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Seznam zkratek
ACT – Acceptance and Commitment Therapy
ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (hyperaktivita s poruchou pozornosti)
AKP ČR – Asociace klinických psychologů České republiky, z.s.
APSS ČR – Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z.s.
CAMI – Community Attitudes to Mental Illness
CARe – Comprehensive Method to Rehabilitation
CDZ – Centrum duševního zdraví
CPT – Centrum podpory transformace, o.p.s.
CRPDZ – Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s.
CŽV – Celoživotní vzdělávání
ČAP – Česká asociace pro psychoterapii, z.s.
ČAPS – Česká asociace pečovatelské služby, z.s.
ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
ČMPS – Českomoravská psychologická společnost, z.s.
ČPtS JEP – Česká psychoterapeutická společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
ČR – Česká republika
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení
ECI – Experience of Caregiving Inventory
EE – Expressed Emotions
FDV – Fond dalšího vzdělávání
FESS – Family Experience of Stigma Study
GAF – Global Assessment of Functioning
GŘ ÚP ČR – Generální ředitelství úřadu práce České republiky
HEE – High Expressed Emotions
ISMI – Internalized Stigma of Mental Illness Scale
KBT – Kognitivně-behaviorální terapie
LARP – Live Action Role Play
LEE – Low Expressed Emotions
LLP – Liga lidských práv, z.s.
MHFA – Mental Health First Aid
MICA – Mental Illness: Clinicians' Attitudes
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MKN – Mezinárodní klasifikace nemocí
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
NAA – Need Adapted Approach
NUDZ – Národní ústav duševního zdraví
PCP – Psychiatrické centrum Praha
PN – psychiatrická nemocnice
PSS – Percieved Stress Scale
RACT – Resource Group Asertive Community Treatment
RIBS – Reported and Intended Behaviour Scale
SOU – střední odborné učiliště
SQUALA – Subjective Quality of Life Analysis
SŠ – střední škola
UK – Univerzita Karlova
VOŠ – vyšší odborná škola
VŠ – vysoká škola
ZŠ – základní škola
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Úvod
Reforma psychiatrické péče v České republice začíná asi o půl století později než
v ostatních zemích západní Evropy, kde již rozvinuli komunitně orientovanou péči
kladoucí důraz na kvalitu života lidí s duševním onemocněním v jejich přirozeném
prostředí. Naše zpoždění je dáno nejen dlouhým obdobím pod nadvládou
komunistické ideologie, v jejímž důsledku byly sociální problémy odsouvány mimo
zraky veřejnosti, ale také velkou mírou tabuizace duševního zdraví, stigmatizace
psychiatrie a diskriminace lidí s duševním onemocněním. Jen tak můžeme pochopit,
proč navzdory podstatným investicím a úctyhodnému rozvoji systému zdravotní péče
v České republice po Sametové revoluci zůstala psychiatrická péče jaksi stranou
politického zájmu a rozvíjela se především díky osobnímu nasazení jednotlivých
profesionálů. Psychiatrická péče a její reforma získaly obstojnou politickou podporu až
v posledních letech. V roce 2013 Ministerstvo zdravotnictví publikovalo Strategii
reformy psychiatrické péče a v roce 2017 byly spuštěny první reformní projekty. Děje
se tak v kontextu, kdy duševní onemocnění získávají nejen u nás, ale i globálně
smutné prvenství v zátěži způsobované všemi onemocněními. Úspěch reformy proto
nezávisí pouze na strukturálních změnách, ale také na změně postojů k duševnímu
zdraví a kultivaci veřejné diskuze o problémech s ním spojených. Reformní projekt
Destigmatizace je klíčovým nástrojem této změny.
Stigmatizace je negativním společenským jevem, který lze charakterizovat jako proces
označování (labellingu), související jak se společenským vylučováním a odmítáním
stigmatizovaného, tak s vlastními pocity studu, které u stigmatizovaného pramení
z nepříznivého sociálního úsudku o vlastní osobě či společenské skupině. V oblasti
duševního zdraví se s tímto jevem setkáváme bohužel velmi často a společenské
stigma vnímají lidé s duševním onemocněním mnohdy jako tíživější než samotné
zdravotní problémy. Pocity studu a strachu ve společnosti jim výrazně komplikují
možnosti uzdravení a brání jim v plnohodnotném životě.
Lidé s duševním onemocněním však nejsou jedinou skupinou lidí v oblasti duševního
zdraví, která je stigmatizována. Ukazuje se, že tomuto společenskému jevu jsou
mnohdy vystaveni i jejich rodinní příslušníci a lidé, kteří s touto skupinou nejčastěji
přichází do kontaktu: zdravotníci, pracovníci v sociálních službách či ve veřejné
správě. Jedním z prvků, na kterých staví projekt Destigmatizace, je pečlivá analýza
potřeb cílových skupin, jichž se stigmatizace dotýká nejvíce.
Cílem analýzy je popsat zkušenosti jednotlivých cílových skupin se stigmatizací
a diskriminací u lidí s duševním onemocněním, zjistit jejich vzdělávací
potřeby,zmapovat realizované destigmatizační programy a zhodnotit jejich efektivitu
a identifikovat příklady dobré praxe, jež je vhodné dále podporovat a rozvíjet. Důležitou
součástí je také upozornění na možné překážky realizace destigmatizačních
programů.
Výsledky této analýzy spolu s dosavadní evidencí o povaze a úrovni stigmatizace lidí
s duševním onemocněním v ČR poslouží jako odrazový můstek pro vypracování
destigmatizačních programů.
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Uživatelé péče
Popis cílové skupiny
Uživateli psychiatrické péče jsou myšleny osoby, které prožily některý typ závažného
duševního onemocněním (angl. Severe Mental Illness – SMI), např. schizofrenii,
těžkou depresi, bipolární poruchu apod. Tyto osoby jsou nejvíce ohrožené vyčleněním
mimo běžný život společnosti. Ať už v důsledku diskriminace z důvodu jejich
zdravotního stavu nebo kvůli samotnému nepříznivému zdravotnímu stavu.
Tato kapitola se zaměřuje na zkušenosti těchto lidí se stigmatizací a diskriminací ze
strany jejich okolí, ale také na sebestigmatizaci a na intervence, které ji mají snižovat.
Analýza potřeb pro cílovou skupinu uživatelů péče vychází z několika zdrojů dat, které
jsou jak kvantitativní, tak kvalitativní povahy. Kapitola obsahuje data ze skupinových
diskuzí zaměřeních na zkušenosti se stigmatizací, sebestigmatizací, vnímáním
onemocnění a vyrovnávání se s ním. Dále pak obsahuje analýzu životních příběhů lidí
s duševním onemocněním, které zachycují jejich zkušenosti a to, s jakými problémy
se potýkali. Kvantitativní data pocházejí ze studie DISCUS, zaměřené na mapování
zkušeností se stigmatizací a diskriminací v různých oblastech života, a také ze studie
CZEPOS, která se soustředila na prevalenci sebestigmatizace u uživatelů komunitních
služeb a charakteristiky, které jsou s ní asociovány. V neposlední řadě se kapitola
zaměřuje na zahraniční i české intervence, které měly za cíl snižování
sebestigmatizace. Přehled zahraničních intervencí je založený na rešerši odborných
článků. Přehled českých studií vychází z dlouhodobého šetření zaměřeného na
mapování českých intervencí.

Zkušenosti lidí s duševním onemocněním se
stigmatizací a diskriminací v ČR
Lidé s duševním onemocněním se se stigmatizací a diskriminací setkávají v různých
oblastech života, jako je například rodinné prostředí, zaměstnání, sociální vztahy
i třeba zdravotnictví. Z britské studie evaluující efekt destigmatizační kampaně Time to
Change je patrné, že s nějakou formou stigmatizace nebo diskriminace se v životě
setkalo 91 % respondentů z řad lidí s duševním onemocněním (Corker et al., 2013).

Focus group s uživateli péče a příběhy
Problematice zkušeností se stigmatizací a diskriminací, se kterou se lidé od doby od
diagnostikování duševního onemocnění setkali, se věnovaly skupinové diskuze
a příběhy, které NUDZ průběžně sbírá. V této části se zaměříme na základní oblasti
života, v nichž se s tímto problémem setkávali – rodina, zdravotníci, veřejná správa
a okolí lidí s duševním onemocněním (např. zaměstnavatelé či přátelé).
Čtyři skupinové diskuze proběhly v průběhu června 2017. Účastníci byli osloveni skrze
sociální sítě a jedinou podmínkou pro zapojení se do diskuze bylo to, že mají
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zkušenost s některým typem vážného duševního onemocnění. Jedné skupinové
diskuze se zúčastnilo mezi 6–9 lidmi a moderátor vždy používal předem připravený
scénář, který zahrnoval témata jako například to, jak vnímali diagnostikování
onemocnění, vyrovnávání se s nemocí či zkušenosti se stigmatizací a diskriminací od
svého okolí (rodina, přátelé, lékaři atd.). Kromě moderátora byl přítomen výzkumník
s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Skupinové diskuze byly nahrávány,
poté přepsány a kódovány v programu Atlast.ti. Sběr příběhů lidí s duševním
onemocněním probíhá v NUDZ kontinuálně od roku 2016. Průběžně jsou lidé
oslovováni skrze sociální sítě, lékaře a při osobním kontaktu. Oslovení dostanou
základní témata, která by se měla v příběhu objevit, nicméně sami si mohou vybrat, co
sdělí a co nikoliv. Celkem bylo analyzováno 26 příběhů. Stylistika je taktéž ponechána
na jejich rozhodnutí. Rozsah příběhů se nejčastěji pohybuje mezi 1–2 stranami.
Příběhy byly kódovány v programu Atlas.ti.
Rodina
Rodinní příslušníci patří v životě každého mezi jeho nejbližší okruh lidí, nicméně ne
vždy se člověk s duševním onemocněním setká s porozuměním, pochopením
a podporou ze strany rodiny, což může být velmi problematické. Účastníci skupinových
diskuzí se setkali například s tím, že jejich nejbližší odmítali přijmout fakt, že někdo
z jejich rodiny má duševní onemocnění nebo že duševní onemocnění jako taková
existují, namísto toho si mysleli, že jejich příbuzní jsou jen líní.
„Máma mojí spolupacientky s anorexií je lékařka na Áru a anorexii
neuznává, protože to není nemoc, na kterou jsou prášky. Takže sami
lékaři se k tomu takhle staví.“
„Moje máma nevěří na duševní poruchy a k depresi se staví tak, že
jsem líná a měla bych se víc snažit. To bylo ale docela těžké.“
Někteří lidé se setkali s tím, že je jejich blízcí nabádali, aby o své nemoci a o léčbě
nemluvili před jinými lidmi, jelikož by tím zostudili sebe, případně rodinu. Případně
nevěděli, jak o onemocnění blízkého a jeho hospitalizaci hovořit s okolím.
„Když mi bylo 10 let a zjistila jsem, že něco není v pořádku a že musím
brát nějaké pilulky, rodiče mi hlavně kladli na srdce, že to nesmím
nikomu říct, protože je to strašná ostuda.“
„Třeba děti z toho byly úplně rozhozené. Pak mi řekli: „Mami, já jsem
měl strach, že se mě učitelka zeptá, kde jsi, nebo co ti je.“ Úplně se
ve škole báli, co řeknou.“
Někdy dokonce dochází k tomu, že se je blízcí snaží přesvědčit, aby nebrali medikaci,
jelikož duševní onemocnění nemají. Vysazení medikace však může mít vážné
důsledky, jako je třeba relaps nemoci.
„Já jsem zažil od rodiny, která mě podporovala, často nepochopení.
Říkali ‚proč bereš ty prášky, ty přece nejsi žádný blázen.‘ To mě štvalo
a snažil jsem se vysvětlit, že tak trochu blázen jsem, a že kdybych
blázen nebyl, tak bych ty prášky nepotřeboval.“
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„Později mi máma tvrdila, ať neberu všechny ty psychiatrický léky, že
je to škodlivé. Já jsem je pak vysadila a nebyl to dobrý nápad.“
Někdy může dojít k tomu, že rodina viní dotyčného z toho, že si za nemoc může sám
a jeho názory a nápady nejsou brány jako stejně hodnotné jako názory a nápady jiných
členů rodiny.
„V práci si přijdu téměř jako zdravý člověk, nikdo se tu na mě nedívá
přes prsty, ale horší je to doma, kdy moje rodina vidí moji nemoc jako
něco, za co si můžu sama, a která je pro mě Božím trestem za to, že
jsem se nevdala a otěhotněla. Pořád bojuji s tím, že když něco
navrhnu nebo zařídím, tak se to nebere vážně, protože nejsem
normální.“
Jiní účastníci diskuzí zase uváděli, že ostatní vůči nim pociťují strach, např. z návratu
nemoci nebo z toho, že nyní nejsou zodpovědní a schopní tak jako předtím, přičemž
mezi nejčastěji zmiňované problémy patřilo řízení vozidla.
„Co je na tom nejhorší, z hlediska rodiny, je ta obava potom. Vrátí se
to, nevrátí se to? To, co udělal teďka, je to náznak toho, že se to
vrací?“
„Žena mi to řekne: „Já mám obavu. Já se bojím.“. Třeba se mnou
nechce jet na delší trasu, protože se bojí, že usnu. Mně se totiž teď
stává, že usínám, prostě si sednu na židli a usnu. Nestávalo se mi to,
snažím se s tím něco dělat, ale zatím mi to nejde. Ale v autě neusnu,
v autě nejsem schopen usnout. Ale to jí nevysvětlím.“
Stigma se však netýká pouze lidí s duševním onemocněním, stigmatizací jsou často
zasaženi i samotní příbuzní a stávají se cílem posměchu, což může mít četné
následky.
„Mám 2 syny a ten starší v necelých 26 letech spáchal sebevraždu.
Já jsem se ho snažila dlouho nasměrovat, aby navštívil psycholožku
a on dlouho váhal, protože jak se mým dětem smáli, že mají mámu
blázna, tak se i syn pak té psychiatrie bál a to je to stigma.“
Nicméně se ukazuje, že tyto postoje nejsou neměnné, a že například osobní zkušenost
s nějakou formou duševního onemocnění či problémů, může pomoci zvýšit podporu.
„Je pravda, že od té doby, co táta bere antidepresiva, je to pochopení
v rodině mnohem větší. Předtím to bylo: dobře, mají mě rádi, ale jsem
ten divný. Ale teď, když si to táta zažil a zjistil, že ty antidepresiva
pomáhají, tak je to něco úplně jiného. Můžeme se o tom bavit
a stěžovat si.“
Zdravotníci
Zdravotníci jsou jednou z nejdůležitějších skupin, se kterou se lidé s duševním
onemocněním pravidelně setkávají. Poskytují jim léčbu jak duševních, tak i tělesných
onemocnění, jsou zdrojem naděje na plnohodnotný život a zotavení a jsou také nositeli
postojů, které si lidé s duševním onemocněním mohou internalizovat. To vše přispívá
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k tomu, že se zdravotníci významně podílejí na úrovni kvality života lidí s duševním
onemocněním. Zkušenosti lidí s duševním onemocněním však ukazují na to, že
stigmatizace a diskriminace ze strany zdravotníků není ničím výjimečným.
„Také mám zkušenosti s tím, že se ke mně lékaři chovali horším
způsobem proto, že si třeba v kartě přečetli, že beru antidepresiva,
a že se léčím.“
Velkým problémem se zdá být nedostatek znalostí zdravotníků v oblasti duševních
onemocnění. Podle zkušeností účastníků skupinových diskuzí je zřejmé, že i někteří
zdravotníci nedokáží rozpoznat duševní onemocnění, věří klasickému mýtu o tom, že
duševní nemoc se dá „rozchodit“, často nemají informace o možnostech uzdravení lidí
s duševním onemocněním nebo neuznávají duševní onemocnění jako nemoc.
„A ještě jsem chtěla říct, že mi přijde hrozně důležitá osvěta
u praktických lékařů, protože tam to nějak všechno začíná, obzvlášť
když tam jde člověk poprvé. Měla jsem velkou negativní zkušenost,
když jsem šla poprvé ke své praktické lékařce. Šla jsem tam s různými
psychosomatickými problémy, ale zároveň na mně bylo docela
viditelné, že mám depresi a ona mi řekla, že to nic není, že mám jít
domů.“
„Já vím, že se mě báli saniťáci, když mě vezli. Mě teda převážela
rychlá a akorát si říkali: ‚mám ho připoutat pořádně, nemám ho
připoutat…‘ Nejhorší ale je, že si zdravotnický personál neuvědomuje,
že i v této fázi člověk slyší, vnímá a pamatuje si. To není, že by měl
úplný okno. A plno věcí mi připadá až dehonestujících, když si na to
vzpomenu, jak se ke mně třeba chovali, když si mysleli, že je
nevnímám.“
„Já jsem se s nepochopením setkala u své praktické doktorky, která
mi říkala ‚Vzchop se.‘ Pak mi říkala ‚uplakánek,‘ protože mě vždycky,
když jsem tam přišla, rozbrečela.“
„V Bohnicích se vám sestra věnuje tři až pět minut, v lepším případě.
A já jsem zažil to, že mi řekla ‚tak to rozchoďte.‘“
„Bohužel i od psychiatrů jsem slyšel, že ADHD v dospělosti přejde,
úroveň znalostí je tím nižší, čím jste dál od Prahy.“
Dalším problémem je tzv. „overshadowing“ (zastiňování), který obnáší zlehčování
fyzických příznaků a označování je za symptomy spojené s duševním onemocněním
(Jones et al., 2008). To může vést k neadekvátní léčbě fyzických onemocnění
s potenciálně fatálními následky. a ty z toho důvodu nejsou adekvátně léčeny.
„Má dřívější gynekoložka mi třeba říkala, že jsem hrozně senzitivní, ať
jsem v klidu. Pak mi postupně přišlo, že už je na mě úplně vysazená.
Jednou když jsem měla zastupující lékařku, která mě vůbec neznala,
hned mi po nějaké prohlídce řekla: ‚No, to máte psychické, ty vaše
problémy.‘“
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„Dětská lékařka se ke mně taky chovala tak, že s jakýmkoli problémem
jsem tam přišla, řekla mi, že je to psychosomatické. Dobře, já vím, že
funguje nějaká psychosomatika, přikládám tomu samozřejmě nějakou
váhu, na každou bolest břicha při testech si nevezmu Ibalgin, protože
vím, že to je psychosomatika, ale ona prostě takovou váhu přikládala
úplně všemu, což mně se hrubě nelíbilo.“
Někteří lidé s duševním onemocněním mají dokonce zkušenosti s tím, že jim bylo
odmítnuto poskytnutí adekvátní péče, přestože na ni měli nárok a jejich stav ji
vyžadoval, zacházelo se s nimi nedůstojně ve chvíli, kdy měli ataku.
„Mně se jednou stalo u zubaře, když jsem řekla, co užívám za léky, že
mi lékařka řekla: ´To já vás teda nemůžu ošetřit, vy jste případ pro
specialistu, to já na vás nemůžu ani vzít vrtačku´.“
„První psycholožka v životě mi řekla: ´Vy máte poruchu osobnosti, vy
jste pro mě ztráta času´.“
„Ležela jsem na zemi, mlátila hlavou o zem a volala maminku.
Opravdu jsem to nedělala schválně. Později mi pacientky řekly, že se
mi personál smál a vesele mě překračoval.“
Negativní zkušenosti mají ženy také v oblasti gynekologie, a to zejména kvůli jejich
onemocnění a mateřství, kdy například lékař ihned po zjištění těhotenství navrhuje
provedení potratu.
„První věta gynekologa, když jsem čekala nyní třináctiletého syna,
byla: „Tak kdy Vám mám napsat ten potrat?“ Brala jsem Lithium,
Depakin a on to úplně automaticky bral rovnou jako konec. Takže si
myslím, že gynekolog je pro ženy velký problém.“
Veřejná správa
Nejen zdravotnický personál, ale také zaměstnanci veřejné správy ovlivňují velmi
nepříjemně svými negativními postoji a diskriminací život lidí s duševním
onemocněním. Účastníci skupinové diskuze se setkali nejen se slovními urážkami, ale
také se znemožněním adopce.
„Když jsem chtěla nastoupit do práce, v té práci mi řekli, že si musím
přinést potvrzení od posudkové komise, že tedy můžu jít pracovat. A ti
lékaři mezi sebou různě bojovali – V Praze jsem chodila do RIAPSu
a do denního sanatoria na Karlov, a když jsem přišla k posudkářům
v Berouně, všechno mi zakázali. Vedoucí té komise říkala: ‚Paní, to
bychom byli úplní blázni,‘ a to slovo „blázni“ opakovala s takovou
chutí. „Kdybychom pořád měnili názor, to bychom byli opravdu blázni.“
„Stalo se mi, že zakázali adopci holce, která měla maniodepresivitu
a to mi také přijde do nebe volající. Chtělo by to individuální přístup,
ne ji házet do jednoho pytle. Ta holka je zodpovědná, užívá léky, žije
normálně, ale jenom proto, že má diagnózu a invalidní důchod, řekli
‚my vás zamítáme okamžitě,‘ ani u nich neprošla nějakým
zkoumáním. Nepustili ji ani k psychologickým testům, ani do příprav.
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Pomáhala jsem jí psát odvolání na ministerstvo, zákonem to není nijak
omezené, existuje jenom taková metodika, čím se mají řídit posudkoví
lékaři krajských úřadů. Existuje metodika. A tam to není zakázané.
Není nikde seznam diagnóz lidí, kteří nesmí adoptovat dítě.“
Okolí lidí s duševním onemocněním
Další skupinou jsou přátelé a známí, kteří mohou významně ovlivnit život lidí
s duševním onemocněním. Mohou pro ně být velkou oporou a pomoci jim překonat
nejtěžší chvíle.
„Přátelé hráli velkou roli v tom, že jsem se postupně začala dostávat
zpět do života. Jsem jim vděčná za to, že mě neopustili v době, kdy
vím, že jsem nebyla nejlepším společníkem. Trpělivě a s láskou mi
dávali najevo, že jsou tu. Když bylo třeba, mluvili. Když bylo třeba,
mlčeli. Když bylo třeba, nechali mě v klidu brečet a na nic se neptali.
Dopřáli mi čas, abych to zpracovala.“
Ne vždy však přátelé vědí, jak se postavit k tomu, že jejich kamarád má duševní
onemocnění. Například neví, jak s ním správně komunikovat tak, aby mu neublížili,
a proto raději téma duševního zdraví a nemoci ignorují.
„Přátelé to třeba chápali, brali, vnímali, byli skvělí, ale báli se se mnou
mluvit a ne proto, že by nechtěli, ale protože nevěděli, co mi můžou
říct a co mi nemůžou říct, aby mi neublížili“
„Reakce kamarádů a známých je prostě, že je to tabu a nemluví se
o tom. Když jsem třeba řekla ‚no, já si můžu dávat tři kafe, protože jím
léky, takže usnu i po kafi‘ – takovéto banality – tak oni ihned stočili řeč
někam jinam.“
Lidé s duševním onemocněním se často setkávají s tím, že kvůli nemoci a stigmatizaci
o část přátel a známých přijdou.
„Vzalo mi to definitivně spoustu přátel a to z toho důvodu, že součástí
těch panik je i jistá nespolehlivost. A ono to pochopení přátel má
jenom určité limity.“
„Řadu přátel jsem ztratil, jiný třeba zase získal. Je otázka, jestli je to
tím samotným onemocněním nebo čistě tou nálepkou.“
„Večer za mnou spolubydlící nakráčela a říká ‚no hele, ty jsi úplně
nezvladatelná, jdi si na psychiatrii, jdi si do léčebny, my tady s tebou
nechceme bydlet.‘“
Zaměstnání

Velmi problematickou oblastí je pak zaměstnání, jelikož se jedná o klíčovou součást
našich životů a součást identity každého jedince. Ačkoliv někteří lidé s duševním
onemocněním nemají v této oblasti téměř žádné problémy, mnozí se setkávají s tím,
že poté, co se jejich zaměstnavatel nebo kolegové dozvědí o diagnóze, nastává změna
v jejich chování. Někteří účastníci skupinové diskuze se setkali s tím, že se s nimi
kolegové přestali bavit, nebo že byli například přeřazeni na nižší pozici, jelikož vedoucí

14
jim nebyl ochotný důvěřovat. V některých případech dokonce přiznání vedlo
k ukončení pracovního poměru.
„Takřka od všech kolegů ustala vlastně jakákoliv komunikace. I když
jsem se třeba snažil vrátit, v zásadě to nikdy nikam nevedlo.“
„Když jsem se vrátila do práce, tak mi řekli, že na místo recepční už
se nevrátím a že mi nabízí nějakou jinou pozici. Nabídli mi teda úplně
podřadnou pitomou práci za směšný peníze a nebýt mojí mámy, která
mi vysvětlila, že tohle teda fakt není dobrý, byla bych to snad i vzala.“
„Hlídala jsem jedné paní holčičku a hlídala jsem ji víc jak čtvrt roku.
Pak jsem si jednou po tom hlídání dala s tou maminkou kafe a nějak
jsme si povídaly a já jsem jí řekla, že beru antidepresiva. Na to mi
maminka řekla, že už tam chodit nemůžu, že děti jí hlídat nebudu a že
se k těm dětem prostě nepřiblížím.“
Z diskuze je zřejmé, že v některých sektorech zaměstnání může být stigma větší
problém než v jiných. Zkušenosti z dělnických pozic dokonce poukazují na riziko
šikany na pracovišti ze strany kolegů.
„Když jdete pracovat mezi normální dělníky a když se dozví, že jste
psychiatrický pacient, do očí vám řeknou, že mezi sebe žádný magory
nechtějí. Třeba to dělali tak, že jsme seděli na odpolední, já jsem
pracovala a oni vedle mě pustili rádio na plný pecky. To strašlivě řvalo,
a když jsem nereagovala a pracovala normálně dál, tak za ním začali
dělat divadélko: ‚Moje nervy! Ach, moje nervy!‘“
„Údržbář se postavil vedle mě a říkal: ‚A proč tenhleten nesvačí
s vámi?‘ a ona říkala: ‚Jen ať si sedí, kde je, my mezi sebe žádný
magory nechceme.‘“
Lidé s duševním onemocněním se však obávají také hyperprotektivity nebo pozitivní
diskriminace.
„Musím říct, že cítím riziko v tom, že i když to v práci berou, rozumí
tomu a mají i příklady ve svém okolí, tak je tam potom riziko, že vás
nebudou chtít přetěžovat, a je tam až taková pozitivní diskriminace.“
Problematické jsou také přijímací pohovory do zaměstnání. Lidé s duševním
onemocněním musí velmi dobře zvážit, zda při nich budou otevření ohledně nemoci,
jelikož otevřenost může často vést k tomu, že lidé s duševním onemocněním pozici
nezískají.
„Šla jsem na nějaké pohovory – ‚proč tu máte v životopise proluku, co
s vámi bylo?‘ ‚mám maniodepresivní psychózu.‘ ‚Byla jste poslední
mezi dvěma, bohužel jsme vybrali tu druhou.‘ Říkala jsem si, že něco
je špatně. Tak jsem šla na další pohovor, tam jsem to neřekla a tam
mě vzali.“
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Komunity

Problematicky vnímají lidé s duševním onemocněním zejména maloměstské
komunity, kde nenachází anonymitu města a vnímají, že tam přetrvávají silné
předsudky vůči lidem s duševním onemocněním.
„Když tam (pozn. do menšího města) přijdu a jdu po ulici, tak mám
z těch lidí pořád strach. A tady v Praze se mi hrozně uleví, protože na
mě nikdo neútočí. Třeba proto, že mě neznají, ale mně se tady prostě
vždycky hrozně uleví.“
„Já si myslím, že to město má své výhody i nevýhody. Město poskytuje
anonymitu, člověk si může žít podle svého a ostatní na něj nevidí.
Takže to, jak žije, si musí obhájit zejména sám před sebou. Ale na tom
maloměstě, tam je to druhý extrém, že ti lidé na sebe vidí extrémně
a hodně času se zaobírají řešením těch sousedních mezilidských
vztahů. A jak je člověk trochu jiný a dělá věci trochu jinak než všichni,
tak se dostane do středu pozornosti, lidi ho probírají a řeší a víc ho
sledují.“
„Já mám zkušenost z malého města, nebo spíš vesnice a tam je to
tak, že je tam hodně rozšířené paušalizování a stereotypy.“
Další aspekty
Podle účastníků diskuze je také důležité, že napříč různými skupinami se ukazuje to,
že duševní onemocnění je mnohdy vnímáno odlišně u mužů a u žen. U žen mohou být
některé projevy onemocnění vnímány jako součást jejich „křehčí povahy“, u mužů je
to naopak vnímáno jako slabost, což může vést k tomu, že na ně má stigma větší
dopad.
„Já mám pocit, že je hůř nahlíženo na muže s duševním
onemocněním. Je na ně nahlíženo tak, že mají být silní a spousta lidí
bere duševní nemoc jako hroznou slabost. Takže pro muže je to ve
společnosti jakoby horší.“
„Myslím si, že u žen se to rozhodně líp bere. I v práci mám pocit, že
u ženských je to v dnešní době vlastně už skoro normální, ale přitom
když chlap má úplně stejné příznaky, tak už je najednou brán úplně
jinak. A myslím si, že i chlapi sami z nějakého svého ega nebo i tím,
že je malá informovanost, se to bojí říct, bojí se to řešit, stydí se jít
k doktorovi a následně užívat léky, které na ně mají v intimním životě
horší účinek než na ženy.“

Online šetření DISCUS
Na zkušenosti se stigmatizací a diskriminací se zaměřovalo i online šetření DISCUS.
Data byla sbírána online v průběhu srpna 2017 jako průřezová studie. Celkově se
šetření zúčastnilo 68 respondentů, kteří byli oslovení skrze sociální sítě. Dotazník se
skládal ze škály DISCUS (zkrácená verze nástroje DISC (Brohan et al., 2013), která
měří zkušenosti se stigmatizací a diskriminací lidí s duševním onemocněním. Tato
škála je složena nejen z uzavřených otázek, ale i otevřených, které zjišťují příklady
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zažité diskriminace. V dotazníku byly zahrnuty také sociodemografické a klinické
proměnné. Charakteristiky souboru jsou uvedeny v Tabulka 1.
Tabulka 1: Charakteristiky souboru
Pohlaví

Věk

Bydliště

Kraj

Žena

N
55

%
82

Muž

11

17

Neuvedeno

1

1

do 20 let

9

13,4

21–25 let

8

11,9

26–35 let

24

35,8

36–50 let

18

26,9

50 a více let

8

11,9

do 499 obyvatel

4

6,0

500–1999 obyvatel

3

4,5

2000–4999 obyvatel

2

3,0

5000–19 999 obyvatel

9

13,4

20 000–99 999
obyvatel

6

9,0

100 000 a více obyvatel

43

64,2

Praha

29

43,3

Středočeský

8

11,9

Jihočeský

1

1,5

Plzeňský

7

10,4

Karlovarský
Liberecký

3
2

4,5
3,0

Jihomoravský

9

13,4

Olomoucký

3

4,5

Zlínský

2

3,0

Moravskoslezský

3

4,5

Pozn.: n=68

Respondentům bylo dáno k posouzení, do jaké míry měla a má jejich nemoc vliv na
různé oblasti života1. Souhrnné výsledky jsou uvedeny v grafu č. 1.

Znění otázky: „V tomto oddíle bychom se rádi zeptali na to, jestli s Vámi někdo jednal nespravedlivě (tzn. odlišně než
s ostatními) kvůli Vašemu duševnímu onemocnění.“
1
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Graf 1: Subjektivně vnímaná nespravedlnost
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Pozn.: n=67

Nejčastěji jsou obtíže zmiňovány při navazování a udržování přátelství. Více než 2/3
respondentů vnímají, že se k nim zde někdo zachoval nespravedlivě. Typicky jde
o přerušení kontaktu nebo proměnu chování přátel. Respondenti zmiňují jak přehnaný
soucit, tak naopak hostilní jednání v podobě nevhodných komentářů, poučování či
jednoduše nepochopení nemoci.
„Kamarádka, které jsem se vždy snažila pomoct, s čímkoliv za mnou
přišla, mi, když jsem se zhroutila, odmítla jakkoliv pomoct a oznámila
mi, že ji má slabost unavuje.“ (žena, 20 let)
„Některé kamarády obtěžovalo, že jsem o svých psychických
problémech mluvila.“ (žena, 29)
„Na oslavě narozenin kamarádky jsem nebyla, protože se organizátor
bál, že bych svými stavy narušila náladu oslavy.“ (žena, 19)
„Najednou se ke mně začali přátelé chovat trochu povýšeně a začali
mi radit, co mám a nemám dělat.“ (žena, 41)
Podobně se více než 50 % lidí s duševním onemocněním muselo vypořádat
s problémy v partnerských a intimních vztazích, u 15 % případů dokonce partner či
partnerka úplně přerušili kontakt. Výpovědi dotázaných nasvědčují tomu, že častěji
rozchod iniciuje druhá strana:
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„Přítel, který byl se mnou v té době, co se nemoc naplno projevila,
mne opustil a přestal se i zajímat o to, co se se mnou stalo.“
(žena, 31)
„Tehdejší přítel mě začal ignorovat. Nenavštívil mě při hospitalizaci,
později už nechtěl kontakt, protože jsem se změnila.“ (žena, 27)
„Kontakt se mnou má bývalá žena nepřerušila, ale díky mé nemoci se
se mnou rozvedla. Řekla, že není samaritán a že sama nepřijde o své
duševní zdraví. Odešla i se dvěma malými dětmi, které jsem s ní měl.
Vídáme se i nadále jako rozvedení partneři.“ (muž, 38)
„Často mi bylo řečeno ‚máš zase ty svoje stavy, nedá se s tebou
vydržet. Měla by ses jít zase někam léčit.‘“ (žena, 19)
Nicméně impuls může přijít i od nemocného, zejména pokud má partner tendenci
nemoc bagatelizovat, v některých případech dokonce nemocný partnerovi připisuje
podíl na rozvoji nemoci:
„Vzhledem k tomu, že mě ex-partner do duševní choroby natlačil
psychickým násilím, tak se to jistě dá brát i jako souvislost
s rozchodem. Po prvním fyzickém napadení jsem ho konečně
navzdory svému v té době příšernému psychickému stavu dokázala
definitivně vyhodit. Rozchodem se mi velmi ulevilo.“ (žena, 33)
Podobně závažné je, že podle výzkumu jen o něco méně často přeruší vztahy
s nemocným někteří členové rodiny (zmiňuje 40 % dotázaných).
„Celá má rodina kromě jedné osoby – duševní nemoci prý neexistují
a za všechno můžu já, že se málo snažím.“ (žena, 19)
„Dnes se se mnou z celé rozvětvené rodiny stýká pouze můj bratr
a švagrová a moje dcera, ostatní spíše ještě moji nemoc zveličují, aby
lidem kolem sebe vysvětlili, proč se se mnou nestýkají.“ (muž, 53)
„Primárně tchán a poté i sestřenice, která odmítala být konfrontována
s mými duševními obtížemi, ačkoliv jsem k ní měl od dětství blízko.“
(muž, 42)
Přerušení vztahů ze strany rodiny také představuje potenciálně rizikový faktor, co se
týče problémů s bydlením:
„Když jsem po rozvodu byl prakticky bezdomovec, jediný, kdo mne
ubytoval, byla moje maminka, jinak bych skončil na ulici.“ (muž, 53)
„Vám pokoj nepronajmu, když jste psychicky nemocná, to může být
nebezpečné.“ (žena, 27)
„Kvůli duševní nemoci, která ovlivňuje můj výkon, jsem často měl
problémy s finančním zajištěním. Mnohokrát jsem se musel stěhovat,
asi rok jsem žil jako bezdomovec.“ (muž, 41)

19
„Chtěl, abych si co nejdříve našla jiné, přitom jsem měla na bydlení
stejně právo“ (žena, 25)
Specifickou položku představují bariéry ve vzdělávání (35 %), které se týkají
především mladších lidí, kteří ji zmiňují častěji než ostatní. V případě starších lidí jsou
zmínky vztaženy k období školních let. Nejčastějšími problémy jsou nespravedlnost ze
strany učitele a neumožnění individuálního studijního plánu. Obecně je mnohem
častěji zmiňována osoba učitele než spolužáci:
„Vyučující si na mě zasedla, protože si myslela, že jsem si poruchu
vymyslela a že chci být zajímavá. Netolerovala mi absence a při
zkoušení schválně probírala témata jako záškoláctví a oblíbenost.“
(žena, 19)
„problémy při studiu na gymnáziu – neschopnost vyučujících pochopit
moje absence a záchvaty (panické tetanické), nevstřícnost při
vyřizování individuálního studijního plánu, velmi nepříjemné osobní
jednání s vyučujícími, někdy až výsměch ze strany vyučujících“ (žena,
20)
„Na gymnáziu mě paní učitelka nutila za trest nahlas číst, i když
věděla, že mám silnou dyslexii, šířila o mě, že jsem nevychovaný
spratek. Na odborném kurzu primární prevence jsem nedostala jako
jediná pracovní příležitost, protože je riskantní se na někoho takového
spolehnout. (ačkoliv jsem tam chodila včas a pravidelně, na rozdíl od
některých)“ (žena, 24)
„Škola mi odmítla vyjít vstříc ve zkouškovém období, kdy jsem
prodělávala deprese. Samozřejmě jsem se to s nimi snažila řešit dřív,
než zkoušky začaly. Nechtěla jsem úlevy, jen odklad na září – nešlo
to, prý jsem měla zažádat na začátku školního roku. Tehdy jsem ani
neměla diagnózu, takže leda bych byla vědma.“ (žena, 25)
Z řad zdravotní a sociální péče se profiluje jako výrazně problematický pouze kontakt
s lékařem (56 %). Jde o vcelku logický výsledek, jelikož právě lékař může svým
rozhodováním významně ovlivnit další život pacienta. Nejčastěji se jedná o zlehčování
diagnózy, nekompetentnost, či únik informací o pacientově stavu. Zdravotní sestra je
zmiňována méně často (26 %) s uvedením obdobných důvodů jako v případě lékaře.
Úředník (14 %) a sociální pracovník (5 %) jsou kritizováni poměrně zřídka. Lze tedy
konstatovat, že z hlediska péče se neprofilují jako systémový faktor, což potvrzuje
i schéma 1.
„U některých lékařů, kteří mne neznají, dlouhodobě vidím nezájem
nebo pohrdání, když jim do záznamu o medikaci diktuji psychiatrické
léky (u jiných je to obráceně).“ (muž, 53)
„Pravidelně jsem od praktické dětské lékařky poslouchala chytré rady
typu "vzchop se" a i agresivnější. Další praktická lékařka mne
odrazovala od terapie, protože jsou to prý šarlatáni, co neví, co dělají.“
(žena, 19)
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„Psychiatrička se chovala neprofesionálně, viditelně postrádala
znalosti o účinnosti psychoterapie, kterou explicitně zatracovala ve
prospěch léků. Pak jsem přešla k jinému psychiatrovi.“ (žena, 26)
„Občasně zkušenost opovrhování ze strany lékaře k mé diagnóze
závislosti, resp. zjednodušování na ožralce a feťáka.“ (muž, 38)
„V nemocnici mi doktoři nevěřili ani slovo, bez odebrání anamnézy
a bez mého souhlasu mi nasadili léky (které u mě odstartovaly těžkou
manickou episodu se smíšenými prvky). Naprosto ignorovali to, jak se
u mě před jejich očima rozvíjela mánie. Ignorovali nežádoucí účinky
léků (na jeden lék jsem jich měla asi 25), v nejhorších stavech mě
pouštěli domů na propustku.“ (pohlaví neuvedeno, 18)

Schéma 1: Subjektivně vnímaná nespravedlnost

Pozn.: Tmavě modře jsou podbarveny položky, které zmínila více než polovina dotázaných („hodně,
silně, trochu“). Světlejší odstíny představují zmínky v rozmezí 33–50 %, respektive 15–33 % a 0–15 %.
Znázorněny jsou korelace mezi proměnnými, kde je Pearsonův korelační koeficient >0,5. Pro oblasti
zmiňované většinou respondentů (navazování přátelství, přátelé přerušili apod.) je znázorněn Pearson
od hodnoty >0,4. V případě, že u některé oblasti žádná korelace nedosahuje uvedených hodnot, je
znázorněna nejsilnější korelace pro danou proměnnou (i zde vždy platí, že α<0,01).

Z hlediska sociodemografických charakteristik se největší rozdíly vyskytují na základě
pohlaví, kde muži vnímají nespravedlnost více než ženy. Konkrétně muži pociťovali
nespravedlnost v průměru v devíti hodnocených oblastech, zatímco ženy pouze
v šesti. Níže uvedený graf naznačuje, že muži obecně čelí větším obtížím při adaptaci
na život s duševním onemocněním. Mají větší problémy v oblasti mezilidských vztahů
a představují více ohroženou skupinu i z hlediska možného sociálního propadu.
Celkově však bylo zastoupení mužů v souboru velmi nízké, tudíž je třeba brát tyto
informace pouze jako orientační.
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Graf 2: Nespravedlivé chování

Pozn.: n=66 (ženy=55, muži=11), dopočet do 100 % tvoří odpovědi „vůbec“ a „netýká se“.

Shrnutí
•

Rodinné a přátelské vazby se často rozpadají po diagnostikování duševního
onemocnění, přičemž největší problémy se objevují v tom, že rodina a přátelé
často věří v mýty spojené s onemocněním, neumí o nemoci správně
komunikovat a občas odrazují od dodržování léčby.

•

Lidé s duševním onemocnění vnímají, že je lékaři občas neberou vážně
a rovnocenně.

•

Zaměstnavatelé jsou také zdrojem stigmatizace a diskriminace, která má často
formu zhoršení pozice v zaměstnání/výpovědi.

Evidence o úrovni sebestigmatizace lidí s duševním
onemocněním v ČR
Lidi s duševním onemocněním se nepotýkají vždy jen s postoji a předsudky jejich okolí
a veřejnosti, ale také s postoji a předsudky, které mají vůči sobě oni sami. Tyto
negativní emoce vůči vlastní osobě vznikají internalizací postojů a předsudků, které
panují ve společnosti, a výsledkem tohoto procesu je tzv. self-stigma. Současná
odborná literatura poukazuje na fakt, že vysoká míra sebestigmatizace je často
asociována s nižší kvalitou života i zhoršenou prognózou jejich cesty k zotavení (např.
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(Gerlinger et al., 2013, Livingston et al., 2011, Mashiach-Eizenberg et al., 2013, Yanos
et al., 2010)).
Studie Ociskové et al. (2014) zaměřující se na self-stigma v populaci lidí s duševním
onemocněním uvádí, že míra sebe-stigmatizace se u různých diagnostických skupin
v ČR významně neliší, což poukazuje na to, že sebestigmatizace je univerzálním
jevem, který zasahuje do života všem lidem, kteří se s duševním onemocněním
setkají.

Šetření CZEPOS
Sebestigmatizace byla součástí šetření CZEPOS – studie Národního ústavu
duševního zdraví realizované u pacientů s psychotickým onemocněním, kteří využívají
komunitní péči. Studie mapovala mimo jiné také prevalenci a koreláty self-stigma. Této
studie se zúčastnilo 138 respondentů (viz tabulka č. 2), kteří byli náhodně vybráni ze
seznamu uživatelů v sedmi centrech poskytujících komunitní psychiatrickou péči. Tato
centra byla vybrána tak, aby respektovala sociokulturní rozdíly v jednotlivých krajích
ČR. Self-stigma bylo ve studii měřeno pomocí českého překladu zkrácené verze
mezinárodně využívaného výzkumného nástroje Internalized stigma of Mental Illness
(Boyd et al., 2014, Vrbová et al., 2014, Ociskova et al., 2015). Skóre této škály je
počítáno jako průměrná odpověď na jednotlivé výroky škály a dosahuje hodnot od
1 do 4, kdy vyšší skóre indikuje vyšší self-stigma. Dalším využitým nástrojem bylo EQ5D-5L (Herdman et al., 2011), což je nástroj, který měří kvalitu života související se
zdravím (zdravotní status). Dále byly sledovány sociodemografické i klinické
proměnné respondenta.
Tabulka 2: Charakteristika výzkumného souboru
Pohlaví
Věk

Vzdělání *

Rodinný stav

Práce

Muž

N
70

%
52,6 %

Žena

63

47,4 %

18–34 let

39

29,3 %

35–49 let

60

45,1 %

50 a více let

34

25,6 %

ZŠ

22

16,7 %

SŠ bez maturity

43

32,6 %

SŠ s maturitou nebo VOŠ

54

40,9 %

VŠ

13

9,8 %

Svobodný bez stálého partnera

80

60,2 %

Svobodný se stálým partnerem

15

11,3 %

Vdaná, Ženatý

12

9,0 %

Rozvedený

25

18,8 %

Ovdovělý

1

0,8 %

Ne

76

5,1 %

23

Hospitalizace

Ano

57

42,9 %

Nikdy

5

3,8 %

128

96,2 %

133

100 %

Ano
Celkem

* Počet respondentů u této proměnné je nižší z důvodu chybějících hodnot
Pozn. N=133

Průměrné skóre škály ISMI ukazuje na spíše nízké self-stigma v našem výzkumném
souboru (2.27, CI: 2.20–2.36). Nicméně 25 % respondentů mělo hodnotu skóru vyšší
než 2,51, která je hraniční hodnotou pro střední až vysoké self-stigma, což tedy
poukazuje na fakt, že až čtvrtina z nich by potřebovala intervenci, která se na snížení
sebestigmatizace zaměřuje.
Tabulka 3: Charakteristiky ISMI skóru
Průměr

ISMI skór

2.27

Interval
spolehlivosti
Nižší
Vyšší
2.20
2.36

Minimum Maximum

1.1

Prevalence vyšší
sebestigmatizace
(skór > 2.51)

3.5

25.0 %

Největší procento stigmatizujících odpovědí bylo zaznamenáno u výroku „To, že mám
duševní nemoc, mi pokazilo život“ (průměr: 2.76; % stigmatizujících odpovědí: 60.2 %)
a „Lidé, kteří nemají duševní nemoc, mi nemohou porozumět“ (viz tabulka č.4)
Tabulka 4: Průměrné odpovědi a procenta odpovědí na položky škály ISMI

Průměrná Standardní
odpověď
odchylka

Méně
stigmatizující
odpovědi
N
%

Více
stigmatizující
odpovědi
N
%

Duševně nemocní lidé mají
sklon k násilí.

1.83

0.79

109

82.0 %

24

18.0 %

Lidé s duševní nemocí
prospívají společnosti.

2.42

0.77

74

56.1 %

58

43.9 %

Stýkám se s lidmi méně než
dříve, protože kvůli své
duševní nemoci mohu vypadat
nebo se chovat „divně“.

2.33

0.97

73

55.3 %

59

44.7 %

To, že mám duševní nemoc,
mi pokazilo život.

2.76

0.91

53

39.8 %

80

60.2 %

Neúčastním se společenského
života, abych chránil/a svou
rodinu a přátele před ostudou.

1.95

0.80

102

77.9 %

29

22.1 %
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Lidé, kteří nemají duševní
nemoc, mi nemohou
porozumět.

