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Úvod
Tento akční plán je publikován v souvislosti s reformou psychiatrické
péče v České republice.
Jedním ze specifických cílů definovaných ve Strategii reformy
psychiatrické péče je destigmatizace.
Cílem Akčního plánu je definovat priority pro tvorbu destigmatizačních
opatření v ČR.
Akční plán je určen nejen pro definování cílů projektu Destigmatizace
pro rok 2018, ale měl by zároveň sloužit zadavatelům a evaluátorům
destigmatizačních programů, veřejné správě, administrátorům
grantových schémat a všem, kdo chtějí v roce 2018 realizovat či rozhodovat o destigmatizačních aktivitách.
Části Akčního plánu:

1.

Priority u jednotlivých cílových skupin

2.

Opatření pro cílové skupiny definované v rámci projektu Destigmatizace

3.

Další opatření pro cílové skupiny – podpora efektivních intervencí

4.

Příklady dobré praxe a doporučení – konkrétní opatření realizovaná
v ČR a zahraničí, efektivní prvky

5.

Další zdroje pro efektivní destigmatizační programy

PRVNÍ ROZPRACOVANÁ VERZE K PŘIPOMÍNKÁM
Prezentovaná dne 24. listopadu 2017 na úvodním setkání
Koordinační platformy Destigmatizace
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1.
Důvodová zpráva – priority
destigmatizace
Priority definované tímto akčním plánem vycházejí z komplexního
šetření potřeb uskutečněného v rámci projektu D
estigmatizace.
Komplexní analýza potřeb zahrnuje jednak empirický výzkum
u jednotlivých cílových skupin v ČR, mapování realizovaných destigmatizačních programů v ČR, výsledky z metarešerše zahraničních studií,
evidenci o efektivitě destigmatizačních programů z odborné literatury.
Priority jsou chápány jako nejtíživější problémy a potřeby vztahující se
k de/stigmatizaci u konkrétní cílové skupiny. Následuje stručné shrnutí
priorit pro jednotlivé CS dle zprávy z analýzy potřeb.
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Uživatelé:
priorita: selfstigma, stud, vina – nedívat se na nemoc jako na něco, co mi
zkazilo život; naučit se mluvit a přijmout nemoc, sebevědomí, seberespekt
priorita: znalosti o onemocnění – znalosti pomáhají nemoc pochopit a vyrovnat
se s ní
priorita: nedostatek pocitu naděje – ukázat, že v tom nejsou sami a že mají
naději se zotavit
priorita: stigmatizace v osobním životě, rozpad vztahů – mluvit o své nemoci
(přátelé, kolegové apod.), komunikace, informace
priorita: stigmatizace ve zdravotnictví – znát svá práva, kde si stěžovat, odvaha
nebát si prosazovat, na co mají právo
priorita: stigma v zaměstnání – komunikovat, kdy říct, jak říct, na co mám právo

Rodinní příslušníci:
priorita: sebestigmatizace, vina, stud, bezmoc – komunikace, informace,
vzájemná podpora, rodinný peer lektor, asertivita
priorita: hostilita vůči rodinnému příslušníkovi s duševní nemocí, odmítnutí,
vysoce vyjadřované emoce – komunikace, informace
priorita: hyperprotektivita – informace o zotavení (že je možné, jejich vlastní
zotavení také), zmocnění, podpůrný vztah, netlačit
priorita: nedostatek informací – informace, komunikace se zdravotníky, sociálními pracovníky

Sociální pracovníci:
priority: hyperprotektivita – informace a dovednosti v recovery, nepřebírání
zodpovědnosti, aktivizace, pomoc k svépomoci
priority: nedostatek informací – zejména o nemoci, legislativě, právech
priority: komunikační dovednosti – s různými typy lidí, klientů, v různých situacích

Zdravotníci:
priorita: uplatňování konceptu zotavení v péči o lidi s duševním onemocněním
priorita: zlepšení komunikace s lidmi s duševním onemocněním a jejich blízkými
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priorita: zvýšení znalostí o právech lidí s duševním onemocněním a jejich
respektování
priorita: zvýšení ochoty a schopnosti vyšetřit celkový zdravotní stav lidí s
duševním onemocněním a poskytnout adekvátní péči
priorita: zlepšení komunikace mezi jednotlivými prvky systému péče
priorita: zvýšení znalostí a dovedností pečovat o vlastní duševní zdraví a předcházet syndromu vyhoření

Veřejná správa:
priorita: stigmatizace na úřadech práce – úředníci nevysvětlují formuláře,
nepodporují lidi s DO, neví, co je to recovery, že lidé s DO mohou pracovat
priority: komunikační dovednosti – s různými typy lidí, klientů, v různých
situacích
priorita: nedostatečný čas na klienta (zřejmě systémový problém)

