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ABSTRAKTA 

Název bakalářské práce: Podpůrné terapie v psychiatrii 
Title: Supportive therapy in psychiatry 
Jméno a příjmení autora: Kamila Dumbrovská 
Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2008 
Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. 

Resumé: 
Bakalářská práce se zabývala problematikou podpůrných terapií a jejich využitím u 
psychiatrických pacientů. Práci tvořila teoretická a praktická část. V teoretické části jsem se 
zabývala charakteristikou jednotlivých druhů psychických onemocnění a dále pak 
charakteristikou jednotlivých druhů podpůrných terapií. V praktické části jsem pomocí 
dotazníku zjišťovala jak jednotlivé druhy podpůrných terapií vnímají psychiatričtí pacienti. 
Zároveň jsem také zjišťovala, zda se mění vnímání jednotlivých terapií pacienty během jejich 
léčby. Proto dotazník pacienti vyplňovali krátce po přijetí a před propuštění z hospitalizace. 

Klíčová sloYa: psychiatrie, podpůrné terapie, schizofrenie, deprese, úzkostná porucha, 
skupinová terapie, ergoterapie, psychogymnastika, relaxace. 

Summary: 
The subject ofthe bachelor work was supportive therapy and its utilization in psychiatrie 
inpatients. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part describes 
typical features of psychiatrie disorders and characterizes various types of supportive 
treatments. In the practical part, patients' perception of different types of supportive therapy 
was investigated using a structured questionnaire. The questionnaire was administered shortly 
after admission and before discharge from the hospital, so the changes in perception of 
supportive therapy could be studied, as well. 

Keywords: psychiatry, supportive therapy, schizophrenia, depression, anxiety disorders, 
group therapy, occupational therapy, psychogymnastics, relaxation. 
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ÚVOD 

Vážná duševní nemoc sebou nese i určité sociální stigma. Nemocný člověk není schopen 

přizpůsobit se všem běžným požadavkům společnosti, ale laická veřejnost jej posuzuje bez 

ohledu na chorobu, jako kdyby byl duševně zdraYý. Mnohdy u ostatních lidí převažují 

negativní pocity vuči nemocnému, které vyplývají především z obtíží v porozumění těmto 

lidem a z komunikace s nimi. Většina lidí se při setkání s někým, kdo trpí duševní nemocí řídí 

především svými emocemi, pocity a předsudky. I když v posledních letech je veřejnost více 

informována o duševních nemocech, jen málokdo je schopen tyto informace v takové situaci 

adekvátně použít. 

K duševnímu postižení, ať již je to psychotický stav, organicky zapříčiněná úzkostná 

porucha nebo mentální retardace, může dojít v kterékoliv rodině. V jakýchkoliv 

společenských vrstvách a v každé etnické skupině, kdekoliv na sYětě, i když některé faktory 

mohou ovlivňovat úroveň tohoto rizika. Takto postižení lidé neznamenají zodpovědnost 

pouze pro své rodiny na které je tím kladena extrémní zátěž. Za péči o ně a především za 

kvalitu jejich života je zodpovědná i společnost jako celek. 

Člověk si uvědomuje, že mnohé věcí, které se nám zdají běžné a ani se nad mm1 

nepozastavujeme mohou být pro pacienty s duševní poruchou nepřekonatelnou překážkou. 

Proto je smyslem terapie podporovat je v jejich rozvoji, aby byli schopni přebrat za sebe 

zodpovědnost, zasadit se o svá práva a dosáhnout změny, ale i v tom, aby se naučili se svou 

chorobou žít. Je proto potřeba podporovat samostatná rozhodnutí pacienta a pomáhat mu 

v přebírání výše uvedené zodpovědnosti za sebe sama, aby dosáhnu! cíle stanoveného 

individuálním plánem i vlastním přičiněním, samozřejmě za přiměřené podpory. 

Laická veřejnost si myslí, že duševně nemocného je možné poznat již podle vzhledu, 

nápadností v chování a projevech, že dušeYně nemocn)· neví co dělá, nic nechápe. Přílišná 

odtažitost okolí, často i rodiny a postupná izolace vede k vytvoření bariéry mezi okolním 

světem a nemocným. Prolomení této bariéry je jedním z prvních úkolů, který je třeba na 

postupné terapeutické cestě splnit. Různé druhy terapií pak pomáhají duševně nemocným 

překonat problémy s jejich nemocí a vedou je k nabytí větší sebedůvěry. Vytváření 

modelových situací, rozvoj vnímání sebe sama, překonávání překážek to vše posouvá 

pacienty krok po kroku k cíli, kterým je náuat do běžné společnosti. Je důležité, že na terapii 

navazuje i péče různých center, která se zaměřují na integraci dušeYně nemocných do běžné 
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společnosti. Chráněné dílny, chráněné bydlení, domy na půli cesty, to vše pomáhá duševně 

nemocným při jejich návratu do běžného života. 

Vzhledem k tomu, že sama pracuji na psychiatrii, často si uvědomuji nevyzpytatelnost 

duševní poruchy a to, jak tenká linie je mezi "normálním" a" nenormálním", proto pokládám 

podpůrné terapie za nedílnou a důležitou součást léčby psychiatrických pacientů která směřuje 

k integraci duševně nemocných do běžného života. Vím, jak je pro práci s pacientem důležité 

určit jeho silná a slabá místa a zjistit jeho očekávání a priority, které lze využít i pro 

terapeutické cíle. Celá terapie pak Yede k podpoře klienta v jeho soběstačnosti a integraci. U 

mnoha psychiatrických onemocnění jsou podpůrné terapie již nedílnou součástí léčby. 