2.55

0.96

66

49.6 %

67

50.4 %

Lidé mě přehlížejí nebo mě
neberou moc vážně, protože
mám duševní nemoc.

2.39

0.82

76

57.6 %

56

42.4 %

Nemohu společnosti ničím
přispět, protože mám duševní
nemoc.

2.08

0.83

94

71.2 %

38

28.8 %

Mohu žít dobrý a naplňující
život, i když jsem duševně
nemocný/á.

2.11

0.88

99

75.0 %

33

25.0 %

Lidé si myslí, že v životě
nemohu ničeho dosáhnout,
protože mám duševní nemoc.

2.27

0.85

78

59.1 %

54

40.9 %

Výsledky lineárního regresního modelu, který se zaměřoval na určení korelátů
spojených se sebestigmatizací, ukazují, že nižší úroveň self-stigma mají ti, kteří mají
lepší zdravotní stav (nestandardizovaný beta koeficient (β) = -0.010, p = <0.001), a ti,
kteří vstoupili do manželství (nestandardizovaný beta koeficient (β) = -0.272,
p = 0.032). Výsledky šetření tedy naznačují, že sociální vztahy mohou mít do určité
míry pozitivní efekt na úroveň sebestigmatizace, zejména pokud se jedná
o manželství, které může představovat pro člověka určitou životní jistotu. Vyšší selfstigma se naopak pojilo s delší dobou od prvního kontaktu s psychiatrickou péčí
(nestandardizovaný beta koeficient (β) = 0.010, p = 0.019). Tento výsledek není zcela
překvapivý, jelikož to, že jsou lidé déle v péči, může signalizovat, že jejich psychické
onemocnění je závažnější, vyžaduje více péče a způsobuje tedy i větší omezení, která
se pak mohou odrazit i ve větší sebestigmatizaci. Statisticky významné nebyly
charakteristiky jako je pohlaví, věk, vzdělání a pracovní status (hodnoty viz Tabulka 5).
Model vysvětloval 23,1 % procent rozptylu vysvětlované proměnné, tedy ISMI skóru.
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Tabulka 5: Charakteristiky ISMI skóru

Konstanta

X

Pohlaví

Muž
Žena

Věk

Vzdělání

Rodinný stav

Práce

Nestandardizované Standardizované
t
koeficienty
koeficienty
Beta Standardní
Beta
chyba
2,749
0,176
15,625

Sig.

0,000

Ref.
0,056

0,070

18–34

0,071

0,791

0,431

Ref.

35–49

0,138

0,089

0,176

1,545

0,125

50 +

0,120

0,124

0,132

0,963

0,338

ZŠ

Ref.

SŠ bez
maturity

-0,035

0,099

-0,043

-0,355

0,723

SŠ s maturitou
nebo VOŠ

0,015

0,098

0,019

0,153

0,879

VŠ

0,025

0,125

0,021

0,198

0,844

Svobodný bez
stálého
partnera

Ref.

Svobodný se
stálým
partnerem

0,094

0,106

0,079

0,884

0,379

Vdaná, Ženatý

-0,272

0,125

-0,199

-2,174

0,032

Rozvedený

-0,131

0,097

-0,131

-1,347

0,181

Ovdovělý

-0,504

0,379

-0,116

-1,329

0,187

Ne
Ano

Ref.
-0,056

0,070

-0,071

-0,804

0,423

Doba od prvního kontaktu s
psychiatrickou péčí

0,010

0,004

0,257

2,388

0,019

Zdravotní stav – skór

-0,010

0,002

-0,417

-4,980

<0,001

Adjustované R2

0,231

Focus group s uživateli péče a příběhy
Sebestigmatizaci doprovází řada neblahých důsledků ovlivňujících život těchto lidí.
Skupinové diskuze a příběhy, jejichž metodologie je popsána v rámci focus groups, se
věnovaly také tomu, jakých podob může sebestigmatizace nabývat a co pomáhá její
dopady zmenšovat.
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První reakce na onemocnění a diagnózu
Ukazuje se, že u mnohých lidí první negativní myšlenky přicházejí už ve chvíli, kdy se
poprvé dostanou do kontaktu s psychiatrickou péčí a poprvé uslyší svoji diagnózu.
Velmi často se jedná o pocity strachu z toho, co si bude myslet okolí, nebo strachu
z toho, že tato diagnóza znamená konec.
„Já jsem byla poprvé v nemocnici Ke Karlovu a první den jsem tam
brečela – uvědomila jsem si, že nejsem normální a že je to hrozné.
A ještě jsem byla tři měsíce po svatbě, a co si teď si asi všichni
pomyslí – rodina, manžel a příbuzenstvo.“
„Když mě ta panika sama o sobě přivedla do blázince do Bohnic,
a zjistil jsem, že je to natvrdo duševní porucha, připadal jsem si
opravdu hodně špatně. Připadal jsem si, že tam nepatřím. Když mě
tam žena vezla, byl jsem hysterický a říkal jsem: ‚Já sem nechci, co tu
budu dělat? Nemám tu co dělat.‘ A ty Bohnice pro mě byly synonymem
konečné.“
Pro druhou část lidí je však psychiatrická diagnóza spíše opakem, tedy úlevou a nadějí
na to, že je možné situaci, v níž se nachází, řešit.
„Když mi řekli diagnózu, byla to pro mě obrovská úleva, protože jsem
si řekla ‚aha dobře, takže nejsem simulant, patřím sem a zasloužím si
tu pomoc a potřebuju tu pomoc.‘ Hlavně to pro mě byla naděje, že
s tím jde něco dělat.“
„Byl jsem diagnostikovaný s depresivní poruchou a musím říct, že
jsem cítil úlevu, že mám konečně tu nálepku, že to není unikát, že jsou
i takoví lidé, co mají podobné problémy, a že se to dá řešit.“
Sebestigmatizace
Samotná sebestigmatizace se projevuje ve formě negativních postojů vůči sobě. Tyto
myšlenky mají různou podobu, lidé účastnící se skupinových diskuzí nejčastěji mluvili
o tom, že ztratili respekt vůči sobě samým, sebevědomí a sebedůvěru.
„Já jsem si přestala sama sebe dost vážit. Učím se s tím nějak žít.“
„Vzalo mi to hodně sebevědomí, sebedůvěry a takových těch jistot.“
„Horší je, že na to lidé nejsou připraveni a nařknou vás z toho, že byste
ještě byl schopný někomu ublížit. Začnete nad tím hodně přemýšlet,
zda ano či ne a hodně vám to ubližuje.“
„Moje psychiatrička navrhla, abych začala pracovat na částečný
úvazek. Nevěřila jsem si, že bych to mohla zvládnout. Bála jsem se,
že další stresová situace mě opět přivede do Bohnic k další
hospitalizaci, které jsem se strašně bála.“
Výjimkou nejsou ani pocity ponížení a studu, ať už za nemoc samotnou nebo například
za to, že vyhledali odbornou pomoc. Nemoc pro ně často symbolizuje „konečnou“
a osobní selhání.
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„Kdo měl paniky, ví, ale nepomůžete si, když ten strach je tak
degradovaný. V tu chvíli skutečně cítím, jak je to ponižující klást jako
dospělý člověk tyto stupidní otázky, když potřebujete od jiného
člověka třeba chytit za ruku a říct ‚je to ok, vydržte,‘ nebo ‚tady pilulka,
to je jedno, to přejde, určitě neumřete.‘ A to mě osobně hrozně
ponižuje.“
„Vlivem sebestigmatizace jsem se choval někdy až příliš uctivě,
možná bych řekl vlezle a vděčně, a možná to někdo považoval za
slabost, ale měl jsem plné ruce práce a trocha poníženosti asi patří
k situaci zotavování.“
„Nakonec úzkosti vygradovaly k panickým záchvatům. Myslela jsem,
že každou chvíli zemřu. Nešlo to zastavit. Přicházel jen jeden záchvat
za měsíc. Nikomu jsem to neřekla, styděla jsem se za to. Teď nechápu
proč.“
„Rodiče mi hlavně kladli na srdce, že to nesmím nikomu říct, že je to
strašná ostuda. Takže jsem vnímala, že je se mnou něco špatně, když
se za mě stydí, že jsem nějaká vadná.“
Tyto negativní postoje mohou vyústit v pocity viny, že si dotyčný za nemoc může sám,
že si nezaslouží být šťastný či že nemocí jeho život vlastně skončil.
„Hlavně když mi říkala: ‚Vždyť, co je důležitější, než aby byl člověk
šťastný?‘, já jsem si říkala, že si nezasloužím být šťastná.“
„Úskalí těch nemocí je, že si člověk říká: ‚na mě je něco nenormálního,
mně se stalo něco divného, já jsem udělal něco špatně.‘“
„Přiznat si, že mám vůbec něco s psychikou a že bych měla jít
k psychiatrovi nebo psychologovi, to bylo úplně nemyslitelné. Říct si:
‚Já jsem blázen,‘ to vůbec neexistovalo, protože jsem byla ambiciózní
a tak. A potom ve třeťáku na vejšce jsem začala mít psychosomatické
problémy. Nakonec jsem došla do nějakého stavu vyhoření, pak jsem
přerušila školu a rok jsem se léčila skrz nějaké terapie. Ale taky jsem
měla hrozný problém si přiznat, že opravdu něčím trpím. Pak jsem si
teda dovolila prášky, což pro mě předtím znamenalo taky nějaké
obrovské selhání, to, že bych si je nechala naordinovat. A pak když
už jsem přišla k psychiatrovi a on mi řekl diagnózu, to efko, tak já už
věděla, že něco takového budu mít a byla jsem s tím už vlastně
smířená. Ale já jsem měla takové hodně stereotypní názory. Třeba že
dostat se do Bohnic znamená, že jsem skončila.“
Sebestigmatizace může pak vést k tomu, že člověk významně omezí svoje sociální
interakce.
„V podstatě jsem se bál vyjít kamkoliv ven, abych se neznemožnil.
Seděl jsem jenom doma a čekal, až přijde další ataka a já budu po
zbytek dne relativně v klidu, protože dvě za den u mě nechodí“.
Dále může sebestigmatizace vést k tomu, že člověk nedodržuje předepsanou léčbu
(zejména pak lékovou) či se bojí pomoc vyhledat.
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„Je velmi smutné, že jsem se nechala ukecat a léčby nechala, protože
přece nejsem žádný blázen, abych se léčila na psychiatrii a hlavně,
aby se to nedozvěděl nikdo u mě v práci, protože by mě určitě
vyhodili.“
„Antidepresiva jsem zahodila do šuplíku, za prvé nejsem přece blázen
a za druhé jsem k nim měla veliký odpor.“
Paní A: „Vlastně dostat se do Bohnic znamená, že jsem skončila.“
Paní B: „To mi vlastně zabránilo jít do nemocnice.“
Co pomohlo?
Ze skupinových diskuzí lidí s duševním onemocněním je zřejmé, že existují intervence,
které jim jejich situaci usnadnily a pomohly jim se s ní vyrovnat. V první řadě pomáhají
terapie a to lépe se vyrovnávat s nemocí a životními situacemi a zejména pak
skupinové terapie, díky nimž lidé s duševním onemocněním ví, že to, co zažívají oni,
zažívá i někdo jiný.
„Musím říct, že když jsem tam přišel, tak jsem měl naději, že tam vlezu
a ti doktoři se na mě podívají, zjistí, co je se mnou špatně a já za týden
vylezu jako nový člověk a bude hotovo. To by taky možná stálo za to
říct, že to takhle nefunguje, že to není jako zlomená ruka, že člověk
dostane sádru a je za chvíli vyléčený, ale že na sobě musí pracovat.“
„Přišla jsem do té skupiny a tam se vlastně na začátku říká, jak se
kdo cítil ten den nebo ten den předtím a jak prošlo to kolečko, tak
všechny ty věci, co ti lidé řekli, jsem v sobě měla taky a taky se mi to
dělo. Byla jsem z toho strašně překvapená a hned ten první den toho
ze mě hodně spadlo vědomím, že těch lidí je strašně moc, co mají
nějaké stavy jako já a že vlastně člověk zjistí, že i takové ty maličkosti,
co se mu dějí, se dějí i jiným lidem, že to existuje a že je to normální.
To mi hrozně pomohlo.“
„Pak když jsem to viděl, ostatní lidi prožívali to samé nebo hodně
podobné a tohle vědomí mi taky pomohlo.“
Neodmyslitelnou součástí procesu jsou různé formy psychoedukace, díky nimž člověk
získá potřebné informace a pochopení nemoci, léčby a toho, jak se s nemocí
vypořádat. Tyto informace pak fungují také preventivně proti relapsu nemoci.
„V životě jsem to neslyšela, vůbec jsem nevěděla, co to je, a když jsem
si pak přečetla, nebo na internetu vygooglila, co to je, a četla jsem ty
články, tak mi úplně padala brada a říkala jsem si ‚aha, takže tohle
moje chování je vlastně tato porucha a vůbec to nemá nic společného
se mnou.‘ V tu chvíli jsem úplně prozřela, že to moje chování je
opravdu divné, že reaguji tak, jak to tady popisují, a že je to špatně,
a to bylo nakonec to, co mě nakoplo úplně nejvíc. To, že jsem si
přečetla, o čem to je, pochopila jsem, co z toho je divné a teď třeba
nechápu, proč v nemocnici razili ten princip neříkat diagnózu.“

29
„Edukace spočívala v tom, že mi dali jenom takovou útlou knížku, tam
byl nějaký abstraktní obrázek, jmenovalo se to nějak Maniodepresivní
porucha a bylo tam 15 stránek. Dostal jsem ambulantního psychiatra
a ten mě přivítal slovy: „Tak vy jste byl tři měsíce v Bohnicích.“ Dal mi
zase jinou knížku, kterou napsal on, která byla teda tlustší a byla
docela dobrá. A pochopil jsem, že má cesta u této nemoci je teda
hodně velká edukace z mé strany. Jinak to nepůjde.“
„Čistě náhodou jsem narazil na denní stacionář tehdejšího PCP, který
provádí kognitivně behaviorální terapii. Tam jsem poznal, co je
deprese a psychická porucha obecně a co se proti ní dá dělat. Od té
doby důsledně dělám všechno, co jsme se tam učili, plus další věci,
jež jsem se doučil sám. Od chvíle přiznání částečného invalidního
důvodu, který mě zbavil deprimujícího a devastujícího pocitu
existenční nejistoty, se terapie začala stávat účinnou.“
„Přesně na to si vzpomínám v souvislosti s depresí v NUDZu, že tam
obrovsky zabralo to, co bylo součástí terapie, to, čemu se říká
psychoedukace.“
„Já jsem totiž zpětně zhodnotila, že mi hrozně v PCP pomohlo i KBT
a ta jejich různá edukační skupinová sezení.“
Význam otevřenosti
Ze skupinových diskuzí je také zřejmé, že velmi pomáhá mít možnost sdílet s okolím
svoji diagnózu i těžkosti s ní spojené. Jak se ukazuje, tak otevřenost pomáhá ve více
rovinách. Za prvé přináší úlevu tomu, kdo se s nemocí jinému svěří. Za druhé může
pomoci tomu, komu se svěřuje, jelikož i on může potřebovat nějakou pomoc, ale třeba
se bojí si o ni říct, nebo například nemá o nemocích dost informací a díky tomu má
stereotypní postoje, které je možné takto změnit.
„Řekl mi: ‚My (psychiatři) když tady uděláme sebezajímavější
přednášku o schizofrenii, o neurózách, tak ty pacienti sedí a na nic se
neptají a jen koukají a přetrpí to. Ve chvíli, kdy přijde pacient, bývalý
anebo u kterého to ještě probíhá, a říká, co mu to vzalo, co mu to dalo
atd. tak to tam ožije a začnou se ptát, protože ví, že je s nimi na jedné
lodi.“ Čili asi je tam ta schopnost nějak ty ostatní otevírat na základě
vlastní zkušenosti.‘“
„Když je mi líp, docela mi pomáhá mluvit s lidmi. Vlastně mi to pomáhá
asi nejvíc. S těma, co to zažívají, co s tou bestií bojují a nedívají se na
mě tím podivně chápavým výrazem lidí, co nemají tušení o tom, čím
procházím. Oni vědí. Oni vědí přesně, co se děje, když se člověk
začne dívat skrz“
„Myslel jsem, že je to u mě normální, protože jsem nikdy neměl ani
jedinou příležitost si o tom s někým promluvit, s někým se poradit, najít
srovnání.“
„Když cítím, že ti lidé ten příběh chtějí slyšet, tak jim to všechno řeknu.
Normálně jim řeknu, že jsem byla v Bohnicích a většina těch lidí, kteří

30
jsou nějakým způsobem otevření všemu, nebo se třeba chtějí
vzdělávat, tak jsou naopak dost zvědaví, jaké to v Bohnicích je, a dost
se ptají. Stále to chápou jako nějakou bublinu, jako svět ve světe, jako
že tam jsou nějací mimozemšťani nebo tak. A dost se zajímají, ale
vlastně se asi zároveň bojí někoho zeptat nebo se informovat. Člověk,
když se otevře, tak pak taky cítím takové uspokojení, že jsem těm
lidem mohla nějakým způsobem pomoct odbourat nějaký stereotypní
názor.“
„A pak mi řekli, že mám úzkosti a dali mi antidepresiva. A já jsem právě
studovala psychologii, a tak se mi ulevilo. Navíc tím, že jsem věděla,
že to není ostuda, jsem měla odvahu to říct ve třídě a spoustu holek
se přiznalo, že taky berou antidepresiva. Takže když to člověk řekne,
tak se pak lidé v té společnosti rozsvítí, protože jsou rádi, že to člověk
říká a vlastně se jim taky uleví.“

Shrnutí
•

Značná část lidí s duševním onemocněním v ČR vykazuje vysokou míru
sebestigmatizace.

•

Často pociťují ztrátu sebedůvěry, sebevědomí a respektu vůči sobě.

•

Lidé s duševním onemocněním potřebují znát informace o své nemoci, jelikož
poté se lépe s nemocí vypořádávají.

•

Lidem s duševním onemocněním prospívá, když mluví o svém onemocnění
otevřeně se svým okolím.
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Rozdíly ve vyhledávání péče u duševních versus
fyzických problémů
Z velkého epidemiologické šetření, které proběhlo v roce 2006, je zřejmé, že existují rozdíly
v tom, kolik lidí vyhledá odbornou pomoc pro své tělesné problémy a kolik lidí vyhledá odbornou
pomoc kvůli problémům s duševním zdravím. Jedním z možných vysvětlení je právě
stigmatizace duševních onemocnění ve společnosti.
Výzkumné šetření realizované 3. lékařskou fakultou UK se věnovalo otázkám péče o vlastní
fyzické a duševní zdraví. Studie potvrdila, že způsob, jakým Češi řeší své fyzické obtíže a jak
přistupují k psychickým problémům, se značně liší. Výzkum byl realizován v letech 2005– 2006
jako reprezentativní na obecné populaci ČR osob starších 18 let s využitím kvótního výběru.
V šetření odpovídalo celkem 3244 respondentů formou osobního dotazování. Data byla jako
reprezentativní z hlediska věku, pohlaví a vzdělaní sebrána odděleně za velká města (nad
250 000 obyvatel) a ostatní sídla. Následně byla data převážena přes velikost sídla tak, aby
odpovídala poměrnému zastoupení jednotlivých sídel v ČR. Řešitelem projektu byla 3. lékařská
fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Lékařským informačním centrem. Sběr dat prováděla
Agentura INRES. Charakteristiky souboru jsou uvedeny v Tabulce 6.
Tabulka 6: Charakteristika výzkumného souboru
Pohlaví
Věk

Vzdělání

Bydliště

Pozn.: n=3244

žena

N
1548

%
48

muž

1696

52

18–25 let

613

19

26–35 let

685

21

36–45 let

666

21

46–55 let

627

19

56–65 let

653

20

Základní

722

22

vyučení/SŠ bez maturity

1232

38

SŠ s maturitou

856

27

VŠ (včetně bak.)

434

13

1–4.999 obyv.

1221

38

5 tis. –19.999 obyv.

625

19

20 tis.–199.999 obyv.

801

25

Praha, Brno, Ostrava

597

18
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Hodnocení tělesného a duševního stavu
Respondenti byli v rámci výzkumu požádáni, aby se vyslovili ke svému tělesnému2
a duševnímu3 stavu:
Graf 3: Subjektivní hodnocení vlastního fyzického a duševního stavu
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Většina dotázaných hodnotí své fyzické i duševní zdraví jako dobré. Fyzický stav vnímá jako
dobrý („velmi dobrý + dobrý“) 62 % dotázaných. Ohledně svého duševního stavu se vyjadřuje
pozitivně celých 77 % oslovených.

Vyhledání odborné péče
Pohled na druhý graf ukazuje, jak odlišně lidé řeší, či naopak neřeší, své problémy spojené
s fyzickým zdravím4 a zdravím duševním5:

2

Znění otázky: Jak hodnotíte svůj fyzický (tělesný) zdravotní stav v posledních 12 měsících?
Znění otázky: Jak hodnotíte své duševní zdraví za posledních 12 měsíců?
4
Znění otázky: Vyhledal/a jste v posledních 12 měsících v souvislosti se svým tělesným zdravím lékařskou či jinou
odbornou zdravotnickou pomoc?
5
Znění otázky: Vyhledal/a jste v posledních 12 měsících v souvislosti se svým duševním zdravím lékařskou či jinou
odbornou zdravotnickou pomoc?
3
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Graf 4: Vyhledání odborné péče v závislosti na hodnocení vlastního fyzického
a psychického zdraví
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Jestliže tělesné obtíže přivedou do ordinace lékaře drtivou většinu dotčených, konkrétně 90 %
osob se „spíše špatným + velmi špatným zdravotním stavem“, s psychickými problémy vyhledá
kvalifikovanou pomoc méně než polovina lidí.
Rozdíl 50 procentních bodů názorně ilustruje, že odbornou psychologickou, psychiatrickou či
jinou lékařskou péči lidé často nevyhledají. Výzkum se přímo nedotazoval na důvody, nicméně
je pravděpodobné, že někteří lidé mohou vnímat využití podobných služeb jako stigmatizující
nebo nemají dostatek informací o takovýchto službách. Této hypotéze nasvědčuje zejména
rozdíl mezi tím, jak často využívají odbornou péči muži a ženy:
Graf 5: Rozdíl mezi využitím odborné péče v souvislosti s pociťovanými tělesnými
a duševními obtížemi (v %)
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Pozn.: Zahrnuti pouze ti respondenti, kteří označili své tělesné zdraví, resp. psychický
stav, za špatné.
Největší rozdíly se vyskytují na základě pohlaví. Odbornou pomoc vyhledalo pouze 22 % mužů,
kteří hodnotili svůj psychický stav jako špatný. Jde o vůbec nejnižší hodnotu v rámci různých
demografických skupin. Je pravděpodobné, že muži, vedle toho, že mají menší tendenci
rozebírat s někým druhým své osobní pocity, mohou vnímat návštěvu psychologa či psychiatra
jako svým způsobem osobní selhání.
Skutečnost, že jde do značné míry o systémovou záležitost, potvrzuje i graf 4, srovnávající
využití odborné pomoci v závislosti na kombinaci fyzického a psychického stavu:
Graf 6: Využití odborné pomoci v závislosti na pociťovaném stavu
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Dokonce i skupina respondentů, která hodnotí svůj aktuální fyzický stav jako dobrý a psychický
jako špatný, vyhledala v posledních 12 měsících častěji odbornou pomoc v souvislosti se svým
tělesným zdravím (64 %), zatímco pomoc s psychikou pouze zhruba třetina.

Shrnutí
•

Existují velké rozdíly v tom, zda člověk vyhledá odbornou péči v případě
vážných problému s tělesným zdravím a duševním zdravím.

•

Tento rozdíl se ještě zvyšuje v případě mužů.

•

Teno rozdíl může být ovlivněn právě stigmatizací ve společnosti a sebestigmatizací.
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Destigmatizační programy pro uživatele péče
v zahraničí a jejich efektivita
Intervence soustřeďující se na redukci self-stigma jsou relativně nově předmětem
výzkumu. Tyto intervence mají většinou komplexní charakter (často zahrnují
psychoedukaci, terapeutické prvky a nácvik sociálních dovedností) a nesoustřeďují se
pouze na self-stigma jako takové, ale také na další koncepty, které se self-stigma
souvisí (např. zotavení, zplnomocnění, sebedůvěra).

Přehledová rešerše
V rámci přehledové rešerše připravované v roce 2017 v NUDZ bylo nalezeno pět
systematických rešerší (Gerlinger et al., 2013, Griffiths et al., 2014, Livingston et al.,
2012, Mehta et al., 2015, Mittal et al., 2012), které byly publikovány mezi lety 2012
a 2015. Celkově tyto rešerše obsahovaly 20 primárních studií, které se zaměřovaly na
redukci self-stigma. Intervence v těchto studiích byly cíleny zejména na lidi
s diagnózou schizofrenie, deprese nebo látkové závislosti. Nejčastějším typem
intervencí byly psychoedukace, psychoterapie nebo jejich kombinace.
Pouze dvě uvedené studie obsahovaly metaanalýzu, tedy statistickou analýzu
výsledků zařazených studií (Griffiths et al., 2014, Mehta et al., 2015). Obě tyto
metaanalýzy se soustředily na efektivitu psychoterapeutického přístupu a neprokázaly
statisticky významný efekt intervencí na úroveň self-stigma. Nicméně ze studie Mittal
et al. (2012) je zřejmé, že některé intervence jsou při snižování úrovně self-stigma
efektivní. Primární studie obsahovaly různé druhy intervencí – ACT (Acceptance and
Commitment Therapy), přímou psychoedukaci, psychoedukaci ve formě
letáku/brožury, online psychoedukaci, psychoedukaci spojenou s KBT a také
intervence, které obsahovaly více přístupů. Celkově osm ze 14 primárních studií
zaznamenalo pozitivní efekt na úroveň self-stigma. Nicméně pouze dvě studie
zaznamenaly významnější změnu – jedna z nich obsahovala přímou psychoedukaci
(Shin and Lukens, 2002) a druhá psychoedukaci kombinovanou s KBT (MacInnes and
Lewis, 2008) (viz podkapitola „Příklady dobré praxe“). Ačkoliv z těchto výsledků není
možné posoudit, který typ intervence je efektivní při snižování sebe-stigma, autoři
identifikovali dva obecné přístupy, které jsou při redukci self-stigma využívány. Prvním
je snaha o změnu samotných negativních postojů vůči sobě, druhým je pak zlepšení
dovedností ovlivňujících zvládání stereotypů existujících ve společnosti (např.
zvyšování sebedůvěry, zplnomocnění a podpora vyhledávání pomoci), který se zdá
být populárnější mezi experty na tuto problematiku.

Další systematické rešerše
Existují další tři rešerše, které se zabývají redukcí úrovně self-stigma u lidí s duševním
onemocněním (Yanos et al., 2010, Tsang et al., 2016, Büchter and Messer, 2017)
a které nebyly do předchozí přehledové rešerše zahrnuty. Nicméně rešerše Büchtera
a Messera (2017) zahrnuje pouze studie, které už byly zahrnuty v jiných studiích.
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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
self-stigma, Ending Self-Stigma, který se věnuje zejména válečným veteránům;
Narrative Enhacement and Cognitive Therapy (NECT) a Coming Out Proud (později
Honest, Open, Proud), které se soustředí na snižování stigma skrze vyprávění
a sdílení vlastního příběhu a Photovoice, který se soustředí na vyprávění narativů
souvisejících s fotografiemi, které účastník pořídí. Russinova et al. (2014) poukazují
na společné mechanismy těchto intervencí jako je psychoedukace a vyvracení mýtů,
kognitivní techniky napomáhající snižovat negativní myšlenky o sobě a soustředění se
na naraci jako prostředek naleznutí smyslu v předchozích zkušenostech.
Tsang et al. (2016) se soustředil na terapeutické intervence. Ze 14 zahrnutých studií
self-stigma efektivně snižovalo devět intervencí, přičemž pouze dvě intervence byly
efektivní i při follow-up měření (Corrigan et al., 2015, Russinova et al., 2014) (viz
podkapitola „Příklady dobré praxe“). Zajímavé je, že obě tyto intervence byly vedeny
člověkem, který měl sám zkušenost s duševním onemocněním. Z výsledků studie
autorů Tsang et al. (2016) je také zřejmý přínos psychoedukační složky v intervencích.
Ze všech rešerší je zřejmé, že výzkum a vývoj intervencí je stále ve svých začátcích.
Jednotlivé primární studie se velmi liší, co se týče přístupu (např. psychoedukaci,
strategie na vypořádávání se se self-stigma, kognitivní rekonstrukci, ACT a narativní
přístupy), obsahu i evaluace. Proto není možné s jednoznačností určit, která z daných
intervencí je pro redukci self-stigma jednoznačně nejúčinnější, nicméně již současné
poznatky ukazují na určité mechanismy a elementy, které lze zařadit do vývoje nových
intervencí.

Příklady dobré praxe
Honest, Open, Proud (HOP)
Intervence Honest, Open, Proud (dříve Coming Out Proud) se soustředí na
rozhodovací proces spojený 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 selfstigma, zaznamenali snížení stresu spojeného se stigma (dokonce zlepšení při followup 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.
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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 určena 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)6
nenaznačují, že by byla intervence efektivnější než běžná léčba (Yanos et al., 2012),
quasi-experiment, kterého se účastnilo 222 respondentů7, ukazuje pozitivní výsledky
z hlediska self-stigma 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.
The Anti-Stigma Photovoice
The Anti-Stigma Photovoice program využívá jako hlavní metodu ke snížení selfstigma fotografie a nahrávky vyprávění vztahující se ke stigmatizaci, které pořídí
účastníci programu (Russinova et al., 2014). Jedná se o skupinovou intervenci
s 10 setkáními (90 minut) vedenou člověkem s vlastní zkušeností, která se skládá
z psychoedukace a tzv. photovoice metodologie, která byla vyvinuta jako nástroj
k sociální změně a rozvoji kritického přístupu člověka s duševním onemocněním
k situacím, které v životě zažívá (Yanos et al., 2015). Podle výsledků RCT studie byla
tato intervence úspěšná ve snížení self-stigma a zlepšení vypořádávání se se
stigmatizací (coping), a to i při follow-up měření (Russinova et al., 2014).
Psychoedukační program s prvky KBT
Strukturovaný 6týdenní program využívající KBT a psychoedukaci obsahoval bloky,
které se věnovaly poznatkům o duševním onemocnění, diskuzi vlastních zkušeností,
modelu náchylnosti ke stresu (stress vulnerability model), stigmatizaci a zkušenosti
s ní, ABC model (A: activating event or objective situation – aktivační událost nebo
objektivní situace, B: beliefs – přesvědčení, C: consequence – důsledky), sebe-přijetí
a zapojení do vlastní léčby (MacInnes and Lewis, 2008). Výsledky studie ukazují, že
tento program byl účinný nejen při redukci sebe-stigma, ale také při zlepšování
sebedůvěry a sebepřijetí (MacInnes and Lewis, 2008).
Psychoedukační program
Psychoedukační program se skládal z 10 skupinových (90 minut) a 10 individuálních
sezení (45 minut), kterých se účastnilo osm účastníků. Jedna skupinová lekce se vždy
6
7

V intervenční skupině bylo při měření před intervencí 21 respondentů, po intervenci: 15.
V intervenční skupině bylo při měření před intervencí 137 respondentů a při follow-up měření 63.

38
skládala z přednášky, otázek a odpovědí a diskuze. Tématy sezení byly: onemocnění,
medikace a vedlejší účinky, prevence relapsu, krize a zvládání nemoci, stigma,
komunikace a zvládání stresu, svépomoc a lokální zdroje pomoci (Shin and Lukens,
2002). Byly využívány didaktické pomůcky, vizuální pomůcky a brožury. Vzhledem
k tomu, že byl program zaměřen na Korejce žijící v USA, byli do programu přidány
i tradiční korejské koncepty spojené s duševním onemocněním. Paralelní program byl
pak nabídnut i rodinným příslušníkům. Výsledky evaluace ukazují, že program byl
efektivní při snižování self-stigma a účastníci měli lepší mechanismy zvládání nemoci
(Shin and Lukens, 2002).
Webová stránka moodGym
Stránka moodGym (https://moodgym.com.au/) je on-line svépomocný program, který
je zaměřen na prevenci a zvládání příznaků deprese a úzkosti. Tento interaktivní
program využívá prvky KBT. Obsahuje pět modulů, které pokrývají tato témata:
kognitivní terapie, behaviorální metody pro překonávání dysfunkčních myšlenek,
relaxaci, řešení problémů, asertivitu, trénink sebedůvěry a strategie pro zvládání
rozpadů vztahů (Griffiths et al., 2004). V současné době je užívání programu
zpoplatněno a program byl přeložen do několika jazyků (němčina, norština,
holandština, finština a čínština). Výsledky evaluační studie ukazují, že stránka měla
malý, ale statisticky významný efekt na úroveň self-stigma (Griffiths et al., 2004).
Webová stránka BluePages
BluePages (https://bluepages.anu.edu.au/) je internetová stránka, která slouží jako
psychoedukační nástroj pro lidi s depresí v Austrálii. Obsahuje informace o příznacích
deprese, možnostech léčby, prevence a přesměrování na další užitečné stránky,
včetně odborné pomoci. Stránka obsahuje i možnosti screeningu pro deprese
a úzkosti. Stránka byla zřízena Australian National University a nyní ji spravuje eHub
Health Pty Ltd. Studie ukazuje, že návštěva stránek BluePages měla malý, ale
statisticky významný efekt na úroveň self-stigma (Griffiths et al., 2004).
Mezi další zajímavé programy/intervence, které měly efekt na snížení úrovně
sebestigmatizace patřila také léčba v klinice, která byla orientovaná na zotavení (Sibitz
et al., 2013) a zaměstnání na zkrácený úvazek (Lysaker et al., 2012).

Shrnutí
•

Psychoedukace jsou velmi důležitým prvkem intervencí. Mezi jejich hlavní
témata patří: onemocnění, léčba, prevence relapsu, stigma a jeho zvládání.

•

Důraz je kladen i na komunikační dovednosti a vytváření identity skrze
vyprávění vlastního příběhu.

•

Studie ukazují, že intervence vedené lidmi s vlastní zkušeností jsou velmi
přínosné, obdobně je tomu i se skupinovým formátem

•

Intervence je vždy nutné kulturně přizpůsobit
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Destigmatizační programy pro uživatele péče v ČR
a jejich efektivita
Vzhledem k tomu, že společenské i internalizované stigma je sociokulturně
podmíněné, je třeba se také zaměřit na potřeby lidí s duševním onemocněním žijících
v České republice.

Podoba intervencí očima českých uživatelů péče
Bankovská Motlová et al. (2013) se zabývali efektivitou psychoedukace u pacientů se
schizofrenií v České republice. 46 (43,8 %) respondentů bylo zahrnuto do intervenční
skupiny, polovina z nich absolvovala program PREDUKA či PRELAPSE, druhá
polovina obdržela program jiného typu. 59 (56,2 %) respondentů v kontrolní skupině
neabsolvovalo žádnou intervenci. K měření byla využita kombinace dotazníkového
šetření, focus groups a individuálních rozhovorů. Dotazník se skládal z části
demografické, znalostního testu a pro edukované pacienty zde byl navíc prostor pro
sdílení své zkušenosti s psychoedukačním programem.
Mezi oběma skupinami byl patrný rozdíl ve způsobu, jak o svém onemocnění hovořili.
Edukovaní pacienti se více zaměřovali na sociální kontakty, profesní oblast a změny
v prožívání, více zmiňovali život s onemocněním, včetně pozitivních zkušeností.
Respondenti z kontrolní skupiny se více zaobírali svými osobními příběhy, příčinami
onemocnění a jeho projevy. Jejich výpovědi byly méně strukturované, část z nich
projevovala nedostatek náhledu. Od budoucího absolvování skupinové
psychoedukace očekávají naplnění emocionálních a psychických potřeb; oproti tomu
edukovaní respondenti častěji zmiňovali potřebu informační, ač dle výsledků
vědomostního testu po absolvování intervence byly jejich znalosti větší.
Co se podoby intervence týče, oběma skupinami byla nejvíce preferovaná následující
témata.
Co dělat při
výskytu časných
příznaků

Průběh
onemocnění a
léky

Jak řešit
rozvinutý relaps

Prognóza
onemocnění

Důležitost role
příbuzných a
přátel

Vliv životních
událostí na vznik
a průběh nemoci

Časné varovné
příznaky relapsu

Rizikové faktory
vzniku
onemocnění

Deprese
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Ti, kteří program absolvovali, shrnuli také jeho největší přínos.
Pochopení
nemoci

Informace o
nemoci, prevenci,
lécích a ITAREPSu

Být součástí
skupiny

Zájem
profesionála o ně

Zlepšení vztahů v
rodině

Vědomí, že není s
nemocí sám

Získání náhledu

Motivace k
dodržování
léčebných pokynů

Snazší návrat do
běžného života

Z výzkumného šetření vyplynula také doporučení k tvorbě psychoedukace. Ideální se
jeví skupina o 6–10 účastnících s časovou dotací jedné lekce 40–60 minut. Celková
doba trvání programu by měla být 4–8 týdnů a sestávat z 6–10 lekcí. Doporučuje se
vytvořit skupinu tak, aby byla homogenní (co se diagnózy týče), účastníci by měli být
v remisi po odeznění akutních příznaků, zároveň co nejdříve po stanovení diagnózy.
Vhodné je zapojení příbuzných nemocného, ideálně do paralelního programu.

Charakteristiky českých intervencí
Součástí analýzy potřeb bylo dále mapování českých intervencí cílících na lidi
s duševním onemocněním. Nalezli jsme dva zdroje jejich realizace: komunitní služby
a psychiatrické nemocnice.
Programy realizované komunitními službami mají často podobu nácviků dovedností.
Jejich cílem je aktivizace jedince, podpora v přebírání zodpovědnosti a rozhodování
sama za sebe, nácvik sociálních dovedností, trénink pojmenování příznaků nemoci
a způsobů zacházení s nimi. Mezi takové programy patří služba Student či Aktivizace
a rozvoj sociálních dovedností. Další formou intervence bývají psychoedukace,
například Prevence duševního zdraví v rodině či Program pro lepší zdraví. Jejich
obsahem bývají informace o nemoci, jejích projevech, příčinách, léčbě, zotavování,
možnostech pacienta v životě, případně o zdravém způsobu života, stravování, péče
o sebe. Ojediněle se v českém prostředí objevují i další aktivity s destigmatizačním
efektem. Těmi jsou virtuálně šířené kampaně jako Healthy and free a Nepozorní anebo
tištěné materiály dostupné v relevantních zařízeních, které srozumitelným jazykem
hovoří o nemoci a léčbě. Jejich vydavateli často bývají farmaceutické společnosti
(příručka farmaceutické společnosti Pfizer Tělesné obtíže doprovázející úzkostné
a další psychické poruchy a Deprese u neurologických onemocnění, společnost
Vipharm vydávající Demence a smyslové obtíže, Eli Lilly příručky ITAREPS
a PREDUKA) anebo nakladatelství odborné literatury (Průvodce bipolární poruchou
a Seznámení s generalizovanou úzkostnou poruchou nakladatelství Maxdorf).
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V prostředí psychiatrických nemocnic a klinik probíhají nejčastěji psychoterapeutické
skupiny souběžně s psychoedukačními programy, jako jsou PRELAPSE (například
PN Brno, PN Havlíčkův Brod, PN Jihlava), PREDUKA (PN Bohnice, PN Kromeříž,
Národní ústav duševního zdraví, CNS centrum Třinec, PN Jihlava) či Program pro
dobré zdraví (PN Havlíčkův Brod, ÚVN, Denní psychoterapeutické sanatorium
„Ondřejov“ s. r. o.). Navíc nabízí také aktivity, které učí pacienty o sebe pečovat, jako
jsou relaxační metody, tréninky asertivity či sociálních dovedností (PN Havlíčkův
Brod). To je navíc podpořeno také formou tištěných brožur a přednášek i pro veřejnost
(například brožura Objevte cestu, jak jít dál vydávaná PN Brno, leták Recovery
PN Bohnice).
Z přehledu českých intervencí je zřejmé, že intervence cílí zejména na lidi
s psychotickým onemocněním a psychoedukace zaměřené na jiná onemocnění jako
jsou například deprese a úzkosti v ČR chybí.
Z dostupných materiálů je zřejmé, že evaluace destigmatizačních programů pro lidi
s duševním onemocněním je v ČR nedostatečná. Evaluace probíhají často v rámci
jednotlivých zařízení bez jednotného programu a jejich hodnocení se opírá
o pozorování a sdělení pacientů po jejich absolvování, případně existuje pouze
evaluace formou evidence o počtu účastníků. Z tohoto důvodu není možné vyhodnotit,
která z českých intervencí má pozitivní efekt na snížení self-stigma.

Přehled českých intervencí
PRELAPSE
PRELAPSE je mezinárodní program doporučený Světovou zdravotnickou organizací
(WHO) a Světovou psychiatrickou asociací (WPA). Jeho cílem je poskytnutí informací
o nemoci pacientům a jejich blízkým, zlepšení spolupráce, snížení počtu relapsů
a rehospitalizací a zlepšení kvality života. Cílovou skupinou jsou pacienti s diagnózou
schizofrenie a schizoafektivní poruchy a jejich rodiny. Celý cyklus programu sestává
z 8 setkání po 60–90 minutách, většinou ob 1–3 týdny. Skupinu tvoří 8–12 účastníků
a vedou ji v ideálním případě dva odborníci, nejčastěji psychiatr nebo psycholog
společně se zdravotní sestrou nebo sociální pracovnicí. Osvědčil se model, kdy je
vedoucím skupiny lékař a doplňují ho další spolupracovníci podle právě probíraného
tématu. Program byl evaluován pouze v zahraničí, avšak i využívání programu
v českém prostředí svědčí pro pozitivní dopad na pacienta a jeho blízké, hlavně co se
týče včasného rozpoznání příznaků nemoci, anebo zkvalitnění komunikace v rodině.
PREDUKA (PREventivně EDUKAční program proti relapsu psychózy)
PREDUKA je šestihodinový psychoedukační program, který pacienty s psychotickým
onemocněním seznamuje s příčinami, projevy a průběhem onemocnění. Dále se
věnuje léčbě nemoci, možnostem vyrovnávání se se stresem, poskytuje rady
k udržování zdravého režimu. Vzhledem ke snížené schopnosti koncentrace pacientů
je vhodné ho rozložit na více částí. Programu se účastní jak pacienti, tak i jejich rodinní
příslušníci.
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Program pro dobré zdraví
Cílem Programu pro dobré zdraví je zlepšení životního stylu pacientů, kteří mají
schizofrenii. Program sestává z 10 sezení po 60–90 minutách a zaměřuje se na
zdravou stravu a udržování kondice a tělesné cvičení. Vedlejším efektem bylo také
uspokojení sociálních potřeb skrze nová přátelství vzniklá v rámci skupiny.
Pracovní skupina spolku Vida
Spolek Vida vytvořil pracovní skupinu, která se skládá z lidí s vlastní zkušeností
s duševním onemocněním. Jejím úkolem je tvorba vlastního edukačního programu pro
další uživatele služeb. Svůj projev průběžně nacvičují, mají možnost získání zpětné
vazby na svůj příspěvek. Ten je poté prezentován dalším lidem, kteří mají zkušenost
s duševním onemocněním. Přednášky zahrnují osobní příběh a zkušenost se
službami. Zapojení do projektu má za efekt trénink komunikačních dovedností,
posílení sebevědomí lidí s duševním onemocněním, ti poté hovoří o pocitu užitečnosti
a necítí se izolovaní.
Služby spolku Baobab: Student a Aktivizace
V rámci služby Student spolku Baobab probíhá trénink praktických dovedností
a psychických funkcí potřebných k samostatnému životu a studiu. Pacientovi se
dostává podpory při rozhodování o vhodnosti studia, má možnost tréninku schopnosti
sebeprezentace a sociálních dovedností při kontaktu s druhými lidmi a nácviku
pozornosti k varovným příznakům vlastní nemoci a zacházení s nimi v průběhu studia
a v dalších situacích.
Spolek Baobab dále nabízí službu Aktivizace a rozvoj sociálních dovedností, která si
klade za cíl klienta aktivizovat, nastavit mu režim, podpořit jeho vůli, iniciativu
a zodpovědnost, umožnit mu nahlížet a řešit sociální interakce s druhými lidmi
a pomoci mu v seberealizaci.
Healthy and free
Pro cílovou skupinu dospívajících a dospělých s rizikem rozvinutí poruchy příjmu
potravy s nezdravým vztahem k sobě a problémovými stravovacími návyky byl
vytvořen web Healthy and free s diskuzním fórem (http://www.healthyandfree.cz/).
Web přináší informace o poruchách příjmu potravy, mýtech okolo nich panujících,
možnostech léčby i svépomoci, odpovědi na často kladené otázky a informace pro
rodiče a učitele.
Nepozorní
V rámci
projektu
Nepozorní
vznikl
informační
web
o
ADHD
(http://www.nepozornidospeli.cz/), dokumentární film Nepozorní, příručka pro dospělé
s ADHD. Probíhají také podpůrné skupiny, jejichž obsahem je edukace, nácvik
relaxačních technik a metody efektivního plánování a kognitivní tréninky.
I cesta může být cíl aneb zotavení z duševní nemoci je možné
V rámci vzdělávání osob s duševním onemocněním sdružení Práh jižní Morava, z.s.
vznikla svépomocná skupina, edukační skupiny a brožura "I cesta může být cíl aneb
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zotavení z duševní nemoci je možné". V průběhu Týdne duševního zdraví se konalo
pásmo přednášek Jak (se) podporovat při zotavení z duševní nemoci.
Prevence duševního zdraví v rodině
Projekt Prevence duševního zdraví v rodině cílí na zlepšení informovanosti a zvládání
závažných duševních onemocnění v rodině. Vzdělávací aktivity zajišťuje tým složený
z psychiatrických sester, psychologa a psychiatra. Jeho obsahem jsou
psychoedukační přednášky pro rodinné příslušníky a lidi s duševním onemocněním na
Psychiatrické klinice FN Brno – Bohunice a návštěvy terénního týmu Práh Jižní Morava
přímo v domácnostech klientů přispívající ke zlepšování komunikace mezi členy
domácnosti. Zmíněné aktivity přispívají ke zlepšení postoje lidí s duševním
onemocněním i jejich rodinných příslušníků k psychiatrické léčbě, což tuto léčbu
zefektivňuje.
Trénink asertivity
Asertivita je způsob sociální komunikace vedoucí k emoční pohodě obou partnerů
v dialogu. Je to komunikace, jejímž cílem bývá dohoda přijatelná pro strany
zúčastněné. Důležitým prvkem asertivity je umění hlídat si svůj pocit emoční svobody
a pohody. Pacient se učí sdělovat příjemné i nepříjemné, a přitom umět respektovat
v dialogu, umět odmítat v různých druzích vztahů, pracovat s kritikou, aktivně
naslouchat a zkusit si prosazovat věc, na které mu záleží. Trénink asertivity probíhá
(například v PN Havlíčkův Brod, PK Brno) jednak formou teoretického seznámení
s problematikou, tak formou praktického procvičování asertivního jednání v některých
problémových situacích.
Nácvik sociálních dovedností
Sociální dovednosti (probíhající například v PN Havlíčkův Brod, Denní
psychoterapeutické sanatorium Ondřejov s.r.o) slouží k řešení mezilidských problémů
všedního dne. Nácvik sociálních dovedností probíhá ve skupině a zvyšuje odolnost
proti stresu. Trénink pomáhá nemocným správně rozpoznat, co se v dané sociální
situaci děje, a adekvátně na to reagovat.