Ukázky nevhodného jazyka z médiích
Pojem „blázni“: goo.gl/hN95LS
Pojem „paranoik“ a spojení s nebezpečím: https://goo.gl/RMTyJ9
Pojem „pilulky štěstí“: https://goo.gl/yJLe6L
Pojem „psychopati“ https://goo.gl/8Ra24P
Pojem „schizofrenik“ a spojení s agresivitou: https://goo.gl/KndJns
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2.
Opatření pro cílové skupiny
definované v rámci projektu
Destigmatizace
(6 pilotáží)
Vývoj opatření vychází z analýzy potřeb, je konzultován s Koordinační
platformou destigmatizace a Radou zahraničních expertů. Následuje
pilotní ověření u vybraného vzorku cílové skupiny. Součástí je evaluace
(s využitím principu smíšené metodologie kombinující různé techniky
sběru dat). Výstupem je sepsání praktického manuálu, jak opatření
u konkrétní cílové skupiny realizovat, jaké jsou jeho efektivní prvky.
Manuál bude dále k dispozici pro realizaci opatření pro danou cílovou
skupinu v regionech ČR.
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Uživatelé:
Opatření – skupinová psychoedukace s peer lektorem (doplněná o prvky
psychoterapie a trénink komunikačních dovedností), v léčebně (sdílení
zkušeností), Forma pilotáže – komplexnější, několik týdnů, psychoedukace +
další prvky (vede: peer lektor, psychiatr…)
V roce 2018 bude realizována pilotáž opatření pro 50 uživatelů péče.

Rodinní příslušníci:
Opatření: skupinová psychoedukace (1xtýdně setkání, po dobu několika
týdnů) – informace, zkušenosti jiných, zmocnění jejich příbuzného s duševním
onemocněním, prvky psychoterapie a behaviorální rodinné terapie, multiprofesionální vedení skupiny: peer rodinný lektor, peer lektor, profesionál
V roce 2018 bude realizována pilotáž opatření pro 30 rodinných příslušníků.

Sociální pracovníci:
Opatření: vzdělávací program – zaměřený na komunikaci, informace,
aktivizaci, forma: interaktivní, kazuistiky - příběhy, peer lektor, na seminářích
setkání sociálních pracovníků a zdravotníků
V roce 2018 bude realizována pilotáž opatření pro 30 pracovníků poskytovatelů
sociálních služeb/sociálních pracovníků.

Zdravotníci:
Opatření: vzdělávací program pro různé typy zdravotníků, některé části výcviku
mohou být sdílené s ostatními profesionály v rámci systému péče o duševní
zdraví
• informace o duševním onemocnění, příčinách, mýtech a faktech, (zejména
pro nepsychiatry)
• trénink komunikačních dovedností lékař-uživatel péče/blízcí – interaktivní,
hraní rolí, názorná ukázka apod.; trénink v komunikaci v případě akutní krize
• informace o možnosti zotavení jako klíčová, která by se měla prolínat celou
intervencí – od osobního sdělení člověka s duševním onemocněním – příkladu,
že je zotavení možné, přes edukační část apod.
• vyjasnění práv lidí s duševním onemocněním
• princip person-centered approach, ne diagnose-centered – taktéž by se mělo
prolínat celou intervencí, souvisí také s užitím jazyka
• trénink zvyšující schopnost a ochotu lékaře adekvátně se zabývat fyzickým
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zdravím pacienta, vzdělávání poskytující znalost o provázanosti duševního
a somatického zdraví, o mezeře ve zdraví, nežádoucích účinků medikace apod.
• znalosti o systému péče a složkách typu komunitní péče, sociální rehabilitace, psychoterapie)
• sociální kontakt ve formě osobní výpovědi člověka s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním, který je vyškolen ve způsobu komunikace
o duševním onemocněním
• co nejvíce prvků kontaktu – nejen video nebo výpověď člověka/více lidí s žitou
zkušeností, ale setkávání zdravotníků a lidí s d.o. v rovině běžného sociálního
kontaktu – prospěšné je např. zaměstnávání lidí s d.o. na pozicích přímo ve
zdravotnickém zařízení, např. v roli peer lektorů, ale také na dalších pozicích.
V roce 2018 bude realizována pilotáž opatření pro 30 poskytovatelů zdravotních služeb/zdravotníků.

Veřejná správa:
Opatření: vzdělávací program pro úředníky úřadů práce (komunikace, informace o nemocech, recovery), inspirace First aid programem
V roce 2018 bude realizována pilotáž opatření pro 30 zaměstnanců veřejné
správy.

Komunity:
Opatření: komplexně pojatý intervenční program, v rámci kterého bude
především všem stakeholderům (organizace, instituce, opinion-makeři,
gate-keepři, ambasadoři projektu…) nabídnuta široká paleta destigmatizačních
toolkitů vyvíjených v rámci projektu i již hotová opatření z projektů jiných. Jsou
to například destigmatizační manuál, media guide, informace a materiály
z projektu Mindset, atd.
V roce 2018 bude realizována pilotáž opatření pro 60 osob z komunit.
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3.
Další opatření pro cílové
skupiny – Podpora efektivních
intervencí
Jedná se o doporučovaná opatření (programy, intervence, aktivity), která
vycházejí z analýzy potřeb a metarešerše a u kterých je nezbytné provést
evaluaci efektivity.
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Uživatelé:
další opatření - příprava manuálu o lidských právech, příručka pro lidi s DO –
zaměstnávání, zdravotnictví, hospitalizace, policie (spolupráce s LLP)
další opatření: SPOLU + peer lektoři (příp. psychiatr) – kratší přednášky pravidelně v PN
další opatření: vyškolení ambasadorů, peer lektorů