V následující práci jsem shrnula nejčastější druhy psychických onemocnění a poruch, jejich 

základní symptomy, průběh a léčbu. Dále pak základní druhy terapií, jejich základní 

charakteristika a význam pro psychiatrické pacienty. Z tohoto jsem pak vycházela v praktické 

části práce, kdy jsem se zajímala o to, jak vlastně vnímají jednotlivé druhy podpůrných 

terapií ti, kterých se nejvíc týkají, tedy pacienti. Především jsem se zaměřila na pacienty 

Psychiatrického centra Praha a částečně i Psychiatrické léčebny Praha. Zajímalo mě, jak 

hodnotí jednotlivé podpůrné terapie, jejich průběh a přínos. Také mne zajímalo, zda se pohled 

pacientů na terapie mění v pruběhu hospitalizace a případné návrhy pacientů na zlepšení 

nabídky terapií. 
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1 SCHIZOFRENIE A JEJÍ HLA VNÍ CHARAKTERISTIKY 

Psychózy jsou závažná duševní onemocnění, která vedou ke značnému utrpení v životě 

nemocných i jejich rodin. V )·znamnou skupinou psychotických poruch jsou schizofrenie. Toto 

onemocnění postihuje asi jedno procento populace. Ve většině případů dochází k rozvoji 

onemocnění mezi 20. a 30. rokem života. Tento relathně časný počátek choroby odůvodňuje 

mimo jiné značné poruchy i v sociálním vývoji postiženého. Symptomy schizofrenní 

psychózy lze popsat pomocí aspektů dezorganizace, paranoidně halucinatorním syndromem a 

negativní symptomatikou. Vlastní nemoci, která se ukazuje v periodách, předcházejí často léta 

tn·ající prodromy, které však nejsou zcela charakteristické.(Rahn, Mahnkopf, 2000) 

Z výše uvedeného vyplývá, že tomuto onemocnění předchází různě dlouhé období několika 

měsíců až let, kdy se lidé postupně mění, uzavírají se a přerušují sociální kontakty. Zřídka 

dochází k onemocnění náhle a nečekaně. Na začátku onemocnění se často klienti cítí podivně, 

bez radosti, s nepochopitelným napětím a obavou, tělesnou únavou a neschopností se 

soustředit. Někteří jsou naopak bezcílně aktivní, zahajují řadu činností, ale nic pořádně 

nedokončí. Ztrácejí schopnost komunikovat s vrstevníky, dostávají se jaksi mimo a začínají se 

uzavírat do svého fantazijního světa. 

Schizofrenní prožívání sice mění realitu, ale přesto zcela nemizí vzpomínka na obvyklou 

tvář skutečnosti. Nemocný se často dokáže slušně orientovat v realitě, přizpůsobit se jí 

navenek a psychotické prožívání se může objevit jen občas a zlomkovitě. Postupně je však 

chování a jednání hluboce ovlivněno psychotick)·mi prožitky a logikou vnitřního světa. Tyto 

prožitky jsou většinou silnější než reálné, a proto jim nemocní zcela uvěří a naopak nevěří 

svému okolí. Dochází tak k základní neshodě s okolím a je velmi těžké přesvědčit nemocné o 

chorobnosti těchto symptomů. (Praško a kol., 2000) 

Psychotické příznaky můžeme rozdělit na pozitivní a negativní. Zjednodušeně řečeno, 

pozitivní příznaky znamenají nadměrné nebo zkreslené vyjádření normálních funkcí, zatímco 

negativní příznaky znamenají oslabení nebo ztrátu normálních funkcí. Mezi nejtypičtější 

pozitivní psychotické příznaky patří halucinace a bludy. Negativní příznaky zahrnují i 

postupné snížení a ochuzení citového prožívání, kdy se nemocn)· chová jakoby se ho nic 

nedot)·kalo, vše mu bylo jedno. 

Schizofrenie probíhá ve dvou fázích, akutní a chronické. 

1) U formy akutní schizofrenie chybí náhled na vlastní onemocnění. Typické jsou poruchy 

kognitivních funkcí - halucinace a bludy, narušení orientace v realitě, odtržení od vnějšího 

8 



světa. Dále se zde projevují poruchy emotivity - nepřiměřené emoce, emoční labilita, citová 

otupělost. Dochází i k poruchám jednání, např. mluvení k sobě, neadekvátní smích. Nakonec 

dojde i k poruše osobnosti - poruše uvědomování si sebe sama, pocitům depersonalizace, 

cizosti vlastních myšlenek, prožitků, vůle. Nemocnému chybí přiměřen)· náhled na svou 

chorobu. 

2) Chronická forma schizofrenie má přijatelnější náhled na svůj stav. Dochází k postupnému 

úbytku a útlumu různých funkcí (snížení aktivity, zpomalenost myšlení, řeči, ztráta moti,·ace, 

sociální izolace, úpadek sociálního chování a péče o sebe sama). 

Onemocnění schizofrenií se může projevit čtyřmi různými typy: 

1) Paranoidní schizofrenie - izolovan)· blud s paranoidním obsahem a sluchové halucinace 

(patologická podezíravost, vztahovačnost, přesvědčení o ohrožení). 

2) Hebefrenní schizofrenie - porucha myšlení, objevují se bizarní bludy a halucinace. 

3) Katatonní schizofrenie- typická nápadnostmi v oblasti motorické aktivity. 

4) Simplexní schizofrenie - charakteristická časn)m a plíživým vznikem (bez zájmu, 

apatičnost, autističnost, myšlení se postupně zhoršuje). 

1.1 LÉČBA SCHIZOFRENIE 

V povědomí veřejnosti je schizofrenie zapsána jako nejhůře léčitelné duševní onemocnění 

s ne\Tatnými změnami a chronický-m průběhem. Je to pozůstatek toho, že v minulosti, 

vzhledem k malým možnostem léčby, byl konečným v)-sledkem chronický· stav duše\o-ně 

nemocného, který nebyl schopen postarat se o sebe. Průběh i vyhlídky psychotické poruchy 

jsou v současnosti díky moderním formám léčby podstatně lepší, než tomu bylo dříve. Závisí 

to i na nemocném samotném, zejména na jeho spolupráci s lékařem a dodržování pravidel 

léčby. Důležitou roli má také vliv rodinného prostředí. (Praško a kol., 2000) 

Mnoho úsilí je věnováno pn·ním atakám onemocnění ve snaze zabránit důsledkům, které 

sebou nese nerozpoznané nebo špatně léčené onemocnění. 