Shrnutí
•

Nejčastější formou jsou psychoedukace a skupiny zaměřené na nácvik
dovedností.

•

Výzkum (Bankovská Motlová et al., 2013) zjistil pozitivní vliv psychoedukačních
intervencí na znalosti, postoje i chování pacientů.

•

Užitečná témata v psychoedukaci: příznaky, průběh a léčba onemocnění, dále
kontakt s rodinou a přáteli, podpora sebevědomí a sebeprezentace, nácviky
dovedností potřebných v běžném životě.

•

Oceňován samotný fakt být součástí skupiny.

•

Nedostatečná je evaluace intervencí.
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Závěry a doporučení
Tato kapitola se zaměřovala na zkušenosti lidí s duševním onemocněním
se stigmatizací a diskriminací jejich okolím, sebestigmatizací a na intervence ze
zahraničí i ČR, které mají self-stigma snižovat a pomáhat žít kvalitnější život s nemocí.
Na základě výsledků analýzy potřeb lze určit několik prioritních oblastí, na které by se
měly zaměřovat destigmatizační intervence a aktivity v České republice.
Z výsledků analýzy potřeb je zřejmé, že se významné procento lidí s duševním
onemocněním potýká se sebestigmatizací, která vzniká osvojením postojů veřejnosti
a jejich vztáhnutím k vlastní osobě. Vyšší míra sebestigmatizace se pojí s horším
zdravotním stavem a delší dobou ve službách poskytujících psychiatrickou péči. Právě
na tuto skupinu lidí s duševním onemocněním, kteří jsou sebestigmatizací zatíženi
více, by se měly zaměřovat budoucí destigmatizační intervence.
Lidé s duševním onemocněním často narážejí na to, že nemají dostatek kvalitních
informací o onemocnění, což jim zabraňuje v tom, aby mu dostatečně porozuměli.
Řešením je zavést intervenci, která by se zaměřovala na psychoedukaci.
Psychoedukace byla lidmi s duševním onemocněním zmiňována jako velmi
nápomocná při vypořádávání se s nemocí. Tento efekt potvrzují také zahraniční studie.
Zahraniční psychoedukace se nejčastěji zaměřují na témata jako je onemocnění,
léčba, prevence relapsu, stigma a jeho zvládání, zotavení a zplnomocnění. Ta se
částečně překrývají i s potřebami, které vyplynuly z šetření realizovaného Bankovskou
Motlovou et al. (2013) a které zahrnují následující témata: příznaky, průběh a léčba
onemocnění, podpora sebevědomí a sebeprezentace a nácviky dovedností
potřebných v běžném životě. Tato témata by tedy měla být obsažena
v psychoedukačních intervencích, jelikož mohou přispět ke snížení sebestigmatizace,
snížení rizika relapsů nemoci a ke zvýšení kvality života. Ačkoliv jsou v České
republice psychoedukace nejvýznamněji zastoupenou intervencí pro lidi s duševním
onemocněním, tak velmi chybí evaluace jejich efektivity. Zároveň je evidentní, že chybí
psychoedukační programy, které se zaměřují na jiná onemocnění, než je psychóza,
což je nutné změnit, jelikož takováto opatření jsou přínosná pro pacienty se všemi typy
onemocnění.
Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, lidé s duševním onemocněním zmiňovali
potřebu podpory sebevědomí a sebeprezentace. Analýza potřeb ukázala, že lidé
s duševním onemocněním každý den bojují se strachem, co si o nich okolí pomyslí,
pokud se o nemoci dozví, bojují se ztrátou sebedůvěry, sebevědomí a respektu vůči
sobě a také s pocitem, že jim onemocnění zkazilo život. Součástí intervence by tedy
měla být nějaká forma psychoterapie, která by pomohla na onemocnění nahlédnout
z nové perspektivy a zvýšit sebevědomí lidí s duševním onemocněním. Tomu by mohl
napomoci i trénink komunikačních dovedností, který by se zaměřoval na vyprávění
vlastního příběhu a na diskuzi ohledně duševního zdraví. Zahraniční studie ukazují, že
právě psychoterapeutické prvky ve spojení s narativním tréninkem mají velký potenciál
snížit sebestigmatizaci a zvýšit sebevědomí, jelikož při nich dochází k vytváření
identity, která není založená pouze na nemoci. Zároveň může dojít i ke snížení stresu
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spojeného s odhalením, který pro člověka s duševním onemocněním představuje
zátěž. V neposlední řadě se může zmírnit i nepochopení mezi člověkem s duševním
onemocněním a jeho okolím, jelikož díky tréninku může dojít k lepšímu přiblížení
situace, kterou zrovna člověk prochází, a ke zvýšení empatie okolí.
Z hlediska formátu by tedy mělo jít o intervenci, která obsahuje psychoedukaci, prvky
psychoterapie a také nácvik komunikačních dovedností s důrazem na vlastní příběh.
Intervence by měla probíhat ve skupině, jelikož díky tomu může člověk navázat nové
sociální vazby a zároveň to potlačuje pocit, že je člověk v takovéto situaci sám. Je
vhodné, aby takovouto intervenci alespoň částečně vedl peer lektor (proškolený člověk
se zkušeností s duševním onemocněním), jelikož to může zvýšit naději na zotavení
a znovuzapojení se do běžného života.
Analýza potřeb také ukazuje, že zdrojem stigmatizace lidí s duševním onemocněním
mohou být i jejich blízcí, tedy rodina a přátelé. Blízcí mnohdy neví, jak o nemoci mluvit
a raději toto téma tabuizují; mnohdy nemají dost informací o onemocnění a mají
stereotypní představy o duševních onemocněních či odrazují od dodržování stanovené
léčby. V nejhorších případech se pak jejich vztahy s blízkými rozpadají. Těmto
tématům se věnují intervence navrhnuté v další kapitole, nicméně lidé s duševním
onemocněním by měli být s existencí těchto intervencí seznámeni a měli by vědět, že
je mohou doporučovat svým blízkým. V této otázce může napomoci i výše zmíněný
komunikační trénink, který by měl pomoci, aby onemocnění a těžkosti s ním spojené
byly blízkým vhodně sdělovány.
Z výsledků analýzy je také zřejmé, že lidé s duševním onemocněním se potýkají se
stigmatizací a diskriminací ze strany poskytovatelů zdravotní péče. Lékaři často jejich
psychiatrickou diagnózu zpochybňují, nedostávají adekvátní a kvalitní péči a jsou
pracovníky tlačeni k zásadním krokům, jako je například potrat. Lidé s duševním
onemocněním uvádějí, že je lékaři nevnímají jako rovnocenné partnery v léčbě
a mnohdy ani rovnocenně ve srovnání s jinými pacienty. Tato situace bezesporu
vyžaduje, aby zdravotnický personál byl lépe a kvalitněji vzděláván a byly mu
poskytnuty destigmatizační intervence, které by se zaměřovaly jak na porozumění
problematice duševního zdraví a vyvrácení mýtů s nemocemi spojenými, tak na
zvyšování komunikačních dovedností. Zdravotníci by se také měli dozvědět více
o konceptu stigmatizace a sebestigmatizace, jelikož jejich jednání mnohdy přispívá ke
zhoršování těchto jevů. V druhé řadě je však také nutné vzdělat lidi s duševním
onemocněním, aby věděli, jaká mají práva v rámci zdravotních a sociálních služeb
i sociálního zabezpečení. Důležitou informací pak také bude to, kde se mohou dovolat
pomoci, jak změnit poskytovatele péče nebo podat stížnost v případě, že jsou
personálem diskriminováni.
Poslední prioritní oblastí je pracovní sféra, kde také dochází ke stigmatizaci
a diskriminaci lidí s duševním onemocněním. V případě, že se zaměstnavatel dozví
o nemoci svého zaměstnance, se v některých případech stává, že je tento
zaměstnanec přeřazen na nižší pozici nebo je například z práce vyhozen. Problémy
se také vyskytují v případě přijímacích řízení. To pak vede k tomu, že jsou lidé nuceni
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držet nemoc v tajnosti, což způsobuje stres z možného odhalení. Téma duševního
zdraví by tedy mělo být v budoucnu větším tématem pro zaměstnavatele. Z hlediska
samotných lidí s duševním onemocněním je důležité, aby uměli vhodně zvolit, v jakou
chvíli a jakým způsobem o onemocnění zaměstnavateli říct.

Rizika/ohrožení realizace navrženého programu a
jejich minimalizace
V projektu počítáme s počtem 2000 lidí s duševním onemocněním, kteří mají
absolvovat destigmatizační intervenci pro tuto cílovou skupinu.
1. Hlavním rizikem je to, že o intervence nebude mezi lidmi s duševním
onemocněním zájem.
2. Každá destigmatizační intervence bude trvat několik týdnů, takže by se mohlo
stát, že někteří účastníci neabsolvují celou destigmatizační intervenci.
3. 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.
4. Posledním rizikem je, že nebude možné sehnat psychiatry, kteří by vedli

psychoedukační část intervence vzhledem k jejich vytíženosti.

Minimalizace rizik
1. 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.
2. 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.
3. Psychiatrickým nemocnicím a komunitním zařízením bude prezentována
efektivita intervencí a jejich přínos pro lidi s duševním onemocněním.
4. V případě nezájmu/vytíženosti psychiatrů je řešením zapojení klinického
psychologa nebo vyškolení peer pracovníka, který by mohl tuto část intervence
vést.
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Rodinní příslušníci
Popis cílové skupiny
Cílovou skupinu tvoří neformální pečovatelé, a to hlavně rodinní příslušníci lidí
s duševním onemocněním. Jedná se o osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním
mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku duševního onemocnění jejich
blízkého mohou zapojit jen s velkým úsilím. Duševní onemocnění má vliv na jejich
sociální situaci vzniklou duševním onemocněním v rodině a omezený čas pro své
vlastní potřeby. Je známo, že programy pro rodinné příslušníky mohou v tomto
problému neformálním pečovatelům pomoci.

Zkušenosti rodinných příslušníků lidí s duševním
onemocněním se stigmatizací a diskriminací
Analýza potřeb cílové skupiny rodinných příslušníků vycházela ze čtyř zdrojů dat:
1. studie Zkušenost se stigmatem v rodinách lidí s diagnózou schizofrenie,
2. studie RACT,
3. 2 skupinové diskuze s dospělými dětmi lidí s duševním onemocněním
a s partnery/partnerkami lidí s duševním onemocněním,
4. odborná literatura.
Stigmatizace je negativním společenským jevem, který představuje pro společnost
závažný problém. V oblasti duševního zdraví se s tímto jevem setkáváme bohužel
velmi často. Stigmatizace lidí s duševním onemocněním představuje pro ně samé
mnohdy problém, který jim brání v plnohodnotném životě. Stigmatizace lidí s duševním
onemocněním je založena na třech základních jevech: nevědomosti (problém
znalostí), předsudcích (problém postojů) a diskriminaci (problém jednání) (Thornicroft,
2006).
Lidé s duševním onemocněním však nejsou jedinou skupinou lidí v oblasti duševního
zdraví, která je stigmatizována. Ukazuje se, že tomuto společenskému jevu jsou
mnohdy vystaveni i rodinní příslušníci, kteří se o své blízké často starají a společně
s nimi stigma sdílejí. Proto je někdy obtížné od sebe rozlišit stigma rodinných
příslušníků a jejich příbuzných s duševním onemocněním. V předkládané analýze
potřeb tak můžeme najít následující formy stigmatu a to:
1. jak jsou rodinní příslušníci stigmatizováni společností,
2. jak rodinní příslušníci stigmatizují sami sebe (sebe-stigmatizace),
3. jak rodinní příslušníci stigmatizují své duševně nemocné příbuzné,
4. jak rodinní příslušníci vnímají, že někdo jiný stigmatizuje jejich duševně
nemocné příbuzné.
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1. Studie FESS: „Zkušenost se stigmatem v rodinách lidí
s diagnózou schizofrenie“
Tato kvalitativní studie byla založena na polostrukturovaných rozhovorech
s příbuznými lidí se schizofrenií. Celkem bylo provedeno 25 rozhovorů, které byly
nahrávány, přepsány a potom analyzovány v programu NVivo. Každý rozhovor byl
proveden s informovaným souhlasem rodinného příslušníka a jeho nemocného
příbuzného. Výběr respondentů byl zvolen s ohledem na věk respondentů, pohlaví
(18 žen), stupeň příbuznosti (1. stupeň – rodič, partner, sourozenec); 2. stupeň –
vzdálenější příbuzný – neteř, synovec), délku nemoci (méně než rok, méně než 5 let,
méně než 10 let, více než 10 let). Pro analýzu rozhovorů byly vytvořeny 3 základní
kategorie: Zkušenost s nemocí a stigmatem, Vyrovnání se s nemocí a stigmatem,
Požadované programy pro snížení míry stigmatizace a snížení dopadů nemoci na
rodinu. Během analýzy rozhovorů byla vytvořena řada podkategorií a do nich pak byly
řazeny výroky, věty či celé odstavce přepsaných rozhovorů. Analýzu prováděli
4 nezávislí výzkumníci, při jejich neshodě v zařazení textu do určité kategorie proběhla
řádná diskuze, tak aby bylo dosaženo shody. Pro účely této analýzy potřeb jsme
vycházeli z kategorií Zkušenost s nemocí a stigmatem a Požadované programy.
Na základě této dosud nepublikované studie provedené v Národním ústavu duševního
zdraví můžeme vidět, že stigma rodinných příslušníků je komplexním jevem, který
v sobě zahrnuje:
1. strukturální stigma a diskriminaci,
2. stigmatizaci rodinných příslušníků ze strany společnosti a její dopady na všechny
členy rodiny,
3. rodinnou sebe-stigmatizaci.
V tomto textu se zaměřujeme na společenskou stigmatizaci (v souvislosti s různými
prostředími, kde ke stigmatizaci dochází) a na rodinnou sebe-stigmatizaci.
Zdravotnictví
Jedním z prostředí, kde dochází ke stigmatizaci lidí s duševním onemocněním i jejich
rodinných příslušníků, je zdravotnictví. Jak vyplývá z rozhovorů s příbuznými, kvalita
péče o duševní zdraví není dostatečná, obzvláště v lůžkových psychiatrických
zařízeních. Příčinou tohoto stavu by mohla být skutečnost, že stigmatizaci nejsou
vystaveni pouze lidé s duševním onemocněním nebo jejich příbuzní. Vedle těchto
skupin je možno vidět stigmatizaci i celého oboru psychiatrie, což ve svém důsledku
vede k nedostatečnému financování poskytované péče. V praxi tak můžeme vidět
přímé důsledky podfinancování psychiatrie jako medicínského oboru, které vede často
k nedůstojným podmínkám v lůžkových zařízeních a k malé dostupnosti ambulantních
služeb. V následujících odstavcích tyto důsledky rozvádíme.
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Lůžková péče

Jako důvody své nespokojenosti příbuzní uváděli: přeplněné pokoje (10 osob v jedné
místnosti), nízkou kvalitu hygieny v nemocnicích, přemedikování pacientů vedoucí
často k jejich únavě, která spolu se zamykáním pokojů činí z nemocničního prostředí
mnohdy nedůstojné místo. Problémem byl i fakt, že na pokojích jsou mnohdy lidé
s různou diagnózou, a že se často množí krádeže. Velmi akcentovaným problémem
byla nedostatečná komunikace, kdy psychiatři nedoceňují roli pečujících rodinných
příslušníků jako důležitého článku v léčbě. Spojeným úsilím se dosáhne úzdravy
snáze. Dalším problémem je absence smysluplné činnosti pro lidi s duševním
onemocněním (psychosociální rehabilitace).
„Ale ty pavilóny jsou různý, já vím, že tam toho je hodně, ale říkám,
deset pacientů na pokoji a jsou tam feťáci, alkoholici, různý diagnózy,
mezi sebou si kradou věci, jako bála jsem se občas, mezi který lidi
přišla.“ (matka)
„J…je to oddělení, kde jako 10 lidí na pokoji, mezi tím se mu ztratí
skoro všechny věci, že jo do druhýho dne, kdykoliv se sestry na něco
zeptáte, tak řekne, že neví, protože neměla službu, že má službu
nějaká jiná, tamta zas neví, prostě… my jsme s tím teda rozhodně
spokojení nebyli.“ (matka)
V případě neochoty personálu chyběly příbuzným informace o nemoci, částečně
i z neznalosti právní problematiky na obou stranách – §31, odst.6, zákona
o zdravotních službách 372/2011 Sb. (“Jestliže to zdravotní stav nebo povaha
onemocnění pacienta vyžadují, je poskytovatel oprávněn sdělit osobám, které
budou o pacienta osobně pečovat, informace, které jsou nezbytné k zajištění této
péče nebo pro ochranu jejich zdraví”) a chyběla jim také vstřícnost personálu.
Příkladem dobré praxe péče o duševní zdraví byla přímá zkušenost rodinných
příslušníků se zdravotním systémem Finska nebo Austrálie. V našich podmínkách pak
příbuzní kladně reflektovali Psychiatrické centrum Praha (nynější NUDZ).
„Protože když zavoláte do léčebny a neustále dokola vysvětlujete tu
historii, znovu a znovu, co se odehrálo v minulosti, prosíte doktory,
aby dali pozor, že i on sám má strach, aby nikomu neublížil, oni to
podceňují, oni div že vám neřeknou, co si vymýšlíte. Já se zeptám,
jestli se koukli do spisů, jestli se koukli do složky. Naprostá většina
těch lékařů to nečte.“ (sestra)
Ambulantní péče

Špatná dostupnost ambulantní péče, její nedostatečná kapacita a malé pokrytí služeb
péče o duševní zdraví v některých regionech ČR jsou hlavní problémy poskytované
ambulantní péče. Ambulantní psychiatři jsou často kritizováni respondenty pro
nedostatek času věnovaný pacientům. To vede například k nedůvěře ve svého
ošetřujícího psychiatra. Dále příbuzní upozorňují na problém, že není jako součást
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léčby poskytována psychoterapeutická péče, která je velmi důležitou součástí
následné péče o nemocné.
„Protože ona říkala: ´mně se nechce prostě, že to je sto kilometrů, jako
padesát tam, padesát zpátky, je celý den zabitý´…“ (sestra)
Zkušenost s praktickými lékaři

Ze zkušenosti respondentů mají praktičtí lékaři nedostatečné zkušenosti s duševně
nemocnými. Mnohdy nevědí, jak k nim přistupovat, neznají medikaci a někdy nešetrně
pracují s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. To může vést k nedůvěře
v praktického lékaře a i k zhoršenému přístupu k dalším lékařským specializacím. Viz
část analýzy zdravotníci.
„My když jsme se snažili to jako rodina řešit u paní doktorky praktické,
tak paní doktorka nám sdělila, že to je jako změna životního stylu a že
ho máme nechat být, že je to jeho rozhodnutí a ať si dělá, co chce.
(sestra)
„Ale bratr ...neměl prostě k tomu svému lékaři důvěru absolutně
žádnou. Jako, co k němu chodil. Takže on k němu nechodil vůbec.“
(bratr)
Shrnutí

Stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejich rodin i psychiatrie jako oboru,
způsobená společností, má za následek, že:
•

Psychiatrické nemocnice poskytují nedůstojné prostředí pro lidi s duševním
onemocněním, převládá nízká míra soukromí, nedostatečná komunikace mezi
personálem a rodinnými příslušníky.

•

Ambulantní péče vykazuje rysy regionální nedostupnosti, čas ambulantního
psychiatra věnovaný člověku s duševním onemocněním je často nedostatečný,
psychoterapeutická péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění je často
nedostupná a její případné hrazení klientem je mnohdy překážkou k její
dostupnosti.

•

Neinformovanost praktických lékařů v problematice duševních onemocnění
může vést k jejich nešetrnému chování vůči člověku s duševním onemocněním.

Sociální a komunitní služby
Pokrytí služeb pro pacienty propuštěné z psychiatrických nemocnic je nedostatečné
a jejich příbuzní postrádají podporu, zejména v komunitách. V některých případech
respondenti popisovali péči poskytnutou terénními pracovníky jako pouze formální, kdy
si terénní pracovníci splní povinné položky ze seznamu daného organizací poskytující
terénní služby. To příbuzní považují za nedostatečnou práci s klientem, protože se ho
terénní pracovníci doptávají pouze na jeho schopnost uspokojovat svoje základní
potřeby. Takové otázky mohou mít svoji příčinu ve stigmatizujícím postoji terénních
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pracovníků a u klienta terénních služeb mohou vést k vyšší míře sebe-stigmatizace.
Pokud nemocní pracují manuálně v chráněných dílnách a tato práce je pak následně
poskytovatelem služby znehodnocena (viz citace), může tato praxe vést k demotivaci
a ponížení klienta. Podle respondentů chybí psychiatrické terénní sestry, stacionáře
pro propuštěné psychiatrické pacienty, chráněné bydlení jako možnost nezávislého
života. Většinou tak veškerou péči o člověka propuštěného z nemocnice přebírá
rodina. Respondenti pak období těsně po propuštění označují jako jedno
z nejobtížnějších.
„Ten terénní pracovník, a jenom se zeptá: ´berete ty léky? Vypral jste
si? Jíte něco?´ to je… aby si odškrtl tři položky v papíru, to prostě, to
tomu člověku vůbec nepomůže.“ (matka)
„Pojďme si něco udělat, nějaký cíl. A oni najednou, koukali, oni
nechápali, protože s nimi nikdo takhle nepracuje, jako ne nepracuje,
neuvažuje. A kdyby měli cíl, kdyby měli svůj vlastní život, ano jiný, ale
ne, že za ně dostává někdo peníze v tabulkách podle toho v jaký jsou
diagnóze, a strčej je prostě před televizi a budou stříhat molitan.
Člověk s IQ 150 jde stříhat molitan a pak vidí, že to za dveřma hoděj
do kontejneru?“ (sestra)
„Kdyby vlastně existovalo jako propuštění z nemocnice, něco jako
nějaká třeba pracovní terapie…“ (matka)
„Tady sice existuje spousta sdružení a chráněných dílen, ale jednak
jich není dostatek a jednak ne všechny jsou přizpůsobený práci s lidmi
s duševním onemocněním,“ (matka)
„T(tazatel): Já si myslim, že tady chybí i ta péče následná, že vás
propustí a teď je to hrozný období, jo,
R(respondentka): pustěj vás jen tak a už to nikoho tam nezajímá“
(neteř)
Shrnutí

Možnost následné péče po propuštění příbuzného s duševním onemocněním
z hospitalizace je pro rodinné příslušníky velmi důležitá. Proto upozorňují:
•

na omezenou dostupnost služeb a jejich nedostatečnou kapacitu,

•

na velké zatížení
z hospitalizace,

•

na někdy nedostatečnou kvalitu poskytovaných služeb, konkrétně na formální
přístup terénních pracovníků (malá vzdělanost, popř. porozumění);

•

na někdy málo smysluplnou náplň poskytovaných programů, protože některé
činnosti spíše jejich nemocné příbuzné demotivují.

rodiny

v období

po

propuštění

jejich

příbuzného
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Veřejná správa
Zaměstnanci veřejné správy nemají dostatečné znalosti a dovednosti, jak pracovat
s lidmi s duševním onemocněním. Co se týká úřadů práce, jeho pracovníci většinou
nedůstojně pracují se zaměstnatelností lidí s duševním onemocněním. Rodinní
příslušníci tak mají dojem, že zaměstnanci úřadů práce zastávají stigmatizující postoj,
a to ten, že lidé s duševním onemocněním jsou nezaměstnatelní, a proto jim nejsou
schopni nabídnout adekvátní práci odpovídající například jejich vzdělání a tím snižují
jejich důstojnost i sebedůvěru.
„Takže je ten život pro něj ve společnosti většinový velmi obtížnej…
velmi obtížnej. Do jistý míry jako my jsme schopný to eliminovat tím,
že spoustu věcí, co se týká třeba úřadů, tak všechny stoprocentně
zařizujeme s ním,“ (matka)
„Další problém s prací vlastně, kdy on prostě se v zaměstnání vědělo,
že je to…teda po té první atace nebo po tom propuštění, že se to dalo
rozeznat, že je to psychiatrický pacient, protože tam bylo razítko.
Potom vlastně ho propustili, takže se měnilo zaměstnání, nevypláceli
mu mzdu, dlouhodobě na úřadu práce, teďka zacházení třeba
s těmi…s těmi lidmi…vlastně když se nabízí takovému člověku
pracovní místo.“ (sestra)
Potíže na úřadech, složité procedury

Respondenti popisují složité procedury nutné k získání sociálních dávek včetně
invalidního důchodu. Složitost procedur je často řešena zapojením příbuzného do
těchto řízení, což opět klade na rodinu nemalé časové nároky. Například přiznání
invalidního důchodu považují respondenti za jednu z ponižujících procedur. Posudkoví
lékaři jsou kritizováni, že nemají psychiatrickou odbornost, a přesto posuzují tuto
medicínskou oblast. Viz analýza potřeb (veřejná správa). Velmi často při přidělování
nebo přezkoumávání invalidních důchodů dochází ke stigmatizaci a diskriminaci lidí
s duševním onemocněním. Musí dokazovat svoji způsobilost k určitému stupni ID.
Velký problém přiznání invalidního důchodu je u mladých lidí, kteří z důvodu
neodpracování potřebných let dosahují jen na velmi nízké přiznané invalidní důchody.
To jim neumožňuje nezávislý život v komunitě a rodinu tato skutečnost zatíží nejenom
finančně.
„Ti posudkoví lékaři, podle mě, velmi málo o těchto diagnózách vědí.
Jo, myslím si, že je hrozně špatné, když to opravdu tady tyhle
diagnózy …neposuzují opravdu odborníci na tuhle problematiku.
Neznají ty lidi, jak se chovají, že dokážou nějak zmobilizovat síly, nebo
že mají prostě velké výkyvy nahoru dolu, to si myslím, že to je špatně.“
(sestra)
„Ale i ty dotazníky. Jako nezlobte se, ale já když to viděla…Jako mně
se to tak dotklo za toho bráchu, kterej to teda slepě vyplňoval, ale mně
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se chtělo úplně brečet. Jako proč on má vyplňovat, jestli je schopen si
vytřít? Kde to jsme? Jako toto myslíme vážně, že na základě toho já
pak budu určovat, co si ten člověk zaslouží za peníze?“ (sestra)
„Pak si myslím, že ten člověk, jako pokud si má vyřídit všechny věci,
jako je invalidní důchod a tak dál, to je nad lidský síly úplně jako jo“
(matka)
„A další věc je, že prostě třeba vyřízení jakýchkoli…svých osobních
záležitostí…to už je nutné, aby…aby měl někoho vedle sebe.“ (sestra)
T: „Co to obnášelo ta vaše… žádost péče?“
R: „No, dlouho to trvá. To tam vlastně pošlete žádost, pak nějaký tři,
čtyři měsíce čekáte, pak teprve vám dají vědět, že k vám pošlou
nějakou paní, která to všechno sepíše. Taky, že musej jako mluvit
i s holkou, co všechno zvládne, co nezvládne, oblíkat se, najíst se,
umejt se a takhle, ohřát si jídlo nebo jít do obchodu nebo sama
k doktorovi, jo, to…to vůbec, tohle.“ (matka)
Finanční zajištění a sociální dávky

Nízké finanční zajištění sociálními dávkami rozhoduje často o nemožnosti
samostatnosti člověka s duševním onemocněním. Toto mnohdy nedostatečné
finanční zajištění lidí s duševním onemocněním vede k finančnímu zatížení celé blízké
rodiny. Nemožnost financovat si nezávislé bydlení nebo chráněné bydlení způsobuje,
že člověk s duševním onemocněním často žije se svou rodinou, nebo ho rodina
významně finančně podporuje, aby na bydlení dosáhl. Nedostupnost samostatného
bydlení vede ke zvýšení zátěže rodinných příslušníků i lidí s duševním onemocněním.
V takto obtížném uspořádání může hrát významnou roli “vyjadřování emocí“
(„expressed emotions“), které může nabývat dvou podob. Za prvé, „nadměrná emoční
angažovanost“ („emotional over-involvement“), která je spojována s pocity viny
a studu. Naproti tomu druhá možnost, „kritické komentáře/hostilita“, jež je spojena
převážně se studem. (Cherry et al., 2017).
T: „Máte jako rodina dostatek financí?“
R: „Bohužel ne, protože u manžela, který je mladší než já, se projevila
ta nemoc dříve, než stihl odpracovat nějaké roky. Teďka si
uvědomuju, že je to možná už od osmnáctého roku, kdy to začalo, ale
řešit se to začalo až v roce 2008. 2009 invalidním důchodem u něj,
takže já mám o něco vyšší invalidní důchod, protože jsem
odpracovala téměř deset let po studiu vysoké školy a manžel má
střední školu a nestihl tolik odpracovat. Tím to shrnu, abych to moc
nerozebírala zeširoka. Takže finanční situace není dobrá a dokonce
bych řekla, že bez pomoci příbuzných bychom ani nemohli bydlet ve
společné domácnosti nebo samostatně. Museli bychom bydlet
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s někým, jako buď s rodiči, s maminkou Jakuba nebo se…s mojí
maminkou a to nechceme, protože se chceme cítit jako dospělí lidé.“
(manželka)
Policie

Různí příbuzní popisují protichůdné chování policistů k člověku s duševním
onemocněním v akutní fázi onemocnění. Popisují jak neprofesionální jednání policistů,
tak i zkušenost s profesionálním postupem i lidskostí těchto složek.
„Takže to se mi taky nepovedlo, no tak pak ve finále velice rychle přijeli
policajti, přijela nějaká hlídka, která tam se pohybovala v okolí, tak ten
policista brášku složil na chodník, byl hodnej, měl jsem karimatku
v autě, tak mi pomohli, jako abychom ho hodili aspoň na karimatku,
než přijelo auto, aby ho odvezli na tu záchytku. Pak dokonce ti policajti
byli natolik, natolik vstřícní, že mně dovolili, v podstatě, vyřešit
problémy, který tam nadělal, nadělal za tu dobu, co tam vyváděl
v okolí, na okolních autech, mimo protokol.“ (bratr)
„Vlastně chtěl udělat dobrou věc, zastal se nějakých bezdomovců,
které někdo mlátil. Nebo…ubližoval jim, mlátil je, obíral je o věci, tak
se jich zastal, ale protože byl asi opilý a hodně hlučný,
hodně…zvláštně se projevoval, tak na něj zavolali policii a…jestli
můžu říct, chtěla jsem si stěžovat i po těch letech, měl zkušenost
takovou, že policie, místo toho, aby zavolala sanitku, tak ho vzali
na…to se mi říká velmi těžce a vždycky se mi chce brečet, vzali ho na
vyšetřovnu a tam ho svlíkli donaha a zmlátili, jakože i zkopali
a…protože netušili, že je nemocný, a jenom prostě si mysleli, že to je
vliv drog a alkoholu.“ (manželka)
Shrnutí

V případě fungování veřejné správy, respondenti akcentovali následující problémy:
•

složité procedury pro získání sociálních dávek – člověk s duševním
onemocněním často nezvládne sám, rodinní příslušníci by měli vyžadovat
“kompetentnost” posuzovatelů nebo svou přítomnost u procesu, posuzování
nároku na příspěvky lidem s duševním onemocněním;

•

nedůstojné a stigmatizující procedury přiznávání invalidních důchodů,

•

nízké invalidní důchody pro mladé lidi s duševním onemocněním,

•

nízká informovanost zaměstnanců veřejné správy o tom, jak jednat s lidmi
s duševním onemocněním,

•

nutnost psychoedukace veřejné správy, včetně policistů.
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Stigmatizace
Stigmatizace na celospolečenské úrovni

Respondenti mají zkušenost, že fyzická onemocnění jsou společností lépe přijímána
než psychiatrická onemocnění. Často zmiňují, že zkreslený mediální obraz ani
v nejmenším nezobrazuje skutečnost. V některých případech se stává, že
profesionálové v oblasti duševního zdraví sami stigmatizují a svými výroky tak ovlivňují
laickou veřejnost. Celospolečenská stigmatizace nezůstává jen na úrovni celé
společnosti, ale projevuje se i stigmatizací na úrovni komunity.
„Tady mají lidi pocit, že nikdy neví, co jim ten člověk udělá, že je
opravdu pro ně nevypočitatelnej. Nečitelnej… a mají obavy. A myslím
si, že někdy to podporuje právě ta odborná veřejnost, lékařská, kdy
v podstatě že jo ty komentáře k tomu nejsou úplně relevantní jako,
prostě, já chápu, že ten výzkum tady je na začátku, ale říkat, že nikdy
nemůžete předvídat a tak dále, tak když už to řekne pak odborník, tak
co si má myslet ten laik.“ (matka)
„No, u nás se to projevilo ještě vlastně tak, že teďka vlastně moje
matka má ve vedlejším vchodě v panelovým domě se měli rozhodnout
v tom sdružení vlastníků, jestli jeden byt budeme tam moci mít
chráněný bydlení. Když se měli vlastně rozmyslet ti vlastníci dalších
bytových jednotek, tak řekli, že v žádným případě. Měli takový obavy,
že by měli v domě ve vchodě jeden byt, který by byl jako chráněné
bydlení, že vlastně se to neuskutečnilo, takže, je to i vidět, … já z jedný
strany ty lidi chápu, protože oni neví, mají obavy, a pokud se jim to
nevysvětlí, nebo nemají nějakou osobní zkušenost, tak … mají strach
a samozřejmě si radši vyberou nějakého jiného nájemníka, než zrovna
třeba tři pacienty.“ (matka)
Sebe-stigmatizace rodinných příslušníků

Sebe-stigmatizace je fenomén, který vzniká u člověka tím, že si na sebe vztáhne
a ztotožní se se stigmatizujícími postoji společnosti např. vůči rodinám lidí s duševním
onemocněním. Ve studii FESS se sebe-stigmatizace rodinných příslušníků
projevovala hlavně pocity viny a studu.
V mnoha případech příbuzných byl počátek nemoci jejich příbuzného šok, s kterým se
nelehko vyrovnávali. V tomto období nastupuje fenomén sebe-stigmatizace, kdy se
rodinní příslušníci obviňují, že oni jsou příčinou nemoci svého blízkého. Často se
u příbuzných lidí s duševním onemocněním objevuje stud, strach, bezradnost,
neochota hovořit o tomto problému s kolegy, přáteli nebo i dokonce se vzdálenější
rodinou. Toto jsou některé důsledky, které přináší duševní nemoc, a jejichž příčinou je
mnohdy stigmatizující jednání společnosti s lidmi s duševním onemocněním nebo
s jejich příbuznými. Respondenti často zmiňovali svou obavu o to: „co bude s jejich
blízkými, až oni nebudou.“
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„No, ale nevím, jestli by mě to dávali znát, ale já bych ten pocit v sobě
měla no. Měla no. A mám ho furt takový, jakože, i mně to jakoby,
zasahuje do sebevědomí, hodně.“ (sestra)
„Takže to byl pro mě šok, pak jsem teda volala jeho otci a přemýšlela
jsem. Chtěla jsem se s ním sejít, on to odmítal, takže to bylo na mně
jako. S tím druhým manželem jsem nemohla řešit věci, tak jsem teď
přemýšlela, co se stalo.“ (matka)
„No a ta mi řekla tu diagnózu, což teda byl šok.“
„Jo, takže asi…asi takový pocit z toho mám, mám pocit takový
bezradnosti, že to nedokážu vyřešit, že to je nemoc, která se nedá
vyléčit a která nemá konce.“ (sestra)
„Takže moje vymodlené dítě, že je nemocné.“ (matka)
T: „Takže člověk cítí určitou bezmoc.“
R: „Bezmoc, strašnou bezmoc“ (matka)
Rodinní příslušníci často vnímali strach některých lidí a v jednom případě i strach
vlastního člena rodiny z některých psychiatrických diagnóz, které jsou zkresleny
v mnoha případech médii a mohou vyvolávat někdy i hysterické stigmatizující reakce
ve společnosti. Stává se, že i v oblasti rodinného práva bývají jak nemocní tak jejich
rodiny diskriminovány.
„Jenomže ona, ona tím, jak je strašně uzavřená, a je taková, a u nás
je to stigmatizace, i když by člověk šel k psychoterapeutovi, že, tak
jako, a sem až dojíždět, to řekne, že už ne.“(sestra)
„Mě teď zarazilo od rozvodu to, že mám strach, že by nám nařídili
střídavou péči, kterou manžel chce, a to je prostě pro schizofrenii
úplnej rozjezd. A manžel to, když já jsem se o tom s ním bavila, i jsem
to probírala s psycholožkou, a ta to nedoporučuje samozřejmě, ale
vím třeba, když jsem se bavila s nějakými právníky, tak oni prostě
řeknou, že argumentovat, že nechci střídavou péči, kvůli tomu, že je
u nás duševní nemoc, tak, že naopak mi ještě to dítě seberou.
Protože, v takovým případě jsem magor i já.“ (sestra)
„Bohužel ještě musím říct, když mluvíme o stigmatu, že můj
prvorozený syn je absolvent dvou vysokých škol, to jako zdůrazňuju,
mimo jiné též kulturní antropologie. Přesto věří, že schizofrenie je
nemoc nakažlivá. Takže se z opatrnosti s Václavem vůbec nestýká,
se mnou též ne, protože já jsem s Václavem ve styku.“ (matka)
„To vůbec ne. Já jsem…i co jsem měla ty…jako ty problémy, tak vůbec
jsem nechtěla, aby mě někdo litoval, nic jako…nechci. Nechci, protože
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vím, že většinou to bývá neupřímný, jo, a mají z toho lidi jenom radost.
A to já jako…nedopustím, aby někdo měl radost z toho, že jsem
nešťastná.“ (neteř)
Z důvodu sebe-stigmatizace, společenské stigmatizace a malé informovanosti
o duševních onemocněních ve společnosti, ale i v rodinách bylo pro respondenty těžké
přijmout diagnózu svého blízkého. Někteří rodinní příslušníci si uvědomují zrádnost
diagnóz v tom, že na první pohled nejsou vidět, ale až poté si uvědomí, jak se jejich
blízký trápil v akutní nebo v před-akutní fázi leckdy i po zaléčení.
„Přijmout tu diagnózu, že moje sestra trpí takovou nemocí, jakože já
jsem si to vůbec nepřipouštěla strašně dlouho,“ (sestra)
„Což bylo hrozné, já jsem to nevěděla, jakože to je třeba, že ona má
v sobě úzkosti, a že, protože ona vypadala normálně.“ (sestra)
Stigmatizace lidí se schizofrenií v rodině

Z několika rozhovorů vyplynulo, že rodinní příslušníci člověka s duševním
onemocněním sami stigmatizují. V některých rodinách je malé pochopení a nedostatek
empatie k člověku s duševním onemocněním. Někteří rodinní členové považují
duševní nemoc za slabost a tím člověka s duševním onemocněním často stigmatizují.
„Já jsem to vnímala i tak, že…jestli je tam třeba i dědičná závislost,
jo? Když…když se mě…protože vlastně kdy on onemocněl, tak to bylo
v tom těhotenství prvním, takže jednak jsem…jsem se ptala i na
dědičnou závislost, z čehož mám třeba i já obavy, na druhou stranu
mně bylo řečeno, když jsem se teda dopídila, že tam je možnost tak
jako u kteréhokoli jiného člověka ve společnosti. Ale nicméně už to
v té rodině je a už z toho má člověk trošku obavy. Hlavně proto, že ví,
o čem to je, ta nemoc.“ (sestra)
„Z tohoto mám strach a samozřejmě to pro mě bylo i do toho mého
stavu, jako jednak manželského, kdy manžel pochází přesně z té
rodiny, kterou nikdy nic takového v životě nepotkalo, je hodně
takový…jako realista, tudíž pochopení pro tuto problematiku je prostě
malé.“ (sestra)
Shrnutí

•

nízká informovanost společnosti,

•

neobjektivní informace v médiích – medializace některých kauz včetně
nekorektních vyjádření známých tváří a politiků, nesprávný obraz duševních
onemocnění ve společnosti;

•

sebe-stigmatizace příbuzných – nedostatek relevantních informací na počátku
onemocnění jejich blízkého – pocity viny, strachu, bezmoci, otázka:
„Co s ní/ním bude, až já tady nebudu?“

62
Zatížení rodiny
Z rozhovorů s respondenty vyplývá, že rodiny jsou velmi často zatíženy finančně,
psychicky a časově, přičemž mnohdy je pro ně psychické a časové zatížení náročnější
než zatížení finanční. V důsledku stigmatizujících postojů rodinných příslušníků,
přebírají tito odpovědnost za životy svých duševně nemocných příbuzných a velmi
často se přetěžují.
Ve většině případů rodin pečujících o duševně nemocného příbuzného dochází často
k ovlivnění příjmu celé rodiny, a to jak z důvodu ztráty nebo změny zaměstnání
pečujícího rodinného příslušníka, tak i díky nízkým částkám přiznaných invalidních
důchodů u nemocných (tristní je pak výše invalidního důchodu u lidí kteří onemocněli
před 18. rokem věku). Bylo zajímavým zjištěním, že většina respondentů se svými
financemi dokázala vystačit. V některých případech reflektovali respondenti dobré
hospodaření s penězi. I přes toto zjištění upozorňujeme na to, že se tyto rodiny
pohybují na hranici chudoby a jejich finanční situace je alarmující.
„Takže, řekla bych, že nás to teda zatížilo samozřejmě časově,
psychicky, a bylo to teda jako poměrně hodně náročné.“(matka)
„Nás trošku jako samozřejmě psychicky vyčerpává to, že jsme pořád
v pohotovosti, pořád čekáme, co se kde bude dít a podobně.“ (matka)
„No, tak to se určitě změnil. To se určitě změnil, protože jsme byli
vlastně omezeni. Když byla mladší, tak jsme ji vlastně nemohli nechat
ani samotnou, pomáhaly nám babičky, že, ale jinak vždycky…i teď
…i teď, když je to, tak nemůže být…maximálně na jeden den může
být sama doma. A večer se musíme k ní vrátit a nemůže zůstat někde
třeba tři dni nebo čtyři dni sama nebo delší dobu, to by asi nezvládla.
Určitě.“ (matka)
T: „Došlo po diagnóze k ovlivnění příjmu rodiny?“
R: „No, asi ano, protože syn byl bez jakéhokoliv příjmu.“ (matka)
„Vlastně ten invalidní důchod, který jsme mu po čase vyřídili, je velmi
nízká částka, 3100 na životní náklady na měsíc nestačí.“ (matka)
„Nemá ani na to, aby v podstatě jezdil místní dopravou, když se to tak
vezme, jo. To prostě je opravdu na…na…hranici chudoby, no.
A to…to výživný si nechce nechat snížit, že těm dětem to chce dát,
ale…“ (matka)
Situace v zaměstnání

Situace, že váš nejbližší onemocní duševní nemocí, je náročná i v oblasti zaměstnání.
Někteří rodinní příslušníci musí přizpůsobit své časové možnosti starání se o člověka
s vážným duševním onemocněním. Někteří z respondentů byli nuceni své zaměstnání
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opustit, protože péče o jejich blízkého vyžadovala 24hodinový dohled. Proto většina
respondentů reflektovala velkou důležitost následné péče.
„Musela jsem s ním třeba jít po těch doktorech, nebo jezdit do té
léčebny, tak já jsem to pak musela jít napracovat, já jsem soboty,
neděle chodila do práce. No to bylo strašné, já jsem, neměla osobní
život žádný. Vůbec.“ (matka)
„Takže z toho důvodu jsem změnila zaměstnání, abych byla doma,
abych měla pružnou pracovní dobu a mohla si to prostě přizpůsobit,
což předtím ve školství rozhodně nešlo teda.“ (matka)
„A to jsem měl strach ji právě takhle nechávat doma, tak to jsem pak
právě skončil. Ale jako, no co, s tím jako moc dělat nemůžete. Můžete
se trošku zařídit jako k té situaci jako, takže jsem tu výpověď dal
nakonec.“ (partner)
Shrnutí

•

finanční zatížení – nutnost správného hospodaření s limitovanými finančními
zdroji,

•

psychické a časové zatížení blízkých – změna ve většině oblastí života rodiny,
z dospělého jedince se nemocný často stává „dítětem“;

•

změna zaměstnání příbuzných s ohledem na péči o duševně nemocné rodinné
příslušníky.