Rodinní příslušníci:
další opatření: psychoterapeutické skupiny
další opatření: svépomocné skupiny
další opatření: vyškolení peer rodinných lektorů

Sociální pracovníci:
další opatření: akreditované kurzy – jako motivace (např. ve spolupráci s Fokus
Praha, univerzitami…)
další opatření: příběhy (kniha, web…)

Zdravotníci:
další opatření – workshopy v rámci kongresů, konferencí, dohromady s technikami wellbeing, prevencí syndromu vyhoření
další opatření: příběhy (kniha, web…)

Veřejná správa:
další opatření: kulaté stoly – zdravotníci, úředníci, IZS, uživatelé, zaměstnavatelé – v krajích (komunikace, kooperace, informace)
další opatření: skupiny různých typů úředníků – dohromady program
o k
 omunikaci (v jednom regionu/kraji)

ROZHOVORY S LIDMI
S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM
další opatření: příběhy (kniha, web…)

Komunity:

další opatření: spolupráce s projekty CDZ I., II. a III.

další opatření: regionální akce pro zapojení veřejnosti (např. formou kulturních
aktivit) s využitím efektivních prvků destigmatizačních intervencí
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Další cílové skupiny:
Dalšími velmi důležitými skupinami, pro něž ale momentálně neexistuje
dostatečná evidence o specifických efektivních způsobech destigmatizace,
a které nejsou součástí výše uvedených pilotáží v rámci projektu, jsou učitelé
a školská zařízení, zaměstnanci a zaměstnavatelé, zastupitelé, novináři
a pracovníci integrovaného záchranného systému. Doporučujeme pilotáž
těchto intervencí v ČR, na základě předchozího studia příkladů ze zahraničí
a testování efektivity v našich podmínkách.
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4.
Příklady dobré praxe
a doporučení
Následující příklady dobré praxe a doporučení jsou postavena na existujících poznatcích o efektivních intervencích ze zahraničí a příkladech
dobré praxe, které byly úspěšně aplikovány v českém prostředí.
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Uživatelé:
Yanos et al. (2010) publikovali narativní rešerši, která se soustředila zejména na popis
vybraných intervencí redukujících self-stigma a na jejich komparaci. Identifikovali šest
přístupů a programů. Healthy self-concept, který se zaměřuje na ty, kteří prožili první
psychotickou ataku; Self-Stigma Reduction Program, který ale neměl vliv na úroveň selfstigma, Ending Self-Stigma, který se věnuje zejména válečným veteránům; Narrative
Enhancement and Cognitive Therapy (NECT) a Coming Out Proud (později Honest, Open,
Proud), které se soustředí na snižování stigma skrz vyprávění a sdílení vlastního příběhu
a Photovoice, který se soustředí na vyprávění narativů souvisejících s fotografiemi, které
účastník pořídí. Russinova et al. (2014) poukazuje na společné mechanismy těchto intervencí jako je psychoedukace a vyvracení mýtů, kognitivní techniky napomáhající snižovat
negativní myšlenky o sobě a soustředění se na naraci jkao prostředku naleznutí smyslu
v předchozích zkušenostech.
Příklad dobré praxe: Honest, Open, Proud (HOP)
Intervence Honest, Open, Proud (dříve Coming Out Proud) se soustředí na rozhodovací proces
spojení s odhalením duševního onemocnění svému okolí, jelikož utajování onemocnění
chápe jako nevhodnou strategii pro vyrovnání se s nemocí (Corrigan et al., 2013). Skupinový
seminář pro 6 - 10 lidí je rozdělen do tří bloků, které trvají dvě hodiny a které vedou vždy dva
lidé s duševním onemocněním. V prvním bloku se člověk snaží posoudit pro a proti, které
odhalení přináší, v dalším bloku se učí různé způsoby odhalení nemoci a v posledním pracuje
na vyprávění svého příběhu (Yanos et al., 2015). Ačkoliv Rüsch et al. (2014) nezaznamenali
snížení úrovně self-stigma, zaznamenali snížení stresu spojeného se stigma (dokonce
zlepšení při follow-up měření), utajování a zlepšení vnímaných přínosů odhalení. Corrigan et
al. (2015) zaznamenali v RCT studii pozitivní změny u subškál měřících aspekty self-stigma
po absolvování HOP programu.
Příklad dobré praxe: Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)
Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (Yanos et al., 2011) je intervence, pro niž je
klíčová otázka toho, jak si vytvořit svoji identitu a opět nalézt svoji hodnotu poté, co ji člověk
ztratil. Intervence je určená pro lidi s různým typem duševního onemocnění. Jedná se o 20
strukturovaných skupinových sezení, která trvají cca 60 minut. Celý program je strukturován
do 5 bloků: 1) představení sebe a své zkušenosti, 2) psychoedukace 3) kognitivní rekonstrukce 4) narativní zlepšení 5) představení sebe a své zkušenosti v novém světle (Yanos
et al., 2015). K intervenci existují dva manuály – pro organizátora a pro člověka s duševním
onemocněním. Tato intervence je využívána v USA, Izraeli, Švédsku a Dánsku, přičemž právě
v Dánsku vedou opatření lidé s vlastní zkušeností. Ačkoliv výsledky malého RCT (N=39)
nenaznačují, že by byla intervence efektivnější než běžná léčba (Yanos et al., 2012), quasi-experiment, kterého se účastnilo 222 respondentů, ukazují pozitivní výsledky z hlediska selfstigma sebedůvěry, kvality života a naděje (Roe et al., 2014). Nejnovější švédská studie
potvrdila pozitivní efekt intervence na stigma a sebedůvěry, a to i při follow-up měření po
6 měsících od intervence (Hansson et al., 2017). V současnosti probíhají další evaluační
studie.
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Rodinní příslušníci:
Sebe-stigmatizace rodinných příslušníků, kteří se starají o nemocné blízké, se projevuje
hlavně nízkým sebevědomím pečujícího rodinného příslušníka (Chang, Yen, Jang, Su, &
Lin, 2017), jeho pocity viny a studu. Dospělé děti pak pociťují strach, že jsou nemocí svého
rodiče „kontaminováni“ (Corrigan & Miller, 2004). Velmi často rodinní příslušníci mají
obavy „co bude, až oni nebudou“ (Rose, Mallinson, & Gerson, 2006). Chang et al. prokázal,
že míra sebe-stigmatizace závisí na sebevědomí, zátěži ale také na diagnóze, kdy rodinní
příslušníci, kteří se starali o svého blízkého s diagnózou schizofrenie, vykazovali vyšší míru
sebe-stigmatizace než rodinní příslušníci, kteří se starali o člověka s diagnózou bipolární
poruchy nebo těžké deprese (Chang et al., 2017). Často opomíjenou skupinou rodinných
příslušníků jsou sourozenci lidí s duševním onemocněním. Přesto tato skupina rodinných
příslušníků trpí zátěží plynoucí z péče o svého nemocného sourozence i sebe-stigmatizací. U sourozenců starajících se o svého nemocného bratra nebo sestru s dlouhotrvající psychózou pociťují silnou sebe-stigmatizaci, která se projevuje hlavně pocity viny
přeživšího bez nemoci, strachem z budoucnosti, odtažením a zlostí. Vedle těchto projevů
pociťují i zvýšenou zodpovědnost za péči o svého nemocného sourozence a obavou, že také
onemocní (Bowman, Alvarez-Jimenez, Wade, McGorry, & Howie, 2014).
Příklad dobré praxe: Program Preduka – Preventivně Edukační program proti relapsu
psychózy
Jedná se o rodinný psychoedukační program realizovaný v České republice.
Konkrétně jde o šestihodinový profesionálně vedený skupinový program určený pacientům
s psychotickým onemocněním a jejich blízkým. Skládá se z programu teoretických témat
například „Jak vzniká schizofrenie“ a praktických témat „ Co pomáhá proti psychóze“.
„Léky a dopamin“ „Relaps a časná varovná znamení“, kterého se účastní jak příbuzní, tak
pacienti. Pacienti s onemocněním schizofrenního okruhu a jejich blízcí projevují o tento
program značný zájem. Z hodnocení tohoto programu organizovaného v letech 2008 a 2009
vyplývá, že 94,1% lidí s duševním onemocněním a 95,7% jejich neformálních uživatelů
souhlasilo s otázkou, že se během programu dozvěděli nové informace, které jim pomohli
lépe žít s psychózou v jejich rodinách. Hodnocení se zúčastnilo celkem 430 respondentů,
z toho 178 lidí s duševním onemocněním a 252 jejich blízkých příbuzných (Bankovská
Motlová & Španiel, 2010).