Léčba se liší podle fáze onemocnění, ve které se postižený nachází. Při akutních stavech je 

zásadní léčba psychofarmaky. Mezi akutními atakami nemoci, v době zmírnění nebo 

vymizení příznaků, se dostávají do popředí psychoterapeutické a socioterapeutické postupy. 

Na prvním místě v léčbě psychóz stojí psychofarmaka a to především neuroleptika. Jejich 

objevení a zavedení do terapie znamenalo před lety ohromný pokrok a zlepšilo naděje 

nemocných na příznivý průběh. Neuroleptika jsou léky, které vedou ke zklidnění nemocného 

a zmírnění úzkosti, navození spánku a především k vymizení bludů a halucinací. Jejich 
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význam je dán možností poměrně rychlé kontroly nad zneklidňující a utrpení působící 

symptomatologií nemocného. Dalšími léky používan)mi k léčbě schizofrenie jsou 

antidepresiva, která zlepšují náladu a zvyšují hladinu pokleslé energie. Dále anxiolytika, 

která snižují úzkost, napětí a strach a nové formy neuroleptik, tzv. atypická neuroleptika. Pro 

efektivní terapii léky je nezbytná spolupráce lékaře, pacienta a rodiny. Pacient sám může být 

v léčbě dostatečně aktivní v tom, že sám lékaři oznámí každou změnu ve svém stavu a 

nežádoucí účinky. 

Samotná psychofarmaka jsou však pouze jednou částí léčby, která je doplňována širokou 

škálou podpůrných terapií, které se uplatňují zejména ve stavech zvládnuté ataky onemocnění. 

Základním úkolem péče o pacienta po odeznění akutní fáze choroby, je udržení jeho zájmu o 

aktivní začlenění do jednotlivých činností běžného života. (Hátlová, 2003) 

Jednou z forem podpůrných terapií je psychoedukace. Jejím základem Je poskytnutí 

dostatku jasných informací o nemoci, příznacích a léčbě pacientům a jejich příbuzným. Na to 

navazuje nácvik přesnějšího myšlení a také nacvičování sociálních dovedností, na které 

potom může navazovat vlastní psychoterapie. 

Do psychoedukačních programů jsou zařazováni pacienti s první či druhou atakou 

schizofrenie. V terapii schizofrenie hraje podstatný význam rodina a účast v programech je 

pro rodiny důležitým signálem, že péče o duševně nemocného není pouze na nich. Optimální 

je skupinová psychoedukace zvlášť pro pacienty a příbuzné. 

Jádrem všech psychoterapeutických postupů je podpora a rozvoj zdrav)'ch částí osobnosti, 

které jsou vždy přítomné. Psychoterapie psychóz vyžaduje specifické dovednosti a zkušenost 

terapeuta. Následná psychoterapeutická léčba u nemocných, kteří prodělali psychotickou 

epizodu, může trvat několik let. I když mUže probíhat ve skupině, měla by se ddy 

přizpůsobovat individuálním potřebám pacienta. Rozlišujeme individuální, skupinovou a 

rodinou terapii.(Praško a kol., 2000) 

Souhrn současný-ch názorů na psychoterapeutické postupy u schizofrenních onemocnění lze 

shrnout tak, že jejich účinek je součtem farmak a psychoterapeutického působení. Ukazuje se, 

že terapie zacílené na přizpůsobení se skutečnosti jsou lépe tolerovány akceptovány a vedou 

k lépe postihnutelným výsledkům než metody odkrývající, analyzující a \)'Žadující od 

pacienta vhled do své situace. (Hátlová, 2003) 
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2 DEPRESE A JEJÍ HLA VNÍ CHARAKTERISTIKY 

Deprese patří do kategorie afektivních poruch. Jejich základním projevem je chorobná 

nálada, která neodpovídá reálné životní situaci nemocného. Ta podstatným způsobem 

ovlivňuje nejen psychiku, ale i somatick}· stav nemocného. (Vágnerová, 2003) Depresí může 

onemocnět každý člověk bez ohledu na věk. Vyskytuje se i u dětí, častější je však u 

dospěl}-ch. Její četnost je vysoká ve střední dospělosti, leckdy narťístá u žen v období 

klimakteria. Vysoká je ve stáří u mužů i u žen, kde často navazuje na smutek po ztrátě 

partnera, zhoršení zdravotního stavu nebo odchod do důchodu. S vysokým rizikem deprese je 

spojeno i šestinedělí kdy jde o tzv. poporodní depresi, či rozlady. 

Deprese může začínat pozvolna a nenápadně. Zpočátku se obvykle objevuje pokles nálady, 

zkrácení délky spánku a zvýšená unavitelnost. Stav se pak může během dnů či týdnů 

prohlubovat až do jasně vyjádřené deprese, která výrazně omezuje každodenní fungování, 

schopnost pracovat, studovat, ale i odpočívat a věnovat se zálibám. Během depresivní epizody 

jsou hlavním rizikem sebevražedné myšlenky a plány, které mohou vyústit v sebe\Tažedné 

chování. (Praško,Vinař, 2005) Sebevražedné myšlenky nebo jednání se objevují zejména 

tehdy, když člověk prožívá pocity Yiny, bezvýchodnosti nebo výrazného utrpení. Sebevražda 

bývá útěkem před tímto utrpením, ke kterému deprese vede. I člověk trpící mírnou depresí se 

často svěří, že by byl vcelku rád, kdyby nebyl, kdyby neexistoval. Naštěstí deprese vede 

kromě zoufalství také k nerozhodnosti. Depresivní nemocný se tak neodhodlá k sebevraždě, i 

když v ní vidí východisko ze zoufalého stavu. 