Na základě studie FESS v rámci připravovaného programu zohlednit
tyto body destigmatizace a psychoedukace společnosti
Ve všech případech zaznívá přání, aby se ve společnosti veřejně mluvilo o duševním
zdraví a duševních nemocech a aby byli edukováni policisté, zdravotnický personál,
praktičtí lékaři i společnost. Respondenti požadují různou formu destigmatizačních
aktivit, např. více zajímavých a objektivních pořadů o duševním zdraví, a to jak
v televizi, tak v tištěných periodikách. Za důležité považují i destigmatizační projekty
v regionech, např. pořádání Dnů duševního zdraví a zlepšování osvěty v oblasti
duševních nemocí. Ve vzdělávacích procesech by měla být zakotvena výchova
k duševnímu zdraví a povědomí o duševních nemocech na všech typech škol, např.
v hodinách občanské nauky na ZŠ.
„Já jsem si tak i říkala, jako kdyby byly nějaké dny duševního zdraví,
třeba i v charitě, že by se tam o tom mluvilo, že by ty lidi věděli, tohle
není špatně, to je, nebo ten člověk, že to nedělá schválně, jo. Nebo,
prostě aby, mnohem větší osvěta, aby byla.“ (sestra)
„Myslím si, že i na těch úřadech a především třeba, pokud ženete tyhle
lidi do zaměstnání, což jako samozřejmě, práce je léčebná terapie, ale
pokud teda chodí na…na nějaké ty úřady práce, měli by být, aspoň
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jeden člověk by měl být nějakým způsobem kvalifikovaný na to, že
má…přede mnou stojí člověk, který má takovýto problém, je to prostě
zdravotně postižený.“ (sestra)
Deinstitucionalizace

Rodinní příslušníci často zmiňovali potřebu změny ve velkých psychiatrických
nemocnicích. Předtím jsme již zmiňovali mnoho osob na pokojích, anonymitu apod.
Rodinní příslušníci jako změnu požadují řešení těchto situací v menší komunitě (např.
formou komunitní služby), kde se lidé osobně znají, a tak je lepší prognóza uzdravení,
protože péče probíhá v důvěrné atmosféře.
„To když vidíte ta oddělení v Bohnicích – teď se tam zrovna jedno
předělává jako jo, ta šestadvacítka se vlastně přendala na šestnáctku,
protože ta šestadvacítka se celá rekonstruuje, ale jako to jsou
zařízení, který si myslím, že už tyto megalomanský dávno
nevyhovujou jako tomu, co se dneska ví a jako léčit to v takovejch
obrovskej masách, kde nikdo o nikom nic neví a podobně, to nejde….“
(matka)
Prevence

Preventivní opatření jsou jedním ze základních kamenů léčby. Jednak zlevňují léčbu
a jednak je společnost edukována o problému. V současné době je podložených
a odborných informací o duševních nemocech málo, a to i o následné péči. Jako
prevence je důležitá i psychoedukace pacientů, rodinných příslušníků a potřeba je
i psychoedukace společnosti. Psychoedukace je termín označující vzdělávání
společnosti i konkrétních lidí v oblasti duševního zdraví. Přináší informace o duševních
onemocněních, jejich prevenci, průběhu a léčbě, o dostupných komunitních službách.
Psychoedukace rodinných příslušníků může pomoci se lépe orientovat v situaci.
Rodinní příslušníci pak vědí, kam se mají obrátit v nelehké situaci i kde mají zastání.
Jako důležitou součást prevence tak vidíme destigmatizační aktivity na všech typech
škol, viz výše.
T: „Je to častokrát zmiňovaný, že těch informací je vlastně málo
hrozně. Jednak o té nemoci a jednak o tom, co vlastně ta rodina může,
např. navštěvovat Fokus, zjistit všechny právní kroky, který vedou
k něčemu. A já si třeba myslim, že ta prevence je tak důležitá, že
i vlastně zlevňuje potom tu péči.“
R: „Určitě. Pokud se ten člověk nedostane do toho stavu, ve kterém
už se musí za spoustu peněz léčit, je vždycky levnější.“ (sestra)
„Ale…ale aby ty rodiny měly zastání, aby věděly, kam se mají obrátit,
když chtěj těm svým příbuzným pomoct. To si myslím, že je tady
strašně málo a že se neví, jako, jo. Protože…jako já sama o sobě vím,
že je člověk, který chce pomoct, a je bezradnej, že ho to trápí. Jako
kdybych…kdybych jako věděla dřív, kam se mám obrátit, co mám pro
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toho bratra udělat, tak…tak asi si myslím, že by to bylo lepší. Víc
prostě nějakých středisek, kde ty lidi, rodiny se prostě školí, někdo
něco řekne, aby věděli, co pro toho svého rodinnýho příslušníka
můžou udělat.“ ( sestra)
Sociální a komunitní péče

Rozhodujícím prvkem v procesu uzdravování je následná péče, kterou jsme již
zmiňovali na začátku. Pro rodiny je těžké po zaléčení pacienta se orientovat v další
návazné péči. Chybí pracovní terapie nebo rehabilitace, stacionáře, terénní sestry,
odlehčovací služby pro lidi, kteří potřebují 24 hodinový dohled.
Je proto důležité, aby bylo široké spektrum služeb pro nemocné, a tak se usnadnila
nelehká situace rodinám, v kterých nemocný žije.
Velmi často respondenti zmiňovali nutnost fungující následné péče, která by
navazovala na propuštění z hospitalizace. Při propouštění pacienta z lůžkového
zařízení se nebere v potaz § 47 odst. 2 Zákona o zdravotních službách č. 372/2011
Sb., a § 92, písm.c, Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb:
„Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez
pomoci další osoby, může být propuštěn z jednodenní nebo lůžkové péče až po
předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Má-li být propuštěn
pacient, u něhož není zajištěna další péče, poskytovatel o tom včas informuje obecní
úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy místa trvalého pobytu
pacienta, a má-li pacient trvalý pobyt na území hlavního města Prahy, informuje
Magistrát hlavního města Prahy…“
V souladu s ustanovením § 92 písm. c), Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
je obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení poskytovatele
zdravotních služeb povinen zjistit, zda pacient, jenž má být propuštěn z lůžkové péče,
potřebuje služby sociální péče, a současně též zprostředkovat možnost jejich
poskytnutí. V případě, že nelze služby sociální péče pacientovi poskytnout, je povinen
neprodleně sdělit tuto skutečnost poskytovateli zdravotních služeb, v jehož
zdravotnickém zařízení je osoba umístěna. Nastane-li tato situace, zákon
o zdravotních službách již nijak neřeší, jak má poskytovatel lůžkové péče nadále
postupovat, tj. zda je povinen poskytnout další péči sám či je povinen zajistit poskytnutí
další péče o pacienta nebo zda takového pacienta může propustit i bez zajištění této
další péče.
K základním požadavkům tak v této oblasti patří dostupnost komunitních služeb
a jejich dobrá kvalita. Komunitní péče by měla být jednou z hlavních součástí péče
o člověka s duševním onemocněním. Dostatek komunitních zařízení, terénních sester
a programů, jak pro pacienty, tak pro rodinné příslušníky zajistí lepší orientaci
v rodinné situaci, která se onemocněním člena rodiny hodně zkomplikuje.
„Myslím si, že tady chybí takový to, když vás propustí, tak takový to,
že se ho někdo ujme. To si myslím, že tady strašně chybí, protože oni
ho pustí domů a nikdo…a zavře se nad nim voda, jo. A je spousta lidí,

66
který nemají třeba rodinu, která by se o ně starala. Oni potřebují, aby
ten někdo, když ho propouští, dal zprávu někomu, kdo už se o něj tady
postará.“ (sestra)
„Anebo aby byli ty terénní pracovníci, když je…člověk…ještě…je
špatná, ale ještě…není to na úplně na PL.“ (matka)
Integrace do většinové společnosti

Fakt, že se mohou pacienti vrátit do většinové společnosti, je kladně hodnocen
rodinnými příslušníky jako smysluplný krok směrem k zotavení. To, že člověk
s duševním onemocněním může pracovat nebo se jinak podílet na dění okolo sebe
mu umožní zdravý přístup sama k sobě a zvyšuje jeho zotavení. V literatuře najdeme
i zmínky o tom, že občasný stres v pracovním procesu je pro lidi s duševním
onemocněním méně škodlivý než setrvávání doma bez naděje na zaměstnání
(Marrone et al., 1999). Zároveň integrace lidí s duševním onemocněním vyžaduje větší
míru tolerance ve společnosti, která se v tomto tématu ještě ne zcela orientuje.
T: „Já si dokonce myslím, že by měli mít ty lidi možnost práce.“
R: „To je…to je důležitý.“
T: „Jo a bohužel těch pracovních příležitostí pro nás je asi málo.“
R: „Je to tak.“ (sestra)
„To mu strašně chybí jako … jo, protože pořád je někde, mu připadá,
že pořád je někde na okraji vyčleňovanej, a tak dál. .“ A o to jako to
zařazení mezi… to vůbec, to vlastně nemá kamarády mezi …
T: zdravejma
R: … zdravejma … a do práce, pokud to zrovna třeba není v NUDZ,
že by ho zaměstnali v kavárně, nebo podobně, tak je to většinou mezi
lidma, který jsou málo informovaný a… to, ta schizofrenie je spíš
stigma v tom, že většinová společnost vůbec nemá tušení, co si pod
tím pojmem má představit.“ (matka)
Více pracovních příležitostí pro lidi s duševním onemocněním

Pro zajištění větší nezávislosti na rodině, požadují respondenti více pracovních
příležitostí pro lidi s duševním onemocněním. Dalším důležitým bodem jsou částečné
úvazky, které umožňují lidem s duševním onemocněním se lépe adaptovat
v pracovním procesu. Respondenti popisují zkušenost z Finska, kde je rozmanité
spektrum pracovních pozic od těch nekvalifikovaných po kvalifikované pozice, a tím
pádem menší diskriminace v oblasti zapojování lidí s duševním onemocněním do
pracovního procesu. Pro zapojení do zaměstnání je také důležitá dostatečná nabídka
rekvalifikačních kurzů nebo možnosti dalšího vzdělávání lidí s tímto handicapem.
Zaměstnání umožňuje lidem s duševním onemocněním profesně růst, a tak zvyšovat

67
své sebevědomí, zároveň by to pomohlo destigmatizaci, protože většinová společnost
vidí příklad toho, že tito lidé jsou schopni pracovat.
T: „A mě by zajímalo, jestli byste chtěl, aby se váš syn…byl schopen
vrátit do zaměstnání.“
R: „Ale asi jo, no. Asi jo. I když ona ta…ty hranice únavy a to, to je
všechno dvojnásobný. To on…tak ty 4 hodiny, to jo. Ale celej pracovní
úvazek, to by asi nezvládl.“ ( otec)
„To právě máma taky říkala, že v tom Finsku, že to takhle maj, že tam
lidi jako i s těma poruchama, tak dělají třeba vedoucí, nějaké
manažery, a podobně. Kde tam mají fakt jinej přístup k nim a pracujou
tam s nimi a neodsouděj je, prostě: ‚budeš dělat někde ve Škodovce
támhle u linky.’“ (neteř)
Chráněné bydlení

Možnost chráněného bydlení zvyšuje samostatnost a nezávislost člověka s duševním
onemocněním na jeho rodině. Respondenti pro své blízké většinou požadovali
neomezenou dobu chráněného bydlení nebo možnost sociálních bytů pro lidi
s duševní nemocí.
„No, já bych si to představovala tak. Jsou samozřejmě chráněné
bydlení. Ale tam jsem si zjistila, že ty lidi, co tam jsou, tak by třeba
mohli být na týden a aby jezdili na víkend domů, jako na internátě. To
si…to si jako myslím, že to by bylo úplně výborné. Protože se zase
úplně oddělí od toho domova na dlouhou dobu, až někdo řekne, může
přijet za tři měsíce nebo roky nebo za dva měsíce, ale já bych si to
představovala tak, aby si měl nějaké takové zařízení jako byly
internáty kdysi, aby ona tam byla od pondělí do pátku a potom od
pátku do neděle by mohla být doma a zase zpátky jet. To bych si já
představovala. A zatím jsem ještě nic takového nenašla.“ (matka)
Vyšší invalidní důchody pro lidi s duševním onemocněním

Zvýšení invalidních důchodů by rodinám výrazně ulehčilo situaci ve všech
zmiňovaných oblastech, které rodinní příslušníci popisují jako zatěžující. Je to základ
pro zmírnění finančního zatížení rodiny, přispívá to ovšem i k větší možnosti
nezávislého života jejich nemocných příbuzných, což povede ke snížení psychického
i citového zatížení rodiny.
Shrnutí

•

objektivní informace o problematice duševního zdraví,

•

vzdělávání v oblasti duševního zdraví v komunitě – destigmatizace a prevence
těžkých stavů duševního onemocnění,
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•

deinstitucionalizace psychiatrické péče – přechod od velkých psychiatrických
nemocnic ke komunitní péči,

•

začlenění lidí s duševním onemocněním do společnosti – potřeba více
pracovních míst pro lidi s duševním onemocněním, dostupnost samostatného
bydlení – alternativa k bydlení nemocného s rodinou – snížení zátěže na rodinu,

•

vyšší sociální dávky – zejména pro mladé lidi bez potřebného počtu
odpracovaných hodin.

Naše postřehy
Celkový obraz problematiky vlivu stigmatizace a diskriminace na příbuzné lidí
se schizofrenií
Rozhovory, které jsme realizovali, nám podaly ucelený obrázek o tom, co rodiny lidí
s vážným duševním onemocněním trápí a kde je potřeba situaci změnit a jak. Duševní
onemocnění člena rodiny vážně zatíží celou bližší rodinu. Téměř každý respondent
zmínil nedobré podmínky léčby v psychiatrické nemocnici, v regionech je pak tíží vedle
tohoto faktu i omezená dostupnost služeb ambulantního psychiatra, stejně jako
omezená dostupnost a v některých případech psychotického onemocnění nemožnost
psychoterapeutické péče. Období po propuštění z lůžkového zařízení mnozí popisují
jako velmi těžké, následná péče je málo dostupná a její kvalita někdy problematická.
Podporu rodin ze strany státu považují mnozí z nich za nedostatečnou, a to včetně
nízkých invalidních důchodů a jiných sociálních dávek. Podporu postrádají i z důvodu
obtížných procedur získání těchto finančních dávek. Tuto nelehkou situaci umocňuje
i stigmatizace lidí s duševním onemocněním a jejich příbuzných ve společnosti. Proto
respondenti volají po pozitivnějším mediálním obrazu lidí s duševním onemocněním
a po psychoedukaci společnosti.
Z našeho pohledu jsou ale mnohé rodiny lidí se schizofrenií k těmto lidem
hyperprotektivní, tzn., že se o ně starají téměř nepřetržitě, mnohdy jim neumožní
vlastní rozhodování a toto všechno vede u lidí s duševním onemocněním k postupné
ztrátě schopnosti starat se sám o sebe a vést samostatný život. V literatuře se často
objevuje místo pojmu hyperprotektivita pojem paternalism nebo parentalism (Benjamin
and Curtis, 2010). Tento přístup k lidem s duševním onemocněním je založen na dvou
aspektech: zodpovědnost, kterou pociťují neformální pečovatelé vůči životu jejich
nemocných blízkých, a na předpokládané nekompetentnosti lidí s duševním
onemocněním starat se o svůj život. Je zřejmé, že jednou z příčin této hyperprotektivity
je nedokonalost systému péče o lidi s duševním onemocněním. Systém péče by měl
ve většině případů směřovat k co největší samostatnosti a nezávislosti pacienta,
protože to je cesta k zotavení a osamostatnění a začlenění člověka s duševním
onemocněním do společnosti a do systému péče. Tím se uleví rodinným příslušníkům,
a tak se ozdraví i celkové klima v rodině, protože určité emoční stereotypy v rodině
brání zotavení jejího nemocného člena. Například nezdravá úzkost a strach
o nemocného člena rodiny mnohdy brání v osobním růstu člověka s duševním
onemocněním.

69
Malá dostupnost ambulantní i komunitní psychiatrické péče a mnohdy špatná
zkušenost s péčí ve velkých psychiatrických nemocnicích přesouvá velkou část péče
o lidi s duševním onemocněním do rodiny. Nicméně tato hyperprotektivita brání často
lidem s duševním onemocněním se se svou nemocí vyrovnat, zotavit se z ní a začlenit
se tak zpět do společnosti. I přes tuto hyperprotektivitu si respondenti velmi často
uvědomovali, že je velmi málo pracovních příležitostí pro lidi s duševním
onemocněním, sociální dávky a invalidní důchody jsou často nízké a obě tyto
skutečnosti spolu s malým počtem sociálních bytů tak brání osamostatnění lidí
s duševním onemocněním. Rodinní příslušníci si uvědomují malou dostupnost zdrojů
pomoci. Stále je nedostatečná edukace a informace o systému psychiatrické péče,
a to i od profesionálů. Proto často dochází již ke zmiňované hyperprotektivitě.
V západních zemích, kdy si lidé s duševním onemocněním nemohou z finančních
důvodů dovolit vlastní bydlení je toto nazýváno „doubled up homelessness“. Proto
příbuzní lidí se schizofrenií požadují více pracovních míst pro lidi s duševním
onemocněním a více možností sociálních bytů nebo chráněného bydlení. Velmi často
si přejí i vyšší dostupnost a kvalitu následné péče. Myslíme si, že všechny tyto
požadavky jsou oprávněné a je třeba je reflektovat v destigmatizačním projektu, ale
i v reformě psychiatrické péče.

2. Focus groups (Skupinové diskuze)
V rámci analýzy potřeb byly provedeny 2 skupinové diskuze s příbuznými lidí
s duševním onemocněním, a to konkrétně s dospělými dětmi a manžely/manželkami
lidí s duševním onemocněním. V případě dospělých dětí se focus group zúčastnily
4 dospělé děti. V případě účastnic focus group byla jejich nemocným příbuzným
matka, v případě účastníka byl jeho nemocným příbuzným otec. V případě
manželů/manželek se focus group zúčastnili dva muži a jedna žena.
Celá focus group se řídila scénářem připraveným s ohledem na účastníky diskuze,
byla zvukově zaznamenávána a byl z ní pořízen video záznam. Účastníci podepsali
informovaný souhlas. Poté byla každá focus group samostatně přepsána, video
záznam byl využit pro rozlišení účastníků diskuze při přepisu. Přepsaný zvukový
záznam byl analyzován v programu Atlas.ti s využitím tematického kódování.
Skupinová diskuze s dospělými dětmi rodičů, kteří prožili duševní
onemocnění
Selhání systému péče o duševně nemocné

Dospělé děti tuto oblast označovaly nejčastěji. Za selhání považovaly skutečnost, že
je velmi nesnadné nemocného rodiče dostat do psychiatrické léčebny nebo
nemocnice. Systém, kdy je fakticky možná hospitalizace jenom v případě, že nemocný
ohrožuje sebe nebo své okolí, považují za nesprávný, neboť se psychický stav
nemocného rodiče v období do hospitalizace jenom zhoršuje. Respondenti se s tímto
problémem setkali v období jejich adolescence. Někdy se setkali i s nedůvěrou vůči
sobě ze strany profesionálů.
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„A jako to se koukáte a čekáte, až se teda jako zhoupne, což je
strašný, to pro toho člověka je to absolutně, když potom víte, že kdyby
ta léčba přišla dřív, tak by to takhle nemuselo být“ (Dcera)
„Pak se nám jí povedlo přesvědčit, ani nevím jak, že tam půjde
dobrovolně, protože nedobrovolně, dokud si nepodřezá žíly, to nejde,
já tu záchranku zavolat nemůžu. Takže, to byla už taková zoufalá
situace a my budeme čekat na něco takového zlého. Řekněme, že
ona byla pak i agresivní vůči mně, tak si říkáte, budeme čekat na co
jako?“ (Dcera)
„Já vnímala, že mi nevěřej, a že jsem nějaký dítě, nebo prostě, co
15/16 let a že jsem si to nějak jako vymyslela. To nebylo příjemný.“
(Dcera)
Bezmoc

Respondenti vnímali velmi citlivě, co se s jejich rodičem děje, viděli všechny problémy
kolem dosažení hospitalizace nemocného rodiče a často pociťovali vlastní bezmoc.
„Že jí musela přijet záchranka, z toho důvodu jako, že tam byla moje
ségra. Jinak nebylo možný ji tam dostat, ač jsem to říkala všem, říkala
jsem to babičce, tátovi, nebyla možnost, jak z toho ven. A to je hrozně
těžký, v tomhle žít“ (Dcera)
„Nejhorší je sledovat, vy absolutně vidíte, jak je jinej a vy absolutně
nemůžete jako, ta rodina se může jenom koukat, jak jim jde dolů, jak
ztrácí svoje kamarády, svojí práci, prostě všichni na něj koukaj skrz
prsty“ (Dcera)
„Z člověka se stává opravdu někdo, kdo už je odsouzenej, protože
prostě není schopnej si poradit se základníma financema a není tomu
ani moc pomoci“ (Dcera)
Ovlivnění vztahů v rodině

Vážné duševní onemocnění u rodiče může být velkým traumatem pro jeho děti.
Respondenti tak upozorňovali na kvůli nemoci změněné vztahy mezi nimi a jejich
nemocnými rodiči i na změnu vztahů v širší rodině.
„Jak jsem říkala, hrozně dlouho nějaký ten pocit tam byl, že ani nechci,
aby se k nám vrátila.“ (Dcera)
„A že, my jsme to měli vlastně tak, že já jsem vyrůstala jakoby jenom
s tou maminkou a v rámci té stigmatizace, ty její příbuzný jako, vlastní
ať už bratr její, nebo od tatínka, se od nás úplně odvrátili.“ (Dcera)
Strach z relapsu, strach o rodiče

Opakování nemoci je pro děti nemocných rodičů velkým problémem a ony se tak
potýkají s pocitem strachu z relapsu a strachu o nemocného rodiče.
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„Ale prostě už se bojí toho, že se to stane znova, stane se to potřetí
a znova bude chtít skočit z balkónu. Znova budu s ní muset být já
sama a řešit tu situaci, a jestli, když tam moje ségra byla malá, to je
pak taky těžký a teď Vám nikdo nepomůže.“ (Dcera)
Potřeba sdílení podobných problémů

Respondenti by na základě zkušenosti s duševním onemocněním jejich rodiče
nesdělili své případné duševní onemocnění u příjímacího pohovoru do zaměstnání.
Vyjadřovali však poměrně často potřebu možnosti svoji aktuální situaci sdílet s někým
blízkým. Většinou se svěřili se svým problémem nejbližšímu příteli/přítelkyni nebo
rodině, zatímco mluvit o tom se širším okolím nechtěli.
„Já jsem si takhle našla kamarádku na základní škole, přesně, její
maminka měla, moje máma měla schizofrenii, to byla asi pátá/šestá
třída a ta druhá maminka mojí kamarádky měla zase maniodepresivní
psychózu, takže taky jsme se spolu jako bavily o tom.“ (Dcera)
„S rodinou jsme o tom mluvili, ale s okolím a přáteli vůbec…. až jsem
poznala na gymplu kamarádku, a tak jsme si popisovaly, co naše
maminky dělaly, jak se chovají a tak jsme se nějak zeptaly jestli její
mamka není nemocná a zjistily jsme, že je. To byl v podstatě první
člověk, kterému jsem to jako řekla ze spolužáků.“ (Dcera)
Následná péče

Potřebu následné péče po propuštění z hospitalizace zmiňovali respondenti poměrně
často. Nejčastěji pak zdůrazňovali potřebu psychoterapeutické péče. Zmíněna byla
i potřeba včasné intervence, třeba i telefonické, která může výrazně zmírnit problémy
a pomoci předejít relapsu. Bylo zmíněno i nedostatečné financování v oblasti
duševního zdraví i finanční a časová nedostupnost psychoterapeutické následné péče.
„No to si ale myslím, že by mělo být součástí nějaký terapie, už jako
aby měl ten člověk, do toho by se měla zapojit rodina a jednak jim
samotným, že by mělo být z té strany toho psychoterapeuta podaný,
on by měl být postaven do role, že není méněcenný“ (Dcera)
„Tak vlastně mně to přijde takový, že by potom právě, že je tam toho
na zpracování, toho těch témat po tý atace, jako určitě mi to přijde
přínosný, na tohle nasadit nějakou post péči.“(Dcera)
„To je obecně potřeba těch terénních pracovníků, těch komunitních
center, protože člověk je propuštěný z léčebny, kde má jako režim
a nemusí si tam ani vařit nic, do venkovního světa, který ho sežere,
když nemá nějakou podporu.“ (Dcera)
T: „Takže je potřeba včasná pomoc.“
R: „Jo určitě, díky za každou tu krizovou linku.“ (Syn)
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„Ty finance, co my dáváme do té psychiatrie v počtu k tomu, kolika lidí
se to týká, tak to je naprosto směšný, a když člověk nemá svoje
prostředky, například kamarád má občas problémy s depresemi, tak
nemá, aby si platil přesně psychoterapeutickou péči, navíc nemáte
šanci se k nikomu dostat, a když už jako jo, tak vám dají termín za půl
roku, jo. Když máte problém, tak to je sakra pozdě“ (Dcera)
Destigmatizační aktivity

Respondenti identifikovali přetrvávající stigmatizující postoje i nesprávný obraz
duševních onemocnění ve společnosti. Reflektovali potřebu destigmatizačních aktivit,
které by měly být zaměřené na možnost zotavení člověka s duševním onemocněním.
„A hlavně ty Bohnice jsou stále synonymem hrůzy. Když někomu
řeknete ‚mně odvezli mámu do Bohnic,‘ tak všichni vidí to nejhorší.
Všichni vidí, jak ona tam někde mlátí hlavou o polstrovaný zdi, což
vůbec není pravda“ (Syn)
„Společnost nerozlišuje, jaká je to porucha schizofrenie, deprese, ale
každej je jako blázen schizofrenik a tak jsou podávaný v médiích,
většinou když je to nějakej blázen, tak je schizofrenik a má
rozdvojenou osobnost, prostě takový ty první věci, co lidi napadnou“
(Dcera)
„Pak lidi bez zkušenosti vidí, že lidi se zkušeností fungují naprosto
normálně a můžou být úspěšný, můžou prostě pracovat a nemusí celý
život pracovat někde v nějaký dílničce, že můžou dělat práci, která je
naplňuje a baví, že to neskončí u terapie, ale že to končí tím, že se
normálně zapojí do života.“ (Dcera)
Skupinová diskuze s partnery lidí s duševním onemocněním
Účastníci diskuze si uvědomují stigma, které se pojí k lidem s duševním nemocem
ve společnosti. Jako jeden z problémů identifikovali obraz lidí s duševním
onemocněním nebo duševního onemocnění v médiích, který je často neobjektivní
a mylný.
T: „A to si zprávy vlastně platíme a pak nám podávají informace tady
tím způsobem.“
R: „Já to třeba nějak nevnímám, ale Eva při tom vždycky vyskočí,
a hned to dává na pravou míru.“ (Partner 2)
„Je to pro vás vlastně podpásovka a to je sprostý.“ (Partner 2)
„Takhle se to jakoby hodí do jednoho pytle a nedělají se rozdíly a pak
to vlastně kazí celý ten obraz, lidé se toho třeba i bojí. To je taková ta
aura schizofrenika, že támhle prostě někde běžně zabíjej a každý vrah
je schizofrenik.“ (Partner 2)
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Nedostatek informací o duševních onemocněních

Účastníci skupinové diskuze nejvíce akcentovali nedostatek objektivních informací
o duševních onemocněních, hlavně pak v okamžiku propuknutí ataky onemocnění.
Přitom nedostatek informací je příčinou neznalosti, která vede ke stigmatizujícím
postojům lidí i společnosti k lidem s duševním onemocněním. Účastníci upozorňovali
i na nekomunikativnost personálu v nemocnici, kdy účastníci diskuze nedostali od
personálu při přijetí jejich nemocného partnera žádné adekvátní informace.
„Když se to stalo poprvé, tak jsem vlastně vůbec netušil, že to nějak
můžu zvládnout. Věřil jsem, že musí přijít odborná pomoc, že bez toho
se to nemá šanci zlepšit. To je hrozně těžký, protože ta informovanost
nebyla žádná.“ (Partner 1)
„No, u nás je to vlastně 10 let, co to nastalo, docela nerad na to
vzpomínám, protože jsem vůbec nevěděl, co se děje, to bylo prostě
šílený.“ (Partner 2)
„Asi by tenkrát stačilo, aby doktor nebo kdokoliv řekl, co se děje, a jaký
bude další průběh. Asi to neví úplně přesně ale stačilo by zhruba.“
(Partner 2)
„Já jsem tam hodně postrádal právě přístup těch doktorů ke mně. V té
první fázi jsem vlastně vůbec nevěděl, jak se k ní mám chovat.“
(Partner 1)
I přes zmiňovanou nekomunikativnost personálu by účastníci diskuze uvítali podávání
informací lékaři spíše než vyhledávání informací o duševních onemocněních na
internetu či v jiných zdrojích.
„Já bych to viděl hned u prvního psychologa, ke kterému se takový
pacient dostane. Ten by si udělal takovou diagnózu, nebo podezření
na takovou diagnózu, a už by mohl mít prostě letáček a říct: ‚tady to
dejte manželovi, ať ví, jak se k vám má chovat.‘ (Partner 1)
T: „Měl by edukovat asi ten zdravotník.“ (Informovanost od lékařů,
odborníků)
R: „Protože od něj bych to bral.“ (Partner 1)
T: „Nějakou přímou informaci.“
R: „Přímou informaci, o které prostě vím, že pomůže na tenhle
konkrétní příklad. Protože na internetu, když si něco přečtu, tak to jsou
takový obecný řeči a můj první úsudek třeba je, že toto asi fungovat
nebude, že to je úplně na jiný případy.“ (Partner 1)
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Neochota mluvit o problému

Účastníci diskuze vnímají stigmatizaci lidí s duševním onemocněním na
celospolečenské úrovni, ale i na úrovni komunity nebo dokonce na úrovni rodiny. Proto
projevují neochotu mluvit o problému duševního onemocnění v širším okolí a někdy
dokonce i v úzké rodině. Pokud problém duševního onemocnění partnera někomu
sdělili, bylo to především nejbližším členům rodiny nebo nejbližším přátelům. Na
základě zkušenosti jejich nemocných blízkých by účastníci neřekli o svém onemocnění
při přijímacím pohovoru do zaměstnání, protože jsou přesvědčeni, že by se tato
informace stala příčinou diskriminace ze strany potencionálního zaměstnavatele.
„No, mluvíme o tom neradi. Nejdřív se to tajilo, nechtěli jsme to říkat,
ale v podstatě ani dodneška se s tím nechlubíme“ (Partner 2)
„Akorát děti neví, co se děje nebo proč to tak je.“ (Partner 1)
„To si myslím, že jen v té nejbližší rodině je potřeba to na rovinu říct.“
(Partner 2)
T: „Sdíleli jste informaci o nemoci Vašeho/Vaší partnera/ky se svým
okolím?“
R: „Částečně“ (Partnerka)
T: „Proč ano/ proč ne?“
R: „Aby okolí chápalo změnu v chování partnera.“ (Partnerka)
T: „S kým jste informaci sdíleli?“
R: „S širší rodinou a svými nejbližšími přáteli.“ (Partnerka)
T: „A mě by třeba zajímalo, jestli když zvažujete tu možnost, že by se
vám to třeba stalo a vidíte nás jako vaše partnery, kteří s tím nějak
bojují, někdy lépe, někdy hůře, jestli byste to třeba řekli u přijímacího
pohovoru.“
R: „Já bych to upřímně vlastně u pohovoru určitě neříkal.“ (Partner 1)
„Já bych to asi taky zkusil neříct no, nevím. Kdybych na tu práci měl –
tak asi bych si myslel, že na ní mám, když bych se tam šel hlásit – tak
bych zkusil to neříct.“ (Partner 2)
„Protože bych to viděl jako svůj mínusový bod. Když budou mít víc
zájemců, budou si vybírat, budou všichni na stejný úrovni a já bych
tam měl teda ten mínus, tak … protože ten zaměstnavatel… si myslím,
že nemá informace o tom… tak, si nebude brát nikoho.“ (Partner 1)
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Pocity bezmoci a zátěž zdravého partnera

Nedostatek informací na začátku onemocnění partnera/ky působí jejich zdravým
partnerům tíživý pocit bezmoci a emoční zátěž při vypořádávání se s nemocí.
T: „Co bylo na zvládání nemoci Vašeho/Vaší partnera/ky nejtěžší?“
R: „Nemožnost pomoci, nepředvídatelnost ataky.“ (Partnerka)
T: „Zkuste se zamyslet a pojmenovat ve třech bodech, co Vám nemoc
Vašeho/Vaší partnera/ky přinesla.“
R: „Vyčerpání, obavy, nespavost, velkou míru absence volnočasových
aktivit a společenského života“ (Partnerka)
Potřeba osvěty a destigmatizačních aktivit

Tak, jak si partneři/rky uvědomují stigmatizaci lidí s duševním onemocněním i její
důsledky, požadují osvětové a destigmatizační aktivity, které by přinesly objektivní
informace o duševních onemocněních. Účastníci diskuze vznesli i požadavek na
informace praktického rázu, např. požadavek na zveřejnění kontaktů, kam se v krizové
situaci obrátit.
„Já jsem chtěl říct, že podle mě je důležitý, když mám třeba doma toho
partnera a vidím, že se mu něco děje, a vlastně nevím co, tak vědět,
kde získám informaci, co dělat v těch prvních fázích. Já si pořád
myslím „von je línej,“ nebo „zase neuvařila večeři“ a tak, tak jestli je
třeba – jako je linka bezpečí – i na tohle nějaká linka.“ (Partner 2)
Destigmatizační aktivity by měly plnit následující úlohy:
•
•
•

Změnit vnímání lidí s duševním onemocněním společností.
Bojovat proti předsudkům a mýtům spojeným s duševním onemocněním.
Zvýšit informovanost o problematice duševních onemocnění.
T: „Jaký cíl by měla destigmatizace sledovat?“
R: „Oddémonizovat představu veřejnosti o chování duševně
nemocných, zlepšit vnímání duševně nemocných, zvyšovat empatii,
bojovat proti předsudkům týkajících se např. nebezpečnosti
a nepředvídatelnosti chování pacientů.“ (Partnerka)
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Hlavním sdělením těchto aktivit by mělo být, že lidé s duševním onemocněním se
mohou zotavit.
Tazatel 1: Jaký vzkaz byste pro tento projekt měli po zkušenosti
s duševním onemocněním vašeho partnera?
Partner 2: „Jako poselství nebo praktickou věc?“ ((smích všech))
Tazatel 1: Oboje, poselství i praktickou věc.“
Partner 2: „Asi aby vydrželi, že to má smysl.“
Tazatel 1: „No to je třeba taky důležitý.“
Partner 2: „No jasně, že se to dá překonat“
Partner 1: „No, taky asi vydržet, a že naděje, že se to zlepší tady je,
velká naděje, ale na druhou stranu se obrnit trpělivostí, protože ten
proces není jednoduchý a je to dlouhodobé. Není to tak, že člověk jde
na měsíc do nemocnice a vrátí se zahojený. Takhle to prostě není.“
Jednotlivé destigmatizační aktivity by měly ovlivnit následující cílové skupiny:
•
•
•
•

veřejnou správu,
zdravotníky,
VŠ, SŠ studenty,
širokou veřejnost.

V případě konkrétní destigmatizační aktivity pro rodinné příslušníky by uvítali, aby tuto
psychoedukační aktivitu vedl odborník a peer rodinný lektor.
Shrnutí

Dospělé děti lidí s duševním onemocněním a manželé/ky akcentují ve svých
skupinových diskuzích různé oblasti společnosti. Dospělé děti vidí největší problém
v selhání systému psychiatrické péče, kdy nedochází k včasné hospitalizaci člověka
v akutním stádiu onemocnění a ony jsou tak svědky, jak se duševní stav jejich
nemocného rodiče zhoršuje. To souvisí i s jejich strachem z relapsu onemocnění
a strachem o nemocného rodiče obecně. Často také pociťují svou bezmoc. Následnou
péči včetně psychoterapie po atace duševního onemocnění považují za nezbytnou
a uvědomují si její častou nedostupnost. Dospělé děti si uvědomují stigmatizující
postoje společnosti k lidem s duševním onemocněním. Tato stigmatizace ústí v jejich
neochotu sdílet nemoc v širším okolí, přestože pociťují potřebu tento problém s někým
sdílet.
Manželé/ky jako největší problém vidí nedostatek informací v oblasti duševního zdraví
a uvědomují si stigmatizující informace v médiích. Sami vnímají stigma lidí s duševním
onemocněním i své vlastní, které se projevuje neochotou hovořit o duševním
onemocnění s širší rodinou a s okolím. Stejně jako dospělé děti ale pociťují bezmoc,
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a to hlavně na počátku ataky duševního onemocnění, a zátěž plynoucí z jejich role
pečovatelů o člověka s duševním onemocněním. Manželé/ky si uvědomují
neobjektivní informace o lidech s duševním onemocněním, proto kladou důraz na
potřebu osvěty a destigmatizačních aktivit. Možnost sdílení svých problémů
a zkušeností s dalšími lidmi je pro ně též zásadní.

3. Studie RACT (Resource Group Asertive Community
Treatment)
RACT je v České republice nový program převzatý ze skandinávských zemí, v rámci
nejž jsou do týmu, který se stará o člověka s duševním onemocněním, přizváni také
jejich neformální pečovatelé (rodič, partner/ka, sourozenec, přítel/kyně) a tvoří tak
spolu s klientem, case manažerem, případně s dalšími odborníky tzv. osobní
podpůrnou skupinu (Resource Group). Tento RACT program je nyní zařazen do
programu Fokusu Mladá Boleslav a její evaluaci provádí tým výzkumníků z Národního
ústavu duševního zdraví. Jedná se o randomizovanou kontrolní studii. Kontrolní
skupina dostane program obvyklý v této komunitní službě a psychoedukační
programy, skupina intervenční dostane tytéž programy jako kontrolní skupina + navíc
pravidelné setkávání osobní podpůrné skupiny (malá osobní podpůrná skupina ve
složení klient + case manažer + neformální pečovatel; velká osobní podpůrná skupina
ve složení klient + case manažer + neformální pečovatel + další profesionálové, např.
psychiatr, psycholog, sociální pracovník). Malá podpůrná skupina se setkává
pravidelně 1 x za 14 dní, velká potom 5 x do roka.
V rámci evaluace RACT programu bylo provedeno hodnocení před počátkem
programu, poté 2 x po 3 měsících a poslední hodnocení se uskuteční po dalších
6 měsících. Ve všech případech se hodnotil na základě baterie dotazníků přínos
programu, jak pro klienty Fokusu Mladá Boleslav, tak pro jejich neformální pečovatele.
Pro evaluaci přínosu tohoto nového programu pro neformální pečovatele byly vybrány
dvě škály: ECI (Experience of Caregiving Inventory) a PSS (Percieved Stress Scale).
Studie se účastní 117 pečovatelů, z nichž je 70,9 % žen. Průměrný věk respondentů
je 55 let. Neformálními pečovateli jsou nejčastěji rodiče (44,4 %) a dospělé děti
(23,1 %). Program byl realizován ve Středočeském a Karlovarském kraji. Dalšími
pečovateli jsou sourozenci, manželé/ky, partneři/rky, kamarádi/ky. Respondenti
dosahují nejčastěji vzdělání vyučen bez maturity, vyučen s maturitou či středoškolské
vzdělání (72,7 %). Nejpočetnější skupinu z hlediska ekonomického statusu tvoří
starobní důchodci/kyně (38,5 %) a osoby zaměstnané (38,5 %). 65 % neformálních
pečovatelů žije s člověkem s duševním onemocněním ve společné domácnosti
a 73,0 % se stará o svého nemocného příbuzného více než 5 let.
ECI škála se používá pro hodnocení zátěže neformálních pečovatelů v důsledku jejich
péče o člověka s vážným duševním onemocněním. Obsahuje 66 položek rozdělených
do 8 negativních domén (Problematické chování, Negativní symptomy, Stigma,
Problémy se službami, Vliv na rodinu, Potřeba podpory, Závislost, Ztráta)
a 2 pozitivních domén (Pozitivní osobní zkušenost a Dobré stránky vztahu). Každou

78
položku hodnotí respondent v rozsahu 0 až 4 (0 – nikdy, 4 – téměř vždy). Počítá se
celkové pozitivní skóre (součet hodnot za dvě pozitivní domény), celkové negativní
skóre (součet všech hodnot pro jednotlivé negativní domény), celkové skóre, průměrná
hodnota položky a průměrná hodnota v jednotlivých doménách. Vyšší pozitivní skóre
znamená zlepšení vnímání zkušenosti s poskytováním péče, vyšší negativní skóre
znamená vyšší zatížení respondenta. Cílem analýzy bylo zpracování ECI dle domén.
PSS obsahuje 10 položek a hodnotí míru stresu neformálních pečovatelů. Hodnotí se
na pětibodové stupnici 0 (nikdy) a 4 (velmi často), počítá se celkové skóre, vyšší skóre
znamená vyšší míru stresu.
Pro účely analýzy potřeb jsme vyhodnotili dosahované hodnoty respondentů jak
v případě ECI, tak i u PSS, v okamžiku před poskytnutím programu. Analýza dat byla
provedena v programu SPSS.
Výsledky
Experience of Caregiving Inventory (ECI-66)

Soustředíme-li se na jednotlivé domény, vidíme, že nejvyšší průměrnou hodnotu
vykazuje doména Závislost (2,12), nejnižší hodnotu potom vykazuje doména Stigma
(0,89). Pořadí jednotlivých domén uvádí Tabulka 1.
Tabulka 1: Průměrná hodnota položky pro jednotlivé domény
Doména
Průměrná hodnota
Závislost

2,12

Dobré stránky vztahu

1,95

Potřeba podpory

1,80

Negativní symptomy

1,65

Ztráta

1,60

Pozitivní osobní zkušenost

1,55

Problematické chování

1,30

Problémy se službami

1,21

Vliv na rodinu

1,11

Stigma

0,89

Při vyhodnocení jednotlivých průměrných hodnot vidíme nejvyšší skóre u položek
z domén Závislost a Ztráta. To znamená, že tyto položky „zaměstnávají mysl
pečovatelů ve vztahu k poskytované podpoře nejvíce“. Naopak respondenti skórovali
vysoko i položku z domény Dobré stránky vztahu, kde se pravděpodobně odráží
skutečnost, že péče o člověka s duševním onemocněním je i přínosem. Respondenti
hodnotili nejvýše následující položky, viz Tabulka 2.
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Tabulka 2: Nejvíce zatěžující položky
Nejvýše hodnocené položky

Doména

Průměrná hodnota

Přemýšlel/a – neustále na ni/něj myslím.

Závislost

2,75

Přemýšlel/a – že se cítím ve vztahu
k ní/němu prospěšná/ý.

Dobré stránky
vztahu

2,60

Přemýšlel/a – že ho ji/jeho musí
podporovat.

Potřeba podpory

2,57

Přemýšlel/a – jestli se její/jeho stav někdy
zlepší.

Ztráta

2,52

Přemýšlel/a – o životě, jaký mohl/a mít.

Ztráta

2,44

Přemýšlel/a – o její/jeho závislosti na mě.

Závislost

2,42

Přemýšlel/a – jak jí/mu pomoci vyplnit den.

Závislost

2,37

Přemýšlel/a – jak jsem přispěl/a k tomu, že
je v pohodě.

Dobré stránky
vztahu

2,36

Přemýšlel/a – o jejích/jeho ztracených
příležitostech

Ztráta

2,13

Přemýšlel/a – že jsem potkal/a lidi, kteří
jsou nápomocní

Pozitivní osobní
zkušenost

2,03

Nejnižší průměrné hodnoty pro jednotlivé položky pak vykazovaly položky, které se
ptaly na stigma/sebe-stigma respondentů a na vliv onemocnění na rodinu. Nejníže
hodnocené položky je možné vidět v Tabulce 3.
Tabulka 3: Nejméně zatěžující položky
Nejníže hodnocené položky

Doména

Průměrná
hodnota

Přemýšlel/a – o vlivu její/jeho nemoci na děti v
rodině.

Vliv na rodinu

0,90

Přemýšlel/a – že se drží ve špatné společnosti.

Potřeba podpory

0,84

Přemýšlel/a – jak jsem se sblížil/a s přáteli.

Pozitivní osobní
zkušenost

0,83

Přemýšlel/a – pocit, že si nemůže zvát domů
návštěvy.

Stigma

0,82

Přemýšlel/a – nedokážu nikomu o nemoci říci.

Stigma

0,68

Přemýšlel/a – jak si stěžovat na péči, která je
jí/mu poskytována.

Problémy se
službami

0,65

Přemýšlel/a – jak vypadá trapně.

Problematické
chování

0,62

Přemýšlel/a – že její/jeho nemoc zapříčinila
rozpad rodiny.

Vliv na rodinu

0,57

Přemýšlel/a – o členech rodiny, kteří v důsledku
její/jeho nemoci opustili domov.

Vliv na rodinu

0,46
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Přemýšlel/a – jak utajit nemoc.

Stigma

0,44

GAF a ECI

Analýza dat získaných z dotazníku ECI-66 byla provedena s ohledem na demografické
údaje a na míru úrovně celkového fungování rodinných příslušníků s duševním
onemocněním, o které se respondenti starají. Dosažená úroveň celkového fungování
byla měřena dotazníkem GAF (Global Assessment of Functioning). GAF je škála, která
hodnotí v rozmezí 0–100 celkové fungování člověka s duševním onemocněním
(0 nejhorší, 100 nejlepší). Touto škálou hodnotí profesionál svého klienta.
Podíváme-li se na vztah mezi hodnotami dosažených na škále GAF a průměrnou
hodnotou pro jednotlivé domény škály ECI, nalezneme statisticky významné rozdíly ve
skórování podle závažnosti stavu nemocného příbuzného u negativních domén:
Závislost, Potřeba podpory, Problematické chování, Negativní symptomy, Stigma
a u pozitivní domény Dobré stránky vztahu. U všech negativních domén zažívají těžší
zkušenost lidé, jejichž nemocní příbuzní vykazovali hodnoty na GAFu v rozmezí 0–40.
V případě pozitivní domény pak respondenti, kteří se starají o nemocného příbuzného
vykazujícího na škále GAF hodnoty v rozmezí 0–40, hodnotí tuto doménu níže než
respondenti, starající se o člověka s duševním onemocněním, který vykazuje na škále
GAF hodnoty 41 a více. Takže dobré aspekty vztahu hodnotí tato skupina pozitivněji.
PSS (Perceived Stress Scale)

Průměrné skóre bylo 17,6 (směrodatná odchylka 7,0). Podíváme-li se na vnímanou
míru stresu u neformálních pečovatelů, vidíme, že vyšší skóre vykazovaly ženy ve
srovnání s muži. Nejvyšší míru stresu vykazovali neformální pečovatelé ve věku 20–
39 let. Ze skupiny pečujících (manželé/manželky, děti, rodiče) skórovali na škále PSS
nejvýše manželé/manželky.
Shrnutí
Na prožívanou zátěž při péči o nemocného příbuzného má v rámci zkoumaných
proměnných největší vliv stav nemocného (GAF skór) a rodinný vztah panující mezi
pečovatelem a nemocným.
U lidí s duševním onemocněním s hodnotami GAF škály 0–40 si pečovatelé častěji
uvědomují, jak je na nich nemocný emočně i materiálně závislý, více si všímají
negativních symptomů nemoci a stejně tak o něco více tíhnou k tajení nemoci
(Stigma). Dále platí, že nejbližší rodinní příslušníci (rodiče, sourozenci, děti) vykazují
větší zátěž než pečovatelé, kteří nejsou s nemocným v těsném příbuzenském svazku.
Vnímání stigmatizace není pečovateli, ve srovnání s jinými aspekty péče, deklarováno
jako velký problém. Relativně nejhůře se s ním potýkají děti nemocných – více než
polovina z nich alespoň občas myslí na to, že mít příbuzného s duševním
onemocněním je pro ně stigmatizující.
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Destigmatizační programy pro snižování
sebestigmatizace rodinných příslušníků a jejich
efektivita
Zahraniční zkušenosti a výzkumy
I v zahraniční literatuře se ukazuje, že vedle velké objektivní i subjektivní zátěže
rodinných příslušníků starajících se o své nemocné blízké, zažívají rodinní blízcí
i přidruženou stigmatizaci neboli sebe-stigmatizaci (affiliate stigma or self-stigma).
Tato sebe-stigmatizace se projevuje hlavně nízkým sebevědomím pečujícího
rodinného příslušníka (Chang et al., 2017), jeho pocity viny a studu, dospělé děti pak
pociťují strach, že jsou nemocí svého rodiče kontaminováni (Corrigan and Miller,
2004). Velmi často rodinní příslušníci mají obavy „co bude, až oni nebudou“ (Rose et
al., 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 nemocného sourozence i sebe-stigmatizací. Sourozenci
starající 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 obavu, že také onemocní
(Bowman et al., 2014).

