využití
sIužeb. Tyto inovativní přístu-
py přesahují současné finanční
možnosť Fokusu. Vzhledem
k tomu, Že se jedná o nezisko-

vou organizaci, která je závis|á
na dotacích ze státního roz-
počtu nebo j iných zdrojů, může
fungovat v mezích toho, na co
má oeníze. Snaží se však rozší-
ř i t  spolupráci  s |éčebnami v re-
gionu a jej ich prostřednictvím
nabízet svoje sIužby potenci.
á|ním uživate|ům. Paní ředite|.
ka s i  chvá|í způsob spo|upráce
s Psychiatr ickým oddě|ením Ne-
mocnice české Budějovice a.s. ,
s Psychiatr ickou |éčebnou v Pís.
ku a s některými ambu|antními
psychiatry,

SIužby jsou určeny pro Iidi, kteří
se po ukončení |éčby mohou cí-
t i t  ztraceni,  nevÍ jak budou dá|
fungovat v zák|adních ob|astech
Iidského života jako jsou práce,
rodina, bydIení, trávení vo|.
ného času a da|ší. Fokus může
k|ientům pomoci zač|enit  se
zpět do spoIečnosti, vyhIedat
zaměstnání a sepsat životopis,
pomůže s praktickými doved.
nostmi, s vyř izováním úředních
zá|ežitostí a zv|ádáním chodu
domácnosť. Lidé, kteří se Vra-
cejí z |éčebny, berou často ve|.
ké dávky psychofarmak, mají
prob|ém s udržením pozornosti,
pamětí, sebedůvěrou, sebeob-
s|uhou apod' Nedostává se j im
přirozených kontaktů s přáteIi
a v organizacích, jako je Fokus,
na|ézají bezpečný prostor pro
setkávání se s I idmi s oodobnou
zkušenosť' Cí|em sIužeb je, aby
Iidé získaIi schoonost žít běž-
ným životem.
5chizofrenní onemocnění je
jako požár: jeho průběh a ná-
s|edky nezávisejí pouze na tom,
jak je pIamen veIký a žhavý a|e
také na tom, kdy se na požár př i-
jde, kde hoří, jak daleko jsou po-
žárníci, jaké mají vybavení atd.
stejně tak u schizofrenního one-
mocnění zá|eží na tom, kdy se
podchytí, jak se k němu postaví
nemocný a jeho rodina, jaký je
postoj okoIní spo|ečnosť k du-
ševnímu onemocnění, jak kva-
l itní s|užby jsou v daném místě,

Důsledkem duševní nemocÍ je pocit izolovanosti od okolí.



s nako|ik uvědomělými pomá-
hajícími profesioná|y se nemoc-
ný setká, a|e také na tom, jaká
je jeho f inanční s i tuace a mno.
ho dalších faktorů' Psychiatr ie
je veIký strašák a být,,b|ázen,, je
nechtěná ná|epka. Jaký zaměst-
navateI př i jme č|ověka s diagnó-
zou? Nemocniční pobyt navíc
není koncipován tak, aby př ipra-
viI kIienty na život mimo institu-
ci. Paralyzuje jej ich schopnost
žít za branami instituce, staví je
do ro|e pasivních příjemců tak-
zvané péče a zavírá je před oko|.
ní spoIečností'
Za tímto úče|em Fokus rozvíjí
široký vějíř aktivit sociá|ní re-
habi| itace, která směřuje k ob-
nově sebedůvěry a praktických
životních dovedností duševně
nemocných. V rámci poskytova-
ných s|užeb pracovní tým rea|i-
zuje mimo j iné zájmové, vzdě-
|ávací a voInočasové aktivity
(vý|ety, sportovn í aktivity, ku rzy
vaření apod.), aktivity směřující
k nácviku dovednosť oro zv|á-
dání každodenního života, akť-
vity podporující rozvoj a udržení
pozornosti a paměť. Poskytují
k| ientům také podporu a pomoc
při vyř izování osobních zá|eži-
tostí, př i  jednánÍs úřady, pomoc
a doprovod při obstarávání byd-
|ení, práce, dávek a důchodů'
Významnou aktivitou sdružení
je činnost sociá|ně terapeut ické
dí|ny, reaIizované v rámci Indi-
v iduá|ního projektu,,Podpora
sociá|ních sIužeb v J ihočeském
kraji,,, jejímž cí|em je posilování
sociá|ních návyků a dovednos-
tí spojených s adaptací V pra-
covních podmínkách, podpora
motivace, strukturování denní
činnosť a strukturování pracov-
ní činnosť (dé|ka práce a odpo-
činku, soustředění se na práci,
schopnost začít a ukončit práci) '
V minu|ém roce poskytl Fokus
České Budějovice ce|kem 1413
s|užeb pro 78 k| ientů'

,,Psychiatrickó péče a sociól.
ní próce s duševně nemocnými

je poměrně nepopulární obor'
Těžko se na tuto oblast shánějí
sponzorské peníze. Povědomí
o tom, co znamenó duševní ne.
moc, je obestřeno celou řadou
mýtů. U člověka, který je hen-
dikepovón fyzicky, například
je na invalidním vozíku, nikdo
nepředpoklódó, že vstane, pře-
konó svůj stav vůlí a odejde. Ale
u člověko, který mó hlubokou
depresi, lidé často rodí, že by
s tím měl něco dělat, že se mó
vzchopit, že by stačilo trochu
chuti, aby se cítil zose dobře.
Často si lidé myslí, že si nemocní
duševní nemoc způsobili sami.
Přitom člověk, který se potýkó
s depresí, svůj stov nedokóže