Diagnóza deprese stojí z velké části na líčení subjektivních prožitků postiženého člověka. 

Postižené osoby trpí nejenom stísněností, ale také ztrátou budoucích perspektiv a představ o 

dalším vývoji, stejně jako změn vůbec. Deprese je spojována s určitými, typickými příznaky. 

Pokleslou, smutnou a depresivní náladou, která nemá zřejmý důvod a obvykle jde jen málo 

ovlivnit vnějšími okolnostmi. Pro nemocného často b}-vá nejhorší bývá ráno, postupně se 

jeho ladění zlepšuje. 

Pro depresi je typická i zvýšená únava, a to i po nenáročné činnosti, běžné každodenní 

aktivity se stávají obtížné a unavující nebo trvají déle. Deprese púsobí zcela tlumivě, nemocní 

b)-vají zpomalení, nemají žádnou energii, cítí se vyčerpaní a unavení. Pohybují se pomalu 

jejich řeč b}·vá monotónní, tichá a nápadně pomalá, projevují jen minimální aktivitu. Někdy 

bývají depresivní pacienti úzkostní a neklidní s tendencí k nadměrné akti,·itě, která je 
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zaměřena na odstranění úzkosti. Úzkost spojená s depresí může vést až k psychomotorické 

agitovanosti. (Vágnerová, 2003) 

Dalším příznakem deprese je ztráta nebo pokles zájmu a radosti z činností, které dříve 

radost přinášely s tím se spojuje i ztráta sebedůvěry. U nemocného se objevují pocity 

neschopnosti, zbytečnosti, vyřazenosti a odlišnosti, což vede k dalšímu stahování se do sebe a 

k hlubší izolaci. 

Narušené sebepojetí depresiYních nemocných se promítá do vztahů kjiným lidem, 

k veškerému společenskému dění a důsledkem toho jsou problémy v soukromém životě i 

v zaměstnání. Během tohoto onemocnění totiž může člověk ztratit náhled, depresi pak 

nevnímá jako nemoc, ale jako selhání, neschopnost či lenost. S tím jsou spojeny i pravidelně 

se vyskytující pocity viny. Pocity viny jsou velmi intenzivně vnímány tehdy, když k objektům 

existoval nebo ještě existuje intenzivní vztah. Tyto pocity viny mohou často poukazovat na 

konflikt, který depresi udržuje. 

2.1 LÉČBA DEPRESE 

Afektivní poruchy Jsou léčitelné, i když mnohdy po určité době dojde k obnovení 

chorobného procesu. Léčba musí být komplexní, to znamená, že musí zahrnovat, jak 

psychofarmaka, tak psychoterapii. Musí být individuální, tj. musí respektovat specifické rysy 

každého jedince i průběhu jeho onemocnění. 

Psychofarmakologická léčba obecně slouží k uklidnění a k regulaci negativních 

psychických projevů. Používá se především ke zvládnutí a překonání akutních potíží. Přínos 

antidepresiv je v tom, že pomáhají nemocnému zmírnit depresi, snížit napětí a 

psychomotorický neklid či uvolnit psychomotorickou inhibici. (Vágnerová, 2004) Současné 

moderní léky mají minimum vedlejších účinkú. Pakliže se nějaké objeví, většinou souvisejí 

s mechanismem fungování léku nebo s jeho zpracováním a je jejich míra závažnosti u 

každého jiná. 

Jako metoda podporující postupnou úpravu stavu slouží psychoterapie, která pomáhá 

nemocnému při zvládání jeho nemoci. Základní formou je podpůrná psychoterapie, která je 

zaměřena na zklidnění pacienta a přijetí léčby. Pro všechny varianty je typické zaměření na 

pacientovo porozumění vlastní situaci, pochopení svého onemocnění a vytvoření účelnějšího 

vztahu k sobě samému i vnějšímu světu. (Vágnerová, 2004) 
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3 ÚZKOSTNÉ PORUCHY A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 

Úzkostné poruchy jsou charakteristické chronickou, nepřiměřenou úzkostí, která se může 

projevovat vyhrocenými akutními atakami nebo iracionálním a vystupňovaným strachem. 

Nemocní nejsou schopni svoje pocity a z nich vyplývající jednání ovládat. 

Úzkostné a fobické poruchy jsou, stejně jako afektivní poruchy, spojené s narušením 

emočního prožívání. Emoce mají i autoregulační funkci, mohou naší aktivitu stimulovat či 

tlumit. (Vágnerová, 2003) 

Většina emocí může z tohoto hlediska působit různě. Úzkost a strach navozují jednání, 

směřující k obraně či úniku před očekávaným ohrožením, ale stejně tak dobře mohou vést 

k celkovému ochromení a neschopnosti cokoli udělat. 

Úzkost je definována jako nepříjemný citov)· stav v němž převažují pocity napětí a obav 

neurčitého obsahu. Z hlediska navození úzkosti není důležité, zda je tento pocit oprávněný či 

nikoli. K vyvolání úzkosti stačí pouhá představa nějakého ohrožení. Sklon reagovat 

úzkostnými prožitky je vrozený, ale mohou jej posilovat i negativní zkušenosti. 

Strach lze chápat, jako prožitek obav z něčeho konkrétního. U disponovaného člověka se za 

nepříznivých okolností múže změnit ve fobii. Strach i úzkost jsou doprovázeny podobnými 

projeYy a pocity, často se vyskytují společně a mnohdy bývá obtížné mezi nimi rozlišovat. 

(Vágnerová, 2004) 

Příčiny vzniku úzkostných poruch nejsou přesně známé. Na jejich vzniku se podílí větší 

počet faktorů působících ve vzájemné interakci, které pak ovlivňují jak závažnost, tak i délku 

trYání potíží. Jde o soubor dědičných dispozic, vývojově podmíněných změn i různých 

aktuálních zátěžových faktorů. 