Zdravotníci:
Výsledky studie (Henderson et al., 2014) naznačují, že vzdělávací destigmatizační intervence jsou efektivní zejména u zdravotníků, kteří dosud neprošli formálním vzděláváním
v oblasti duševního zdraví a nemocí. Autoři doporučují zaměřit studie zejména na specifické
cílové skupiny mezi zdravotníky: zdravotníci pracující v oblasti duševního zdraví, čerství
absolventi, muži, profesionálové ohrožení syndromem vyhoření. Forma intervencí by měla
zahrnovat nejen vzdělávání, ale i nácvik dovedností a kontakt s pacienty. Autoři Brunero
et al. (2012) se soustředili na přehled vzdělávacích programů o duševním zdraví určených
pro všeobecné zdravotníky (lékaře, sestry, porodní asistentky, záchranáře apod.). Celkem
zahrnuli 25 studií. Vzdělávací programy byly nejčastěji vedeny psychiatrickými sestrami,
psychiatry či psychology a sociálními pracovníky. Tématy vzdělávání byly zejména deprese,
poruchy osobnosti, úzkosti, včasná diagnostika duševního onemocnění, sebepoškozování,
sebevražedné myšlenky, vyhodnocování rizik spojených s duševními onemocněními, zákony
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o duševním zdraví apod. Podle studie (Brunero et al., 2012) dosáhla většina edukačních
programů zvýšení znalostí u zdravotníků. Většina programů dosáhla i obdobně pozitivních
výsledků ve změnách postojů a v naučení se dovednostem (např. v jednání se suicidálními pacienty). Důležitým prvkem programů bylo zakomponování supervidované klinické
praxe, interaktivních prvků, hraní rolí a praktického tréninku. Multidisciplinární přístup ve
vzdělávání přispívá k efektivnější implementaci programu. Kratší kurz více motivuje zdravotníky k účasti. Autoři také doporučují zapojování lidí se zkušeností s duševním onemocněním
do plánování, přípravy i realizace vzdělávacích programů.