,,Pro některé klienty je obtížné
představit si, že by mohli praco-
vot nebo mají obavy, zda nóstup
do zaměstnóní zvlódnou. Jiní se
snoží udržet si próci co nejdé-
le a po její ztrótě se snaží najít
novou, Psychické onemocnění
a próce se novzójem nevylu-
čují. Důležité je zjištění potřeb
člověko s psychickým onemoc-
něním o nastavení pracovních
podmínek (zkrócený pracovní
úvazek, možnost odpočinku
v průběhu pracovní doby, menší
pracovní kolekťiv, próce odpo-
ledne opod.)' Próvě v důsled-
ku všeobecné sťigmatizace lidí
s duševním onemocněním ne.
jsou zoměstnovotelé u nós při-

v péči o psychicky nemocné k|i-
enty sVé nezastupite|né místo'
Navazují na psychiatr ickou péči,
pomohou zprostředkovat kon-
takt s rodinou a podporují k|i-
enta V tom, aby by| schopen žít
pInohodnotným způsobem ži-
Vota. D|e s|ov jednoho z k| ientů
Fokusu.Je duševní nemoc někdy
jako tornádo, které se přežene
krajinou lidského životo a ne-
nechó kómen na kameni. Jindy
přichózí pozvolna, ale trópení,
které způsobí, není o nic menší.
Najednou už nic není jako dřív,,.
Da|ší k| ientka zmiňuje svou zku.
šenost nás|edovně: ,,Ze začót.
ku jsem dochózela do Fokusu
pouze na počítač a hned jsem
uťíkalo pryč. lá přece nejsem to-
kovó joko ti lidé tam, nejsem ne-
mocná, nepotřebuji pomoc, Ale
po čase jsem zjistilo, že to není
pravda, Zočola jsem novštěvo-
vat odpolední PILINY literární
setkání se spisovotelem Hynkem
Klimkem a jiné aktivity. Uvědo-
mila jsem si, že se tom cíťím ve-
lice dobře, že mě ostatní chópou
o hlavně, že jsme na tom všichni
podobně' Po nějaké době jsem
objevilo toké Atelier Kočka, kde
se vyróbí předměty ze skla, pójí
se, brousí se o řežou se' Velice
mě to baví, o tok jsem vyrobila
spouttu různých dórků k Vó-
nocům - šperky, zrcótko a jiné.
Myslím, že Fokus je velmi pří-
nosný a opravdu pomóhó lidem
zapojit se do života.,, trI

,,Lidé s duševním onemocněním někdy nemívají náhled
na své onemocnění, ledná se o dlouhodobý proces

uvědomování při psychiatrické léčbě.,

vůlí překonat stejně jako člověk,
který je ochrnutý,,,sdě|uje Zdeň.
ka Kuviková.

L idé s duševním onemocněním
někdy nemívají náh|ed na své
onemocnění. Jedná se o dIou-
hodobý proces uvědomování
při psychiatr ické |éčbě. Je prav-
da, že to chce velkou odvahu
veřejně sdě|it svým b|ízkým,
kamarádům nebo v práci, že
,,chodím na psychiatrii, múm
duševní nemoc,,. Mohu vůbec
pracovat? Jak dlouho zv|ádnu
pracovat? To jsou otázky, které
si k|ienti Fokusu často kladou.
Práce je k|íčová sféra Iidského
života. o tom, jak zv|ádají | idé
s psychickým onemocněním ná-
vrat do pracovního procesu, ví
ze své zkušenosti Katarína Wie-
nerová, která pracuje ve Fokusu
jako sociá|ní pracovnice. Sama
psychická nemoc a navíc ved|ej-
šÍ účinky |éků (út|um, spavost,
apatie, třes, špatná art iku|ace,
nek|id) k|ienty omezuje v běž-
ném životě a samozřejmě e| imi-
nuje jej ich pracovní výkonnost.

praveni lidi s takovýmto znevý-
hodněním přijímat, no druhou
stronu se nemocný sóm obóvó
specifické podmínky vyjednat.
]ednou z možností je také próce
v chráněných dílnóch.,, Tradiční
chráněné dí|ny však bývají často
předmětem krit iky. Za optimá|.
ních podmínek zde k| ient i  na-
cházejí bezpečné prostředí pro
nácvik pracovních dovedností,
jsou však zvyk|í na podporova.
né prostředí dí|ny, nemají kon.
takt s běžnou popuIací a často je
pro ně s|ožité jít dá| na otevřený
trh práce'

Cílem psychosociá|ní rehabiI i ta.
ce je uzdravení. Jedná se o hIu.
boce osobní, unikátní proces
změny přístupu, hodnot, cí|ů,
schopností nebo ro|í č|ověka.
UzdravenÍje proces, který vede
k žití spokojeného, nadějného
a přínosného života navzdory
omezením způsobeným nemo-
cí' Není to uzdravení v oravém
s|ova smys|u. Jde spíše o vývoj
nového smys|u a úče|u života
č|ověka. Sociá|ní sIužby mají
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