Úzkost i strach zasahují cel)' organismus. Ten najednou reaguje psychicky (myšlenky a 

emoce), tělesn)·mi příznaky (červenání, bušení srdce) i chováním (strnutí). Dalším rysem je 

tělesné napětí a nervozita. Tělesné napětí je do určité míry projevem přílišného dlouhodobého 

strachu a úzkosti. Důsledkem dlouhodobého napětí je i únava a nedostatek energie. To vede 

k pasivitě a odkládání obtížnějších činností, což zvyšuje obavy a starosti ze selhání či dalších 

potíží. Ty se objevují nejčastěji, když je člověk v klidu, zejména večer, když chce usnout. 

Tyto večerní obavy brání spánku a nedostatek spánku budí další obavy a starosti. Tím se 

uzavírájak)·si bludný kruh. 

Dalším problémem lidí trpících úzkostnou poruchou je zhoršení některých sociálních 

dovedností. Tito lidé dost často neumí říkat ne, i když s požadavkem nesouhlasí, mají velké 
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potíže při snášení kritiky a sami konstruktivně kritizovat neumí, neumí si říci o ocenění, často 

pro velkou tenzi neumí ocenit a posílit svoje nejbližší, ale naopak se dostávají do 

podrážděn)·ch sporů. Dochází u nich k vytváření negativního sebeobrazu. Jde o hluboké 

přesvědčení, názor na sebe, že jsou v něčem nedostateční nebo nehodní lásky, neschopní mít 

kontrolu nad sebou a důležitými událostmi.(Praško, Vyskočilová, Prašková, 2005) 

3.1 LÉČBA ÚZKOSTNÝCH PORUCH 

Řada lidí je přesvědčená, že úzkostné poruchy jsou rysem jejich povahy a tudíž s nimi není 

možné nic dělat. Není tomu tak. Úzkostná porucha je velmi dobře léčitelná. Možnosti léčby 

jsou v zásadě dvě a obě jsou velmi úspěšné. 

Farmakologická léčba, je zaměřena na redukci úzkostných stavů, deprese, eventuálně na 

celkové zklidnění pacienta. Psychoterapie v práci s úzkostnými pacienty používá různé formy, 

které slouží k uvolnění a oslabení vlivu spouštěcích mechanismů i k nácviku vhodných 

způsobů reagování a nakonec i k negativnímu podmiňování, které vede ke zmírnění 

navozeného pocitu úzkosti apod. (Vágnerová, 2004) Cílem psychoterapie je naučit jedince 

s úzkostnou poruchou myslet systematicky a v mnoha perspektivách, změnit zaběhlé 

myšlenkové postupy, které umožňovaly vše vidět jen v jedné, ohrožující rovině. Umožňuje 

zbavit se neohebnosti v myšlení a stejně tak i v emočních a tělesných reakcích a chování. 

Léčebná strategie se zaměřuje na zamezení vyhýbavého chování, tj. vystavování se obavám a 

starostem, dále na nácvik odolnosti k silným emočním a tělesným reakcím a na systematické 

řešení problémů a relaxaci. Pomáhá hlouběji porozumět, co se s člověkem trpícím úzkostí 

děje. Pomáhá nalézt události v životě, které s rozvojem poruchy souvisí. Snaží se pomoci 

změnit vztahy, které úzkost udržují. Učí, jakým způsobem zacházet s příznaky a s problémy 

v životě a také trénuje dovednosti, které umožňují předcházet novým problémům. Celkově 

psychoterapie pomáhá obnovit přirozený pocit kontroly nad svými emocemi, myšlenkami a 

chováním. (Praško, Vyskočilová, Prašková, 2005) 

Samotná farmakoterapie ukazuje v)Tazné zlepšení u 70-80 % nemocných. Léčba úzkostné 

poruchy pomocí psychofarmak byla v posledních 30 letech prováděna zejména 

benzodiazepiny - zklidňujícími léky. Až v posledních letech se začínají v této indikaci 

prosazovat také antidepresiva. Všeobecně se soudí, že krátkodobé snížení úzkosti a tělesných 

příznaků je možné pomocí benzodiazepinů, pro dlouhodobou léčbu jsou však vhodnější 

antidepresiva. (Praško, Vyskočilová, Prašková, 2005) 
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Psychoterapie je základním přístupem, léčba psychofarmaky v kombinaci s psychoterapií je 

na místě u závažnějších případů nebo když se samotné psychoterapeutické přístupy neukáží 

jako dostatečné. 

4 PODPŮRNÉ TERAPIE A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Psychiatrická rehabilitace jako celek je zaměřena na všechny složky osobnosti psychicky 

nemocného člověka, včetně jeho fyzické zdatnosti. 

Psychoterapií rozumíme terapii psychologickými prostředky. Psychoterapie se uplatňuje ve 

všech medicínských oborech, ale u psychicky nemocných má největší léčebný význam. Může 

probíhat individuálně a skupinově, může mít formu verbální nebo nonverbální. Psychoterapie 

má několik technik, podrobněji budou charakterizovány ty, které jsou součástí praktické části 

této práce. Patří mezi ně ergoterapie, psychogymnastika, relaxace a skupinová terapie. 

4.1 ERGOTERAPIE 

Výraz ergoterapie vznikl z řeckých slov ergon (práce) a therapia (léčení). Ergoterapii však 

nelze přeložit pouze jako léčba prací. Obecně ergoterapie roZ\·íjí a podporuje aktivitu člověka, 

smyslem ergoterapie je získání soběstačnosti, která slouží k tomu, aby byl schopen se co 

nejsnáze vrátit do svého sociálního prostředí. 

Ergoterapie je léčebná metoda používaná při rehabilitaci tělesně, smyslově či duševně 

postižených osob. Tento druh terapie má v psychiatrii své nezastupitelné místo. Ergoterapeut 

pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, 

které jsou pro člověka nepostradatelné. 