Děti a mládež:
Příklad dobré praxe: Zippyho kamarádi
Jedná se o program vyvinutý nadací Partnership for Children ve Velké Británii, do českého
prostředí adaptováno organizací E-clinic a Pražským centrem primární prevence; http://
www.zipyhokamaradi.cz/
Cílem programu je zvýšit sociální a emocionální dovednosti a copingové strategie dětí
ve věku 5-7 let prostřednictvím výuky zaměřené na vyjadřování emocí, hledání vlastních
řešení v těžkých životních situacích, tvorbu a udržování dobrých vztahů, schopnost říci si
o pomoc apod. Program sestává z 24 výukových hodin, rozdělených do šesti modulů, které
zahrnují následující témata: emoce a pocity, komunikace, konflikty, vztahy, vypořádávání
se se změnou a ztrátou. Děti se interaktivně učí jak se vypořádávat s náročnými situacemi,
jak nacházet vlastní řešení problémů, které odpovídají jejich věku. Každým modulem se
prolíná příběh, který je vyhotoven jako ilustrace na začátku modulu. Celým programem děti
provází postavičky Lenka, Tonda, Sandra a pakobylka Zippy. Z hodnocení programu vyplývá,
že program přispěl ke zlepšení atmosféry ve třídě a zlepšení vztahů mezi dětmi. Program
byl na základě hodnocení zařazen mezi příklady dobré praxe, shromažďované evropskou
komisí:https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_mh_
work_schools_en.pdf
Příklad dobré praxe: Mindset
Jedná se o program pro studenty středních škol vyvinutý Národním ústavem duševního
zdraví; www.mujmindset.cz
Cílem programu je dlouhodobě snižovat míru stigmatizujících postojů o lidech s duševním
onemocněním u studentů středních zdravotních škol. V rámci programu byla testována
efektivita tří typů intervencí – letáku, video spotu a semináře, jehož součástí byl také přímý
kontakt s člověkem s duševním onemocněním. K největší změně v postojích studentů
vedl seminář, pozitivní změna byla také zaznamenána u video intervence (sestávající ze
3 krátkých video spotů), nikoliv však u letáku. Efekt byl zaznamenán nejen bezprostředně
po skončení intervence, ale i v tříměsíční perspektivě (Winkler et al. 2017). Program byl na
základě hodnocení zařazen mezi příklady dobré praxe, shromažďované evropskou komisí:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_mh_work_
schools_en.pdf
Příklad dobré praxe: Blázníš? No a!
Jedná se o program vyvinutý WPA (Crazy? So what!) pro studenty středních škol a realizovaný Fokusem Praha; http://www.blaznis-no-a.cz/
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Česká verze vychází z německého vzoru "Verrückt? Na und!.” Program kombinuje vzdělávání,
interaktivní prvky a sdílení zkušenosti. Cílem je primární prevence duševních onemocnění
a destigmatizace. Jádrem projektu je programový den na škole, který trvá cca 6-7 hodin.
V jeho průběhu se následně vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část Blázníš? No
a! O program se stará vyškolený tým, složený z moderátora programu (odborník na oblast
psychiatrické péče) a experta/expertů - lidí s osobní zkušeností s psychiatrickou péčí.
Všichni absolvovali vzdělání pro práci se skupinami adolescentů v rámci projektu Blázníš?
No a! Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů,
onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti
podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné. Program byl evaluovaný
v Německu (např. Schulze et al. 2003; Conrad et al. 2009; Angermeyer a Richeter-Werling
2003). Výsledky studií ukazují vliv programu na redukování stereotypů, snižování negativních postojů a sociální distance.