Destigmatizační programy pro rodinné příslušníky v ČR
a jejich efektivita
V případě duševních onemocnění se ukazuje, že léčba je daleko účinnější, zapojí-li se
do psychoedukace rodinní příslušníci pacienta či osoby jemu blízké. Rodinná
psychoedukace se používá u schizofrenie, bipolární poruchy, periodické depresivní
poruchy a řady dalších.
Neformální pečovatelé zažívají díky vážnému duševnímu onemocnění v jejich rodině
objektivní a subjektivní zátěž. Objektivní zátěž zahrnuje přímou péči o nemocného
rodinného příslušníka. Subjektivní zátěž pak odráží osobní reakci neformálního
pečovatele na situaci vzniklou přítomností duševního onemocnění v rodině, a to reakci
na stigma, psychický tlak, starosti, strach a pocity viny a studu (Motlová et al., 2005).
Podle Motlové vážné psychické onemocnění klade velké nároky nejen na člověka
s duševním onemocněním, ale i na neformální pečovatele. Ukazuje se, že podstatný
vliv na atmosféru v rodině člověka s duševním onemocněním hrají vyjadřované emoce
(Expressed Emotions, EE) ze strany neformálního pečovatele vůči jeho nemocnému
příbuznému. Neformální pečovatelé vykazující vysoké skóre High Expressed
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Emotions (HEE) – nadměrně vyjadřované emoce – projevují vysokou míru kritičnosti
až hostility ke svému nemocnému blízkému. Příbuzní, kteří dosahují vysoké skóre
v HEE, neumí efektivně komunikovat s jejich nemocným příbuzným, více mluví a méně
naslouchají. Příbuzní, kteří jsou k pacientům hodně kritičtí, kteří se domnívají, že je
možné jejich chování kontrolovat vůlí nemocného, cítí i větší zátěž způsobenou péčí
o člověka s duševním onemocněním. Příbuzní s nízkým skóre Low Expressed
Emotions (LEE) byli připravenější mlčet a poslouchat, jsou tolerantnější a citlivější
k pacientovým potřebám.
Studie, které se zabývaly programy snižujícími HEE, dokazují, že účast rodiny
v takovém programu snižuje výskyt relapsů a podporují tak hypotézu, že HEE hraje
významnou roli jako prediktor relapsu vážného duševního onemocnění (Motlová,
2005).
Na průběh situace ovlivněné vážným duševním onemocněním může mít vliv také
postoj neformálního pečovatele k člověku s duševním onemocněním. Podle tohoto
můžeme neformální pečovatele rozdělit do 5 následujících skupin: hyperprotektivní
(supervidující), úzkostní, akceschopní, rezignovaní a mobilizující (Motlová et al.,
2005). Příbuzní, kteří předjímali, že pacienti jsou méně zodpovědní za chování spjatá
s negativními symptomy a že je tudíž nejsou schopni změnit, prožívali vyšší míru
zátěže. Tento postoj neformálních uživatelů, kdy považují člověka s duševním
onemocněním za neschopného vzít nemoc do svých rukou, je založen na stigmatizaci
člověka s duševním onemocněním uvnitř rodiny.
Jak vyplynulo ze studie Zkušenost se stigmatem v rodinách lidí s diagnózou
schizofrenie i ze skupinové diskuze s manželi/kami, nemají neformální pečovatelé
dostatek informací o duševním onemocnění. Přitom fungující rodina potřebuje
objektivní informace o nemoci a dovednostech, jak s ní pracovat. Proto je třeba
poskytnout neformálním pečovatelům psychoedukační programy, které jim přinesou
potřebné informace. Psychoedukační programy pro rodinné příslušníky jsou tak jedním
z účinných prostředků, jak snížit riziko relapsu u lidí s duševním onemocněním a jak
zlepšit komunikaci mezi příbuznými. Ukazuje se přitom, že rodinná psychoedukace má
vliv i na kvalitu života neformálních pečovatelů, přitom bylo zjištěno, že mužům
vyhovuje v tomto typu programu spíše informační charakter a dodání optimizmu. Ženy
stojí naopak spíše o emoční oporu a konkrétní rady, jak se vyrovnat s nastalou situací
(Motlová et al., 2005). Pochopení mechanizmů, jak se vyrovnat s duševním
onemocněním, pozornost zaměřená na prožívání neformálních pečovatelů, na jejich
názory a starosti, ale i na jejich sebe-stigma je základem pro tvorbu efektivního
psychoedukačního programu.
Protože negativní symptomy psychotického onemocnění zasahují do života
neformálních pečovatelů více než symptomy pozitivní, je tak potřeba tento fakt při
tvorbě psychosociálního programu pro neformální uživatele zohlednit (Motlová et al.,
2005). V rámci těchto programů je pak nutné naučit příbuzné lidí s vážným duševním
onemocněním, jak se stavět k negativním příznakům. Studie porovnávající vnímání
psychotických symptomů mezi pacienty, příbuznými a obecnou populací zjistila, že
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mezi pacienty a příbuznými je povědomí o psychotických symptomech sice vyšší než
u obecné populace, přesto stále velmi nízké. Příbuzní častěji hospitalizovaných
pacientů prožívali vyšší míru psychologické zátěže, na níž se významně podílelo
stigma spjaté s chronickou duševní nemocí (Motlová et al., 2005).
K psychické nepohodě příbuzných přispívá i nespolupráce pacienta při léčbě.
Programy, jejichž cílem je zlepšit dodržování léčby lidmi s duševním onemocněním,
vedou ke snížení psychického tlaku na neformální pečovatele (Motlová et al., 2005).
Velmi důležitým faktorem pro psychoedukační programy je hodnocení jejich efektivity.
V práci (Motlová et al., 2003a) byl hodnocen vliv psychoedukačních programů na
kvalitu života neformálních pečovatelů za použití dotazníku SQUALA a za použití nově
vyvinutého dotazníku, jímž byl hodnocen vlastní psychoedukační program. Škála
kvality života SQUALA přinesla zajímavé informace, například zaznamenala posun
v hodnotovém žebříčku příbuzných či zlepšení psychického stavu žen, neumožnila ale
detailní vhled do jejich života. Dotazník hodnotící psychoedukaci oproti tomu motivoval
účastníky k popisu vlastních názorů a zkušeností, a to především v části s otázkami
s otevřeným koncem.
Na základě studia české i zahraniční literatury by dle nás psychoedukační program
pro neformální pečovatele měl zahrnovat následující témata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bio-psycho-sociální model příčin vážného duševního onemocnění,
význam medikace v prevenci relapsu,
dodržování léčby,
časné varovné příznaky,
nácvik dovedností v emočně nepřetížené komunikaci,
nerealistická očekávání neformálních pečovatelů od jejich nemocných blízkých,
zotavení,
psychoterapie,
důraz na naději,
důraz na zplnomocnění člověka s duševním onemocněním.

Velmi důležitým faktorem pro úspěšnost psychoedukačního programu je co
nejvhodnější načasování jejího absolvování. Ukazuje se, že nejlepší čas pro zařazení
rodinné psychoedukace je období křehké remise (stabilizační fáze léčby) vážného
duševního onemocnění. V tomto období je vhodné získat pro spolupráci rodinné
příslušníky a upozornit je na rizika spjatá například s přetěžováním nemocného
příbuzného či nerealistickým očekáváním od pacienta.
Mnozí rodinní příslušníci pacientů se schizofrenií čelí obtížné realitě duševního
onemocnění v rodině, psychicky trpí a nesnadno se s nemocí vyrovnávají. Zároveň
jsou neformální pečovatelé ochotni spolupracovat s profesionály. Důsledkem nemoci
v rodině dochází ke změně jejich hodnotového žebříčku. Je proto velmi důležité využít
jejich motivaci a nabídnout jim odpovídající psychosociální intervenci, která může
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zásadně pozitivně ovlivnit nejen průběh nemoci jejich blízkých nemocných, ale i jejich
vlastní kvalitu života.
Příklady psychoedukačních intervencí v České republice uvádí tabulka 4.
Tabulka 4: Psychoedukační programy pro rodiny
Organizace

Název a obsah

Doba
trvání

Způsob
evaluace

březen
– červen
2015

evaluace
výstupů

Celoroční
od roku
2015

–

Fokus Mladá
Boleslav, z. s.

Komplexní vzdělávání rodinných
příslušníků duševně nemocných
(přednášky, materiály, peer
konzultace, stáže v zahraničí +
v týmech v ČR)

2015

zpětná vazba od
účastníků
seminářů,
prostřednictvím
dotazníků

Horizont Kroměříž

Edukační programy pro rodinné
příslušníky

–

–

Horizont Zlín

Edukace pro rodinné příslušníky

–

–

Psychiatrické
centrum Praha

Program Prelaps: Edukace pro
pacienty a rodinné příslušníky

Podzim
1996 až
jaro 1997

Evaluace
výstupů

Národní ústav
duševního zdraví

Program Preduka: Edukace pro
pacienty a rodinné příslušníky

2008 –
dosud

Evaluace leden
2008 až červen
2009

Labyrint Uherské
Hradiště

Edukační programy pro rodinné
příslušníky

–

–

Fokus Praha –
centrum Břevnov

Edukační program pro rodinné
příslušníky

2011

–

Fokus Liberec,
o. p. s.
Denní
psychoterapeutické
santorium
“Ondřejov”

Edukace rodinných příslušníků
a pečujících osob

Podpůrný a edukační program pro
rodinné příslušníky

Příklad dobré praxe: Program Preduka – Preventivně Edukační
program proti relapsu psychózy
Jedná se o rodinný psychoedukační projekt – 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.
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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
pečovatelů souhlasilo s otázkou, že se během programu dozvěděli nové informace,
které jim pomohly 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 and Španiel, 2010).

Závěry a doporučení
Program pro rodinné příslušníky
Pro závěrečnou kapitolu vycházíme ze všech 4 zdrojů dat, které nám pomohly popsat
situaci rodinných příslušníků v případě jejich péče o člověka s duševním
onemocněním. Situace neformálního pečovatele není snadná a plnit tuto roli je pro
příbuzné lidí s duševním onemocněním velkou zátěží. Vedle této role se musí rodinní
příslušníci vypořádat i se stigmatem uplatňovaným společností vůči jejich blízkým, ale
i vůči nim samotným. Fakt, že stigmatizaci podléhá celá oblast psychiatrie, včetně
profesionálů, kteří se o lidi s duševním onemocněním starají, vede k nedostatku
informací o duševních nemocech a k dalšímu prohlubování této sebe-stigmatizace.
Rodinní příslušníci nevědí, co mají v okamžiku propuknutí duševního onemocnění
dělat, kam se obrátit. Zažívají tak silné pocity bezmoci a utvrzují se v sebestigmatizujích postojích.
Účinný program pro rodinné příslušníky by tak měl cílit na poskytnutí odborných
informací a na snižování sebe-stigmatizace rodinných příslušníků. Vedle odborných
informací by měl efektivní program pro rodinné příslušníky obsahovat i praktické rady,
jak s člověkem s duševním onemocněním efektivně komunikovat v době ataky
onemocnění a v době křehké remise tak, aby bylo možno vytvořit příznivé rodinné
klima pro celou rodinu (Awad and Voruganti, 2008).
Velmi často jsou účinným opatřením psychosociální programy, jež mají pozitivní efekt
na rodinou soudržnost, celkovou rodinnou zátěž a na depresivní příznaky, které se
u pečujícího příbuzného mohou vyskytovat (Palli et al., 2015). Psychosociální program
často nabývá podobu psychoedukace, ale nelze ji omezit pouze na podávání
informací. Důležitým aspektem pro dobrou účinnost programu je i forma
poskytovaného programu. Například skupinový program vedený peer-lektorem
(příbuzný se zažívanou osobní zkušeností) může být efektivnější, než skupinový
program vedený profesionálem (Perlick et al., 2011).
Efektivní program pro rodinné příslušníky tak musí vycházet z jejich potřeb. Ukazuje
se, že vedle odborných informací, potřebují neformální pečovatelé i konkrétní
doporučení, např. kam se obrátit v případě zhoršení onemocnění, jak řešit problémy
vzniklé na základě neefektivní komunikace, jak ovlivnit míru vlastních vysoce
vyjadřovaných emocí (HEE). Proto vedle podávaných informací o duševních
onemocněních musí program řešit i tyto problémy. K tomu pomáhá sdílení podobných
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příběhů a jiné svépomocné aktivity, které musí být součástí programu pro tuto cílovou
skupinu.
Dalšími faktory, které je potřeba během programu ošetřit, jsou problémy, které
vyplývají z různých typů rodinných vztahů, jako např.: vztahy hyperprotektivní, vztahy
postavené na výkonu, vztahy hostilní.
Hyperprotektivní jednání vůči člověku s duševním onemocněním je mnohdy velmi
kontraproduktivní. Na jedné straně totiž zvyšuje zátěž neformálních pečovatelů, na
straně druhé pak znemožňuje člověku s duševním onemocněním žít zodpovědně svůj
vlastní život.
Rodinné vztahy založené na výkonu neumožňují člověku s duševním onemocněním
se zotavit, protože vzhledem ke svému zdravotnímu stavu může člověk v určitém
stadiu onemocnění objektivně selhávat.
Pro účely tvorby efektivního programu pro rodinné příslušníky je potřeba pracovat
i s obrovskou zátěží rodinných příslušníků, kterou duševní onemocnění v rodině
přináší. Život neformálního pečovatele je velmi provázán s člověkem, o kterého
pečuje. Z analýzy škály ECI-66 se ukázalo, že zátěž neformálního pečovatele je vyšší
v případě, že se stará o člověka, který dle škály GAF vykazuje nižší skóre, čili jeho
celkové fungování je nemocí postiženo více.
Na druhou stranu vidíme, že stav člověka s duševním onemocněním může ovlivnit
jednání a chování neformálního pečovatele, např. HEE. Proto by program pro rodinné
příslušníky měl cílit i na snižování „expressed emotions“ (McMurrich and Johnson,
2009).
Ukazuje se tak jako nezbytné vzniklý kruh, který často nevede ke zlepšování stavu
člověka s duševním onemocněním, někde přerušit. Jedním ze způsobů, jak toto učinit,
je klást v rámci programu pro rodinné příslušníky velký důraz na principy zotavení lidí
s duševním onemocněním. Budoucí program pro rodinné příslušníky by měl zahrnovat
také prvky psychoterapie, protože je nezbytné ošetřit vztahy v celé rodině a jejich selfstigma. Jsme přesvědčeni, že v rámci programu je důležité klást důraz na naději,
protože v případě člověka s duševním onemocněním není jeho současný stav
definitivní. Proměňuje se v čase a je možné dosáhnout trvalého zlepšení jeho stavu.
Za klíčové v programu pro rodinné příslušníky považujeme důraz na postupné
zplnomocňování jejich nemocného příbuzného. Je potřeba, aby si v rámci programu
uvědomili, že toto mají rodinní příslušníci ve svých rukou. Postupné předávání vlastní
zodpovědnosti za život člověka s duševním onemocněním do jeho rukou, přinese efekt
ve snížení zátěže neformálního pečovatele a současně umožní zotavení jak
neformálního pečovatele, tak jeho nemocného příbuzného.
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Program pro zaměstnance veřejné správy
Z výsledků analýzy potřeb vyplývá doporučení, aby v rámci tvorby programu pro
zaměstnance veřejné správy byl kladen důraz na komunikační dovednosti, které by
usnadnily procesní postupy při žádání např. o invalidní důchod či o jiné sociální dávky.
Správná komunikace umožní, aby člověk s duševním onemocněním prošel procesem
přiznávání dávky sám spolu se zaměstnancem veřejné správy.
V případě Policie ČR doporučujeme v rámci programu edukace policistů v oblasti
duševního zdraví, neboť poměrně často přicházejí do kontaktu s člověkem s duševním
onemocněním v jeho akutní fázi (např. asistence při odvozu člověka s duševním
onemocněním v akutním stavu). Hlavní oblastí této psychoedukace by měla být
problematika projevů duševní nemoci a vlastního zacházení s člověkem s duševní
nemocí v akutním stavu, aby nedocházelo k traumatickým zážitkům člověka
s duševním onemocněním při zásahu policistů.
Více o programu pro zaměstnance veřejné správy v kapitole Veřejná správa.

Program pro zdravotníky
Ze skupinové diskuze s partnery lidí s duševním onemocněním vyplynulo, že by uvítali
edukaci psychiatrů a dalších zdravotníků zaměřenou na získání lepších
komunikačních dovedností směrem k rodinným příslušníkům a na možnost zapojení
rodiny do léčby.
Více v kapitole Zdravotníci.

Rizika/ohrožení realizace navrženého programu a
jejich minimalizace
V projektu počítáme s počtem 500 neformálních pečovatelů, kteří mají absolvovat
destigmatizační program pro tuto cílovou skupinu.
1. Hlavním rizikem je, že se během trvání projektu nepodaří proškolit požadovaný
počet neformálních pečovatelů z důvodu jejich možného nezájmu o daný
program.
2. Některé destigmatizační programy budou dlouhodobého charakteru, takže by
se mohlo stát, že někteří účastníci neabsolvují celou intervenci.
3. Dalším rizikem je nesouhlas neformálních pečovatelů s některými principy či
prvky destigmatizačních programů, což by mohlo vést k nižšímu celkovému
počtu účastníků.
4. Jedno z možných rizik tkví v potížích s organizací skupiny, ve které bude
program poskytován. To znamená zajistit odborníky, kteří skupinu povedou,
stejně jako neformální uživatele, pro které je destigmatizační program určen.
5. Poslední riziko je nezachycení skupiny neformálních pečovatelů s hostilním
chováním vůči svým nemocným příbuzným, kteří často přerušili veškeré
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kontakty s nemocným příbuzným. Tito neformální pečovatelé nevyhledávají ani
pomoc ani informace o duševní nemoci, proto není možné je jakýmkoli
způsobem oslovit.
Rizika je možné minimalizovat nebo jim zcela předcházet:
1. Včasná příprava a organizace 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 připravený
destigmatizační program. Skupina by neměla mít více než 7 členů.
2. Účastníkům programu je třeba zdůraznit, že je potřeba, aby program splnil svůj
účel. K tomu je nezbytné absolvovat destigmatizační program jako celek,
protože tak je program koncipován a jedině tak bude efektivní.
3. Je potřeba účastníkům destigmatizačního programu zdůrazňovat, a to na
začátku i v průběhu programu, 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.
4. Je potřeba se velmi dobře na poskytnutí destigmatizačního programu
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.
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Sociální pracovníci
Popis cílové skupiny
Cílová skupina sociální pracovníci je tvořena zástupci dvou profesí: Sociální pracovníci
a Pracovníci v sociálních službách. Obě tyto profese, včetně potřebné kvalifikace
a náplně práce, vymezuje zákon o sociálních službách. Sociální pracovníci jsou
zaměstnanci, na které se vztahuje § 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Pozici pracovníka v sociálních službách vymezuje § 116 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.

Evidence o úrovni stigmatizace lidí s duševním
onemocněním u sociálních pracovníků v ČR
Zdroje dat pro analýzu potřeb jsme čerpali z několika zdrojů. Postoje k lidem
s duševním onemocněním a diskriminační jednání bylo u sociálních pracovníků
měřeno v rámci projektu Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci pomocí
dotazníků. Znalostem sociálních pracovníků se věnovalo několik diplomových prací
vedených jak kvantitativní, tak kvalitativní metodou. Potřeby ve vzdělání vyplynuly také
ze 12 rozhovorů, které jsme v rámci analýzy potřeb uskutečnili.

Projekt Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci
Do projektu Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci Centra pro rozvoj péče
o duševní zdraví se zapojilo 120 pracovníků komunitních týmů, z nichž 45 uvedlo svou
pozici jako „sociální pracovník“ a 16 „pracovník v sociálních službách“ (výzkum byl
realizován v rámci projektu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví pod názvem
Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci, podpořeného z Operačního programu
Zaměstnanost Evropské unie (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001122)). Respondenti
obdrželi elektronický dotazník, který obsahoval škály CAMI, MICA a RIBS,
sociodemografické otázky a otevřené otázky zkoumající jejich očekávání a obavy
plynoucí z nástupu peer konzultanta do týmu. Měření bylo součástí širšího
výzkumného programu, který zkoumá vliv zapojení peer konzultanta do komunitního
týmu. První měření proběhlo před jeho nástupem do týmu, další po půl roce jeho
zaměstnání.
Postoje vůči lidem s duševním onemocněním byly měřeny pomocí škály CAMI
(Community Attitudes to Mental Illness). V porovnání s ostatními měřenými skupinami
vykazovali sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách na škále CAMI
výrazně pozitivnější postoje (Tabulka 1). Pro srovnání s jinými skupinami využíváme
zdroje dat z článku Winklera et al. (2016), který se věnoval srovnání postojů obecné
populace a lékařů v ČR s využitím škály CAMI.
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Tabulka 1: Porovnání výsledků pracovníků v sociálních službách, sociálních
pracovníků, obecné populace a lékařů na škále CAMI.
Celkové
N
průměrné
Vzorek
skóre
Pracovník v sociálních
16
117
službách
45
121,4
Sociální pracovník
Obecná populace
Lékaři

88,4

1810

96

1200

Zdroj dat: (Winkler et al., 2016)

Podrobnější znázornění odpovědí na jednotlivé položky je uvedeno v Příloze
v Tabulce 5. Nejvýraznější rozdíly mezi pracovníky sociálních služeb a ostatními
měřenými skupinami se vyskytly v následujících položkách:
•
•
•
•
•
•
•

Lidé s duševním onemocněním by měli mít stejné právo na zaměstnání jako
kdokoli jiný.
Lidé s duševním onemocněním jsou mnohem méně nebezpeční, než si většina
lidí myslí.
Nikomu, kdo měl v minulosti duševní problémy, by neměla být svěřena veřejná
funkce.
Nechtěl/a bych bydlet vedle někoho, kdo je duševně nemocný.
Lidem s duševním onemocněním by neměla být svěřována jakákoli
zodpovědnost.
Jakmile se u člověka objeví známky duševní poruchy, měl by být hospitalizován.
Psychiatrické léčebny představují zastaralý způsob péče o lidi s duševním
onemocněním.

Ve výše uvedených položkách vyjadřovali sociální pracovníci více pozitivní postoje
v porovnání s obecnou populací i lékaři. Jedná se převážně o položky, které souvisí
se zodpovědností a nebezpečností lidí s duševním onemocněním. Rozdíl může být
ovlivněn jednak výběrem respondentů (v případě lékařů se jednalo o reprezentativní
výběr, v případě sociálních pracovníků o výběr všech pracovníků v záměrně
vybraných komunitních zařízeních) nebo sociodemografickými charakteristikami.
Jednak tento výsledek může reflektovat úvahy sociálních pracovníků nad hospitalizací
a přístupem k péči o duševní zdraví. Sociální pracovníci více akceptují zaměstnání či
svěření veřejné funkce osobě s duševním onemocněním, jsou ochotnější bydlet v její
blízkosti a preferují jiné možnosti péče, než je hospitalizace.
Pozitivní postoj potvrzuje škála MICA (Mental Illness: Clinicians' Attitudes), která byla
v rámci měření dále použita. Ta zjišťuje postoje vůči lidem s duševním onemocněním
specificky u profesionálů. Také celkový skór MICA u sociálních pracovníků svědčí pro
výrazně pozitivnější postoje, než je tomu u dalších měřených skupin, jako jsou
zdravotní sestry, studenti medicíny a jejich učitelé (Tabulka 2). Také v tomto případě
vycházíme z výzkumů realizovaných Národním ústavem duševního zdraví. Podrobněji
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se měřením postojů zdravotních sester vůči lidem pomocí škály MICA věnuje článek
Weissové et al. (2016). Měření postojů studentů lékařské fakulty a pedagogů proběhlo
v rámci průřezové studie v roce 2016. Cílem této studie bylo analyzovat stigmatizaci
lidí s duševním onemocněním na českých lékařských fakultách. Výzkum byl zaměřen
zejména na 1) porovnání stigmatizujících postojů studentů a pedagogů, 2) porovnání
stigmatizujících postojů mezi studenty různých ročníků studia.
Tabulka 2: Porovnání výsledků pracovníků v sociálních službách, sociálních
pracovníků, zdravotních sester, studentů medicíny a jejich vyučujících na škále MICA.
Celkové
průměrné
skóre

N

Standardní
odchylka

Pracovník v sociálních službách

33,37

16

6,2

Sociální pracovník

33,6

45

7,09

Zdravotní sestry

40,22

302

8,08

Studenti medicíny

38,64

308

8,47

Učitelé medicíny

40,3

149

8,89

Vzorek

Zdroj dat: (Weissová et al., 2016)

Rozdíly mezi skupinami mohou být způsobeny nejen reálně různými postoji měřených
skupin k lidem s duševním onemocněním, ale také metodologickými faktory. Je třeba
brát v potaz také to, že se jednotlivé studie liší způsobem výběru vzorku (v případě
sociálních pracovníků výběr všech pracovníků v záměrně vybraných zařízeních,
v případě sester kombinace samovýběru a oslovení pracovníků konkrétně vybraných
zařízení, v případě studentů a pedagogů oslovení všech relevantních subjektů dané
instituce), různým věkovým průměrem respondentů či rozložením vzhledem k pohlaví.
Třetí použitou škálou byla RIBS (Reported and Intended Behaviour Scale), která měří
míru diskriminačního jednání a sociální distanci. Co se reportovaného a zamýšleného
chování týče, skórují sociální pracovníci také pozitivně. Výsledky jednotlivých položek
jsou znázorněny v Příloze v Tabulce 6.
Měření v projektu Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci dále pomocí dvou
otevřených otázek zjišťovalo, jaká jsou očekávání a obavy zaměstnanců komunitních
týmů plynoucí z nástupu peer konzultantů, tedy kolegů, kteří mají zároveň osobní
zkušenost s duševním onemocněním. Z odpovědí vyplynulo, že pracovníci vítají
zapojení peer konzultanta do týmu. Od jeho příchodu očekávají především rozvoj
vlastní empatie a získání nového pohledu na duševní nemoc. Kromě toho může peer
konzultant tým obohatit o své zkušenost, klientům služby dodat naději a seznámit je
s konceptem zotavení.
„Peer konzultant vnese do práce s klienty jiný pohled/ rozměr
vzhledem k vlastnímu prožívání nemoci.“
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„Lepší prolomení komunikační bariéry díky přítomnému kolegovi se
zkušeností s duševním onemocněním.“
„Pomáhá ostatním sociálním pracovníkům v týmu přemýšlet více do
hloubky, více se vcítit do pocitů lidí s duševním onemocněním.“
„Nové nápady na práci s klienty.“
„Peer může vnést pohled z té druhé strany, může leccos snáze
pochopit a zprostředkovat, díky tomu, že sám svoji nemoc zvládl, je
velikou inspirací a nadějí pro klienty.“
„Osvětlení nějakých pojmů, pocitů člověka s onemocněním, které já
jsem nikdy nezažila – účinky léků, bezmocnost, příznaky onemocnění,
pocity během hospitalizace.“
Případné obavy pracovníků komunitních týmů se týkaly především potenciálního
zhoršení psychického stavu podmíněného nástupem do zaměstnání, jeho přetěžování
a zároveň hyperprotektivním přístupem týmu k peerovi. Otázka zněla: „Obáváte se
něčeho v souvislosti se zaměstnáním peer konzultanta ve Vašem týmu? Čeho?“
„Výkyvů nálad/ zhoršení zdravotního stavu (paranoia, stihomam), že
nebude schopen si toto zhoršení připustit a řešit to.“
„Naše přílišné obavy, abychom peera nepřetěžovaly.“
„Jediná moje obava se vztahuje k tomu, aby náš nový peer dokázal
včas cítit hranici, aby se dokázal ochránit a říct si, co potřebuje.“
„Aby byl dost odolný vůči pracovnímu zatížení a stresu (v této práci je
ho někdy až dost!), aby se jeho stav nezhoršil právě z tohoto důvodu.“
„Nějaké obavy z počátku byly, například z toho, abychom k peer
konzultantovi nebyli příliš pečovatelské a cítil se jako plnohodnotný
člen týmu.“
„Abychom ho zbytečně neopečovávaly, ale zatím to vypadá, že si
bude umět říct, kdy potřebuje odpočinek.“
„Aby nebyl peer přepečováván z titulu pozice člověka zotaveného, ale
stále „s diagnózou‘.“
Další obavy panovaly ohledně problematických hranic mezi peer konzultanty a klienty
služby. Sociální pracovníci vyjadřovali nedůvěru k mlčenlivosti a zodpovědnosti peer
konzultantů.
„Obávám se toho, že bude pro peer konzultanta těžké dodržovat
mlčenlivost (to souvisí se vzděláním v sociální oblasti), a že by některé
věci, jako je např. dodržování pracovní doby, mohly být pro peer
konzultanta náročné.“
„Změny jeho psychického stavu, že to dokonce může ovlivnit jeho
práci s klienty.“
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„Zdravotní kolaps. Porušování mlčenlivosti. Nezájem se dále
vzdělávat.“
Z výzkumného šetření tedy vyplývá, že sociální pracovníci zastávají vůči lidem
s duševním onemocněním pozitivní postoj. Přisuzují jim práva společná všem
občanům, staví se více kriticky vůči institucionalizované péči o nemocné, ve srovnání
s jinými měřenými skupinami nevnímají uživatele péče jako tolik nebezpečné svému
okolí. Někteří respondenti vyjádřili obavy ohledně zodpovědnosti peer konzultanta
v pracovní oblasti. Dále měřené zamýšlené jednání sociálních pracovníků vůči lidem
s duševním onemocněním je vstřícné, sami však reflektují, že v případě spolupráce
s peer konzultantem mohou vystupovat až příliš pečovatelsky a mají obavy, aby se
kolega se zkušeností s duševním onemocněním dokázal postarat o svou vlastní
pohodu. Zároveň jeho spolupráci vítají, z dotazníků vyplývá, že kontakt s člověkem
s duševním onemocněním může rozvinout jejich vlastní empatii a pomůže jim lépe
pracovat a komunikovat s uživateli péče.

Rozhovory se sociálními pracovníky
Od září do listopadu 2017 probíhaly expertní rozhovory s odborníky pracujícími
v různých zařízeních (komunitní služby, psychiatrická nemocnice, městský úřad, atd.).
Celkem šlo o 12 odborníků ze 7 krajů (Olomoucký, Jihočeský, Moravskoslezský,
Středočeský, Praha, Ústecký a Liberecký).
Z rozhovorů vyplynula tři témata, která jsou zásadní pro budoucí tvorbu opatření. První
oblastí je nízká informovanost, druhou oblastí je potřeba zkvalitnění práce s klientem
i dalšími profesionály a třetí oblastí jsou tipy pro tvorbu programu.
Informace
Rozhovory se zástupci sociálních služeb ukázaly, že sociální pracovníci mají potřebu
větší informovanosti. Z rozhovorů vyplývá, že sociálním pracovníkům chybí informace
jak teoretického rázu, kdy největší mezery pociťují v oblasti psychiatrie (znalosti
absentují hlavně u zaměstnanců veřejné správy, pracovníci komunitních služeb mají
dále zájem cílit na konkrétní diagnostické okruhy do hloubky) a legislativy (preferují
respondenti z řad neziskových organizací), tak praktického rázu, kdy je zajímá, jak si
počínat v konkrétních situacích. Sociální pracovníci také vyjadřují potřebu více znalostí
o fungování sociálního a zdravotního systému obecně, hlavně co se týče vymezení
rolí (potřeba se objevuje u pracovníků nezisková sféry a zdravotnictví).
Své znalosti psychiatrie by sociální pracovníci rádi rozšířili o obecný přehled
jednotlivých duševních onemocnění, jejich příznaky, možnosti diagnostiky a zotavení
se (koncept recovery). Zároveň mají určitá pracoviště zájem o specifické oblasti
psychiatrie.
„Dozvědět se o duální diagnóze. Máme vzrůstající tendence k duální
diagnóze.“

96
„Informovanost o působnosti léčiv na lidi. V kombinaci s drogama,
alkoholem…“
Sociální pracovníci dále uvádí, že postrádají dostatečné znalosti právního systému
v souvislosti s psychiatrickou péčí. Vyjadřují potřebu porozumět právním pojmům
a také znalost postupů, kterými se lze v konkrétních situacích řídit.
„Jak se vyznat v systému? Jak to vypadá, když se někdo
hospitalizuje? Co je zbavení svéprávnosti?“
Uvítali by dokreslit probírané oblasti také příklady z praxe.
„Legislativní minimum. Potřebovali bychom něco takového, abychom
viděli, jak ti lidé vypadají. Setkat se s nimi. Potřebovali bychom
kazuistiky. Aby to nebylo jen o diagnózách, ale o lidech.“
Od využívání kazuistik v rámci edukačních aktivit sociální pracovníci očekávají
inspiraci, jak lze řešit konkrétní situace, otevření jsou také diskuzi s ostatními
účastníky, jejichž názory a zkušenosti je zajímají. Co se týče obsahu kazuistik, jako
přínosné hodnotí nejen ukázky dobře vedeného případu, ale i ty případy, které nebyly
řešeny úspěšně.
„Příprava na krizovou situaci pro sociálního pracovníka.“
„Případové studie věnující se různým situacím. Nejen, kdy to dopadlo
dobře, ale i blbě.“
Pozice sociálního pracovníka vyžaduje spolupráci a komunikaci s mnohými odborníky
dalších profesí, kteří o klienta pečují. Proto pracovníci potřebují vědět, kde je jejich
místo v systému a čím mohou přispět k práci ostatních.
„Fungování systému a jejich role v systému plus zkoordinování všech
složek (jak kdo může přispět k práci ostatních).“
Přístup ke klientovi a ostatním profesionálům
Jak již bylo zmíněno výše, sociální pracovníci vyjadřovali zájem o programy, které
budou také praktické a návodné. Zmiňují specifické situace, které ve své praxi řeší
a ve kterých se potřebují cítit jistěji. Jednou z nich jsou klienti v akutních fázích
onemocnění a krizové situace.
„Pamatuju si rozjetého člověka, ocenili bychom, jak postupovat
v takových krizových situacích.“
„Krizová komunikace s lidmi v těžké situaci a jak se ubránit případné
agresi.“
Reflektují také, že je potřeba dávat prostor na řešení životních záležitostí samotnému
klientovi a nebrat na sebe zodpovědnost za jeho zotavení.
„Vedení klienta. Klient je odborník na svůj problém. Hyperprotektivita.
Nepřebírat úlohu úzdravy za člověka.“

97
Velkým tématem je pro sociální pracovníky komunikace. Sociální pracovníci potřebují
více jistoty v kontaktu s klienty, kteří nejsou motivovaní ke spolupráci, případně dalšími
specifickými skupinami.
„Chybí terén, pracujeme s tímhle člověkem, myslíme si, že mu něco
je, ale nevíme, co s ním. Tyhle lidi mají radar, nepůjdou k doktorovi,
nepůjdou do Fokusu, nechtějí diagnózu, je to stigmatizované. Velká
cílovka nepodchycených lidí. Máme hodně takových klientů a hodně
mladých lidí.“
„Jak komunikovat, jak je dobře obhospodařit, ale je to těžké, protože
jsou bez zakázky a my nevíme, jak jim pomoct. Většinou jsou to
senioři.“
Sociální pracovníky také zajímá komunikace s lidmi z okolí klienta a práce s nimi. Jako
stěžejní se jeví spolupráce se zdravotníky. Neefektivní komunikace s nimi brzdí
sociální pracovníky v práci, nejsou spokojení také s komunikací mezi službami
a různými pozicemi navzájem. Přesto lze najít případy organizací, v nichž kontakt se
zdravotníky jde bezproblémově. Toho lze docílit například osobním setkáváním se
s ostatními profesionály.
„Já problém s koordinací se zdravotníky nemám. Na to pořádáme
kulaté stoly. Tam máme lidi třeba i z probačky.“
„Náročná je koordinace se zdravotníky. My si voláme už leta,
spolupracujeme s nemocnicí, s psycholožkou, naše práce je zajímá.
Ale i tak je komunikace problémová. Aby fungovala, musí být spíš na
osobní bázi…“
Konflikty mezi pracovišti se objevují i na úrovni samotných sociálních služeb. Sociální
pracovníci vnímají jiné pomáhající instituce jako konkurenci a jejich zájmem je získání
klientů do svých služeb.
„Sociální pracovníci se znají, je to zafixované, kdo kde pracuje, jak je
to s projektama. Formálně soutěží, všichni dostanou trochu – ale
platforma úplně neexistuje. Systém je zafixovaný, konkurence je velké
téma. Hlavně nesmíme přijít o klienta.“
Ojediněle se v rozhovorech objevily další potřeby. Zástupci z řad komunitních služeb
uváděli například vyjasnění si, jak používat destigmatizující jazyk, zájem o techniky
meditace a mindfulness (jak pro klienty, tak pro svou vlastní duševní hygienu),
případně možnost terapie pro vlastní rozvoj.
Destigmatizační program
Sociální pracovníci se také zamýšleli nad plánovaným programem. Ocenili by jeho
dlouhodobější charakter spíš než jednorázovou událost.
„Mělo by to být mezi 40–100 hodinama.“
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Také si uvědomují rozdílné zaměření jednotlivých pracovišť věnujících se sociální
práci. Preferují takovou intervenci, která bude šitá na míru vždy konkrétnímu pracovišti.
Pro tvorbu programu je nutné nicméně také zvážit možnou nemotivovanost těch, kteří
s lidmi s duševním onemocněním nepřichází pravidelně do kontaktu.
„Moc motivace nemáme, protože to není naše oblast.“
„My se s takovými lidmi moc nesetkáváme, není to primární zájem…“
Je proto vhodné zamyslet se nad tím, jak pracovníky motivovat k účasti a zvýšit jejich
zájem o spolupráci. Atraktivněji působí takový kurz, který je akreditován, a tedy bude
započítán do jejich povinného vzdělávání. Zároveň je pro sociální pracovníky důležitý
formát kurzu. Ten by měl využít interaktivního přístupu a obsahovat již výše zmíněné
praktické ukázky.
„Motivace: dovoleno/doporučeno od managementu, kredity, musí to
být praktické, přístup, který bude bavit.“
Užitečné bude také se zamyslet nad potenciálním přínosem kurzu. Jeho smysl mohou
postrádat hlavně ti, kteří s klientelou s duševním onemocněním nepřichází do kontaktu
často.
„Neznám to do hloubky a docela ráda bych si zašla na nějaký
rychlokurz, ale nevím, jak moc to využiju.“

Vzdělávání sociálních pracovníků
Jak ukládá zákon č. 108/2006 Sb., sociální pracovníci v rámci povinného vzdělávání
absolvují vyšší odbornou školu, anebo vysokou školu. Aktuálně lze sociální práci
studovat na 25 vysokých školách a 25 vyšších odborných školách. Je tedy patrný
nárůst škol sociálního zaměření v průběhu let. Podrobně se problematice vzdělávání
sociálních pracovníků věnovala Žemličková, která zmapovala situaci v České
republice k roku 2010 (Žemličková, 2010). Autorka se zabývala vzdělávacími
potřebami sociálních pracovníků pracujících s lidmi s duševním onemocněním. V roce
2010 bylo v České republice 15 vyšších odborných škol a 10 veřejných vysokých škol
připravujících studenty na pozici sociálního pracovníka. Ve své práci uvádí, že pouze
na 4 z 15 vyšších odborných škol se vyučoval předmět psychopatologie, na 3 školách
se vyučuje psychiatrie. Na jedné z VOŠ si mohli studenti v rámci volitelných předmětů
zvolit předmět komunitní péče o osoby s duševními poruchami. Předmět
psychopatologie se vyučoval také na 4 z 10 vysokých škol. 4 školy nabízely možnost
volitelných předmětů: sociální práce s lidmi s psychózou, sociální práce s lidmi
s duševním onemocněním, úvod do psychoterapie, psychoterapeutické metody
v sociální práci. Z tohoto šetření je patrné, že na většině škol nebyly předměty
zaměřené na psychiatrii či komunitní péči nabízeny.
Sociální pracovníci jsou dále v rámci celoživotního vzdělávání povinni absolvovat
každý rok další vzdělávací kurzy, školení či stáže. Zaměstnavatel je povinen zajistit
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24 hodin vzdělávání ročně. Tabulka 3 demonstruje příklad vzdělávacích aktivit
sociálního pracovníka v komunitních službách.
Tabulka 3: Příklad vzdělávacího plánu sociálního pracovníka v komunitní službě.
Akreditace
MPSV
(hodin)

Bez
Hodin
Hodin
akreditace
konference stáže
(hodin)

Vystaveno
dne

Název kurzu, konference, stáže

22.11.2015

Will Hall – nové trendy v péči o duševní zdraví

0

0

16

0

24.09.2015

Jak připravit týmy soc. služeb na zapojení peer
konzultanta

8

0

0

0

21.05.2015

Komunikace s člověkem s depresí

8

0

0

0

15.05.2015

Workshop s J. Seikkulou a T. Arnkilem
"Nepracujte ani se svými nejlepšími formami
kontroly"

0

16

0

0

12.04.2015

Motivační rozhovory

60

0

0

0

03.04.2014

Práce s lidmi s duální diagnózou

32

0

0

0

05.12.2013

Camberwellské hodnocení potřeb
nácvik

8

0

0

0

19.12.2013

Recovery – zotavení z duševního onemocnění

8

0

0

0

05.12.2013

Camberwellské hodnocení potřeb (CAN)

8

0

0

0

06.03.2013

Case management

20

0

0

0

17.11.2012

Konference sociální psychiatrie (3 dny)

0

0

17

0

10.12.2012

Odborná stáž Fokus ČB

0

0

0

4

01.12.2012

Integrovaný psychoterapeutický
schizofrenní pacienty II.

0

15

0

0

02.03.2012

Psychiatrické minimum

20

0

0

0

26.11.2011

Integrovaný psychoterapeutický
schizofrenní pacienty I.

0

15

0

0

10.11.2011

Poradenské dovednosti I, II.

32

0

0

0

12.10.2011

Práce se zadluženým klientem

24

0

0

0

07.11.2011

Pomoc obětem domácího násilí

13

0

0

0

29.04.2011

Základy krizové intervence tváří v tvář

50

0

0

0

10.04.2009

Psychiatrické minimum pro pomáhající profese

0

2

0

0

05.06.2009

Individuální plánování v sociálních službách

24

0

0

0

15.11.2007

Práce se stresem – Relaxační techniky

0

4

0

0

01.11.2007

Psychiatrické minimum

0

16

0

0

25.05.2007

Práce se stresem

0

16

0

0

08.03.2007

Psychosociální rehabilitace

0

40

0

0

02.01.2007

Úvodní vzdělávací část k národním standardům
kvality sociálních služeb pro oblast služeb péče o
duševní zdraví

0

40

0

0

19.05.2006

Konstruktivní rozhovor v pomáhajících profesích

0

24

0

0

– praktický

program

program

pro

pro
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Nabídka vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky v ČR
Vzdělávací kurzy pro pomáhající profese nabízí v České republice vícero institucí.
Mezi jejich poskytovatele patří Centrum pro rozvoj a péči o duševní zdraví (CRPDZ),
Fokus, Remedium, Déčko Liberec, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
ČAPS, Institut vzdělávání APSS, Tudy Tam, MAVO, Zřetel, Diecézní charita Brno či
Mousou.
Z relevantních kurzů reagujících na zjištěné potřeby sociálních pracovníků v ČR
vybíráme následující:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Destigmatizace – stigma a diskriminace lidí s duševním onemocněním.
(CRPDZ)
Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na
zotavení klienta. (CRPDZ)
Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace.
(CRPDZ)
Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích. (CRPDZ)
Recovery. (CRPDZ)
Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu. (FOKUS)
Recovery – doprovázení, posilování a opora při hledání dobrého života
duševnímu onemocnění navzdory. (FOKUS)
Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím
rozhovoru. (FOKUS)
Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem. (FOKUS)
Komunikace s člověkem s depresí. (FOKUS)
Komunikace s člověkem s psychózou. (FOKUS)
Komunikace jako nástroj spolupráce. (Remedium)
Základní otázky zdraví a nemoci v sociální péči. (Déčko Liberec)
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou. (Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR)
Diskriminace v pracovněprávních vztazích. (Vzdělávací centrum pro veřejnou
správu ČR)
Práce s motivací klienta a hranice služby. (Tudy tam)
Zplnomocňování klienta a individuální plánování. (Tudy tam)
Hranice vztahu s klientem – role, limity hranice. (ČAPS)
Vzdělávání v aktuálních sociálně právních tématech. (ČAPS)
Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách. (Institut vzdělávání
APSS ČR)
Aktivizace uživatelů sociálních služeb. (Institut vzdělávání APSS ČR)
Úvod do psychopatologie při práci s dětským a mladistvým uživatelem při
výkonu sociální služby. (MAVO)
Efektivní komunikace s obtížně zvládnutelnými typy klientů. (Zřetel)
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě. (Zřetel)
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•
•
•

Metody práce s duševně nemocnými v sociálních službách. (Diecézní charita
Brno)
Psychiatrické minimum. (Diecézní charita Brno)
Psychopatologie pro pomáhající profese. (Mousou)

Kniha Psychiatrie pro sociální pracovníky
Sociální pracovníci také mají k dispozici knihu Psychiatrie pro sociální pracovníky. Jak
popisují autoři: „Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální
praxe v péči o lidi s duševními poruchami koncipované dle biopsychosociálního
modelu s akcentem na vnitřní dynamiku onemocnění a environmentální faktory. Autoři
zpracovali základní popis projevů duševních onemocnění, včetně detekce rizikových
faktorů, a dále charakteristiku specifických znalostí a dovedností, důležitých pro
sociální práci a komunikaci s člověkem s duševním onemocněním. Zaměřili se také na
pracovní vztah s lidmi s duševním onemocněním, jeho prožívání sociálními
pracovníky, a rovněž na znalosti a dovednosti nezbytné pro šetření, včetně šetření
sociálních faktorů (rodina, sociální síť, dostupné zdroje okolí, stigma, sociální
vyloučení a inkluze), které se u řady duševních onemocnění významnou měrou
podílejí na průběhu, vyústění onemocnění a dosažení úzdravy. O konceptu úzdravy
pojednává samostatná kapitola, zvláštní oddíl vymezuje systém péče v ČR. Kniha je
příspěvkem na cestě k nové etapě transformace psychiatrické péče.“ (Probstová and
Pěč, 2014)
Kniha v kapitolách postupuje dle MKN-10, ale zmiňuje pouze několik vybraných
diagnostických okruhů (vyloženy jsou Organické poruchy, Schizofrenie, Afektivní
poruchy, Neurotické a Poruchy osobnosti a chování u dospělých), z čehož vyplývá, že
schází například Vývojové poruchy, Mentální retardace, Závislosti, Poruchy příjmu
potravy, spánku či sexuality. Dále pokračuje kapitolami o průběhu vyšetření klienta,
o systému péče, rizikových situací a zotavení. Její přínos je doplnění diagnostických
okruhů o kazuistiky demonstrující projevy daného onemocnění na konkrétních
případech. Dále je v rámci každého tématu uvedena podkapitola věnující se zásadám
kontaktu s dotyčným a vedení rozhovoru a často také podkapitola Jak se obvykle cítí
sociální pracovník v kontaktu s *člověk s dotyčnou diagnózou*. Celkově se tedy kniha
jeví jako praktická, srozumitelná, avšak vhodná spíše pro sociální pracovníky
zaměstnané ve službách pečujících o duševní zdraví. Pro pracovníky jiných zařízení,
jako je například městský úřad, mohou být zbytečné pasáže věnující se například
rozvoji onemocnění či popisu vyšetření dané osoby. Dále by bylo přínosné doplnit
chybějící diagnostické okruhy, hlavně pro pracovníky psychiatrických zařízení. Pro
sociální pracovníky v jiných zařízeních bude vhodné zvolit jednodušší publikaci, která
si však zachová kazuistiky a praktické návody na způsob práce s člověkem
s duševním onemocněním.
Mezi další publikace relevantní vzhledem k sociální práci s lidmi s duševním
onemocněním lze zařadit také knihy Psychopatologie a psychiatrie: pro psychology
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a speciální pedagogy (Češková, Svoboda, Kučerová, 2015), Krizová intervence
v kazuistikách (Brož, Vodáčková, 2015), či Krizová intervence (Vodáčková, 2002).