U psychiatrick)·ch pacientů jde především o získání soběstačnosti v širším pojetí, jde o 

překonání bariéry, kterou mezi nemocného a ostatní společnost postavilo onemocnění. Nejde 

tedy pouze o získání soběstačnosti v oblasti běžných denních činností. Ergoterapie zahrnuje 

rovněž poradenskou činnost, která je orientována na pacienta, ale i na jeho rodinné 

příslušníky. ZabýTá se i sestavením a adaptací vhodných kompenzačních pomůcek podle 

indi\-iduálních potřeb klienta. Cílem ergoterapeutické intervence je docílit zlepšení funkčního 

poškození klienta, zabránit progresi stávajícího stavu a vzniku sekundárního deficitu. 
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Ergoterapie byla pravděpodobně poprvé jako léčebn)· program zaváděna právě v ústavech 

pro duševně choré. Uvádí se, že iniciátorem této myšlenky byl Francouz Dr. Ph. Pine! (1745-

1826), kter)· se zasadil o zlidštění poměrů v psychiatrických ústavech. (Pfeiffer, 2001) 

Je vlastně skoro jedno jaká činnost se provádí, důležitý je postupný návrat do reality. 

Ergoterapie se též v psychiatrii používá k diagnostickým účelům, k určení stádia probíhající 

ataky a k ventilaci tíživých myšlenek. 

Důležitým prostředkem ergoterapeutické léčby je rovněž pečlivé vedení záznamů o průběhu 

léčby jednotlivých klientů. Při jakékoli práci s klientem musí terapeut respektovat autonomii a 

individualitu pacienta a akceptovat ho jako partnera při plánování cílů terapie. Pokud terapeut 

pozoruje, že pacient nezvládá stále těžší úkoly a je jimi demotivován, změní činnost. Je pak 

na terapeutovi, aby klienta povzbudil a vysvětlil mu, že neopouští určitou formu cvičení ne 

proto, aby ho demotivoval, ale právě proto, že již určitou úroveň úkolů zvládá a je tudíž 

velice dobře, že může v terapii opět postoupit. Tato motivace či neustálé reflektování 

psychického stavu pacienta je při ergoterapeutické práci velice důležité. 

Ergoterapie má povzbudivý účinek na získání ztracených sil a sebedůvěry, odpoutává 

nemocného od onemocnění a tíži\-ých myšlenek a pomáhá nalézt způsoby jak se vypořádat se 

zdravotním postižením. 

V moderní psychiatrii je snaha snižovat počty lůžek a co nejvíce integrovat pacienty 

s psychiatrickým onemocněním do společnosti. Velký význam má pro tyto lidi proto činnost, 

která vyúsťuje ve společensky prospěšnou práci či službu. Proto jsou vhodné zejména práce 

v pohostinství, službách a zemědělství. Také proto vznikají i chráněná pracoviště, kde pracují 

především stabilizovaní pacienti a kde dochází k jejich integraci do společnosti. (Pfeiffer, 

2001) 

4.2 PSYCHOGYMNASTIKA 

Psychogymnastika je neverbální technika, při které je slovní komunikace nahrazena 

mimikou, gesty a pohybem. Na neverbální úrovni reagují mnozí pacienti spontánněji a 

pravdivěji než při slovním projevu. Zv)Tazňuje se emoční prožitek a je možno pozorovat řadu 

projevů, které ve verbálním vyjádření neslyšíme a nebo je zde nedokážeme identifikovat. To 

platí i o dotekových technikách. Psychogymnastika se skládá z části, kdy se nějaké téma 

pohybově předvádí, a z části, kdy účinkující i přihlížející V)jadřují k předvedené scéně slovy 

své pocity. Někdy hraje pantomimicky celá skupina, jindy každý zvlášť. 
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Průběh psychogymnastiky sestává ze čtyř částí: rozehřátí, pantomimy, části na uklidnění a 

závěrečného rozboru. 

a) Rozehřátí má za úkol pacienty rozproudit a uvolnit. Zapojuje se celá skupina, aby se 

všichni pohybovali. Zjednotlivých technik lze užít různé varianty hry na slepou bábu, 

předYádění chůze proti větru a podobně. 

b) Pantomima je hlavní částí, která trvá nejdéle. Pacientům se postupně zadává několik 

témat a jejich úkolem je témata vyjádřit jak)·mkoliv způsobem. Je uváděno asi 200 témat, 

která zahrnují 6 okruhů: 

- Obtížné životní situace, například chůze v davu, odchody z domova, vyjádření něžného 

vztahu k druhému apod. 

- Specifická problematika jednotliv)·ch pacientů jako např. nejsilnější zážitek, jaký jsem, jak 

mě vidí druzí. 

- Obecně lidské konflikty etické, morální, citové - svědomí, vzdání se něčeho co máme rádi. 

- Fantazie a pohádky, co bych byl, kdybych byl zvíře, jaké vlastnosti bych si přičaroval, 

kdybych mohl apod. 

- Vztahy k terapii, s jak)·mi pocity kdo přišel, co by pacienti dělali, kdyby terapeut zmizel. 

- Vztahy ve skupině, vyjádření vztahu k druhým. 

c) Předposlední fáze psychogymnastiky má funkci relaxační a podporující skupinovou 

soudržnost. Lze v ní použít lidové tance či různé techniky, kdy se například pacienti postaví 

do kruhu, opřou se o sebe rameny, zavřou oči a prožívají blízkost druhých. 

d) Poslední fáze následuje po ukončení celého cvičení a spočívá ve společném rozhovoru ve 

skupině a rozboru toho, co se odehrálo, jak co kdo prožíval a čeho si všiml u ostatních. 

Přístup terapeuta je spíše nedirektivní, akcentuje sdělování dojmů, nikoliv intelektualizování. 

Zcela závěrem b)-vá vhodné, aby ještě pacienti napsali své dojmy a postřehy 

z psychogymnastiky. 