Vysokoškolští studenti:
Zahraniční systematické rešerše uvádějí, že jak přímý, tak nepřímý kontakt (např. prostřednictvím videa) s člověkem s duševním onemocněním, který popisuje svůj každodenní život
s duševním onemocněním a dosažené životní úspěchy, zlepšuje postoje a snižuje míru
sociální distance u nemedicínských vysokoškolských studentů efektivněji, nežli edukační
intervence (frontální výuka či video, ve kterých figuruje pouze odborník nebo učitel)
(Yamaguchi et al. (2013), Seroalo (2014)). Dále se ukazuje, že masmediální intervence (za
použití masových komunikačních kanálů, kdy nedochází k osobnímu kontaktu) mají malý až
střední efekt na změnu předsudků a není jasné, zda vedou také ke snižování diskriminace
(Clement et al (2013)).
Za efektivní způsoby destigmatizace pro vysokoškolské studenty nelze dle existujících
rešerší označit promítání populárního filmu s tématikou duševního zdraví bez dalšího
komentáře a simulaci halucinací bez poskytnutí dalších informací o duševních onemocněních
(Yamaguchi et al 2013, Ando 2011). Bylo zjištěno, že je vhodné doprovodit promítání
o doplňující informace (např. kombinovat film s následnou krátkou přednáškou a diskuzí)
(Yamaguchi et al 2013). Dle existujících poznatků vedou simulace halucinací ke zvýšené
empatii vůči lidem s duševním onemocněním, ale zároveň ke zvýšení sociální distance, tedy
k neochotě přicházet s lidmi s duševním onemocněním do kontaktu. Některé studie také
zaznamenaly negativní dopad simulací na psychické zdraví studentů (Ando 2011).
Příklad dobré praxe: Intervence READ pro mediky
King’s College London, pro české prostředí adaptováno a vyhodnoceno
Národním ústavem duševního zdraví
Trénink READ se skládá ze dvou lekcí; první trvá hodinu a půl a druhá jednu hodinu, obě
se odehrávají v průběhu stáže studentů na psychiatrii. Trénink je poskytován studentům
v malých skupinách čítajících okolo 15 osob. První lekce by měla proběhnout spíše na
začátku stáže, druhá před koncem. Obě lekce zahrnují osobní kontakt s člověkem s duševním
onemocněním, který sdílí své zkušenosti s diskriminací a příběh svého uzdravení. V období
mezi oběma lekcemi mají studenti čas a možnost poznat pacienty blíže, vyslechnout
jejich zkušenosti s diskriminací a obavy z diskriminace a pozorovat případné manifestace
diskriminace přímo na daném pracovišti. Své postřehy o faktické a očekávané diskriminaci
poté diskutují v druhé lekci, ve které také pomocí hraní rolí (diskutování diagnózy psychózy
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s uživatelem péče nebo rodinným příslušníkem) nacvičují komunikační dovednosti.
Dále jsou v této druhé lekci diskutovány možnosti, jak podpořit kolegy s psychickými problémy, a jak se starat o vlastní duševní zdraví. Dle hodnocení provedeného v českém prostředí, představuje intervence READ účinný způsob snižování obav a negativních postojů
mediků vůči lidem s duševním onemocněním. Intervence má zároveň potenciál zvyšovat
empatii studentů medicíny.

Intervence pro osoby, které mohou přijít do kontaktu s lidmi s duševním onemocněním v krizi (např. sociální pracovníci, pracovníci veřejné správy, zdravotníci)
Program první pomoci v oblasti duševního zdraví (Mental health first aid programme), jak
jeho verzi pro mládež, tak i pro dospělé, lze dle provedené meta-analýzy 15 studií (Hadlaczky
et al. (2016)) považovat za efektivní způsob zvyšování znalostí o duševních onemocněních,
změny negativních postojů. Po absolvování intervence účastníci také častěji nabízeli pomoc
lidem v duševní krizi. Program vzdělává účastníky ve schopnosti komunikovat s člověkem
v akutní krizi, prostřednictvím dodržení následujících kroků: 1. posoudit riziko sebevraždy
a sebepoškozování (zaměřit se na náznaky v tomto směru a případně zavolat odbornou
pomoc), 2. naslouchat a neodsuzovat, 3. podpořit a poskytnout informaci (ubezpečit, že je
daný stav řešitelný, je možné se uzdravit a informovat o možnostech pomoci), 4. podpořit
člověka v přijetí adekvátní pomoci, 5. podpořit možné strategie svépomoci.

Efektivní prvky destigmatizačních opatření
– co funguje?
Sociální kontakt – osobní kontakt (nebo zprostředkovaný médiem) se člověkem s duševním
onemocněním. Tento člověk (peer lektor) by měl projít speciálním školením, jak svoji
zkušenost prezentovat veřejně.
Cílenost programů – plánování programů pro specificky definované cílové skupiny (nedoporučuje se přebírat program vyvinutý pro určitou skupinu pro skupinu jinou). Součástí může
být i pilotáž, která ověří na malém vzorku vhodnost programu pro celou skupinu. I v případě
programů pro veřejnost je nezbytná zacílenost – jaký segment populace chceme oslovit?
Poselství – poselství specifické pro cílovou skupinu, které vyjadřuje cíl sdělení. Doporučováno
je zejména zaměření na vypořádávání se s nemocí a proces uzdravení.
Do plánování, realizace a evaluace by měli být zapojeni lidé s vlastní zkušeností s různým
duševním onemocněním.
S plánováním intervence souvisí i analýza potřeb a cílů dané cílové skupiny.
Evaluace efektivity – abychom byli schopni zjistit, zda je daný program opravdu efektivní,
zejména z dlouhodobé perspektivy
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5.

Další zdroje pro efektivní
destigmatizační programy
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Destigmatizační manuál
Tento dokument je komplexně pojatým opatřením na podporu změn postojů k lidem
s duševním onemocněním. Využívá bohatých zahraničních zkušeností (z kampaní Time to
change, One of Us, Mind the Mind, Beyond Blue apod.) i zkušeností českých, nabytých ve
výzkumech, analýze potřeb či skrze realizaci destigmatizačních projektů českých organizací
a institucí: např. Mindset, Spolu, Nevypusť duši, Dávám židli do kruhu, Blázníš, no a?!, Studio
27 a mnohých dalších iniciativ. Destigmatizační manuál bude klást důraz především na
správnost informací o duševním zdraví, bude atraktivní a dostupný, bude široce využitelný.
Vznikne jak elektronický dokument, tak postupně i online verze. Destigmatizační manuál
nabídne vhled do témat jako např. stigmatizace, diskriminace a společenské jevy s tímto
spojené, stigmatizující jazyk, zotavení, jak fungují média, co může každý udělat pro destigmatizaci, základy komunikace. Dokument bude dostupný na webu destigmatizace.info.