Potřeby sociálních pracovníků v oblasti vzdělání
Dvě výzkumná šetření realizovaná v letech 2015 a 2017 se zabývala potřebami
sociálních pracovníků. První šetření probíhalo formou rozhovorů a zahrnovalo
5 pracovnic z komunitního zařízení a 6 pracovnic ústavního zařízení (Ďásková, 2017).
Druhé šetření probíhalo elektronickou formou, sociální pracovníci zaměstnaní na
obecních a městských úřadech vyplnili dotazník obsahující 25 (uzavřených
i otevřených) otázek zjišťujících spokojenost s aktuální podobou celoživotního
vzdělávání, vyjádřili své další potřeby a ohodnotili míru posílení svých kompetencí
pomocí vzdělávání (Hric, 2015).
Z rozhovorů vyplynulo, že sociální pracovníci se necítí jisti v úrovni svých znalostí,
kompetencí a nejsou spokojeni s aktuální formou vzdělávacích kurzů. Co se
teoretických znalostí týče, respondenti obou výzkumných šetření pociťovali mezery
v problematice systému sociálního zabezpečení a legislativy (omezení svéprávnosti,
oznamovací povinnost, občanský zákoník), psychiatrie a psychologie (Ďásková, 2017;
Hric, 2015).
Jako nedostatečně rozvinuté vnímají své kompetence komunikační, jak co se týče
kontaktu s uživateli péče, tak i jejich rodinných příslušníků. Respondenti také uváděli
potřebu nácviku práce s osobami v psychické krizi a lepší schopnost odhalit u klientů
známky relapsu (Ďásková, 2017).
Sociální pracovníci působící na obecních a městských úřadech přispěli konkrétními
návrhy na zlepšení formy kurzů. Uvedli, že nejsou spokojeni s převažujícím
teoretickým zaměřením vzdělávacích programů, s povrchními informacemi
a neprovázaností školení s praxí. Respondenti preferovali vzdělávání v tématech,
ve kterých se v současné době nevzdělávají. Také forma vzdělávacích kurzů byla
často hodnocena jako ne zcela vyhovující. Do kurzů by rádi zařadili více praktických
příkladů a kazuistik, více zájmu projevili o workshopy oproti přednáškám. Také
s kvalitou lektorů nebyli respondenti vždy spokojeni (Hric, 2015).
Z výzkumného měření vyplynulo, že vzdělávací kurzy představují pro sociální
pracovníky zároveň zátěž. Mezi nejčastěji udávaná úskalí odrazující od absolvování
kurzu patří nedostatek času a velké pracovní vytížení (9 %), finanční nároky na
samotné vzdělávání a další výdaje, které se ke vzdělávání bezprostředně vážou (5 %),
vůle a neochota zaměstnavatele uvolňovat zaměstnance na vzdělávání (ta byla
uváděna pouze v případě respondentů zaměstnaných ve státních organizacích)
(Janoušková and Kvasnička, 2008). Příležitostně byly uváděny další důvody, jako
osobní a rodinné důvody, velká vzdálenost místa konání kurzu, nemožnost zajistit si
kvalitní ubytování, či vysoký věk respondenta.
Nevědomost, stejně jako předsudky a diskriminační chování, jsou tři základní složky
stigmatizace (Thornicroft et al., 2007), proto rozvoj znalostí a dovedností souvisejících
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s prací s lidmi s duševním onemocněním může přispět ke snížení míry stigmatizace.
Má tedy smysl věnovat se psychoedukaci sociálních pracovníků a vzdělávat je také
v oblasti komunikace a nediskriminačního přístupu ke klientům.

Destigmatizační programy pro sociální pracovníky
a jejich efektivita
Příklad dobré praxe: Mental Health First Aid (MHFA)
MHFA je program o pěti krocích, který prakticky popisuje, jak asistovat jedinci
v psychické krizi. Jedním z jeho cílů je snížit stigma, které okolo duševních
onemocnění panuje: zvýšit znalosti, zlepšit postoje a natrénovat podpůrné chování.
Jednotlivé kroky (blíže popsané v dokumentech vložených do složky):
1.
2.
3.
4.
5.

zhodnocení rizika sebevraždy či ublížení si,
naslouchat a neodsuzovat,
ujistit a poskytnou informace,
podpořit ve využití odborné pomoci,
podpořit péči o sebe sama a další podpůrné strategie.

Metaanalýza 15 relevantních studií potvrzuje efektivitu programu MHFA (Hadlaczky et
al., 2014) . Absolvováním programu dochází ke zvyšování vědomostí, snižování
negativních postojů a zvýšení pomáhajícího chování.

Destigmatizační programy pro sociální pracovníky v ČR
V České republice proběhly následující programy zaměřené na destigmatizaci lidí
s duševním onemocněním, žádný z nich však nebyl cílen specificky na sociální
pracovníky. Nejčastěji byla skupina účastníků složena ze sociálních pracovníků a osob
se zkušeností s duševním onemocněním, zdravotníků či zaměstnanců státní správy.
Ve většině případech chybí evaluace programu, existující data se týkají pouze počtu
jeho účastníků a u jednoho programu byl měřen jeho vliv na jednání probandů. (viz
níže) Sdružení Práh, z.s. (Jihomoravský kraj)
•

Peter Bullimor – přednášky a workshopy. Cílovou skupinou byli sociální
pracovníci, pracovníci nestátních neziskových organizací a lidé se zkušeností
s duševním onemocněním. Přednášky probíhaly v říjnu 2016.

•

VIDA, z.s. & Iskérka, o.p.s. (Praha a Zlínský kraj):
Chcete vědět, jak se žije s duševním onemocněním? Zeptejte se nás… Jednalo
se o workshopy za účasti člověka s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním. Jejich cílovou skupinou byla jak široká veřejnost, tak studenti,
zdravotníci a pracovníci pomáhajících profesí. Workshopy probíhaly v roce
2015.
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•

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s. (Praha):
Peer lektoři – výuka na vysokých školách. Výuky se zúčastnili studenti
psychologie Pražské vysoké školy psychosociálních studií a studenti sociální
práce na Karlově univerzitě. Přednášky měly formu čtyř šestihodinových bloků,
které se zabývaly tématy zotavení, self-management, stigma a diskriminace,
peer programy. Výuka probíhala v letech 2014–2016.
Zároveň proběhlo měření stigmatizujícího chování pomocí dotazníkové metody.
Dotazník obsahoval škálu RIBS a další přidané otázky autorkou studie
(Wohlinová, 2015). Data byla sesbírána jak od účastníků výuky, tak u kontrolní
skupiny, která se výuky neúčastnila. Výsledky hovoří pro statisticky významný
rozdíl Zamýšleného chování mezi kontrolní a intervenční skupinou. Oproti tomu
rozdíl subškály Reportované chování nevyšel mezi oběma skupinami statisticky
významný. Účastníci výuky s peer lektory vykazovali menší míru stigmatizace
v porovnání s kontrolní skupinou na hladině významnosti 0,001.

•

Centrum podpory transformace, o.p.s. & Liga lidských práv, z.s. (Jihomoravský
kraj a Praha):
Na vlastní kůži. Destigmatizace psychických onemocnění proběhla skrze
semináře za účasti lidí s duševním onemocněním a zážitkový program LARP,
v rámci nějž si účastníci vyzkoušeli situaci hospitalizace na psychiatrickém
oddělení pomocí vlastního zapojení do hry. Cílovou skupinou byli uživatelé
služeb a jejich rodinný příslušníci, pracovníci sociálních a zdravotních služeb
a státní a místní zpráva, proto je tento program zařazen také v kapitole věnující
se cílové skupině Veřejná správa. Aktivity proběhly v letech 2015–2016.
Výstupem projektu je analýza Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických
pacientů v ČR (CPT and LLP, 2015). Ta se věnuje právnímu postavení lidí
s duševním onemocněním, jejich právní ochraně při nedobrovolné hospitalizaci
a současné situaci lidí v ústavní péči. Z analýzy vyplynuly mj. následující zjištění
a doporučení (uvádíme ta relevantní vzhledem k sociálním službám).
o Systém pomoci není schopen poskytnout dostatečnou podporu člověku
tak, aby se předešlo krizovým situacím v jeho sociálním fungování, které
často vyústí ve ztrátu bydlení.
o Zařízení sociálních služeb nezajišťují odbornou pomoc duševně
nemocným. Klienti pobytových sociálních služeb mají velmi omezený
přístup k odborné psychiatrické péči (typicky omezené na krátkou
návštěvu v měsíčních či několikaměsíčních intervalech, zaměřenou na
předepsání léčiv). Sociální personál není veden k vytváření odborných
znalostí a kompetencí na míru potřebám duševně nemocných.
o Sociální služby nálepkují duševně nemocné jako
a problematické a segregují je mimo běžné cílové skupiny.

agresivní

105
o Je potřeba řádně implementovat koncepci Reformy péče o duševní
zdraví s hlavním cílem nahradit péči v ústavním prostředí péčí
a podporou lidí s duševním onemocněním v komunitě.
o Je nutné rozšířit řadu sociálních komunitních služeb, včetně
multidisciplinárních týmů, pro duševně nemocné, pro potřeby lidí, kteří
opouštějí ústavní péči.
Výstup analýzy se tedy shoduje s našimi zjištěními v tom, že sociálním pracovníkům
chybí odborné znalosti a nedisponují dovednostmi potřebnými k práci s lidmi
s duševním onemocněním. Výjimečný je poznatek, že také pracovníci sociálních
služeb stigmatizují nemocné a nepřispívají k jejich integraci do společnosti. U výstupu
projektu však nebyla uvedená metodologie výzkumné části projektu.

Závěry a doporučení
Z analýzy potřeb cílové skupiny Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
vyplývá, že pracovníci vyjadřují pozitivní postoj k lidem s duševním onemocněním,
přisuzují jim stejná práva a možnosti jako všem občanům. Institucionalizovanou péči
nevnímají jako jedinou a primární možnost léčby. Také jejich přístup k uživatelům péče
je vstřícný, sami reflektují, že mohou dotyčného až přepečovávat (téma
hyperprotektivity je více rozpracováno v kapitole zaměřené na rodinné příslušníky).
Sociální pracovníci jako svou nejzásadnější potřebu vnímají rozšíření znalostí
a dovedností potřebných k výkonu práce. Těmi jsou:
•
•
•
•

odborné znalosti oboru psychiatrie,
orientace v legislativě,
kvalitní komunikace s uživateli péče a jejich blízkými,
kvalitní komunikace a spolupráce s dalšími odborníky.

Stávající nabídka vzdělávacích kurzů je široká. Jako nevyhovující však sociální
pracovníci vnímají formu a doporučují zaměřit se pečlivě na tvorbu programu:
•

•

Zvážit formát programu
o interaktivní,
o s využitím kazuistik,
o dlouhodobý.
Dostatečně namotivovat potenciální účastníky
o samotnou formou a obsahem,
o akreditací.

Evidence o efektivitě destigmatizačních programů pro sociální pracovníky je
nedostatečná nejen v České republice, ale také v zahraničí. Existující programy jsou
zřídkakdy evaluované, a navíc zaměřené spíše na pracovníky pomáhajících profesí
obecně. Tyto aktivity mají nejčastěji podobu přednášek anebo seminářů, kterým je
přítomna osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. K dispozici jsou dále
materiály zahraničních programů, které lze využít k rozvoji dovedností práce
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a komunikace s lidmi s duševním onemocněním. V českém prostředí je dostupná
publikace Psychiatrie pro sociální pracovníky určená specificky sociálním
pracovníkům pracujícím s lidmi s duševním onemocněním, která má také potenciál být
užitečným pomocníkem v kontaktu s klienty. Rozšiřuje znalosti v oblasti
psychiatrických onemocnění a možnostech jejich léčby a díky doporučením v přístupu
ke klientům může snižovat míru diskriminačního chování.

Doporučení
Vzhledem k požadovaným tématům (legislativa, psychiatrie) bude k tvorbě intervencí
vhodné přizvat konzultanty z řad právníků i lékařů. Preferovaná forma takového
programu je workshop či seminář za přítomnosti lektora s odborným backgroundem
vždy vzhledem k tématu a osoby s duševním onemocněním (peer lektorem). Program
by měl obsahovat interaktivní prvky, užívat názorných příkladů relevantních k dané
problematice a věnovat se tématům, která jsou sociálními pracovníky žádána. Protože
forma programu může zásadně ovlivnit jeho úspěšnost, bude důležité pečlivě zvážit
výběr lektorů. Vzhledem k široké nabídce kurzů již realizovaných se jako výhodné jeví
oslovení jejich organizátorů a konzultace osvědčených lektorů. Také s jejich pomocí
bude možné kvalitní intervenci navrhnout a implementovat.
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Rizika/ohrožení realizace navrženého programu a
jejich minimalizace
Jsme si zároveň vědomi rizik, která mohou během přípravy či realizace programu
nastat. Možnými překážkami jsou:
•
•
•

nezájem sociálních pracovníků o intervenci,
časová náročnost pro účastníky,
problém se sháněním lektorů.

Minimalizace rizik je možná:
•

Během analýzy byl dán důraz na zpětnou vazbu od sociálních pracovníků
mnoha sociálních služeb a motivace byla jedním z daných témat každého
rozhovoru. Příprava programu tak bude probíhat s maximálním ohledem na
data sebraná v analýze. Program bude zohledňovat požadavky na atraktivitu,
interaktivitu, moderní vzdělávací přístup. Žádoucí by rovněž byla její akreditace.

•

Také téma časové náročnosti bylo během analýzy široce diskutováno
s respondenty. Program 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.
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Přílohy
Tabulka 4: Porovnání výsledků českých zaměstnanců komunitních týmů, pracovníků
v sociálních službách, sociálních pracovníků, obecné populace a lékařů na škále CAMI
rozhodně spíše
ani
spíše
souhlasím souhlasím souhlas,
nesouani
hlasím
nesouhlas

Lidé s duševním onemocněním
by měli mít stejné právo na
zaměstnání jako kdokoli jiný.

Umístění služeb pro lidi s
duševním onemocněním do
obytných čtvrtí snižuje hodnotu
dané lokality.

Pomyšlení na to, že lidé s
duševním onemocněním žijí v
obytných čtvrtích, je děsivé.

Obyvatelé se nemusí bát lidí,
kteří přicházejí do jejich čtvrti
využívat služby péče o duševní
zdraví.

Pokud je to možné, služby péče
o duševní zdraví by měly být
poskytovány prostřednictvím
zařízení komunitní péče.

Nejlepší terapií pro mnoho lidí s
duševním onemocněním je být
součástí normální společnosti.

rozhodně
nesouhlasím

Peers

85

14

1

0

0

PSS

75

25

0

0

0

SP

84

13

2

0

0

POP

13

22

32

23

11

MC

20

32

28

16

5

Peers

0

5

2

20

73

PSS

13

6

19

63

0

SP

2

0

27

71

0

POP

6

16

34

30

14

MC

3

12

26

41

18

Peers

1

0

2

13

84

PSS

6

0

6

13

75

SP

0

0

0

20

80

POP

7

16

30

31

16

MC

3

7

24

41

25

Peers

72

20

3

2

3

PSS

69

19

13

0

0

SP

67

22

2

4

4

POP

11

27

39

18

5

MC

14

41

32

11

2

Peers

0

11

4

0

2

PSS

69

19

13

0

0

SP

89

7

2

0

2

POP

15

36

37

9

3

MC

24

43

25

7

1

Peers

73

22

3

2

0

PSS

75

25

0

0

0

SP

73

20

4

2

0

POP

16

35

33

12

4

MC

25

41

25

8

1

109
Peers

13

38

44

4

1

PSS

6

19

69

6

0

SP

18

42

38

2

0

POP

3

11

31

32

23

MC

4

14

32

34

16

Peers

64

28

6

2

1

50

38

13

0

0

67

27

2

2

2

5

19

42

25

9

MC

8

29

42

16

4

Peers

86

13

1

0

1

PSS

81

13

6

0

0

SP

89

11

0

0

0

POP

19

36

33

8

3

MC

28

40

25

5

2

Peers

1

1

14

23

61

0

6

31

13

50

0

0

11

20

69

14

26

37

17

6

MC

8

29

33

24

7

Peers

0

3

10

33

54

PSS

0

13

0

50

38

SP

0

2

7

24

67

POP

14

23

37

18

8

MC

6

16

40

27

12

Peers
Od ženy by bylo pošetilé provdat PSS
se za muže trpícího duševním
SP
onemocněním, i kdyby se zdálo,
POP
že se již plně uzdravil.
MC

2

2

10

34

53

0

6

19

50

25

2

0

4

29

64

8

17

42

22

11

5

19

35

28

13

Peers

1

2

4

18

75

0

0

13

25

63

2

2

2

13

80

11

24

37

20

7

MC

5

19

36

28

13

Peers

3

6

7

51

34

0

6

6

63

25

2

9

11

53

24

6

20

42

24

8

6

17

33

32

13

Většině žen, které byly v
minulosti pacientkami v
psychiatrické léčebně, může být
s důvěrou svěřeno dítě na
hlídání.

Lidé s duševním onemocněním PSS
jsou mnohem méně nebezpeční, SP
než si většina lidí myslí.
POP

Nikdo nemá právo vylučovat lidi
s duševním onemocněním z
jejich čtvrti.

PSS
Nikomu, kdo měl v minulosti
duševní problémy, by neměla být SP
svěřena veřejná funkce.
POP

Nechtěl/a bych bydlet vedle
někoho, kdo je duševně
nemocný.

Lidem s duševním onemocněním PSS
by neměla být svěřována jakákoli SP
zodpovědnost.
POP

PSS
Existuje dostatek služeb pro lidi s
SP
duševním onemocněním.
POP
MC

110

Zvýšení výdajů na služby pro
duševně nemocné je plýtvání
penězi.

Peers

0

0

0

8

92

PSS

0

0

0

19

81

SP

0

0

0

7

93

POP

3

8

29

39

22

MC

1

4

18

44

32

Peers

1

4

9

22

64

0

13

13

31

44

0

2

7

22

69

4

14

34

30

18

MC

2

10

28

38

23

Peers

1

0

6

11

83

PSS

0

0

0

13

88

SP

2

0

2

9

87

POP

3

7

20

34

37

MC

2

6

13

34

47

Peers

58

25

12

3

3

56

31

13

0

0

58

27

9

2

4

25

35

28

8

4

MC

43

34

16

5

2

Peers

78

21

1

0

1

PSS

88

13

0

0

0

SP

78

22

0

0

0

POP

23

37

32

7

2

MC

32

42

20

6

1

Peers

54

34

11

1

0

PSS

63

25

6

6

0

SP

53

33

13

0

0

POP

22

35

29

10

3

MC

22

41

27

8

2

Peers

86

14

0

0

0

PSS

69

31

0

0

0

SP

91

9

0

0

0

POP

44

32

18

5

2

MC

57

28

12

3

1

Peers

38

43

13

6

0

PSS

38

44

19

0

0

SP

36

42

16

7

0

POP

9

21

46

18

7

MC

8

20

36

26

11

PSS
Lidé s duševním onemocněním
SP
představují zátěž pro společnost.
POP

Lidé s duševním onemocněním
si nezaslouží náš soucit.

PSS
Máme povinnost poskytovat
lidem s duševním onemocněním SP
co nejlepší možnou péči.
POP

V naší společnosti si
potřebujeme osvojit mnohem
tolerantnější přístup k lidem s
duševním onemocněním.

Lidé s duševním onemocněním
jsou příliš dlouho terčem
posměchu.

V podstatě u každého může
propuknout duševní
onemocnění.

Psychiatrické léčebny
představují zastaralý způsob
péče o lidi s duševním
onemocněním.
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Na ochranu veřejnosti před lidmi
s duševním onemocněním by
měl být kladen menší důraz.

Duševní nemoc je nemoc jako
každá jiná.

Peers

26

33

33

8

1

PSS

19

25

50

6

0

SP

36

31

22

9

2

POP

4

15

46

25

9

MC

5

19

41

26

9

Peers

51

24

10

13

3

PSS

31

25

0

31

13

SP

58

18

16

9

0

POP

27

25

22

18

8

MC

40

27

15

13

6

Peers

1

2

11

36

51

0

0

0

56

44

0

2

16

33

49

13

24

38

20

6

MC

7

19

33

26

15

Peers

2

7

15

30

47

PSS

0

13

19

25

44

SP

4

4

22

31

38

POP

7

21

39

25

9

MC

3

14

34

27

22

Peers

1

1

3

11

85

PSS

0

0

6

6

88

SP

0

2

2

16

80

POP

5

10

31

26

27

MC

2

7

21

24

46

PSS
Jakmile se u člověka objeví
známky duševní poruchy, měl by SP
být hospitalizován.
POP

Na lidech s duševním
onemocněním je něco, podle
čeho je lze snadno odlišit od
normálních lidí.

Jednou z hlavních příčin
duševního onemocnění je
nedostatek sebekázně a slabá
vůle.

Peers = všichni pracovníci komunitních týmů zapojení do projektu, PSS = pracovníci v sociálních
službách, SP = sociální pracovníci, POP = obecná populace, MC = lékaři
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Tabulka 5a: Porovnání výsledků českých zaměstnanců komunitních týmů, pracovníků
v sociálních službách, sociálních pracovníků a studentů středních zdravotnických škol
na škále RIBS.
Nevím
(%)
1

21

Ne
(%)
78

19

81

0

20

78

2

Studenti zdravotních SŠ

16

76

7

Pracujete nyní nebo
jste někdy v minulosti
pracoval/a spolu s
člověkem s
psychickým
onemocněním?

Tým

74

19

7

75

19

6

76

18

7

Studenti zdravotních SŠ

41

48

11

Máte nyní nebo jste
někdy v minulosti
měl/a souseda/ku s
psychickým
onemocněním?

Tým

30

55

15

31

50

19

29

53

18

Studenti zdravotních SŠ

20

64

16

Tým

54

44

2

44

50

6

49

49

2

23

69

8

Výrok

Ano (%)

Žijete v současné
době nebo jste někdy
v minulosti žil/a spolu
s někým, kdo má/měl
psychické
onemocnění?

Tým

Máte v současné
době nebo jste někdy
v minulosti měl/a
blízkého
kamaráda/kamarádku
s psychickým
onemocněním?

PSS
SP

PSS
SP

PSS
SP

PSS
SP
Studenti zdravotních SŠ
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Tabulka 5b: Porovnání výsledků českých zaměstnanců komunitních týmů, pracovníků
v sociálních službách, sociálních pracovníků a studentů středních zdravotnických škol na
škále RIBS.
Souhlasím Ani
(%)
souhlas

Do budoucna by mi
nevadilo…

... žít společně s
někým, kdo má
psychické
onemocnění.

... pracovat společně
s někým, kdo má
psychické
onemocnění.

… bydlet v
sousedství někoho,
kdo má psychické
onemocnění.

... přátelit se s
někým, u koho se
objevilo psychické
onemocnění.

32

ani
nesouhlas
(%)
37

25

Nesouhlasím

Nevím
(%)

(%)

25

7

38

31

6

42

33

16

9

Studenti zdravotních SŠ

12

28

50

10

Tým

97

3

0

1

94

0

0

6

98

2

0

0

Studenti zdravotních SŠ

39

32

25

5

Tým

86

10

2

3

81

13

0

6

93

7

0

0

Studenti zdravotních SŠ

45

25

26

5

Tým

96

3

1

1

88

6

0

6

98

2

0

0

58

23

13

6

Tým
PSS
SP

PSS
SP

PSS
SP

PSS
SP
Studenti zdravotních SŠ

Tým= všichni pracovníci komunitních týmů zapojení do projektu, PSS = pracovníci v sociálních
službách, SP = sociální pracovníci, Studenti zdravotních SŠ = studenti 4.ročníků oboru Zdravotnický
asistent
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Zdravotníci
Popis cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou obecně všichni zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb
v široce chápaném systému péče o lidi s duševním onemocněním, to znamená
zejména lékaři (primárně psychiatři, především v psychiatrických nemocnicích – dále
jen PN – a obvodní lékaři), zdravotní sestry (v psychiatrii a v primární péči), kliničtí
psychologové (s i bez atestace8) a ostatní zdravotnický personál (např. sanitáři,
ergoterapeuti apod.).

Evidence o úrovni stigmatizace lidí s duševním
onemocněním ve zdravotnictví a vzdělávací potřeby
zdravotníků
Poznatky uvedené v této kapitole vychází z rešerše existujících studií postojů českých
zdravotníků vůči lidem s duševním onemocněním, rešerše vzdělávacích programů pro
zdravotníky a hloubkových polo-standardizovaných rozhovorů s vybranými zástupci
jednotlivých profesí9. Zjištění jsou dále stručně doplněna o výsledky ze čtyř
skupinových diskuzí s uživateli péče (podrobněji, včetně citací, je uvádí kapitola
Uživatelé péče).
Lékaři
Na základě studie (Winkler et al., 2016), která srovnávala postoje vůči lidem
s duševním onemocněním u reprezentativních vzorků lékařů a obecné populace10,
bylo zjištěno, že čeští lékaři vykazují stigmatizující postoje v menší míře nežli běžná
dospělá populace. Lékaři nicméně častěji nepovažovali psychiatrické nemocnice za
moderní způsob léčby lidí s duševním onemocněním. Na druhou stranu pouze 8 %
lékařů nesouhlasí s tvrzením, že by péče měla být poskytována prostřednictvím
zařízení komunitní péče (v přirozeném prostředí dané osoby) a pouze 9 % nesouhlasí
s tím, že nejlepší terapií pro mnoho lidí s duševním onemocněním je být součástí
normální společnosti. Z šetření dále vyplynulo, že významný podíl lékařů (přes 20 %)
se přiklání k tomu, že by lidé s duševním onemocněním měli být kráceni na některých
svých právech – přibližně 20 % nesouhlasí s tím, že by měli mít stejné právo na
zaměstnání jako kdokoliv jiný, 23 % souhlasí s obecným tvrzením, že by jim neměla
být svěřována jakákoli zodpovědnost a 38 % souhlasí s tvrzením, že by lidé, kteří
někdy v minulosti zažili duševním onemocnění, neměli zastávat veřejné funkce. S tím
8

Tři kliničtí psychologové s atestací a dva v předatestační přípravě.
Rozhovory byly provedeny se dvěma psychiatry z PN, dvěma ambulantními psychiatry, dvěma praktickými
lékaři, třemi zdravotními sestrami v psychiatrii z PN, dvěma zdravotními sestrami v psychiatrii z centra
duševního zdraví (dále jen CDZ), dvěma sestrami v primární péči, pěti klinickými psychology, čtyřmi
psychoterapeuty, jedním ředitelem PN a pěti studenty (medicíny, psychologie a ošetřovatelství).
10
Pro měření postojů byla využita škála CAMI (Community Attitudes towards Mental Illness), šetření se
zúčastnilo 1200 lékařů a 1810 osob z obecné české dospělé populace.
9
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souvisí také patrná skepse lékařů ohledně možnosti plného zotavení – 50 % lékařů
nesouhlasí s tvrzením, že většině žen, které byly v minulosti pacientkami
v psychiatrické léčebně, může být s důvěrou svěřeno dítě na hlídání a 24 % souhlasí
s tím, že by od ženy bylo pošetilé se provdat za muže trpícího duševním
onemocněním, i kdyby se zdálo, že se již plně uzdravil. S ohledem na odbornou
kvalifikaci lékařů je dále zajímavé, že přes 9 % souhlasí s tvrzením, že jednou
z hlavních příčin duševního onemocnění je nedostatek sebekázně a slabá vůle.
Většina lékařů dále vyjádřila názor, že lidé s duševním onemocněním jsou příliš dlouho
terčem posměchu (63 %) a že si v naší společnosti potřebujeme osvojit mnohem
tolerantnější přístup k lidem s duševním onemocněním (Winkler et al., 2016).
„Naši pacienti jsou stigmatizování dost brutálním způsobem, a je dost
smutné, že se to týká i nás psychiatrů. Děje se to ze všech stran – laická
veřejnost má úplně zkreslené představy o psychiatrii.“ (ambulantní
psychiatr)
Některé z výše uvedených zjištění potvrzují také výsledky šetření mezi uživateli péče,
které jsou podrobněji popsány v kapitole Uživatelé péče. Jak zmiňují sami uživatelé,
někteří zdravotníci nemají adekvátní znalosti o duševních onemocněních, věří, že
duševní nemoc se dá “rozchodit”, jsou skeptičtí vůči možnosti zotavení nebo
nepovažují duševní onemocnění za nemoc. Od uživatelů péče se také více dozvídáme
o tzv. problému zastiňování duševních nemocí. Ve zdravotnictví dochází ke zlehčování
fyzických příznaků a k jejich označování za symptomy duševní nemoci, což
v některých případech vede k neposkytnutí adekvátní péče a ohrožení zdraví člověka
s duševním onemocněním.
„Dětská lékařka se ke mně chovala tak, že s jakýmkoli problémem
jsem tam přišla, řekla mi, že je to psychosomatické. Dobře, já vím, že
funguje nějaká psychosomatika, přikládám tomu samozřejmě nějakou
váhu, na každou bolest břicha při testech si nevezmu Ibalgin, protože
vím, že to je psychosomatika, ale ona prostě takovou váhu přikládala
úplně všemu, což mně se hrubě nelíbilo.“
„Setkávám se se špatnou, často stigmatizující, interpretací výsledků
psychologických vyšetření ze strany somatických lékařů.“
(psycholožka v předatestační přípravě)
Velmi nepříjemné situace mohou, dle výsledků šetření, zažívat ženy s duševním
onemocněním na gynekologii. V některých případech byl ženě lékařem automaticky
po potvrzení těhotenství nabídnut potrat.
„První věta gynekologa, když jsem čekala nyní třináctiletého syna,
byla: ‚Tak kdy Vám mám napsat ten potrat.‘ Protože jsem brala
Lithium, Depakin a on to úplně automaticky bral rovnou jako konec.
Takže to si myslím, že gynekolog je velký problém pro ženy.“
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Nakonec pouze jen stručně dodáme, že dle šetření na 3. Lékařské fakultě v Praze byla
zjištěna vyšší prevalence stigmatizujících postojů a sociální distance vůči lidem
s duševním onemocněním u univerzitních vyučujících v porovnání se studenty, což
může mít nepříznivý dopad na výsledky vzdělávání (Janoušková et al., 2017).
Sestry
V rámci průřezového dotazníkového šetření mezi sestrami pracujícími v oblasti
psychiatrie (Weissová et al., 2016) bylo zjištěno, že sestry mají spíše pozitivní postoje
vůči lidem s duševním onemocněním. Přitom výše vzdělání predikovala míru souhlasu
s výrokem, že “lidé s duševním onemocněním bývají spíše nebezpeční” – souhlas se
pojil s nižším vzděláním sester. Vyšší vzdělání bylo také, možná překvapivě, spojeno
s nižší ochotou hovořit o vlastních problémech s duševním zdravím. To může
znamenat, že sestry jsou si vědomy negativního nahlížení na lidi s duševním
onemocněním na pracovišti a nejsou ochotny hovořit o vlastních psychických
problémech. Na druhou stranu to také může znamenat, že by z profesionálních důvodů
nechtěly, aby na ně kolegové brali zvýšené ohledy, nebo že zde panuje přesvědčení,
že profesionál v systému péče o duševní zdraví by sám neměl mít psychické potíže.
Kliničtí psychologové
V současnosti v ČR neexistují výzkumné studie mapující úroveň stigmatizace
klinických psychologů vůči lidem s duševním onemocněním.
„V rámci stávajícího systému mi vadí nutnost udělení diagnózy lidem,
u nichž jsou psychické příznaky projevem primárně psycho-sociálního
nebo interpersonálního charakteru.“ (psycholožka v předatestační
praxi)

Analýza obsahu vzdělávacích programů a vzdělávacích
potřeb zdravotníků
Lékaři
Pregraduální vzdělávání lékařů v ČR poskytuje dohromady 8 fakult, studium trvá
6 let. Z toho je zpravidla 1,5–6 týdnů věnováno výuce psychiatrie. Výuce psychologie
a psychosomatiky může být např. věnován pouze 1 týden a v jejím rámci se vyučuje
i téma komunikace s pacientem. Tomu je však v praxi na některých fakultách
věnováno jen půl dne, výuka je navíc čistě teoretická.
Studijní plány programu Všeobecné lékařství se výrazně liší v pokrytí témat výuky jako
komunikace, psychologie, sociální aspekty duševních nemocí a stigmatizace.
Podhodnocení důležitosti těchto témat pro praxi budoucích lékařů ze strany
jednotlivých fakult může vést k nedostatečnému vzdělání. Dalším problémem je pak
nedostatek praxe v psychiatrii, zejména přímého kontaktu s pacienty (pouhá videoedukace není dostačující), a to např. i v akutních stádiích onemocnění. Právě přímá
praktická zkušenost hraje zásadní roli v budoucím rozhodování o volbě specializace.
V neposlední řadě je problémem i tabu duševních nemocí a psychických obtíží mezi
studenty medicíny. To je způsobeno např. i vysokou kompetitivností studentů
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a celkovým tlakem na výkon, kdy se studentům “nemusí vyplatit” ukazovat před
ostatními studenty (a potažmo i vyučujícími) jakoukoliv slabost. Studentům také chybí
informace o službách v péči o duševní zdraví.
Postgraduální vzdělávání (předatestační příprava) lékařů probíhá následovně:
Specializační vzdělávání v psychiatrii trvá min. 5 let (3–6 měsíců na oddělení
zaměřeném na komunitní služby a sociální rehabilitaci). Součástí je
psychoterapeutické znalostní a dovednostní minimum v rozsahu min. 140 hodin.
Specializační vzdělávání ve všeobecném lékařství trvá min. 3 roky (povinné 2–3 dny
psychoterapeutického kurzu) a součástí není žádná povinná (dlouhodobá) praxe
v psychiatrii.
Systém celoživotního vzdělávání lékařů slouží k prohlubování odborné způsobilosti
pro výkon povolání v léčebné a preventivní péči. Každý lékař, tedy člen České lékařské
komory, má povinnost účastnit se systému celoživotního vzdělávání lékařů. Diplom
celoživotního vzdělávání lékařů se uděluje lékařům, kteří získají minimálně 150 kreditů
za období posledních pěti let. Celoživotní vzdělávání lékařů má několik forem: může
jít o vzdělávací akce (pořádané Českou lékařskou komorou či jinými subjekty), klinické
stáže a dny, vlastní publikační a přednáškovou činnost, studium odborné literatury
s autodidaktickými testy či elektronické formy vzdělávání.
Čeští psychiatři se sdružují v rámci Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Pravidelně
probíhá např. konference ambulantních psychiatrů “Psychiatrie pro praxi”, vychází
časopisy “Psychiatrie pro praxi” či “Česká a slovenská psychiatrie“.
Čeští praktičtí lékaři se sdružují v rámci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
a Sdružení praktických lékařů ČR (zaštiťuje 4600 členů, tzn. cca 85 % všech
praktických lékařů). Dvakrát ročně probíhá kongres praktických lékařů “Medicína pro
praxi”. Česká lékařská komora vypisuje např. kurz „Komunikace s kolegy ve
zdravotnictví“ (z r. 2016), „Etika a komunikace v medicíně: Pacient a lékař v moderní
medicíně – právní, etické a klinické aspekty“ (z r. 2015). „Kurz komunikace lékaře
a pacienta aneb komunikace pro každý den“ (naposledy vypsán v r. 2012) byl
opakovaně pro malý zájem zrušen, kurzy „Klíčové psychiatrické problémy v ordinaci
nepsychiatra“ či „Jak se chovat k pacientům s duševní poruchou“ byly naposledy
vypsány v roce 2007 a 2008.
Ačkoliv je ve stavovském předpisu uvedeno, že každý lékař má povinnost účastnit se
systému CŽV, ve skutečnosti získání Diplomu CŽV není podmínkou pro provozování
praxe, nicméně navyšuje finanční ohodnocení za každého pacienta o 1 Kč měsíčně.
Do e-learningového systému není pro některé lékaře snadné se dostat.
„Problémem je čas. Ideální je, když se seminář koná přímo v našem
městě. Tak jednou za měsíc až dva někam jdu. Podmínkou pro
většinu lékařů, aby tam vůbec dorazili, je placená večeře. Mám pocit,
že informací mám dostatek, ale samozřejmě je toho strašně moc.“
(praktický lékař)
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V současnosti je nemožné získat akreditaci pro ambulanci praktického lékaře (neplatí
staré předpisy, nové dosud nevznikly), která by umožňovala vzdělávání zájemců
o práci praktického lékaře, což znesnadňuje nalezení potenciálního nástupce pro
danou ambulanci. Tím se zvyšuje riziko zániku ordinací, zejména na periferiích.
Lékaři nemají po celou dobu svého vzdělávání žádné supervize. Existující nabídky
Bálintovských skupin mnoho nevyužívají.
Výsledky focus groups a polo-standardizovaných rozhovorů s psychiatry a praktickými
lékaři (Stuchlík and Wenigová, 2007) naznačují, že psychiatři i praktičtí lékaři stojí
o vzájemnou užší spolupráci. Ve svém vzdělávání by uvítali více informací o nabídce,
dostupnosti a charakteru psychosociálních, rehabilitačních a komunitních služeb
v regionu a jasnou definici role psychiatrických léčeben/nemocnic v nově vznikajícím
systému center duševního zdraví. Také by přivítali větší mezisektorovou kooperaci.
Vzdělávací potřeby je možné rozdělit následovně:
Klinické
•

•
•

všeobecné informace o duševních nemocech (obzvláště časná psychóza, posttraumatická stresová porucha a závislosti, specifika dětské & dorostové
psychiatrie),
časná diagnostika/ intervence,
psychofarmakoterapie.

Komunikace a vztah s člověkem s duševním onemocněním
•
•
•

komunikace s člověkem s duševním onemocněním a jeho rodinou,
krizová intervence,
etické aspekty,spolupráce s komunitními psychiatry.

Psychosociální aspekty duševních onemocnění
● psychologická podpora pacientů,
● prevence syndromu vyhoření.
S ohledem na výše uvedené výsledky by bylo vhodné ko-edukovat psychiatry
a praktické lékaře ohledně následujících témat: diagnostika deprese, pedopsychiatrie,
poruchy příjmu potravy, regionální síť služeb, etika, komunikace a vztah pacienta
a lékaře, spolupráce s rodinami, krizová intervence, syndrom vyhoření a asertivita.
„Bude tu krásný prostor, díky programu Zaměstnanost, obory propojit
a edukovat. Už dnes pak mají praktičtí lékaři guidelines, na kterých
spolupracovali naši kolegové. Byly tak zpracované demence, deprese
a úzkosti. Nechci se opakovat, ale i zde jde o změnu myšlení, postojů,
komunikace a nastavení pravidel.“ (Anders in Koubová (2016))
Za specifickou potřebu můžeme u zdravotníků označit vzdělávání v oblasti prevence
syndromu vyhoření, který může zásadně ovlivňovat kvalitu poskytované péče. Mnoho
zdravotníků, napříč obory, trpí syndromem vyhoření (angl. burnout syndrome).
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Raboch, Ptáček a Kebza (2013) provedli na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty
UK a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze mimořádné šetření na vzorku
7428 lékařů. 83 % z nich uvedlo, že se cítí být syndromem vyhoření ohroženo.
Průměrné až velmi závažné symptomy vykazovalo 34 % respondentů.
Syndrom vyhoření se v rovině fyzické pojí s únavou, fyzickým vysílením a pocitem, že
„mám vybité baterky“, na kognitivní úrovni přináší potíže s koncentrací i rozhodováním
a značné komplikace při přemýšlení o složitých věcech. Pro lékaře je pak zvláště
důležitá rovina emoční, kdy má jedinec potíže s pacienty komunikovat, není schopen
se do nich vcítit, ztrácí pocit smysluplnosti veškeré práce a projevuje se u něj zvýšený
cynismus. Výsledkem je pak pokles pracovní efektivity. (Taněv, 2015) Lékaři trpící
depresemi, jež syndrom vyhoření obvykle doprovázejí, dělají až šestinásobek
profesních chyb (Fahrenkopf et al., 2008).
„Všechno je tu postavený na hlavu, jako ostatně všechno v tomhle
státě.“ (ambulantní psychiatr)
„Spousta lidí je totálně znechucených a nic se jim nechce – z toho, co
se s námi dělá. Někteří doktoři mají strach stávkovat. Na duševní
zdraví, ale celkově i podporu zdraví samotných lékařů, vůbec nikdo
nemyslí.“ (Praktický lékař ve středně velkém městě)
„Existují studie, které jasně dokazují, že vyhořelý lékař nechce
s pacientem komunikovat a raději jej odesílá na jedno vyšetření za
druhým zbytečně, jak se říká od čerta k ďáblu, což pochopitelně stojí
zdravotní systém hodně peněz.“ (Ptáček in Taněv (2015))
V rámci národní studie Stres, deprese a syndrom vyhoření u českých lékařů
(Smetáčková et al., 2016), kterou realizovala 1. lékařská fakulta UK ve spolupráci
s Českou lékařskou komorou, vznikla kvalitativní studie, založená na 43 osobních
vyjádřeních. Z analýzy vyplynulo, že lékaři prožívají zejména negativní pocity ve
vztahu ke svému povolání, přičemž zdroje jejich vyčerpání a nespokojenosti tkví
dominantně v podmínkách, za kterých své povolání vykonávají. Mezi efektivními
strategiemi, které lékaři a lékařky volí, aby se vyrovnali s profesní zátěží, dominují ty,
které se týkají vnitřního nastavení a osobního postoje k náročným pracovním
okolnostem. Jedná se o strategie, které jsou vlastní danému lékaři či lékařce coby
aktivnímu aktérovi svého profesního (a osobního) života. Mezi strategiemi s nízkou
efektivitou se naopak vyskytují rezignace či odchod, kdy je vlastní sebe-účinnost
používána pouze ve smyslu vyhnutí se zátěžovým situacím.
Sestry
Většina sester v psychiatrii i v primární péči má specializaci „všeobecná zdravotní
sestra“. Vzdělávací systém byl v roce 2017 výrazně změněn (viz níže).
Pregraduální vzdělávání sester aktuálně probíhá v rámci programu Ošetřovatelství
celkem na 17 fakultách. Dle dostupných informací je zpravidla výuce psychologie
i psychiatrie věnováno dostatečné množství času (např. 2 semestry psychologie,
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včetně státní závěrečné zkoušky z psychologie, a 1 semestr psychiatrie, včetně
2 týdnů praxe na psychiatrickém oddělení v rámci oboru Všeobecná sestra na
Technické univerzitě v Liberci).
Podle novely zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která nabyla účinnosti
1. 9. 2017, nebudou muset zdravotní sestry povinně absolvovat vysokoškolské
studium, ale např. pro získání kvalifikace všeobecné sestry bude stačit střední
zdravotnická škola a jeden rok studia na vyšší odborné škole (dříve bylo zapotřebí
absolvovat bakalářské vzdělání). Na středních zdravotnických školách vznikne od roku
2019/2020 obor praktická sestra (dosud „zdravotnický asistent“), vzniknou i další
možnosti, jak se stát praktickou sestrou, např. absolvovat akreditovaný kvalifikační
kurz praktická sestra. Praktická sestra bude mít oproti všeobecné sestře omezené
kompetence v některých ošetřovatelských výkonech.
Po absolvování odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry je možné
absolvovat v rámci postgraduálního vzdělávání specializační vzdělávání v oboru
Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Sestry se sdružují v rámci České asociace sester,
která má i svou Psychiatrickou sekci.
Od 1.9. 2017 již není nutné sbírat kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání.
Kreditní systém byl zrušen, povinnost celoživotního vzdělávání byla ale zachována,
a její naplňování se řídí požadavky zaměstnavatele.
T: „Co si myslíte o zrušení kreditního systému?“
R: „Jedině dobře, musíte si to platit, hlídat si to (40 kreditů/2 roky).
Raději budu doma s dětmi než lítat po seminářích. “ (sestra v primární
péči)
Kliničtí psychologové
V ČR neexistuje specializace pro obor klinická psychologie v rámci pregraduálního
vzdělávání, zájemci studují 5 let (Bc. + Mgr.) jednooborovou psychologii na jedné
z 6 fakult. Studenti absolvují širokou nabídku předmětů souvisejících s duševním
zdravím, jsou však často výrazně diagnosticky orientované a málokdy mají přesah
k sociálním aspektům jako je např. stigma. Každá z fakult pak nabízí výrazně jinou
nabídku volitelných předmětů.
„Popravdě, informace, že lidé s duševním onemocněním jsou
stigmatizováni, se ke mně nedostala ani tak díky studiu psychologie
jako a) ze života – prostě v běžné lidské komunikaci, co někde
zaslechnete nebo přečtete na sociálních sítích nebo občas i od
nějakých kamarádů (a to nejen ve formě negativity vůči nemocným,
ale i různé zkreslené informace, jako že duševně nemocní jsou hrozně
agresivní, deprese se dá překonat silou vůle, atd., b) díky organizacím
jako EFPSA a jejich projektu Mind the Mind, který se na stigma
spojené s duševní nemocí přímo zaměřuje; Projektu SPOLU, který
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momentálně taky šíří osvětu a bojuje proti stigmatizaci; projektu
Hatefree Culture, kteří se zaměřují na boj proti stigmatizaci a exkluzi
různých minoritních skupin; a různých destigmatizačních materiálů
NUDZ (např. videí). Během studia ta informace byla opakovaně
sdělována, ale do jisté míry poměrně zapadla mezi ostatní "teorii".
Nebylo zdůrazněno, že jedním z cílů psychologů by mělo být
destigmatizovat duševní nemoci a vzdělávat veřejnost.“ (absolventka
jednooborové psychologie).
„V rámci pregraduálního vzdělávání bych kladla větší důraz na praxi
– je toho strašně málo.“ (psycholožka v předatestační přípravě)
„Změnila bych asi pregraduální vzdlávání a snažila se to měnit ještě
v době studia (…) (např. kazuistické semináře vedené klinickými
pracovníky, ne jen pouhá teoretické základy přednášené teoretickými
a vědeckými pracovníky fakult). V rámci postgraduálního vzdělávání
už jsou právě velké možnosti, jak získat kvalitní informace, znalosti
i dovednosti (…)“ (klinická psycholožka)
Délka postgraduálního vzdělávání, tedy specializačního vzdělávání v klinické
psychologii kopíruje délku specializačního vzdělávání lékařů. Předatestační příprava
se řídí dle dokumentu vzdělávací přípravy pro specializaci „Klinická psychologie“ nebo
„Dětská klinická psychologie“. Specializační vzdělávání trvá 60 měsíců (10 semestrů),
z toho minimálně 12 měsíců musí preatestant pracovat na akreditovaném pracovišti.
V každém semestru musí souběžně splnit tři podmínky: praktickou část (samotný
výkon povolání), teoreticko-praktickou část (deset kazuistických seminářů)
a teoretickou část (jednodenní seminář v Institutu postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví). V průběhu celého vzdělávání je potřeba splnit další podmínky
definované vzdělávacím programem (povinné praxe a kurzy). Preatestant musí
pracovat alespoň na poloviční úvazek a musí mít svého školitele, který pracuje
v akreditovaném zařízení. V rámcovém vzdělávacím programu tématika stigmatizace
aktuálně není explicitně obsažena.
V ČR dosud neexistuje komora sdružující psychology/psychoterapeuty. Klinické
psychology sdružuje Asociace klinických psychologů České republiky, z.s. (dále AKP),
psychoterapii však mohou provozovat lékaři, psychologové (kteří nejsou klinickými
psychology) i další lidé, kteří absolvovali zpravidla pětiletý psychoterapeutický výcvik.
Psychoterapeuty různého zaměření sdružuje Česká psychoterapeutická společnost
(ČPtS) ČLS JEP, Sekce psychoterapie České psychiatrické společnosti Purkyněho
společnosti, Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) a Českomoravská
psychologická společnost (ČMPS). Aktuálně se vedou spory o to, jaké specializace
budou moci provozovat psychoterapii. AKP prosazuje, aby tak mohli činit pouze lékaři
a kliničtí psychologové.
„Pacienti si často stěžují na nedostatek psychologů ve zdravotnictví.
Omezením poskytování psychoterapeutických služeb pouze na
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atestované klinické psychology/psychiatry s psychoterapeutickým
výcvikem dojde ještě k většímu prodloužení čekací doby na
psychoterapii, zvýší se již tak velký nedostatek těchto služeb.“
(psycholožka v předatestační přípravě)
Kreditový systém byl zrušen, povinnost celoživotního vzdělávání ale zůstává. Jakým
mechanismem bude po klinických psycholozích vyžadována, není zatím jasné. Konají
se pravidelné kongresy a konference (např. Konference ČMPS), jsou vydávány
odborné časopisy (např. Československá psychologie, Psychologia a patopsychologia
dieťaťa, E-psychologie: elektronický časopis ČMPS či Testfórum: Časopis pro
psychologickou diagnostiku).