4.3 RELAXACE 

Aktivní relaxace, znamená soustředěné sebe UYědomování. Během této relaxace se lidský 

organismus rychleji regeneruje. Dochází k uvolnění jak tělesnému, tak i duševnímu. Duševní 

uvolnění se projeví urovnáním myšlenek, vymizením jejich nepříjemných variant nebo 

soustředěním na jednu věc. Klasické relaxační metody mohou u řady nemocn}·ch nahradit 

léky. 
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Relaxační metody v sobě zahrnují celou řadu postupů, jež ''Ycházejí ze vzájemných 

souvislostí a ovlivňování mezi třemi skupinami proměnných z oblastí svalového napětí, 

psychického napětí a funkčního stavu vegetativní nervové soustavy. Jejich prostřednictvím lze 

působit na psychofyziologické procesy s cílem dosáhnout uvolnění- relaxace, což se děje 

prostřednictvím nácviku. Základní postupy, jimiž se relaxace navozuje, jsou autogenní 

trénink, progresivní svalové uvolnění, meditace a biologická zpětná vazba. 

a) Nejčastěji používanou metodou je autogenní trénink, kde se autosugestivní cestou 

upravují nežádoucí psychické stavy a proje\-y chování. Metody aktivní relaxace se z počátku 

nacvičují s terapeutem a dále je pak pacient trénuje sám. Cvičí se samostatně nebo ve 

skupinách, základní poloha je v sedě či v leže na zádech. Nejdůležitější je ve cvičení 

pravidelnost, trpělivost a vytrvalost, neboť nácvik celého stupně autogenního tréninku trvá tři 

měsíce při několikerém procvičování denně. 

b) Progresivní svalové napětí je metoda používaná především v Americe. Na rozdíl od 

autogenního tréninku se využívá kontrastního efektu při uvolňování, jemuž předcházelo 

úmyslně navozené silné napětí určitých svalových skupin, jež se pak následně zrelaxují. 

c) Meditace jsou různá tělesná a duševní cvičení, jež mají původ ve východních naukách. 

Převážně psychické oblasti se týká zaměřování pozornosti na monotónně se opakující 

podněty. Během meditace dochází k celkovému uvolnění a změnám vědomí. 

d) Při biologické zpětné vazbě se využívá technika. Za využití přístrojů se získávají 

průběžně optické nebo jiné signály o stavu určitých tělesných procesů. Uvolnění či tenze jsou 

zřetelně zjistitelné fyzikálními veličinami. Pacient pak zkouší regulovat svůj duševní a tělesný 

stav tak, aby dosahoval žádoucích hodnot, o čemž má během cvičení stálou informaci - proto 

biologická zpětná vazba. (Vymětal, 1992) 

Relaxační techniky zpravidla nalézají uplatnění jako jedna z metod komplexního 

psychoterapeutického přístupu, někdy jsou dokonce hlavní, či jedinou používanou technikou. 

Používají se úspěšně především při terapii psychosomatických onemocnění a neuróz. 

4.4 SKUPINOV Á TERAPIE 

Význam, který přičítá psychiatrie druhé poloviny dvacátého století sociálním faktorům při 

vzniku i terapii duševních onemocnění, se stává jedním ze základních impulsu pro vznik 

skupinové psychoterapie. (S)Ťišťová, 1989) 

Skupinová psychoterapie se provádí jak ambulantní formou, tak v rámci denních stacionářů 

nebo během pob}1U v nemocnici. Probíhá zpravidla ve skupině 8-12 osob. Vedou j i nejčastěji 
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dva psychoterapeuti, nejlépe muž a žena. Jednotlivá sezení zpravidla trvají 1,5 až 2 hodiny. 

Skupinové dění má dynamiku danou vztahy lidí mezi sebou a jejich navykl)-mi způsoby 

chování. Někdo se prosazuje, jiný ustupuje, někdo se snadno stane "diktátorem", "hvězdou", 

"černou ovcí" apod. Tuto dynamiku terapeuti využívají, protože lidé mají tendenci chovat se 

ve skupině podobně jako v situacích běžného života. Cílem léčby je poznat souvislosti mezi 

chováním jedince a jeho problémy a nemocí a pak tyto vzorce změnit. (Boschi, 1997) 

Skupinovou psychoterapii lze rozdělit do dvou základních typů, jedná se o uměle 

vytvořenou skupinu či o skupinu přirozenou, jejíž součástí je klient i mimo situaci terapie. 

a) Přirozené skupiny jsou tvořené lidmi, kteří se dobře znají a společně žijí i mimo situace 

terapie. Nejčastěji se jedná o partnery a rodiny. Terapie přirozené skupiny má oproti uměle 

vytvořené skupině řadu specifik. Základním rozdílem je, že se nejedná o modelové situace a 

prožívané a řešené problémy členů skupiny jsou přítomny bezprostředně a týkají se všech 

zúčastněných. 

b) Uměle vytvořené skupiny jsou sestavené z pacientů, kteří se navzájem neznají, což je 

velmi důležitá podmínka léčby. Jinak může vzniknout nebezpečí neupřímnosti a komunikační 

selekce. Interakce je projevem vztahů a zároveň je utváří, tyto vztahy se během 

psychoterapeutického procesu mění. Skupina v níž terapeuti pracují, je sestavena tak, aby co 

nejvíce odpovídala běžné životní zkušenosti člověka.(Vymětal, 1992) 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Cílem praktické části je zjistit: 

a/ které podpůrné terapie pacienti navštěvují, 

bl jak jednotlivé druhy terapií pomáhají, případně nepomáhají při léčbě jednotlivých 

psychických poruch, 

c/ co konkrétně pomáhá pacientům v určitých druzích podpůrných terapií, 

dl co konkrétně vadí pacientům v určitých druzích podpůrných terapií, 

e/ zda v rámci podpůrných terapií zažívají příjemné či nepříjemné pocity a o jaké pocity jde. 

Cílem také bude zjistit, zda by pacienti chtěli kromě dostupných podpůrných terapií 

navštěvovat další terapie a také to, co od nich očekávají. 

Postoje pacientů k podpůrným terapiím budou zjišťovány pomocí dotazníku. 