Aliance organizací poskytujících destigmatizační
aktivity v ČR
Aliance pro destigmatizaci v ČR bude platformou pro sdílení zkušeností, návodů a příkladů
dobré praxe a současné evidence o efektivitě destigmatizačních intervencí. Jejím cílem
bude zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním a prosazování tématu duševního
zdraví do bezpečné a otevřené veřejné debaty.
Aliance bude otevřenou platformou pro všechny organizace, instituce
i
jednotlivce, jež se chtějí aktivně podílet na destigmatizaci či se chtějí přihlásit
k
destigmatizačnímu přístupu ve své práci.
Náplní práce aliance bude:
•
sdílet znalosti a zdroje
•
identifikovat oblasti zájmu a oblasti pro změnu
•
identifikovat dobrou praxi pro boj se stigmatizací
•
společná práce na oblastech společného zájmu
•
rozvoj formální i neformální sítě spolupráce v rámci Destigmatizace
Úvodní setkání aliance proběhlo v listopadu 2017, během roku 2018 zakládající organizace
dosáhnou konsenzu ohledně mise, vize a cíle, stanov, právní podoby, vizuálu, publicity
a dalších základních kamenů platformy.
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Checklist pro veřejnou správu, zadavatele
a realizátory destigmatizačních programů
Destigmatizace může nabývat mnoha forem a podob, může se jednat o intervence, vzdělávací
programy, kulturní aktivity či cílené kampaně. Pro zajištění efektivnosti je možné určit několik
základních pravidel. Přítomnost těchto elementů v programu je jednou ze záruk úspěchu.
Jejich nepřítomnost ale nemusí nutně znamenat, že se nejedná o program, či novinku, které
mohou přinést inovativní přístupy a posunout hranice efektivních destigmatizačních aktivit.
Principy efektivních destigmatizačních programů:
Uživatelé služeb a pečovatelé by měli být zapojeni do navrhování, monitorování a hodnocení
destigmatizačních programů.
Programy by měly být náležitě evaluovány a vyhodnocována jejich efektivita a dopad.
Program by měl zohledňovat regionální či lokální kontext a potřeby.
Programy mohou cílit na zvýšení informovanosti a veřejného povědomí, změnu postojů či
jednání vůči lidem s duševním onemocněním nebo naučení se novým dovednostem či jejich
kombinaci.
Program má definovanou cílovou skupinu (tato zacílenost vychází z analýzy potřeb dané
skupiny). Není vhodné dělat program pro „kohokoli“ či pro „celou veřejnost“.
Programy by měly šířit jasné a specifické zprávy a poselství vhodné pro danou cílovou
skupinu.
Programy by měly zdůrazňovat recovery přístup, naději na uzdravení a lidská práva a důstojnost.
Cílem programů může být nejen snižování veřejné stigmatizace, ale i snižování sebestigmatizace u lidí s duševním onemocněním.
Zvláště efektivním nástrojem destigmatizace je zprostředkování sociálního kontaktu
s člověkem se zkušeností s duševním onemocněním s důrazem na jeho úzdravu.
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Hlavní rizika realizace destigmatizačních programů
a jejich minimalizace
Uživatelé:
•
•
•

•

Hlavním rizikem je to, že o intervence nebude mezi lidmi s duševním onemocněním
zájem.
Každá destigmatizační intervence bude trvat několik týdnů, takže by se mohlo stát, že
někteří účastníci neabsolvují celou destigmatizační intervenci.
Psychiatrické nemocnice a komunitní zařízení nebudou chtít na intervencích spolupracovat a zavádět je do praxe. Důvodem by mohla být obava z finanční a časové náročnosti
intervencí.
Posledním rizikem je, že nebude možné sehnat psychiatry, kteří by vedli psychoedukační část intervence vzhledem k jejich vytíženosti.

Minimalizace rizik
•

•

•
•

Riziko bude minimalizováno vhodnou prezentací efektů intervence, zapojováním lidí
se zkušeností do celého procesu plánování a realizace a spoluprací s poskytovateli
péče, kteří budou intervence doporučovat. Současně bude zajištěna včasná příprava a
organizace intervencí v regionech regionálními specialisty destigmatizace.
Účastníkům bude zdůrazněno, že intervence je efektivní pouze jako celek. Zároveň bude
zvolena interaktivní a zajímavá forma intervence, která bude motivovat k absolvování
celé intervence.
Psychiatrickým nemocnicím a komunitním zařízením bude prezentována efektivita
intervencí a jejich přínos pro lidi s duševním onemocněním.
V případě nezájmu/vytíženosti psychiatrů je řešením zapojení klinického psychologa
nebo vyškolení peer pracovníka, který by mohl tuto část intervence vést.