Evidence o efektivitě destigmatizačních programů
pro zdravotníky
Následující poznatky jsou založeny na systematické meta-rešerši systematických
rešerší o efektivních způsobech destigmatizace lidí s duševním onemocněním
u zdravotníků, a dále vycházejí z robustně evaluovaných programů ze zahraničí.
Meta-analýza provedená Kolodziejem & Johnsonem (1996) naznačuje, že kontakt
s lidmi s duševními problémy v kontextu studentské či profesní stáže obecně snižuje
stigmatizující postoje. Podle autorů bylo nicméně menší změny dosaženo u mediků
a lékařů ve srovnání se studenty a profesionály z nemedicínských oborů. Podobně
Henderson et al. (2014) ve své rešerši uvádí, že kontakt v profesionálním
zdravotnickém prostředí s lidmi, kteří mají duševní problémy, zlepšuje postoje
zdravotníků k nutnosti respektování občanských práv lidí s duševním onemocněním,
ale nezlepšuje negativní postoje vůči lidem s duševním onemocněním. Rešerše, které
zahrnovaly kontaktní intervence obecně (nikoliv pouze v rámci zdravotnictví), dospěly
k závěru, že je možné touto cestou zlepšovat postoje zdravotníků (Livingston et al.,
2012, Seroalo et al., 2014). Evidence o efektivitě kontaktních intervencí je však
omezená na změny v oblasti znalostí a postojů zdravotních profesionálů, spíše než na
změny jejich chování.
Meta-analýza provedená Mehtou et al. (2015) naznačuje, že také čistě vzdělávací
intervence pomáhají snížit stigmatizující postoje u zdravotníků, což je v souladu také
se zjištěními dalších systematických rešerší (Livingston et al., 2012, Ryan and Scior,
2014, Mansouri et al., 2009, Henderson et al., 2014, Seroalo et al., 2014), nicméně,
doposud nemáme robustní evidenci o vlivu vzdělávání na faktické chování, což je dáno
převážně problémy spjatými s jeho měřením.
Efektivita destigmatizačních programů pro zdravotníky byla systematicky
a dlouhodobě evaluována v rámci kanadské kampaně Opening Minds. Klíčovou
součástí hodnocení byla také identifikace efektivních prvků těchto programů (Knaak et
al., 2014). Na základě kvalitativní analýzy obsahu 22 programů a následné
kvantitativní analýzy výsledků autoři evaluace zjistili, že programy, které dosahovaly
nejlepších výsledků, obsahovaly níže uvedených šest prvků, přičemž dva prvky
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se ukázaly jako zásadní pro úspěšnost programu, a to věnovat se intenzivně
konceptu zotavení a doložit ho žitou zkušeností a zahrnout více prvků, jejichž
podstatou je sociální kontakt.
1. sociální kontakt ve formě osobní výpovědi člověka s duševním onemocněním,
který předtím prošel školením o vhodném způsobu sdílení svých zkušeností
s duševním onemocněním;
2. využití rozmanitých forem a prvků sociálního kontaktu (např. vystoupení
člověka s duševním onemocněním v kombinaci s videem, zachycujícím taktéž
sdělení člověka s duševním onemocněním, vystoupení více osob, potkávání
s lidmi s duševním onemocněním i na neformální bázi, nebo např. vedení
organizace nebo administrace kurzu člověkem s duševním onemocněním);
3. zaměření na změnu chování prostřednictvím takové výuky, která napomáhá
zdravotníkům naučit se praktické dovednosti a poskytuje názorné příklady,
tak aby je sami mohli aplikovat;
4. vyvracení mýtů o duševních onemocněních;
5. využití poutavého moderátora nebo instruktora, který důsledně aplikuje přístup
orientovaný na člověka s duševním onemocněním, nikoliv pouze na jeho
diagnózu, v průběhu celého kurzu a v rámci všech sdělení;
6.

zdůraznění a demonstrace zotavení jako klíčového, ne-li hlavního, prvku
sdělení – programy by měly zdůrazňovat, že zotavení z duševní nemoci je
možné a pravděpodobné a ukázat, jak takové zotavení vypadá prostřednictvím
poukázání na kompetence a úspěšný život lidí s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním. Osobní výpovědi, které úspěšně ilustrovaly koncept zotavení,
sestávaly zejména z inspirativního sdělení, zdůrazňujícího naději, příběh
popisující “cestu vzhůru” (on-the-way-up), detailní popis dosažených úspěchů,
to vše v souladu s konceptem zotavení.

V následující pasáži uvedeme dva přístupy k rehabilitaci, které mohou být relevantní
vzhledem k výše uvedené prioritě podporovat proces zotavení lidí s duševním
onemocněním a vzhledem k dané cílové skupině. Jde o komplexní přístupy
k rehabilitaci, jejichž primárním cílem je zejména zlepšit kvalitu života lidí s duševním
onemocněním, ale vzdělávání v této oblasti může vést také ke zlepšení postojů
zdravotníků vůči možnosti zotavení lidí s duševním onemocněním jako takové.
Efektivita těchto přístupů zatím nebyla příliš rigorózně hodnocena, do budoucna je
žádoucí realizovat evaluační studie s robustní metodologií.
Jednou z uznávaných forem komplexního přístupu k rehabilitaci je holandská metoda
CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation), která se zaměřuje na kvalitu
života lidí zranitelných v oblasti duševního zdraví i v sociálním kontextu. Jedním
z klíčových principů této metody je možnost zotavení. Kýženou kvalitu života si
definuje každý jednotlivec individuálně, obvykle se jedná o návrat k „normálnímu“
životu, který klient vnímá jako smysluplný pro sebe i ostatní. Kvalita života tedy spočívá
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zejména v jeho smyslu, který mu dává mj. náš význam pro ostatní v rámci našich
sociálních vazeb. Metodika CARe uplatňuje v rámci podpory procesu zotavení tyto dva
přístupy:
1. Přístup založený na přítomnosti – zdůrazňuje potřebu být klientovi k dispozici při
hledání jeho vlastního pocitu smysluplnosti. Klíčovým je budování rovnocenného
vztahu.
2. Přístup založený na silných stránkách – vychází z teorií zplnomocňování. Klíčovým
pravidlem je řízení celého procesu klientem a zohlednění nejen možností klienta, nýbrž
i společnosti (Hollander and Wilken, 2016).
V ČR byly první kurzy v CARe modelu organizovány již v letech 1999–2001,
v současnosti jde o nejrozšířenější metodiku psychosociální rehabilitace. V roce 2016
realizovalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ve spolupráci s The CARe
Europe a s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice Trénink trenérů v metodě CARe, bylo
vyškoleno až 30 nových trenérů. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (2017) do
své nabídky vzdělávacích kurzů zařadilo kurz Model CARe – komplexní přístup
v psychosociální rehabilitaci, zaměřený na seznámení s metodou CARe a jejím
využitím v praxi. Platforma CARe ČR si klade za cíl vytvářet příležitosti pro sdílení
odborných poznatků a zkušeností a dále rozvíjet možnosti vzdělávání a zavádění
modelu CARe do praxe (např. organizováním setkání absolventů či trenérů, vkládání
příspěvků do společného diskusního fóra, vytváření základny odborných materiálů atd.
Efektivita tréninků trenérů v metodě CARe však nebyla dosud v českých podmínkách
systematicky hodnocena. V současnosti je připravována evaluace efektivity Metodiky
CARE v Holandsku (Bitter et al., 2015).
Dalším přístupem, u něhož je do budoucna nutné realizovat robustní evaluační studie,
je tzv. Otevřený dialog (Open Dialogue), což je inovace „na potřeby zaměřeného
přístupu“ (Need-Adapted Approach, NAA), vytvořeného Alanenem, Lehtinenem,
Räkkölaïnenem a Aaltonenem (1991). Hlavní myšlenkou Otevřeného dialogu je
poskytování psychoterapeutické léčby všem pacientům s využitím jejich vlastních
podpůrných systémů, prostřednictvím vytváření dialogů v rámci systému léčby a rodin,
přičemž léčba zahrnuje setkávání mobilního krizového týmu, pacientů a jejich
sociálních sítí (Seikkula et al., 2006). Klíčovými zásadami tohoto přístupu jsou
poskytnutí okamžité pomoci, perspektiva sociální sítě, flexibilita a mobilita,
zodpovědnost, psychologická kontinuita, tolerance nejistoty a dialogismus.
Psychoterapeutický výcvik je poskytnut všem zaměstnancům komunitního týmu.
(Seikkula et al., 2011).
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Destigmatizační programy pro zdravotníky v ČR
a jejich efektivita
Příklad dobré praxe: program READ pro studenty medicíny
(studie INDIGO)
V ČR zatím neexistují programy zaměřené na zdravotníky v praxi, jejichž cílem by
specificky byla destigmatizace lidí s duševním onemocněním. Doposud byl v ČR
hodnocen pouze efekt programu READ u mediků, jež by bylo možné ověřit např.
také u lékařů v předatestační přípravě, v průběhu absolvování stáží apod. Program byl
vyvinut na King´s College v Londýně, pro české prostředí byla adaptována
a vyhodnocena Národním ústavem duševního zdraví (výsledky budou publikovány
v roce 2018).
Trénink READ se skládá ze dvou lekcí, první trvá hodinu a půl a druhá 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, první ještě navíc video s osobní výpovědí člověka a dvě hry na principu
hraní rolí, kdy jedna se týká zažívané a druhá očekávané diskriminace. 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 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.
Zatímco primární cílovou skupinou příjemců tohoto tréninku jsou uživatelé
zdravotnických služeb, trénink byl zároveň vytvořen tak, aby získané dovednosti byly
aplikovatelné i na ostatní klíčové skupiny, které mohou také zažívat a/anebo
anticipovat diskriminaci spojenou s duševním zdravím: neformální podporovatelé
uživatelů služeb, a samotní lektoři a jejich budoucí kolegové – odborníci s vlastní
zkušeností s duševními problémy.
Dle hodnocení provedeného v českém prostředí představuje program READ účinný
způsob snižování obav a negativních postojů mediků vůči lidem s duševním
onemocněním a má také potenciál zvyšovat jejich empatii.
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Závěry a doporučení
Níže přehledně shrnujeme problémy, které byly v rámci analýzy identifikovány, dle
jednotlivých témat:
1. Zotavení
•

•

nedostatečné znalosti o duševních onemocněních (od chybějících
specializovaných předmětů pro studenty po absenci specializovaných kurzů
v rámci celoživotního vzdělávání) a skepse vůči možnosti zotavení,
stigmatizující postoje univerzitních vyučujících.

2. Komunikace s člověkem s duševním onemocněním
•
•
•

nedostatečné znalosti jak komunikovat s lidmi s různými duševními nemocemi,
nedostatečná praxe v průběhu studia (jde o klíčový aspekt budoucího rozhodování
o specializaci, míry stigmatizujících postojů),
v komunikaci mezi zdravotníky a lidmi s duševním onemocněním převažuje
paternalistický přístup, který ztěžuje, až znemožňuje možnost zotavení; zdravotníci
sami vyjadřují potřebu zlepšení dovedností v této oblasti.

3. Práva lidí s duševním onemocněním
•

tendence omezovat lidi s duševním onemocněním na jejich právech (minimálně
v rovině postojů), případně tendence nedávat jim zodpovědnost.

4. Celkový zdravotní stav lidí s duševním onemocněním
•

zastiňování fyzických problémů v důsledku duševního onemocnění (tzv.
overshadowing), neposkytování adekvátní péče v oblasti fyzického zdraví.

5. Spolupráce zdravotníků v rámci systému péče
•

nedostatek informovanosti o roli jednotlivých prvků v rámci systému péče o duševní
zdraví a nedostatek spolupráce mezi jednotlivými profesemi.

6. Vlastní duševní zdraví zdravotníků
•

tabu vlastních duševních problémů (na pracovišti není bezpečné hovořit o vlastním
duševním zdraví; obecně může být u této skupiny negativně nahlíženo na projevy
slabosti) a vysoká prevalence syndromu vyhoření.

Na základě výše uvedené analýzy a existujících poznatků doporučujeme, aby
destigmatizační program pro zdravotníky obsahoval následující prvky – poskytnutí
informace, sociální kontakt a trénink dovedností s přihlédnutím k podmínkám pro
poskytnutí programu.
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Dostatečná informační vybavenost je základem pro tvorbu znalostí, jež z velké míry
podmiňují utváření postojů. Postoje pak ovlivňují rozhodovací procesy, chování
a jednání.
Zajištění sociálního kontaktu s člověkem s duševním onemocněním je jedním
z klíčových prvků, podmiňujících efektivitu destigmatizačních programů. Je vhodné
zajistit možnost využití pestré škály prvků sociálního kontaktu, např. zařazení
autentické a živé výpovědi člověka s duševním onemocněním (resp. více lidí s žitou
zkušeností) a zároveň i videa, obsahujícího sdělení člověka s duševním
onemocněním. Samotné sdělení by mělo být založené na poznatcích o efektivních
způsobech sdílení zkušeností s vlastním duševním onemocněním. Dále je vhodné
také zajistit běžný sociální kontakt s lidmi s duševním onemocněním – např.
prostřednictvím zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na pozicích přímo ve
zdravotnickém zařízení (např. v roli peer lektorů, ale také na dalších pozicích) nebo
jako koordinátorů kurzu apod.
Trénink dovedností (zejm. komunikačních, ale např. i dovednosti v péči o vlastní
duševní zdraví) je esenciální pro možnost využití informací v praxi.
Mimo 3 uvedené prvky je taktéž zapotřebí brát v úvahu vnitřní a vnější podmínky
(např. motivace cílové skupiny, čas, akreditace vzdělávacího programu v rámci
kreditového systému atp.), které mohou napomáhat či znemožňovat zdravotníkům
zúčastnit se programu a následně výstupy z ní využít v praxi, a dále napomáhat nebo
naopak znesnadňovat dlouhodobou udržitelnost programu.
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Program by měl obsahovat následující témata a prvky:
Zotavení
•

informace o mýtech a faktech o duševních onemocněních,

•

informace o konceptu a možnosti zotavení v oblasti duševních onemocnění,

•

zdůraznění faktu, že zotavení se netýká jen lidí s duševním onemocněním. ambici
zotavit se z jakéhokoliv onemocnění máme všichni společnou;

•

demonstrace zotavení prostřednictvím poukázání na kompetence a úspěšný život
konkrétních lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, vlastní výpověď
osoby s duševním onemocněním;

•

trénink dovedností v podpoře zotavení a aktivizaci člověka s duševním
onemocněním, včetně zapojení rodiny a blízkých do tohoto procesu.

Komunikace
•

informace o metodách komunikace s člověkem s duševním onemocněním, včetně
komunikace v akutní fázi a komunikace s blízkými, přístup a jazyk orientovaný na
člověka, nikoliv na diagnózu;

•

výpověď člověka s duševním onemocněním, který konstruktivně sdělí, co mu ze
strany lékaře v komunikaci pomohlo a co nikoliv, případně dále doplněná
o názornou video ukázku;

•

interaktivní a názorný trénink komunikačních dovedností pro partnerskou
komunikaci mezi lékařem a uživatelem a jeho blízkými – lze využít např. metody
hraní rolí.

Práva lidí s duševním onemocněním
•

informace o právech lidí s disabilitou, resp. duševním onemocněním, podrobněji ve
zdravotnictví (např. právo na sepsání krizového plánu), včetně informace o obsahu
úmluvy o právech lidí s disabilitou,

•

příklady porušování práv lidí s duševním onemocněním,

•

možná opatření k zajištění dodržování lidských práv ve zdravotnických zařízeních,

•

diskuse o etických aspektech vztahu pacient-lékař.

Celkový zdravotní stav lidí s duševním onemocněním
•

informace o duševním zdraví jako o jedné ze složek zdraví,

•

informace o vlivu/dopadech duševního onemocnění na celkový zdravotní stav,

•

informace o nerovnostech ve zdraví (tzv. treatment gap, mortality gap a další);
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•

výpověď člověka s duševním onemocněním o výše uvedeném, tzn. o dopadech
samotného duševního onemocnění, případně léčby, na celkový zdravotní stav;

•

trénink zvyšující schopnost a ochotu lékaře adekvátně vyšetřit celkové zdraví
člověka s duševním onemocněním.

Systém péče
•

informace o všech složkách systému péče o duševní zdraví v daném regionu
a podpora schopnosti odkázat člověka s duševním onemocněním na další možnosti
pomoci (zejména u praktických lékařů a v regionech, kde vznikají cdz),

•

informace o probíhající reformě,

•

zahraniční zkušenosti s deinstitucionalizací a rozvojem komunitní péče,

•

význam komunitní péče v procesu zotavení,

•

podpora kontaktu s ostatními profesionály v systému péče – zde je např. možné
pořádat školení společná pro více skupin profesionálů v rámci systému péče
o duševní zdraví, tak aby docházelo k vzájemné komunikaci, poznávání v rámci
regionu a v konečném důsledku k lepší návaznosti péče.

Vlastní duševní zdraví zdravotníků
•

informace o metodách prevence syndromu vyhoření, péče o vlastní duševní zdraví
a možnostech podpory duševního zdraví na vlastním pracovišti (např. formou
supervize);

•

trénink dovedností v prevenci syndromu vyhoření a relaxačních technik.

Možnost zapojit se do reformního procesu
• informace o možnostech zapojení se do aktivit v rámci reformy systému péče
o duševní zdraví v daném regionu (aktivizace a motivace).

Rizika/ohrožení realizace navrženého programu
a jejich minimalizace
Dále uvádíme rizika, která mohou ohrozit realizaci a efekt navrhovaného programu
a stanovujeme možné způsoby ošetření těchto rizik.
Nízká motivace k účasti a dostupnost osob z cílové skupiny
Navrhovaný program obsahuje mj. trénink technik pro zvládání stresu a prevenci
syndromu vyhoření u zdravotníků, a dále informace o možnostech zapojení do
reformního procesu, což by mělo přispět ke zvýšení motivace zdravotníků a jejich
aktivizaci. V průběhu přípravy vlastní realizace programu je nutné brát v potaz také
stávající nastavení vzdělávacího systému zdravotníků a harmonogram aktuálně

131
realizovaných vzdělávacích akcí pro zdravotníky a snažit se prvky navrhovaného
programu integrovat do tohoto systému.
Nízký efekt programu v důsledku nízké autority lektorů u zdravotníků
Lektorem programu by měl být jednak člověk se zkušeností s duševním
onemocněním, trénovaný v komunikaci na veřejnosti a specificky se zdravotníky,
jednak zdravotnický profesionál, ideálně dlouhodobě působící v daném sektoru péče,
který se umí vcítit do problémů, se kterými se zdravotníci potýkají, včetně např.
syndromu vyhoření (např. v případě, že bude program realizován v psychiatrické
nemocnici, mělo by jít o člověka, který dlouhodobě působí v tomto typu zařízení).
Žádoucí je také podpora programu ze strany vedení daného zdravotnického zařízení.
Nepříznivý průběh reformy psychiatrické péče (např. zásadní zpoždění vzniku
center duševního zdraví) a nedostatečná koordinace všech projektů reformy,
mohou vést jednak k dublování aktivit a jednak k nízké přesvědčivosti programu
(např. v případě, že nebudou vznikat kvalitní CDZ, nebude mít poukazování na
jejich přínos patřičnou sílu a význam).
Projekt Destigmatizace by měl být koordinován s ostatními projekty reformy
prostřednictvím Výkonného výboru pro řízení implementace Strategie reformy
psychiatrické péče a regionálních spolupracovníků. Regionální spolupracovníci
projektu Destigmatizace se budou účastnit jednání s krajskými koordinátory v rámci
reformy. Klíčová je u této cílové skupiny zejména koordinace jednak s projekty CDZ I,
II a III, v rámci nichž budou taktéž realizovány destigmatizační aktivity a s projektem
Deinstitucionalizace, v rámci něhož jsou plánovány vzdělávací programy pro
zdravotníky.
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Veřejná správa
Popis cílové skupiny
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují rodinné nebo
zdravotní politice. Veřejná správa je členěna na státní správu a samosprávu
vykonávanou příslušnými správními orgány, které mají postavení orgánů veřejné
správy. Na úrovni územní samosprávy existuje v ČR tzv. smíšený model, kdy jednotky
územní samosprávy vykonávají vedle vlastní působnosti (samosprávy) i působnost
přenesenou (tzn. určitou část státní správy).
Cílem analýzy potřeb je zjistit stávající stav vzdělávání pro pracovníky veřejné správy
a identifikovat již realizované destigmatizační programy pro tuto skupinu, včetně jejich
efektivity. Analýza je postavena na polostrukturovaných individuálních a skupinových
rozhovorech s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním a s osobami z cílové
skupiny (tj. zaměstnanci veřejné správy). Tato analýza slouží jako základ pro navržení
programu odpovídajícího na stávající potřeby osob z cílové skupiny v souvislosti s cíli
projektu Destigmatizace.

Evidence o úrovni stigmatizace lidí s duševním
onemocněním u pracovníků veřejné správy v ČR
V této části analýzy se budeme zabývat evidencí, kde a jak jsou osoby se zkušeností
s duševním onemocněním stigmatizovány či diskriminovány. Vycházíme z kvalitativní
dat ze studie FESS.
Studie FESS se zaměřovala na výzkum stigmatizace příbuzných lidí se schizofrenií.
Byla realizována v Národním ústavu duševního zdraví. Z jejích výsledků vyplývá, že
zaměstnanci veřejné správy nemají dostatečné dovednosti a znalosti pro práci s lidmi
s duševním onemocněním. Studie FESS je podrobněji popsána v kapitole Rodinní
příslušníci.
Jedná se hlavně o pracovníky úřadů práce, kteří většinou nemají dostatek znalostí
o této problematice, a proto nejsou schopni adekvátně pracovat s možností
zaměstnávání lidí s duševním onemocněním. V případě nabídky zprostředkování
práce je nabídnuta práce, která neodpovídá znalostem a kvalifikaci daného člověka
Sami lidé s duševním onemocněním mnohdy neznají možnosti, které jim sociální
systém nabízí. Například lidé, kteří pobírají invalidní důchod I., II. a III. stupně, neví, že
se zároveň mohou registrovat na úřadu práce jako žadatelé o zaměstnání. Tyto
skutečnosti pak u lidí s duševním onemocněním mohou vyvolávat pocit, že jsou
nezaměstnatelní a neúspěšní. Nezaměstnanost pak prohlubuje jejich sociální
vyloučení. Nemožnost pracovat je pro dlouhodobě duševně nemocné výrazný
handicap, který často přechází do invalidizace (Popelková, 2008). Pobírání invalidního
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důchodu je pro lidi s duševním onemocněním určitou sociální jistotou, která je však do
jisté míry stigmatizuje vyloučením z pracovního zařazení (Popelková, 2008).
Neméně podstatná je zkušenost s obtížností vyplňování potřebných formulářů buď pro
získání podpory, žádosti o zprostředkování zaměstnání či u žádostí o jiné dávky.
Důsledkem mohou vznikat zábrany dostavit se na úřad. Vyvolává to v některých
případech další závislost na pomoci pečujících osob, rodiny či sociálního pracovníka.
Řešením by přitom mohla být větší otevřenost a vstřícnost daného úředníka, který by
člověku s duševním onemocněním mohl a měl být podporou při vyplňování těchto
formulářů. Složitost procesu a obavy dostavit se na úřad mohou vést v krajních
případech až na hranici chudoby.
Dalším tématem, které se v rámci studie objevilo, jsou pracovníci Lékařské posudkové
služby. Jedná se hlavně o lékaře, kteří tuto činnost vykonávají v rámci České správy
sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dle výpovědí respondentů ze studie FESS pracovníci
lékařské posudkové služby mnohdy nemají zkušenosti s oborem psychiatrie, přitom
však rozhodují o přidělování financí osobám s duševním onemocněním. Problémem
je také neúměrná délka a neprůhlednost rozhodování o invalidních důchodech.
Souhrn:
V rámci studie FESS byly identifikovány problémy související s jednáním na úřadech
práce (minimální pomoc při nabídce zaměstnání, nabídka práce není odpovídající
kvalifikaci a schopnostem, složitost vyplňování žádostí o dávky, neznalost jednání
s lidmi s duševním onemocněním, neznalost dostupných služeb pro lidi s duševním
onemocněním). Z toho pro lidi s duševním onemocněním vyplývají obavy z jednání na
úřadě, takže o dávky nežádají nebo využívají možnosti doprovodu. Velkým problémem
je také proces přiznávání invalidních důchodů.

Diskuzní skupiny
V rámci realizace diskuzních skupin s lidmi s duševním onemocněním byla oblast
veřejné správy zmiňována spíše sporadicky.
Účastníci skupinové diskuze se setkali s omezením jejich pracovní činnosti v rámci
rozhodnutí posudkové komise, v jednom případě dokonce i se znemožněním adopce
na základě psychiatrické diagnózy.
Dále byl jako stigmatizační zmiňován kontakt s členy integrovaného záchranného
systému. Jedná se většinou o případy, kdy se klient nachází v akutním stavu
onemocnění, tzv. atace, a je potřeba zajistit jeho převoz k hospitalizaci. Policie či
hasičský sbor pak asistuje při převozu do psychiatrického zařízení. Z tohoto důvodu
bychom doporučovali zahrnout tuto složku státní správy mezi cílovou skupinu.
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Souhrn:
Problémy účastníků se státní správou nebyly zmiňovány tak často jako s ostatními
cílovými skupinami jako zdravotníci a rodina. Problém byl spatřován při adopci, při
jednání s posudkovou komisí a při převozu k hospitalizaci.

Výsledky rozhovorů se zaměstnanci úřadu práce
Rozhovory byly realizovány formou polostrukturovaného rozhovoru se
zaměstnankyněmi úřadu práce. Celkem bylo realizováno 5 rozhovorů v rámci úřadů
práce Prahy 3 a Prahy 10, zároveň s ředitelkou odboru zaměstnanosti pro Prahu 3.
Z rozhovorů vyplývá potřeba vzdělávacího programu, který by obsahoval specifika
v komunikaci s lidmi s duševním onemocněním. Po vyhodnocení rozhovorů
s pracovnicemi úřadu práce, ředitelkou odboru zaměstnanosti byl vyhodnocen jako
nejpřínosnější edukační program, který by byl optimálně dvoudenní. Ten by obsahoval
následující sekce: komunikace s lidmi s duševním onemocněním, seznámení se
s jednotlivými typy nemocí, postup, jak jednat s člověkem v akutním stavu
a psychohygiena pro účastníky. Tento typ programu by mohl být zahrnut do
celoživotního vzdělávání zaměstnanců Úřadu práce, které je poskytováno Generálním
ředitelstvím úřadu práce, čímž by byla zajištěna jeho udržitelnost i po skončení
plánovaného programu.
Pracovníci Úřadu práce, konkrétně odboru nepojistných dávek, se s klienty s duševním
onemocněním ve své praxi potkávají poměrně často. Z rozhovorů vyplývá, že tito
klienti dochází na úřad práce celkem pravidelně. Část z nich jsou lidé, kteří již byli
například hospitalizováni a léčí se s nemocí, velkou část z nich však přitom tvoří klienti,
kteří mají duševní obtíže, a nebyla jim zatím poskytnuta odborná pomoc. Pracovníci
by uvítali informace o komunitních službách, kam je možné klienty v takovém případě
navést.
Shrnutí:
Z rozhovorů s pracovnicemi úřadu práce vyplynula jednoznačně potřeba vzdělávacího
programu, který by se zabýval komunikací s touto cílovou skupinou, bližšímu
seznámení s typy onemocnění a s řešením krizových situací. Pokud by byla nabídnuta
v rámci programu i možnost psychohygieny pro účastníky, stal by se tento program
pro cílovou skupinu atraktivnějším.

Analýza obsahu vzdělávacích programů a
vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy
V této části analýzy se budeme zabývat systémem vzdělávání ve veřejné správě.
Z hlediska možných aktivit v této oblasti se zaměříme na stávající strukturu dalšího
vzdělávání ve veřejné správě. Cílem této části analýzy je zjistit, zda v současné době
již existuje typ vzdělávání, který se zaměřuje na komunikaci s lidmi s duševním
onemocněním.
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Vzdělávání veřejné správy se liší podle rozdělení úřadů na správní úřady a služební
úřady. Ve správních úřadech je realizováno na základě Usnesení vlády České
republiky ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání
zaměstnanců ve správních úřadech a vzdělávání zaměstnanců ve služebních úřadech
(služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015,
kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních
úřadech). Dále vychází ze zákona 312/2002 Sb.
Vzdělávání zaměstnanců se dělí na tři základní části: vstupní, vstupní následné
a průběžné vzdělávání.
Vstupní vzdělávání a vstupní vzdělávání následné se ukončuje do 12 měsíců od vzniku
pracovního poměru. Zaměřuje se primárně na seznámení se s organizací a činností
veřejné správy, práva a povinnosti zaměstnance a pravidla etiky. Dále se věnuje
právním předpisům, obecně dopadajícím na činnost veřejné správy a právo Evropské
unie. Forma těchto kurzů je většinou e-learningová a úspěšní absolventi po
závěrečném testu obdrží osvědčení. Průběžným vzděláváním je pak myšleno
vzdělávání, které probíhá zpravidla po ukončení vstupního vzdělávání úvodního, a to
průběžně po celou dobu trvání pracovního poměru v souladu s požadavky kladenými
na pracovní místo. Jako třetí pak následuje vzdělávání vedoucích úředníků, vedoucích
úřadů a představených.
Tematické okruhy jednotlivých školících cyklů jsou uzpůsobeny tomu, komu jsou
určeny. U úředníků samosprávních celků je pak zapotřebí pro výkon správních činností
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (Elssnerová, 2015).
V nabídce vzdělávání jsou kurzy, které se zabývají problematikou duševních
onemocnění, např. kurz “Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním
onemocněním”, který je určen primárně pro sociální pracovníky, ale je vhodný i pro
další pozice. Tento kurz navazuje na kurz “Komunikace s klientem s psychiatrickou
diagnózou”. Dalšími kurzy jsou pak “Specifika komunikace s klientem závislým na
návykových látkách”; “ADHD – výchovné působení”; „Práce s dětmi s psychiatrickou
diagnózou, výchovnými problémy – jak překonat vzdor (úvodní seminář)“. Tyto kurzy
jsou pořádané Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR a jsou akreditované
MPSV ČR.
Dalším úskalím je, že kurzy nejsou nabízeny centrálně, ale je mnoho školících autorit
(Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, Institut pro veřejnou správu a mnoho dalších
poskytovatelů). V případě úřadu práce je vzdělávání zajišťováno Generálním
ředitelstvím Úřadu práce ČR.
Vzhledem k tomu, že pracovníci veřejné správy nemají jasně určené kurikulum kurzů
pro dané pozice, je na jejich výběru či na výběru jejich nadřízených, kterého kurzu se
zúčastní. Na základě tohoto zjištění navrhujeme evaluaci jednotlivých školení
z hlediska jejich úspěšnosti ve snižování míry stigmatizace u pracovníků veřejné
správy.
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Shrnutí:
V současném nastavení vzdělávání veřejné správy je zásadním problémem, že chybí
systematičnost v zadávání, realizaci kurzů a následné kontroly splnění všech
podmínek. Pro jednotlivé pozice také nejsou určena jasná kurikula, která by zajistila
adekvátnost vzdělávání jednotlivých úředníků vzhledem k jejich pracovní náplni. Co se
týká kurzů, které se zabývají otázkou vzdělávání směrem k oblasti komunikace s lidmi
s duševním onemocněním, bylo identifikováno několik kurzů, které jsou akreditovány
MPSV ČR. Pozitivním faktem je, že aktuální nabídka kurzů je poměrně široká,
nedostatkem pak, že z výše zmíněných důvodů není možné evaluovat reálný přínos
těchto vzdělávacích programů na postoje pracovníků veřejné správy.

Destigmatizační programy pro pracovníky veřejné
správy v zahraničí a v ČR a jejich efektivita
Tato část analýzy představuje přehled existujících programů, které se v minulosti
zaměřovaly na cílovou skupinu veřejné správy. Zároveň zkoumá, zda byla hodnocena
jejich efektivita.

Zahraničí
Příklad dobré praxe: Mental Health First Aid
Cílová skupina: Veřejná správa ve Švédsku, konkrétně úřady sociálního zabezpečení,
úřady práce, sociální služby, školy, policie, nápravná péče, záchranné složky.
Program se zaměřoval na zvýšení znalostí o duševním zdraví, zlepšení postojů
a vzbuzení podpůrného chování účastníků. Probíhal kaskádovou formou dvoudenního
školení pro nové lektory, kteří pak následně lektorovali další kurzy. Podklady byly
přeloženy a upraveny pro danou zemi. Účastníci se učili, jak pomoci osobě se
sebevražednými sklony, s panickou atakou, s traumatickým zážitkem a psychózou.
Meta-analýza 15 programů MHFA potvrzuje jejich efektivitu – zvýšily se znalosti
účastníků o duševním zdraví, snížily se jejich negativní postoje a narostlo podpůrné
chování vůči lidem s duševními obtížemi. (Hadlaczky et al., 2014)

Česká republika
V rámci přehledu bylo zaznamenáno pouze minimální množství programů, u i nichž
byla provedena také evaluace výsledků, což v této oblasti značně limituje možnosti pro
rozhodování založené na evidenci (Janoušková et al., 2016).
Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace
institucionální péče o duševně nemocné (CRPDZ)
Realizátorem tohoto programu bylo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.
Program cílil na odbornou veřejnost a veřejnou správu. Realizován byl v letech
2006 až 2007 formou školení. Výstupem programu byla edukace účastníků
o probíhající transformaci psychiatrické péče. Program nebyl evaluovaný.
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http://prahafondy.ami.cz/cz/jpd3/projekty/45_vzdelavani-odborniku,-statnispravy_regcislo2166.html?support=&regcislo=&zadpartner=&obsah=&zall=&stranka=2
Umíme se domluvit
V tomto programu se jednalo o vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy
v přístupu k lidem s duševním onemocněním. Realizátorem programu bylo Centrum
pro rozvoj péče o duševní zdraví a cílem bylo posílit jejich schopnosti a dovednosti pro
jednání s lidmi s duševním onemocněním tak, aby mohli účinněji intervenovat v zájmu
sociálního začleňování těchto lidí. Evaluace nebyla realizována, realizována byla
pouze zpětná vazba od účastníků kurzu prostřednictvím dotazníku. Výstupem projektu
je brožura pro veřejnou správu.
Paralelní životy II
Cílovou skupinou tohoto projektu byli lékaři, zdravotnický personál a zainteresované
subjekty jako neziskové organizace, zástupci měst, státní správy, osoby s chronickým
duševním onemocněním a veřejnost. Novinkou bylo zacílení také na děti a mládež
mezi 12–25 roky. Projekt byl vytvořen a realizován spolkem Artmovement v roce 2016,
a to formou workshopů, diskuzí a soutěží. V tomto případě byla realizována evaluace,
nebyla však hodnocena efektivita, ale kvantita. Evaluace byla uskutečněna až po
skončení projektu.
Vzdělávání pro pracovníky státní správy a samosprávy (Práh)
Projekt byl realizován v Jihomoravském kraji a celkem se zaměřoval na 6 cílových
skupin, mezi nimi i pracovníky veřejné správy a samosprávy. Pro ty byl vytvořen
akreditovaný kurz týkající se práce s lidmi s duševním onemocněním a brožura „Jak
jednat s člověkem s duševním onemocněním a jak jej podporovat“. Evaluace nebyla
realizována. Pro zaměstnance zdravotnické záchranné služby byl vytvořen kurz
„Hospitalizace člověka s duševním onemocněním a možnosti spolupráce se sociálními
službami“ a pro pracovníky Policie ČR kurz „Specifika lidí se závažným duševním
onemocněním v akutní fázi nemoci a možnosti spolupráce se sociálními službami“
Na vlastní kůži – LARP a semináře (Centrum podpory transformace a Liga lidských
práv)
Projekt byl určen pro policii, úřady, média. Za jeho vznikem stojí Liga lidských práv,
Centrum pro transformaci a Norské fondy. Cílem bylo předávání zkušeností od
ambasadorů se zkušeností s duševním onemocněním. Projekt nebyl evaluován.
http://llp.cz/akce/larp/
Svět umění za okny (Kolumbus)
Výstava se konala v prostorách informačního střediska v Ústí nad Labem a měla za cíl
přiblížit svět lidí s duševním onemocněním. K vidění byly obrazy, fotografie a básně.
Duševně nemocných se bát nemusíme!
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Projekt se věnoval zvýšení informovanosti veřejnosti o duševním onemocnění,
odstranění/zmírnění některých předsudků, které obecně panují ve společnosti o lidech
s duševním onemocněním. Dalším podstatným efektem projektu bylo zvýšení
informovanosti zástupců státních institucí a budoucích sociálních pracovníků.
Podstatnou cílovou skupinou byli i sociální pracovníci jiných státních či nestátních
neziskových organizací. Probíhal v letech 2015 a 2016.

Rizika/ohrožení realizace navrženého programu a
jejich minimalizace
1) zajištění kontinuity programu i po ukončení projektu a doby udržitelnosti –
v případě, že by nebyl program akreditován ve formě kurzu a zařazen do
systému vzdělávání, hrozí, že nebude pokračovat po ukončení projektu;
2) nezájem účastníků z cílové skupiny o tento typ programu,
3) duplicita v nabídce kurzů.
Rizika je možné minimalizovat:
1) maximální možnou mírou evidence v rámci analýzy potřeb a evaluace
programu,
2) zakomponováním 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;
3) rozšířením typu programu o nabídku interakce mezi klientem a účastníky,
přednášky i s možností účasti člověka se zkušeností s duševním onemocněním
a nabídka psychohygieny pro účastníky – tento typ kurzů je žádaný
a v současné chvíli v nabídce chybí;
4) eliminací duplicit v nabídce kurzů díky akreditaci MPSV a zároveň kontrolou,
sledováním nabídek kurzů a vzájemnou interakcí s případnými poskytovateli.

Závěry a doporučení
V rámci přípravy analýzy potřeb pro cílovou skupinu veřejné správy byl zmapován
existující systém vzdělávání této cílové skupiny a zjištěna doporučení pro možnou
realizaci destigmatizačního programu.
Po vyhodnocení rozhovorů se zástupci cílové skupiny, analýze diskuzních skupin,
studie FESS a dotazníkového šetření byl jako nejvhodnější forma navržen vzdělávací
program, který by cílovou skupinu edukoval o typech duševních onemocnění,
specifikách v komunikaci s lidmi s duševním onemocněním, řešeních případných
krizových situací (jak jednat s člověkem v akutním stavu) a psychohygieně pro
účastníky. Toto by bylo realizováno za participace člověka se zkušeností s duševním
onemocněním na kurzu. Tento typ kurzu by měl být zahrnut do celoživotního
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vzdělávání úředníků práce, které je poskytováno Generálním ředitelstvím úřadu práce,
čímž by byla zajištěna jeho udržitelnost i po skončení plánovaného programu. Dále by
bylo vhodné provést evaluaci již poskytovaných kurzů, na jejím základě navrhnout
jejich případnou úpravu a zasadit se o začlenění těchto kurzů do kurikula pro
pracovníky veřejné správy obecně.
Návrh programu vychází ze zjištění, že je třeba ho vždy přizpůsobit dané cílové
skupině, přičemž dosavadní evidence naznačuje, že aktivity, jejichž podstatou je přímý
či nepřímý kontakt s člověkem s duševním onemocněním, vykazují lepší výsledky nežli
edukační aktivity (Janoušková et al., 2016).
V rámci indikátoru pro tuto cílovou skupinu byl navržen program pro pracovníky úřadu
práce (optimálně oddělení nepojistných dávek), kteří jsou nejvíce exponovanou
skupinou v rámci přímého kontaktu s lidmi s duševním onemocněním.
Z analýzy také vyplynula potřeba rozšířit cílovou skupinu o pracovníky Lékařské
posudkové správy, která spadá do kompetence ČSSZ. Dále pak o členy integrovaného
záchranného systému, kteří se v případě potřeby účastní transportu akutní fáze
duševního onemocnění do zdravotnického střediska.

Doporučení
•

Na základě výsledků rozhovorů v rámci diskuzních skupin a studie FESS by
měli být samostatnou cílovou skupinou lékaři Lékařské posudkové komise
(ČSSZ).

•

Další možností destigmatizační aktivity by mohla být spolupráce s FDV (Fond
dalšího vzdělávání), v jehož rámci funguje projekt "Dobrovolnictví". V rámci
tohoto projektu je možnost pro zaměstnance, kteří nejsou přímo pod služebním
zákonem vykonávat dobrovolnou činnost – návštěva hospiců apod. V rámci
tohoto projektu by bylo možné domluvit například návštěvy v denních
stacionářích, kde by bylo možné bližší seznámení s problematikou zotavení
a přípravy na opětovné zapojení do společnosti.

•

Pro pracovníky veřejné správy jsou obvykle organizovány kurzy zaměřené na
vzdělávání v oblasti duševního zdraví (prostřednictvím seminářů, přednášek,
konzultací s peer lektorem) a praktické komunikační dovednosti v kontaktu
s člověkem s duševním onemocněním. V tomto ohledu se jeví i pro nás tento
typ aktivity jako nejvhodnější.
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Poskytovatelé sociálních
služeb
Popis cílové skupiny
Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této
činnosti oprávnění dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Do množiny těchto služeb
patří:

Azylové domy

Centra denních
služeb

Domovy pro
seniory

Kontaktní
centra

Podpora
samostatného
bydlení

Domovy se
zvláštním
režimem

Krizová centra

Odborné
sociální
poradenství

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

Terénní
programy

Domovy pro osoby
se zvláštním
postižením

Domovy na půl
cesty

Chráněné
bydlení

Nízkoprahová
denní centra

Odlehčovací
služby

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Terapeutické
komunity

Denní
stacionáře

Intervenční
centra

Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

Osobní
asistence

Noclehárny

Pečovatelská
služba

Raná péče

Služby
následné
péče

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

Sociálně
terapeutické
dílny

Sociální
rehabilitace

Telefonická
krizová
pomoc

Tísňová péče

Tlumočnické
služby

Týdenní
stacionáře

Kromě podmínky proškolení 300 pracovníků od 30 poskytovatelů sociálních služeb je v rámci projektu
potřeba specificky postihnout zástupce dvou profesí: 10 sociálních pracovníků a 10 pracovníků
v sociálních službách. Obě tyto profese, včetně potřebné kvalifikace a náplně práce, vymezuje zákon
o sociálních službách. Sociální pracovníci jsou zaměstnanci, na které se vztahuje § 109 a § 110 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pozici pracovníka v sociálních službách vymezuje § 116 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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Existující evidence o úrovni stigmatizace lidí
s duševním onemocněním u poskytovatelů
sociálních služeb v ČR
Data pro analýzu potřeb jsme čerpali z několika zdrojů. Postoje k lidem s duševním
onemocněním a diskriminační jednání byly u pracovníků poskytovatelů sociálních
služeb zjišťovány v rámci projektu Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci
pomocí dotazníků a skupinových diskuzí, a dále zpracováním rešerše českých
výzkumných šetření, vycházejících hlavně z diplomových prací. Znalostem a jednáním
pracovníků sociálních služeb se věnovalo také několik diplomových prací vedených
jak kvantitativní, tak kvalitativní metodou. Analýza potřeb dále obsahuje přehled
destigmatizačních programů, které se k cílové skupině váží.

Projekt Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci
Do projektu Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci Centra pro rozvoj péče o
duševní zdraví se zapojilo 120 pracovníků komunitních týmů, z nichž 45 uvedlo svou
pozici jako „sociální pracovník“ a 16 „pracovník v sociálních službách“, dále v týmech
působily sestry, psychologové, psychiatři, ergoterapeuti, asistenti či manažeři týmů
(výzkum byl realizován v rámci projektu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví pod názvem
Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci, podpořeného z operačního programu
zaměstnanost Evropské unie (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001122)). Respondenti obdrželi
elektronický dotazník, který obsahoval škály CAMI, MICA a RIBS, sociodemografické
otázky a otevřené otázky zkoumající jejich očekávání a obavy plynoucí z nástupu peer
konzultanta do týmu. Měření bylo součástí širšího výzkumného programu, který
zkoumal vliv zapojení peer konzultanta do komunitního týmu. První měření proběhlo
před jeho nástupem do týmu, další po půl roce jeho zaměstnání. Výsledky
prezentované níže pochází z prvního měření; po zapojení peer konzultanta se
průměrné hodnoty výrazně nezměnily. U samotných peer konzultantů byla zjišťována
míra jejich self-stigma, empowermentu a recovery před projektem, po vzdělávání a po
půl roce zaměstnání v organizaci.
Postoje vůči lidem s duševním onemocněním byly měřeny pomocí škály CAMI
(Community Attitudes to Mental Illness). V porovnání s ostatními měřenými skupinami
vykazovali pracovníci sociálních služeb na škále CAMI výrazně pozitivnější postoje
(Tabulka 1). Pro srovnání s jinými skupinami využíváme zdroje dat z článku Winklera
et al. (2016), který se věnoval srovnání postojů obecné populace a lékařů v ČR
s využitím škály CAMI.

Tabulka 1. Porovnání výsledků pracovníků v sociálních službách před nástupem
peer konzultanta do organizace, obecné populace a lékařů na škále CAMI.
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Vzorek

Celkové
průměrné
skóre

N

Komunitní tým

121,1

120

Pracovník v sociálních službách

117

16

Sociální pracovník

121,4

45

Obecná populace

88,4

1810

Lékaři

96

1200

Zdroj dat: (Winkler et al., 2016)

Podrobnější znázornění odpovědí na jednotlivé položky je uvedeno v Příloze
v Tabulce 4. Nejvýraznější rozdíly mezi pracovníky sociálních služeb a ostatními
měřenými skupinami se vyskytly v následujících položkách:
•
•
•
•
•
•
•

Lidé s duševním onemocněním by měli mít stejné právo na zaměstnání jako kdokoli jiný.
Lidé s duševním onemocněním jsou mnohem méně nebezpeční, než si většina lidí myslí.
Nikomu, kdo měl v minulosti duševní problémy, by neměla být svěřena veřejná funkce.
Nechtěl/a bych bydlet vedle někoho, kdo je duševně nemocný.
Lidem s duševním onemocněním by neměla být svěřována jakákoli zodpovědnost.
Jakmile se u člověka objeví známky duševní poruchy, měl by být hospitalizován.
Psychiatrické léčebny představují zastaralý způsob péče o lidi s duševním onemocněním.

Ve výše uvedených položkách vyjadřovali pracovníci sociálních služeb více pozitivní
postoje v porovnání s obecnou populací i lékaři. Jedná se převážně o položky, které
souvisí se zodpovědností a nebezpečností lidí s duševním onemocněním. Rozdíl
může být ovlivněn jednak výběrem respondentů (v případě lékařů se jednalo o
reprezentativní výběr, v případě pracovníků sociálních služeb o výběr všech
pracovníků v záměrně vybraných zařízeních) nebo sociodemografickými
charakteristikami. Dále tento výsledek může reflektovat reálné úvahy pracovníků v
sociálních službách nad hospitalizací a přístupem k péči o duševní zdraví. Pracovníci
v sociálních službách více akceptují zaměstnání či svěření veřejné funkce osobě
s duševním onemocněním, jsou ochotnější bydlet v její blízkosti a preferují jiné
možnosti péče, než je hospitalizace.
Pozitivní postoj potvrzuje škála MICA (Mental Illness: Clinicians' Attitudes), která byla
v rámci měření dále použita. Ta zjišťuje postoje vůči lidem s duševním onemocněním
specificky u profesionálů. Také celkový skór MICA u pracovníků v sociálních službách
svědčí pro výrazně pozitivnější postoje, než je tomu u dalších měřených skupin, jako
jsou zdravotní sestry, studenti medicíny a jejich učitelé (Tabulka 2). Také v tomto
případě vycházíme z výzkumů realizovaných Národním ústavem duševního zdraví.
Podrobněji se měřením postojů zdravotních sester vůči lidem pomocí škály MICA
věnuje článek Weissové et al. (2016). Měření postojů studentů lékařské fakulty a
pedagogů proběhlo v rámci průřezové studie v roce 2016. Cílem této studie bylo
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analyzovat stigmatizaci lidí s duševním onemocněním na českých lékařských
fakultách. Výzkum byl zaměřen zejména na 1) porovnání stigmatizujících postojů
studentů a pedagogů, 2) porovnání stigmatizujících postojů mezi studenty různých
ročníků studia.

Tabulka 2. Porovnání hodnot postojů pracovníků v sociálních službách před
nástupem peer konzultanta do organizace, zdravotních sester, studentů medíny
a jejich vyučujících na škále MICA.

Vzorek

Celkové
průměrné skóre

Komunitní tým

32,53

120

Pracovník v sociálních službách

33,37

16

Sociální pracovník

33,6

45

Zdravotní sestry

40,22

302

Studenti medicíny

38,64

308

Učitelé medicíny

40,3

149

N

Zdroj dat: (Weissová et al., 2016)

Rozdíly mezi skupinami mohou být způsobeny jak metodologií výzkumů, neboť
jednotlivé studie se liší způsobem výběru vzorku (v případě pracovníků sociálních
služeb výběr všech pracovníků v záměrně vybraných zařízeních, v případě sester
kombinace samovýběru a oslovení pracovníků konkrétně vybraných zařízení,
v případě studentů a pedagogů oslovení všech relevantních subjektů dané instituce),
různým věkovým průměrem respondentů či rozložením vzhledem k pohlaví, neboť
všechny tyto proměnné mohou míru stigmatizace ovlivnit, tak i reálně rozdílnými
postoji měřených skupin k lidech s duševním onemocněním.
Třetí použitou škálou byla RIBS (Reported and Intended Behaviour Scale), která měří
míru diskriminačního jednání a sociální distanci. Co se reportovaného a zamýšleného
chování týče, skórují pracovníci sociálních služeb také pozitivně. Výsledky jednotlivých
položek jsou znázorněny v Příloze v Tabulce 5.
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Měření v projektu Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci dále pomocí dvou
otevřených otázek zjišťovalo, jaká jsou očekávání a obavy zaměstnanců komunitních
týmů plynoucí z nástupu peer konzultantů, tedy kolegů, kteří mají zároveň osobní
zkušenost s duševním onemocněním. Z odpovědí vyplynulo, že pracovníci vítají
zapojení peer konzultanta do týmu. Od jeho příchodu očekávají především rozvoj
vlastní empatie a získání nového pohledu na duševní nemoc. Kromě toho soudí, že
peer konzultant může tým obohatit o své zkušenosti, klientům služby dodat naději a
seznámit je s konceptem recovery.
„Peer konzultant vnese do práce s klienty jiný pohled/ rozměr vzhledem k
vlastnímu prožívání nemoci.“
„Lepší prolomení komunikační bariéry díky přítomnému kolegovi se zkušeností
s duševním onemocněním.“
„Pomáhá ostatním sociálním pracovníkům v týmu přemýšlet více do hloubky a
pohledu uvnitř, více se vcítit do pocitů lidí s duševním onemocněním.“
„Nové nápady na práci s klienty.“
„Peer může vnést pohled z té druhé strany může leccos snáze pochopit a
zprostředkovat, díky tomu, že sám svoji nemoc zvládl, je velikou inspirací a
nadějí pro klienty..“
„Osvětlení nějakých pojmů, pocitů člověka s onemocněním, které já jsem nikdy
nezažila - účinky léků, bezmocnost, příznaky onemocnění, pocity během
hospitalizace.“

Případné obavy pracovníků komunitních týmů se týkaly především potenciálního
zhoršení psychického stavu podmíněno nástupem do zaměstnání, jeho přetěžováním
a zároveň hyperprotektivním přístupem týmu k peerovi. Otázka zněla: Obáváte se
něčeho v souvislosti se zaměstnáním peer konzultanta ve Vašem týmu? Čeho?
„Výkyvů nálad/ zhoršení zdravotního stavu (paranoie, stihomam), že nebude
schopen si toto zhoršení připustit a řešit to.“
„Naší přílišné obavy, abychom peera nepřetěžovaly.“
„Jediná moje obava se vztahuje k tomu, aby náš nový peer dokázal včas cítit
hranici, aby se dokázal ochránit a říct si, co potřebuje.“
„Aby byl dost odolný vůči pracovnímu zatížení a stresu (v této práci je ho někdy
až dost!), aby se jeho stav nezhoršil právě z tohoto důvodu...“
„Nějaké obavy z počátku byly, například z toho, abychom k peer konzultantovi
nebyli příliš pečovatelské a cítil se jako plnohodnotný člen týmu.“
„Abychom ho zbytečně neopečovávaly, ale zatím to vypadá, že si bude umět
říct, kdy potřebuje odpočinek.“
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„Aby nebyl peer přepečováván z titulu pozice člověka zotaveného, ale stále "s
diagnózou".“

Další obavy panovaly ohledně problematických hranic mezi peer konzultanty a klienty
služby. Pracovníci sociálních služeb vyjadřovali nedůvěru k mlčenlivosti a
zodpovědnosti peer konzultantů.
„Obávám se toho, že bude pro peer konzultanta těžké dodržovat mlčenlivost (to
souvisí se vzděláním v sociální oblasti), a že by v některých věcech jako je např.
dodržování pracovní doby by mohlo být pro peer konzultanta náročné.“

„Změny jeho psychického stavu, že to dokonce může ovlivnit jeho práci s
klienty.“

„Zdravotní kolaps. Porušování mlčenlivosti. Nezájem se dále vzdělávat.“

Peer konzultanti vykazovali ve všech třech měřeních nízkou míru sebestigmatizace a
vyšší míru zplnomocnění a zotavení, přičemž docházelo ke změnám hodnot v rámci
jednotlivých peer konzultantů, průměrné skóre za celý vzorek se však takřka
nezměnilo. Očekávání od zaměstnání bylo přispění práci týmu svou zkušeností a
obohacení vlastních dovedností, jejich obavy plynuly z možného propadu psychického
stavu vzhledem k náročnosti práce a přístupu nových kolegů. Zmíněná očekávání byla
naplněna, jak vyplynulo z focus groups konaných po projektu. Tým oceňoval nový úhel
pohledu na lidi s duševním onemocněním a práci s nimi, peer konzultanti vnímali
pozitivní dopad zaměstnání na své sebehodnocení, smysl života a větší jistotu
v sociálních situacích. Ke zhoršení stavu peer konzultantů, čehož se obávaly obě
tázané skupiny, během zaměstnání docházelo, takové situace však nevnímaly jako
problémové. Naopak pokud se peer do týmu po své neschopnosti navrátil, docházelo
ke zvýšení důvěry mezi ním a týmem. Zaměstnání peerů také vedlo ke kultivaci jazyka
týmu a přikládání většího důrazu péče o své zdraví. Tato praxe lze tedy pokládat za
destigmatizační intervenci pro pracovníky sociálních služeb, byť naměřená
stigmatizace mezi jejich pracovníky byla už tak nízká.

Rešerše českých výzkumných šetření
Kvalita života lidí s duševním onemocněním před, během a po využití služeb
chráněného bydlení poskytovaného Sdružením Práh byla předmětem jednoho
z kvalitativně vedených výzkumů (Buchtová, 2011). 7 respondentů reflektovalo větší
spokojenost se svým životem, hlavně co se týče pozitivnějších vztahů se svým okolím
a také osamostatnění se, pro některé však přišel propad po opuštění služby. Nicméně
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v porovnání se situací před nástupem do bydlení se klienti služby cítili spokojenější.
Soudí, že k tomu přispěl i přátelský a uvolněný přístup personálu. Někteří
z respondentů připisovali službě podíl na tom, že si našli zaměstnání a že se nyní
vzdělávají. Ostatní, kteří tento vliv nepocítili, jsou spokojeni i tak. K podobným závěrům
došla autorka také v oblasti trávení volného času, péče o své zdraví a vztahů, kde
mělo využití chráněného bydlení pozitivní či neutrální dopad na zkoumané oblasti.
V případě vztahů jeden z respondentů zmínil negativní vliv na vztah s matkou, která
jej od služby odrazovala. Respondenti také vnímali rozvoj svých dovedností, ať už
praktických v péči o domácnost, tak i komunikačních.
Pozitivní dopad sociálních služeb na kvalitu svého života popisovali také 4 klienti
anonymizovaného zařízení ve Zlínském kraji (Holbíková, 2014). Respondenti vnímají
vliv služeb na podporu sebedůvěry, zapojení do běžného života, budování
mezilidských vztahů, pracovní zařazení a překonání beznaděje. Těží také z odborného
poradenství a propojování s dalšími odborníky a službami. Jako nejvýznamnější
činnost sociálních služeb se pro tyto respondenty jeví nácvik dovedností, poradenství
a překonání izolace, přičemž první dvě zmíněné oblasti jsou v kompetencích
pracovníků služeb a je vhodné se na ně zaměřit, tedy vést pracovníky k vlastnímu
tréninku komunikačních dovedností i rozšíření odborných znalostí, které mohou dále
předat klientům. Těmi mohou být právní otázky, pomoc při vyplňování dokumentů na
úřadech, tréninky přijímacího řízení do zaměstnání, či práce s počítačem.
V rámci další studie hodnotící sociální (konkrétně komunitní) služby se nejprve
uskutečnily focus groups jak ve skupinách pracovníků komunitní péče, tak uživatelů
služeb i jejich rodinných příslušníků (Čechová, 2008). Na základě analýzy dat z těchto
focus groups byl sestaven dotazník. Nejdůležitějšími tématy se jevily vztahy mezi
pracovníky a klienty, což zahrnovalo respekt a úctu ke klientům, dodržování jejich práv,
partnerský a individuální přístup a empatii a vzájemnou důvěru. Další zásadní oblastí
byla komunikace jak s klienty, tak jejich rodinami. Ta se týkala informací o nemoci,
možnostech léčby a služeb. Dotazník poté zjišťoval spokojenost se službami v jejich
přístupu k uživatelům, komunikaci a chování personálu a hodnocení služeb jako
takových. Výsledky hovoří pro spokojenost s personálem, jeho chováním i odborností
a dodržováním práv klientů. Negativně klienti vnímali nedostatek personálu, což však
není v kompetenci projektu Destigmatizace. Rezervy spatřovali také v možnostech své
seberealizace a podpoře svého začlenění do společnosti. Destigmatizační programy
by se tedy měly zaměřovat na zplnomocňující přístup a koncept zotavení.

Další rozhovory s pracovníky sociálních služeb proběhly v anonymizovaném zařízení,
a jejich záměrem bylo zmapovat postoj k právům klientů s duševním onemocněním
(Kubů, 2008). Pracovníci souhlasili, že lidé s duševním onemocněním mají stejná
práva jako ostatní lidé. Vnímaná míra práva na sebeurčení se však lišila v závislosti
na pozici. Vedoucí pracovníci soudili, že klienti jsou schopni o sobě rozhodovat
samostatně. Další pracovníci vztahovali toto právo spíše na možnost výběru služeb a
více se angažovali ve vedení klienta vlastním zamýšleným směrem. Respondenti
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uznali, že v některých případech právo na sebeurčení klienta více omezovali. To se
týkalo klientů, jejichž diagnóza je závažnější, intelekt nižší, či došlo ke zhoršení jejich
stavu. Tázaní si také byli vědomi, že někteří klienti mohou služeb zneužívat, nebo si
ně vytvořit závislost, což pro poskytovatele služeb znamená výhodné udržení si
klientů. Pracovníci sociálních služeb nicméně usilovali o sebereflexi vlastní práce a
případná rizika přinášeli do týmových diskuzí.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Vzhledem k rozmanitosti profesí zahrnutých do cílové skupiny definujeme v analýze
potřeb vzdělávání sociálních pracovníků. Pracovníci v sociálních službách se
zdravotnickým zázemím jsou rozvedeni v analýze potřeb poskytovatelů
zdravotnických služeb (např. sestry).
Jak ukládá zákon č. 108/2006 Sb., sociální pracovníci v rámci povinného vzdělávání
absolvují vyšší odbornou školu anebo vysokou školu. Aktuálně lze sociální práci
studovat na 25 vysokých školách a 25 vyšších odborných školách. Je tedy patrný
nárůst škol sociálního zaměření v průběhu let. Podrobně se problematice vzdělávání
sociálních pracovníků věnovala Žemličková, která v roce 2010 zmapovala situaci
v České republice. Autorka se zabývala vzdělávacími potřebami sociálních pracovníků
pracujících s lidmi s duševním onemocněním. V roce 2010 bylo v České republice 15
vyšších odborných škol a 10 veřejných vysokých škol připravujících studenty na pozici
sociálního pracovníka. Ve své práci uvádí, že pouze na 4 z 15 vyšších odborných škol
se vyučoval předmět psychopatologie, na 3 školách se vyučovala psychiatrie. Na jedné
z VOŠ si mohli studenti v rámci volitelných předmětů zvolit předmět Komunitní péče o
osoby s duševními poruchami. Předmět Psychopatologie se vyučoval také na 4 z 10
vysokých škol. 4 školy nabízely možnost volitelných předmětů: Sociální práce s lidmi
s psychózou, Sociální práce s lidmi s duševním nemocněním, Úvod do psychoterapie
a Psychoterapeutické metody v sociální práci. Z tohoto šetření je patrné, že na většině
škol nebyly nabízeny předměty zaměřené na psychiatrii či komunitní péči.
Sociální pracovníci jsou dále v rámci celoživotního vzdělávání povinni absolvovat
každý rok další vzdělávání kurzy, školení či stáže. Zaměstnavatel je povinen zajistit 24
hodin vzdělávání ročně. Tabulka 3 demonstruje příklad vzdělávacích aktivit.
Tabulka 3. Příklad vzdělávacího plánu sociálního pracovníka v komunitní službě.
Vystaveno
Název kurzu, konference, stáže
dne

Akreditace
MPSV
(hodin)
0

22.11.2015 Will Hall - nové trendy v péči o duševní zdraví
Jak připravit týmy soc. služeb na zapojení peer
24.09.2015 konzultanta
8
21.05.2015 Komunikace s člověkem s depresí
8

Bez
Hodin
Hodin
akreditace
konference stáže
(hodin)
0
16
0
0
0

0
0

0
0
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15.05.2015
12.04.2015
03.04.2014
05.12.2013
19.12.2013
05.12.2013
06.03.2013
17.11.2012
10.12.2012
01.12.2012
02.03.2012
26.11.2011
10.11.2011
12.10.2011
07.11.2011
29.04.2011
10.04.2009
05.06.2009
15.11.2007
01.11.2007
25.05.2007
01.03.2007
08.03.2007

02.01.2007
19.05.2006

Workshop s J. Seikkulou a T. Arnkilem "Nepracujte ani
se svými nejlepšími formami kontroly"
Motivační rozhovory
Práce s lidmi s duální diagnózou
Camberwellské hodnocení potřeb - praktický nácvik
Recovery - zotavení z duševního onemocnění
Camberwellské hodnocení potřeb (CAN)
Case management
Konference sociální psychiatrie (3 dny)
Odborná stáž Fokus ČB
Integrovaný psychoterapeutický program pro
schizofrenní pacienty II.
Psychiatrické minimum
Integrovaný psychoterapeutický program pro
schizofrenní pacienty I.
Poradenské dovednosti I, II.
Práce se zadluženým klientem
Pomoc obětem domácího násilí
Základy krizové intervence tváří v tvář
Psychiatrické minimum pro pomáhající profese
Individuální plánování v sociálních službách
Práce se stresem - Relaxační techniky
Psychiatrické minimum
Práce se stresem
Efektivní komunikace II.
Psychosociální rehabilitace
Úvodní vzdělávací část k národním standardům
kvality sociálních služeb pro oblast služeb péče o
duševní zdraví
Konstruktivní rozhovor v pomáhajících profesích

0
60
32
8
8
8
20
0
0

16
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
17
0

0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
20

15
0

0
0

0
0

0
32
24
13
50
0
24
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
2
0
4
16
16
8
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

40
24

0
0

0
0

Nabídka vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky v ČR
Vzdělávací kurzy pro pomáhající profese nabízí v České republice více institucí. Mezi
jejich poskytovatele patří Centrum pro rozvoj a péči o duševní zdraví (CRPDZ),
Fokus, Remedium, Déčko Liberec, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
ČAPS, Institut vzdělávání APSS, Tudy Tam, MAVO, Zřetel, Diecézní charita Brno či
Mousou.
Z relevantních kurzů reagujících na zjištěné potřeby sociálních pracovníků v ČR
vybíráme následující:
•

Destigmatizace - stigma a diskriminace lidí s duševním onemocněním (CRPDZ)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta
(CRPDZ)
Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace (CRPDZ)
Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích (CRPDZ)
Recovery (CRPDZ)
Protikrizové plánování a podpůrné prostředí pro prevenci relapsu (FOKUS)
Recovery - doprovázení, posilování a opora při hledání dobrého života duševnímu
onemocnění navzdory (FOKUS)
Zplnomocňování a podpora silných stránek v pomáhajícím rozhovoru (FOKUS)
Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem (FOKUS)
Komunikace s člověkem s depresí (FOKUS)
Komunikace s člověkem s psychózou (FOKUS)
Komunikace jako nástroj spolupráce (Remedium)
Základní otázky zdraví a nemoci v sociální péči (Déčko Liberec)
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu
ČR)
Diskriminace v pracovněprávních vztazích (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR)
Práce s motivací klienta a hranice služby (Tudy tam)
Zplnomocňování klienta a individuální plánování (Tudy tam)
Hranice vztahu s klientem - role, limity hranice (ČAPS)
Vzdělávání v aktuálních sociálně právních tématech (ČAPS)
Motivace versus manipulace klientů v sociálních službách (Institut vzdělávání APSS ČR)
Aktivizace uživatelů sociálních služeb (Institut vzdělávání APSS ČR)
Úvod do psychopatologie při práci s dětským a mladistvým uživatelem při výkonu sociální
služby (MAVO)
Efektivní komunikace s obtížně zvládnutelnými typy klientů (Zřetel)
Snižování závislosti uživatelů na sociální službě (Zřetel)
Metody práce s duševně nemocnými v sociálních službách (Diecézní charita Brno)
Psychiatrické minimum (Diecézní charita Brno)
Psychopatologie pro pomáhající profese (Mousou)

Potřeby sociálních pracovníků v oblasti vzdělání
Výzkumné šetření realizované v roce 2017 se zabývalo potřebami sociálních
pracovníků. Zkoumaný vzorek zahrnoval 5 pracovnic z komunitního zařízení a 6
pracovnic ústavního zařízení (Ďásková, 2017). Z rozhovorů vyplynulo, že sociální
pracovníci se necítí jisti v úrovni svých znalostí a komunikačních dovedností. Co se
teoretických znalostí týče, respondenti pociťovali mezery v problematice systému
sociálního zabezpečení a legislativy (omezení svéprávnosti, oznamovací povinnost,
občanský zákoník), psychiatrie a psychologie. Jako nedostatečně rozvinuté vnímají
své komunikační kompetence, jak v kontaktu s uživateli péče, tak i s jejich rodinnými
příslušníky. Respondenti také uváděli potřebu nácviku práce s osobami v psychické
krizi a zlepšení schopnosti odhalit u klientů známky relapsu.
Potřebu odborného vzdělávání pracovníků sociálních služeb přinesly i další studie
(Člupný, 2012). Klienti denních center a stacionářů sdíleli, že jim pracovníci často
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poskytují rady a pomoc, a to jak teoretického rázu, tak praktického, například při tvůrčí
činnosti v dílně. Oceňovali u nich trpělivost, vlídnost a komunikaci o tématech, která
klientům byla blízká. Takovým tématem je i samotné onemocnění, klienti zapojeného
zařízení stojí o informace, jak s nemocí žít.
Pracovníci sociálních služeb dále pociťují potřebu zkvalitnění spolupráce jak v rámci
týmu, tak i s dalšími subjekty péče a s rodinami klientů (Zvettler, 2008). Spolupráci
pokládají za důležitou také sociální pracovníci a psychoterapeuti v doléčovacích
centrech pro klienty s duální diagnózou (Wernerová, 2017). Navíc zmiňují zájem o
rozšíření znalostí, a to hlavně o informace o cílové skupině, které je služba
poskytována. Pracovníci vypovídali, že ve své práci usilují o individuální přístup ke
klientům. Jako důležitou hodnotí spolupráci s psychiatrickými odborníky, kteří je
mohou informovat o projevech nemoci i účincích medikace. Tato potřeba však zatím
není plně naplněna. Pracovníci mají zájem také porozumět problematice duálních
diagnóz.
Sociální pracovníci organizací Nový prostor a Armáda spásy také zhodnotili kvalitu
svého vzdělání a svůj přístup k lidem bez domova trpícím duševním onemocněním
(Procházka, 2009). Uváděli, že jsou vzděláváni v psychopatologii, ale spíše povrchně.
Vlastní diagnostika psychických poruch vychází více z jejich zkušeností než z
odborného výcviku. Taková zkušenost pak zcela chybí u nově nastupujících
pracovníků. Také způsob práce s klienty nevnímají sociální pracovníci jako jasně
ustálený, což je opět problematické hlavně pro nové zaměstnance. Navíc ve
zkoumaném vzorku skládajícím se ze dvou organizací bylo patrné, že přístup
k metodice práce s klienty se lišil od organizace k organizaci, kdy přístup práce v jedné
z nich byl formálně zakotven a ve druhé nikoli. V takovém případě tak záleží na
zkušenostech, znalostech a zájmu konkrétního pracovníka o klienty.
Nejčastěji zmiňovaným tématem, ve kterém pracovníci několika komunitních služeb
tápou, je postavení rodinných příslušníků/ opatrovatelů klientů v právním kontextu.
Pečovatelé mohou jak spolupracovat, tak léčbu zhoršovat svým nezplnomocňujícím
přístupem (Henáčová, 2017). Sem patří například nespolupráce s organizací, či
omezování finančních prostředků a majetku klienta. Pro samotné pracovníky
organizací je tedy vhodné vyjasnění kompetencí opatrovníků a práv klientů. Někteří
pracovníci mají také nejasnosti ohledně vhodného přístupu ke klientům, mají problém
s odhadem schopností klientů (podceňování či přeceňování) a dopadem svého
vlastního chování na klienta.
Předchozí zjištění kopíruje výzkum provedený mezi pracovníky Komunitního týmu Jih,
kteří popisovali silné stránky a rezervy, které vnímají v komunitní péči (Sochorová,
2007). Nejspokojenější byli s oblastmi, které může ovlivnit samotný tým, oproti těm,
které jsou systémové. Mezi snáze ovlivnitelné oblasti, kde pracovníci pociťují určité
rezervy, patřily:
•
•
•
•

nedostatečné vědomosti a dovednosti
horší dostupnost služby, a to jak bezbariérově, tak časově
neudržování hranic profesionálního vztahu
nevyváženost týmového způsobu práce versus prostoru pro individuální práci, či neurčité
vymezení rolí a pravomocí
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•
•

nevhodný přístup ke klientovi, například hyperprotektivní
neefektivní spolupráce s ostatními službami, či jejich neznalost

Doplnění analýzy potřeb sociálních pracovníků
v pobytových zařízeních
V měsících listopad 2018 - leden 2019 probíhaly rozhovory k doplnění analýzy potřeb
s profesionály pracujícími v pobytových zařízeních (azylové domy, nízkoprahové
denní centrum, domovy se zvláštním režimem) ze tří krajů (Ústecký, Plzeňský a
Praha). Dotazovaní pracovali v hierarchii organizace na pozicích: ředitel organizace,
sociální pracovník, pracovník v sociálních službách.
Pracovníci těchto zařízení se setkávají s klienty s různorodým duševním
onemocněním, nejvíce s lidmi se schizofrenií, Alzheimerovou nemocí a jinými formami
demence a taky s lidmi závislými na alkoholu a drogách.
Po vyhodnocení rozhovorů s pracovnicemi pobytových zařízení vyplývá jako
nejpřínosnější edukační program, který by byl dvoudenní. Pracovníci uvedli, že jim
chybí základní informace v oblasti psychologie, psychopatologie a psychiatrie. Vyjádřili
nejistotu v komunikaci a reakcích na projevy psychicky zhoršeného klienta (např.
chybějící komunikační dovednosti krizové intervence, v konfliktní situaci s klientem).
Vzdělávací program by proto měl obsahovat následující sekce: specifika komunikace
s člověkem s duševním onemocněním, seznámení s jednotlivými typy nemocí,
obeznámení s modelem zotavení jeho zavedení do praxe, čehož nejpodstatnější části
by byla práce se zplnomocňováním klientů a práce s rizikem.
Z rozhovorů také vyplynula potřeba rozdělit cílovou skupinu na pracovníky v přímé
péči (pracovníky, kteří jsou v každodenním kontaktu s klientem a individuálně plánuji
průběh sociální služby) a na vedoucí pracovníky (management sociálních služeb, který
nepřichází do každodenního kontaktu s klienty, nicméně tvoří a určuje cíl služby
samotné – standardy kvality, metodiky, nastavují pracovní postupy a interní pravidla).
Projekt Destigmatizace by mohl facilitovat pozitivní změny ve výše zmíněných
oblastech. Neznalost spolu s předsudky a diskriminačním chováním jsou tři základní
složky stigmatizace (Thornicroft et al., 2007), proto rozvoj znalostí a dovedností
souvisejících s prací s lidmi s duševním onemocněním může přispět ke snížení míry
stigmatizace lidí s duševním onemocněním. Má tedy smysl věnovat se psychoedukaci
sociálních pracovníků a vzdělávat je také v oblasti komunikace a nediskriminačního
přístupu ke klientům a jejich rodinám.

Příklad dobré praxe ze zahraničí: Mental Health First Aid
(MHFA)
MHFA je program o pěti krocích, který prakticky popisuje, jak asistovat jedinci
v psychické krizi. Jedním z jeho cílů je snížit stigma, které okolo duševních
onemocnění panuje: zvýšit znalosti, zlepšit postoje a natrénovat podpůrné chování.
Jednotlivé kroky (blíže popsané v dokumentech vložených do složky):
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1.
2.
3.
4.
5.

Zhodnocení rizika sebevraždy či ublížení si
Naslouchat a neodsuzovat
Ujistit a poskytnou informace
Podpořit ve využití odborné pomoci
Podpořit péči o sebe sama a další podpůrné strategie

Metaanalýza 15 relevantních studií potvrzuje efektivitu programu MHFA (Hadlaczky et
al., 2014). Absolvováním programu dochází ke zvyšování vědomostí, snižování
negativních postojů a zvýšení pomáhajícího chování.

Destigmatizační programy pro pracovníky sociálních
služeb v ČR
V České republice proběhlo několik programů zaměřených na destigmatizaci lidí
s duševním onemocněním, žádný z nich však nebyl cílen specificky na pracovníky
v sociálních službách. Nejčastěji byla skupina účastníků složena ze sociálních
pracovníků a osob se zkušeností s duševním onemocněním, zdravotníků či
zaměstnanců státní správy. Ve většině případů chybí evaluace programu, existující
data se týkají pouze počtu jeho účastníků a u jednoho programu byl měřen jeho vliv
na jednání probandů.
•

Sdružení Práh, z. s. (Jihomoravský kraj)
Peter Bullimor – přednášky a workshopy. Cílovou skupinou byli sociální pracovníci, pracovníci
nestátních neziskových organizací a lidé se zkušeností s duševním onemocněním. Přednášky
probíhaly v říjnu 2016.

•

VIDA, z.s. & Iskérka, o. p. s. (Praha a Zlínský kraj)
Chcete vědět, jak se žije s duševním onemocněním? Zeptejte se nás… Jednalo se o workshopy
za účasti člověka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Jejich cílovou skupinou byla
jak široká veřejnost, tak studenti, zdravotníci a pracovníci pomáhajících profesí. Workshopy
probíhaly v roce 2015.

•

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. (Praha)
Peer lektoři – výuka na vysokých školách. Výuky se zúčastnili studenti psychologie Pražské
vysoké škole psychosociálních studií a studenti sociální práce na Karlovo univerzitě. Přednášky
měly formu čtyř šestihodinových bloků, které se zabývaly tématy recovery, self-managementu,
stigmatu a diskriminace. Šlo opeer programy. Výuka probíhala v letech 2014–2016.
Zároveň proběhlo měření stigmatizujícího chování pomocí dotazníkové metody. Dotazník
obsahoval škálu RIBS a další otázky přidané autorkou studie (Wohlinová, 2015). Data byla
sesbírána jak od účastníků výuky, tak od kontrolní skupiny, která se výuky neúčastnila. Výsledky
hovoří pro statisticky významný rozdíl na škále Zamýšleného chování mezi kontrolní
a intervenční skupinou. Rozdíl subškály Reportované chování naopak nevyšel mezi oběma
skupinami statisticky významný. Účastníci výuky s peer lektory vykazovali menší míru
stigmatizace v porovnání s kontrolní skupinu na hladině významnosti 0,001.
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•

Centrum podpory transformace, o. p. s. & Liga lidských práv, z. s. (Jihomoravský kraj a Praha)
Na vlastní kůži. Destigmatizace psychických onemocnění proběhla v rámci semináře za účasti
lidí s duševním onemocněním a zážitkového programu s využitím hraní rolí. Účastníci si
vyzkoušeli situaci hospitalizace na psychiatrickém oddělení pomocí vlastního zapojení do hry.
Cílovou skupinou byli uživatelé služeb a jejich rodinní příslušníci, pracovníci sociálních
a zdravotních služeb a státní a místní zpráva. Aktivity proběhly v letech 2015-2016.
Výstupem projektu je analýza Nedobrovolná hospitalizace psychiatrických pacientů v ČR
(2015). Ta se věnuje právnímu postavení lidí s duševním onemocněním, jejich právní ochraně
při nedobrovolné hospitalizaci a současné situaci lidí v ústavní péči. Z analýzy vyplynuly mj.
následující doporučení (uvádíme relevantní k sociálním službám):
o

o

Zařízení sociálních služeb nezajišťují odbornou pomoc duševně nemocným. Klienti
pobytových sociálních služeb mají velmi omezený přístup k odborné psychiatrické péči
(typicky omezené na krátkou návštěvu v měsíčních či několikaměsíčních intervalech,
zaměřenou na předepsání léčiv). Sociální personál není veden k vytváření odborných
znalostí a kompetencí na míru potřebám duševně nemocných.
Sociální služby nálepkují duševně nemocné jako agresivní a problematické a segregují
je mimo běžné cílové skupiny.

Výstup analýzy se tedy shoduje s předchozími poznatky v tom, že pracovníkům
sociálních služeb chybí odborné znalosti a nedisponují dovednostmi potřebnými
k práci s lidmi s duševním onemocněním. Naopak rozporuje poznatek, že pracovníci
sociálních služeb stigmatizují nemocné a nepřispívají k jejich integraci do společnosti.
U výstupu projektu však nebyla uvedená metodologie výzkumné části a není zřejmé,
kdo tvořil skupinu označenou jako „sociální služby“.

Konzultace destigmatizačního programu s pracovníky
poskytovatelů sociálních služeb
K ověření poznatků plynoucích z českého měření stigmatizace u poskytovatelů
sociálních služeb a rešerše obdobně zaměřených výzkumů byly zvoleny rozhovory
s pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Rozhovoru 21.8.2018 se zúčastnily
finanční manažerka a peer konzultantka dvou zařízení komunitních služeb. Největší
míru stigmatizace v sociálních službách vnímají u zaměstnanců, kteří se primárně
nevěnují sociální práci (administrativní, finanční pracovníci), s nimiž však klienti také
přichází v organizacích často do kontaktu. Tito pracovníci nemají nastavené povinné
vzdělávání, které by facilitovalo jejich v růst v práci s lidmi s duševním onemocněním.
Přínosné pro ně budou moduly věnující se komunikaci s klienty, psychiatrické
minimum s destigmatizačním obsahem a téma zotavení. Znalosti sociálních
pracovníků jsou již nyní rozvíjeny více, nicméně jejich přístup ke klientům může být
„technický“, kdy pracovníci preferují vlastní ověřený styl práce oproti individuálnímu
přístupu. Vhodné moduly pro sociální pracovníky budou obsahovat nácviky
komunikačních dovedností, práce s klientem v krizi, témata zotavení a zplnomocnění.
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Další rozdíl potřeby vzdělání vnímaly respondentky v komunitních službách oproti
dalším sociálním službám, jako jsou např. noclehárny. V takových zařízeních je
potřeba destigmatizace výraznější, a je proto možné zaměřit svůj fokus při tvorbě
programu výhradně mimo komunitní služby.
Jako specifické téma klientů sociálních služeb se objevují závislosti a duální diagnózy,
o které by bylo vhodné stávající psychiatrické minimum doplnit. Vzhledem k práci
s rodinným a sociálním kontextem klienta vzniká požadavek na zařazení modulu
věnujícímu se práv lidí s duševním onemocněním. Co se týče modulu věnujícímu se
reformě či síti služeb, respondenty nevnímají mezi pracovníky sociálních služeb jeho
výraznou poptávku.
Motivaci účastnit se vytvořeného programu dle respondentek zvýší jeho akreditace,
bez které atraktivita programu mezi již probíhajícími vzdělávacími kurzy klesne.
Rozdělení programu do více kratších bloků v průběhu týdnů nevnímají pracovnice jako
problém, pokud by program navazoval na pracovní dobu. Naopak jej preferují oproti
jednorázovému náročnějšímu výukovému bloku.

Závěr
Z analýzy potřeb cílové skupiny Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb vyplývá,
že pracovníci vyjadřují pozitivní postoj k lidem s duševním onemocněním a přisuzují
jim stejná práva a možnosti jako všem občanům. Existují však i zdroje, dle kterých
pracovníci duševně nemocné stigmatizují a diskriminují. Z výzkumných šetření
Národního ústavu duševního zdraví vyplynulo, že pracovníci sociálních služeb
institucializovanou péče nevnímají jako jedinou a primární možnost léčby a jejich
přístup k uživatelům péče je vstřícný. Sami reflektují, že mohou dotyčného až
přepečovávat (téma hyperprotektivity je více rozpracováno v kapitole zaměřené na
rodinné příslušníky). Pracovníci sociálních služeb jako svou nejzásadnější potřebu
vnímají rozšíření znalostí a dovedností potřebných k výkonu práce. Těmi jsou:
•
•
•
•

Odborné znalosti oboru psychiatrie (příznaky onemocnění, možnosti léčby a zotavení)
Orientace v právech lidí s duševním onemocněním
Kvalitní komunikace s uživateli péče a jejich blízkými
Kvalitní komunikace a spolupráce s dalšími odborníky

Stávající nabídka vzdělávacích kurzů je široká, ale jejich efektivita není dostatečně
měřená. Stejně tak existující intervence jsou zřídkakdy evaluované, a navíc jsou
zaměřené spíše na pracovníky pomáhajících profesí obecně (pracovníci sociálních
služeb nicméně spadají do této širší kategorie). Tyto intervence mají nejčastěji podobu
přednášek, anebo seminářů, kterým je vedle odborníků přítomna osoba s vlastní
zkušeností s duševním onemocněním. K dispozici jsou dále materiály zahraničních
programů, které lze využít k rozvoji dovedností práce a komunikace s lidmi s duševním
onemocněním.
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Doporučení
Vzhledem k požadovaným tématům vzdělávání (práva, psychiatrie) bude vhodné
k tvorbě intervencí přizvat konzultanty z řad právníků i lékařů. Preferovaná forma
takové intervence je workshop či seminář za přítomnosti lektora s odpovídajícím
odborným zázemím podle probíraného tématu a osoby s duševním onemocněním
(peer lektorem). Intervence by měla obsahovat interaktivní prvky, užívat názorných
příkladů relevantních k dané problematice a věnovat se tématům, která jsou
pracovníky sociálních služeb žádána. Protože forma programu může zásadně ovlivnit
jeho úspěšnost, bude důležité pečlivě zvážit výběr lektorů. Vzhledem k široké nabídce
kurzů již realizovaných se jako výhodné jeví oslovení jejich organizátorů a zapojení
osvědčených lektorů. S jejich pomocí bude také možné navrhnout a implementovat
kvalitnější intervenci

Rizika a jejich řešení
Jsme si zároveň vědomi rizik, která mohou během přípravy či realizace intervence
nastat. Možnými překážkami jsou:
•
•
•

Nezájem pracovníků sociálních služeb o intervenci
Časová náročnost pro účastníky
Problém se sháněním lektorů vzhledem k jejich vytížení a neochotě cestovat do vzdálenějších
regionů

Minimalizace rizik je možná:
Během analýzy byl kladen důraz na zpětnou vazbu od pracovníků služeb a expertní
platformy a motivace byla jedním z daných témat rozhovorů. Příprava intervence tak
bude probíhat s maximálním ohledem na data sebraná v analýze a bude zohledňovat
požadavky na atraktivitu, interaktivitu a moderní vzdělávací přístup. V případě
vzdělávací intervence se rovněž jeví jako vhodný přístup její akreditace.
I téma časové dotace bylo během analýzy široce diskutováno s respondenty.
Intervence vznikne s přihlédnutím k časovým možnostem pracovníků v sociálních
službách. Jako vhodnější varianta se jeví rozložení programu do více kratších bloků
oproti jednorázové akci.
NUDZ v rámci své práce a praxe disponuje širokou sítí spolupracovníků, která bude
využita k nalezení nejvhodnějších lektorů pro vyvíjenou intervenci. Motivující může být
finanční ohodnocení jejich práce.

Přílohy
Tabulka 4. Porovnání výsledků českých zaměstnanců komunitních týmů,
pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, obecné populace a
lékařů na škále CAMI
rozhodně
souhlasím

spíše
souhlasím

ani souhlas, spíše
ani nesouhlas nesouhlasím

rozhodně
nesouhlasím
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Lidé s duševním onemocněním by
měli mít stejné právo na
zaměstnání jako kdokoli jiný.

Umístění služeb pro lidi s
duševním onemocněním do
obytných čtvrtí snižuje hodnotu
dané lokality.

Pomyšlení na to, že lidé s
duševním onemocněním žijí v
obytných čtvrtích, je děsivé.

Obyvatelé se nemusí bát lidí, kteří
přicházejí do jejich čtvrti využívat
služby péče o duševní zdraví.

Pokud je to možné, služby péče o
duševní zdraví by měly být
poskytovány
prostřednictvím
zařízení komunitní péče.

Nejlepší terapií pro mnoho lidí s
duševním onemocněním je být
součástí normální společnosti.

Většině žen, které byly v minulosti
pacientkami v psychiatrické
léčebně, může být s důvěrou
svěřeno dítě na hlídání.

Lidé s duševním onemocněním
jsou mnohem méně nebezpeční,
než si většina lidí myslí.
Nikdo nemá právo vylučovat lidi s
duševním onemocněním z jejich
čtvrti.
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Nikomu, kdo měl v minulosti
duševní problémy, by neměla být
svěřena veřejná funkce.

Nechtěl/a bych bydlet vedle
někoho, kdo je duševně nemocný.

Od ženy by bylo pošetilé provdat
se za muže trpícího duševním
onemocněním, i kdyby se zdálo,
že se již plně uzdravil.

Lidem s duševním onemocněním
by neměla být svěřována jakákoli
zodpovědnost.

Existuje dostatek služeb pro lidi s
duševním onemocněním.

Zvýšení výdajů na služby pro
duševně nemocné je plýtvání
penězi.

Lidé s duševním onemocněním
představují zátěž pro společnost.

Lidé s duševním onemocněním si
nezaslouží náš soucit.
Máme povinnost poskytovat
lidem s duševním onemocněním
co nejlepší možnou péči.
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V naší společnosti si potřebujeme
osvojit mnohem tolerantnější
přístup k lidem s duševním
onemocněním.

Lidé s duševním onemocněním
jsou příliš dlouho terčem
posměchu.

V podstatě u každého může
propuknout duševní onemocnění.

Psychiatrické léčebny představují
zastaralý způsob péče o lidi s
duševním onemocněním.

Na ochranu veřejnosti před lidmi
s duševním onemocněním by měl
být kladen menší důraz.

Duševní nemoc je nemoc jako
každá jiná.

Jakmile se u člověka objeví
známky duševní poruchy, měl by
být hospitalizován.

Na
lidech
s
duševním
onemocněním je něco, podle
čeho je lze snadno odlišit od
normálních lidí.
Jednou
z
duševního

hlavních
příčin
onemocnění
je
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nedostatek sebekázně a slabá
vůle.

SP

0

2

2

16

80

POP

5

10

31

26

27

MC
2
7
21
24
46
Tým = všichni pracovníci komunitních týmů zapojení do projektu, PSS = pracovníci v sociálních službách, SP =
sociální pracovníci, POP = obecná populace, MC = lékaři

Tabulka 5. Porovnání výsledků zaměstnanců komunitních týmů, pracovníků
v sociálních službách, sociálních pracovníků a studentů středních
zdravotnických škol na škále RIBS.
Výrok

Ano (%)

Ne (%)

Nevím

20,8

78,3

0,8

18,8
Žijete v současné době nebo jste někdy v minulosti PSS
žil/a spolu s někým, kdo má/měl psychické
20
SP
onemocnění?
Studenti zdravotních
16,4
SŠ

81,3

0

77,8

2,2

76,3

7,3

74,2

19,2

6,7

75
Pracujete nyní nebo jste někdy v minulosti PSS
pracoval/a spolu s člověkem s psychickým
75,6
SP
onemocněním?
Studenti zdravotních
40,7
SŠ

18,8

6,3

17,8

6,7

48,4

10,9

55

15

50

18,8

53,3

17,8

64

15,8

44,2

1,7

50

6,3

48,9

2,2

68,8

7,9

Tým

Tým

Tým

30

31,3
PSS
Máte nyní nebo jste někdy v minulosti měl/a
28,9
SP
souseda/ku s psychickým onemocněním?
Studenti zdravotních
20,2
SŠ
Tým

54,2

43,8
Máte v současné době nebo jste někdy v minulosti PSS
měl/a blízkého kamaráda/kamarádku s psychickým
48,9
SP
onemocnění?
Studenti zdravotních
23,3
SŠ

Souhlasím
(%)

Do budoucna by mi nevadilo…

Ani
souhlas,
ani
nesouhlas

Nesouhlasím

Nevím
(%)

(%)

(%)
31,7

36,7

25

6,7

25
PSS
... žít společně s někým, kdo má psychické
42,2
SP
onemocnění.
Studenti zdravotních
12
SŠ

37,5

31,3

6,3

33,3

15,6

8,9

28

49,9

10,1

2,5

0

0,8

0

0

6,3

2,2

0

0

32,2

24,5

4,8

Tým

Tým

96,7

93,8
PSS
... pracovat společně s někým, kdo má psychické
97,8
SP
onemocnění.
Studenti zdravotních
38,5
SŠ

163
Tým

85,8

81,3
PSS
… bydlet v sousedství někoho, kdo má psychické
93,3
SP
onemocnění.
Studenti zdravotních
44,6
SŠ
Tým

95,8

10

1,7

2,5

12,5

0

6,3

6,7

0

0

24,6

25,6

5,2

2,5

0,8

0,8

87,5
6,3
0
PSS
... přátelit se s někým, u koho se objevilo psychické
97,8
2,2
0
SP
onemocnění.
Studenti zdravotních
58,1
23,3
12,7
SŠ
Tým = všichni pracovníci komunitních týmů zapojení do projektu, PSS = pracovníci v sociálních službách, SP
sociální pracovníci, Studenti zdravotních SŠ = studenti 4.ročníků oboru Zdravotnický asistent

6,3
0
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=
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