Rodinní příslušníci:

•
•
•
•

Hlavním rizikem je, že se během trvání projektu nepodaří proškolit požadovaný počet
neformálních p
 ečovatelů, z důvodu jejich možného nezájmu o danou intervenci.
Některé destigmatizační intervence budou dlouhodobého charakteru, takže by se
mohlo stát, že někteří účastníci neabsolvují celou intervenci.
Dalším rizikem je nesouhlas neformálních pečovatelů s některými principy či prvky
destigmatizační intervence, což by mohlo vést k nižšímu celkovému počtu účastníků.
Poslední riziko tkví v možných potížích s organizací skupiny, ve které bude intervence
poskytována. To znamená zajistit odborníky, kteří skupinu povedou, stejně jako
neformální pečovatelé, pro které je destigmatizační intervence určena.
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Minimalizace rizik:
•

•

•

•

Včasná příprava a organizace intervenčních programů v regionech a efektivní komunikace s regionálními koordinátory projektu, tak aby se uspořádaly každý rok v každém
kraji minimálně dvě skupiny neformálních pečovatelů, které absolvují připravenou
destigmatizační intervenci. Skupina by neměla mít více než 7 členů.
Účastníkům intervence je třeba zdůraznit, že je potřeba, aby intervence splnila svůj
účel. K tomu je nezbytné absolvovat destigmatizační intervenci jako celek, protože tak
je intervence koncipována a jedině tak bude efektivní.
Je potřeba účastníkům destigmatizační intervence zdůrazňovat, a to na začátku
i v průběhu intervence, že některá témata jsou citlivá, ale je potřeba se na ně zaměřit.
Cílem každé skupiny je totiž zvýšená kvalita života a snížená zátěž neformálních pečovatelů.
Je potřeba se velmi dobře na poskytnutí destigmatizační intervence organizačně připravit, a to tak, aby byla zajištěna jednak účast neformálních pečovatelů, ale i odborníků,
kteří skupinu povedou. Proto je nezbytná efektivní komunikace mezi specialisty destigmatizace a regionálními koordinátory a mezi regionálními koordinátory a organizacemi
v kraji.

Sociální pracovníci:
•
•
•

Nezájem sociálních pracovníků o intervenci
Časová náročnost pro účastníky
Problém se sháněním lektorů

Minimalizace rizik:
•

•
•

Během analýzy byl dán důraz na zpětnou vazbu od sociálních pracovníků mnoha sociálních služeb a motivace byla jedním z daných témat každého rozhovoru. Příprava intervence tak bude probíhat s maximálním ohledem na data sebraná v analýze. Intervence
bude zohledňovat požadavky na atraktivitu, interaktivitu, moderní vzdělávací přístup.
V případě vzdělávací intervence se rovněž jeví jako vhodný přístupem její akreditace.
I toto téma bylo během analýzy široce diskutováno s respondenty. Intervence vznikne
s přihlédnutím k časovým možnostem sociálních pracovníků.
NUDZ v rámci své práce a praxe disponuje širokou sítí spolupracovníků, která bude
využita k nalezení nejvhodnějších lektorů pro vyvíjenou intervenci.

Zdravotníci:
•
•
•
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Motivace a dostupnost cílové skupiny, ochota vedení zdravotnických zařízení začlenit
intervence do pracovního procesu zaměstnanců
Zajištění kvalitních lektorů pro vedení kurzů v regionech
Průběh reformy psychiatrické péče a vznik CDZ v regionech, koordinace intervencí
s ostatními projekty reformy - CDZ, multidisciplinarita, deinstitucionalizace

Minimalizace rizik:
•

•

Během analýzy byl dán důraz na zpětnou vazbu od zdravotníků a motivace byla jedním
z daných témat každého rozhovoru. Příprava intervence tak bude probíhat s maximálním
ohledem na data sebraná v analýze. Intervence bude zohledňovat požadavky na atraktivitu, interaktivitu, moderní vzdělávací přístup. V případě vzdělávací intervence se
rovněž jeví jako vhodný přístupem její akreditace.
NUDZ v rámci své práce a praxe disponuje širokou sítí spolupracovníků, která bude
využita k nalezení nejvhodnějších lektorů pro vyvíjenou intervenci. V rámci projektu
budou vyškoleni peer lektoři (s vlastní zkušeností s duševním onemocněním)

Veřejná správa:
•

•

Zajištění kontinuity intervence i po ukončení projektu a doby udržitelnosti. V případě, že
by nebyl program akreditován ve formě kurzu a zařazen do systému vzdělávání, hrozí
jeho nepokračování po ukončení projektu.
Nezájem účastníků z cílové skupiny o tento typ programu

Minimalizace rizik:
•
Zajištění implementace programu do stálé struktury nabízených kurzů, v případě úřadů
práce se jedná o začlenění do nabídky kurzů, které nabízí přímo zaměstnancům úřadů
práce GŘ ÚP.
•
Nabídka interakce mezi klientem a účastníky, přednášky i s možností účasti člověka se
zkušeností s duševním onemocněním a nabídka psychohygieny pro účastníky
•
Maximální možná míra evidence v rámci evaluace intervence

23

destigmatizace.info

24