5.1.1 STANOVENÍ HYPOTÉZ 

Hypotézy: 

- Skupinová terapie pomáhá alespoň polovině pacientů bez rozdílu diagnózy a kladné 

hodnocení ze strany pacientů poroste v průběhu léčby. 

(ověřováno pomocí dotazníku - otázky č. 2 a 3) 

- Ergoterapie pomáhá alespoň polovině pacientů bez rozdílu diagnóz a kladné 

hodnocení ze strany pacientů poroste v průběhu léčby. 

(ověřováno pomocí dotazníku - otázky č. 2 a 3) 

- Psychoterapie a relaxace pomáhají alespoň polovině pacientů bez rozdílu diagnóz a kladné 

hodnocení ze strany pacientů poroste v průběhu léčby. 

(ověřováno pomocí dotazníku - otázky č. 2 a 3) 

- Předpokladám, že většině pacientů některá z terapií konkrétně pomáhá či částečně pomáhá. 

(ověřováno pomocí dotazníku - otázky č. 4 a 5) 
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- Podíl pacientů s příjemnými zážitky z podpůrných terapií se bude v pruběhu léčby 

zvyšovat. Na konci bude vyšší než 75 %. 

(ověřováno pomocí dotazníku - otázka č. 6) 

- Nepříjemné zážitky z podpůrných terapií v průběhu léčby bude mít méně jak 50% pacientů. 

(ověřováno pomocí dotazníku - otázka č. 7) 

- Až 2/3 pacientů budou chtít navštěvovat nějaké další terapie. 

(ověřováno pomocí dotazníku - otázka č. 8) 

5.2 POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU 

Průzkum byl proveden v Psychiatrickém centru Praha na uzavřeném i otevřeném oddělení. 

Dále byl průzkum pro...-áděn na oddělení kinezioterapie Psychiatrické léčebny Praha. 

Průzkum probíhal od poloviny čenna 2008 do poloviny srpna 2008. Jednotlivé terapie vedou 

zdravotní sestry případně vyškolení terapeuté. 

Dotazník jsem s pacienty vyplňovala většinou sama, případně ve spolupráci s ostatními 

sestrami z Psychiatrického centra Praha. S pacienty psychiatrické léčebny jej vyplňovala 

vedoucí oddělení kinezioterapie a to především z toho důvodu, že jednotlivé pacienty lépe 

zná a oni znají ji. 

Průzkum se t)·kal pacientů s diagnózou psychóza, deprese a úzkostná porucha. Depresivní 

a psychotičtí pacienti jsou pacienti psychiatrického centra. Psychotičtí pacienti 

psychiatrického centra jsou v průzkumu zastoupeni v menšině, většina psychotických 

pacientů jsou pacienty psychiatrické léčebny. 

Každá z diagnóz je v průzkumu zastoupena dvaceti pacienty. 

Oslovila jsem cca. třicet psychotick}·ch pacientů, někteří z nich odmítli a někteří nebyli 

schopni dotazník vyplnit. 

Stejně tak jsem oslovila i více depresivních pacientů i těch mi několik odmítlo, a to 

především na začátku léčby, kdy se cítili velmi špatně. Podobné to b) lo i s pacienty trpícími 

úzkostnou poruchou. 

Pro hodnocení jsem vybrala následující podpůrné terapie: skupinovou terapii, ergoterapii, 

psychogymnastiku a relaxaci. Jsou to ty podpůrné terapie, které navštěvuje největší počet 

pacientů a probíhají, jak v psychiatrickém centru, tak i psychiatrické léčebně. 
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5.3 POUŽITÉ METODY 

Pro získání údajů v praktické části jsem použila metodu dotazníku, kterým jsem zjišťovala 

názory pacientů. Otázky do dotazníku jsem připravoYala sama s ohledem na vytýčené cíle této 

práce. Přesné formulace otázek jsem konzultovala s Yedoucí oddělení kinezioterapie a 

vedoucími lékaři. Otázky jsem formulovala tak, aby byly srozumitelné a přehledné a pacienti 

měli možnost \)'jádřit vlastní názor. Dotazník pro pacienty obsahuje deYět otázek (viz. 

příloha). Cílem tohoto dotazníku bylo zjistit, jaké terapie pacienti navštěvují. Dále pak to, zda 

si myslí, že jim jednotlivé terapie pomáhají, či naopak v ničem nepomáhají. Jak konkrétně jim 

tyto terapie pomáhají či napomáhají a jaké při nich zažívají pocity. Závěrečné otázky 

zjišťovaly jaké další terapie by pacienti preferovali a co čekají od své léčby. Pacienti 

vyplňovali dotazník na odděleních Psychiatrického centra Praha a na oddělení kinezioterapie 

Psychiatrické léčebny Praha. Dotazník vyplňovali dobrovolně a na základě informovaného 

souhlasu. 

V dotazníku byly použity uzavřené otázky, kdy měli pacienti na výběr minimálně ze dvou a 

maximálně ze sedmi odpovědí. Poslední otázka byla otevřená, pacient mohl odpovědět jak 

chtěl. 

Vzhledem k tomu, že jedním z cílů bylo zjistit, jak se mění pohled na jednotlivé terapie 

během léčby, dostávali dotazník pacienti dvakrát. PoprYé to bylo cca. po čtrnácti dnech 

hospitalizace a podruhé před propuštěním z hospitalizace. 

V)-sledky dotazníkového šetření jsou vyjádřeny, jak počtem, tak procenty a jsou vždy 

rozděleny podle diagnóz pacientů. 
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5.4 VÝSLEDKY PRŮZKUMU 

Na dvou odděleních Psychiatrického centra Praha a na kinezioterapeutickém oddělení 

Psychiatrické léčebny Praha byl tento dotazník vyplněn s 60 pacienty (20 psychotických, 20 

s depresí a 20 s úzkostnou poruchou), a to jak na začátku hospitalizace, tak před jejím 

koncem. 

Otázka 1 V rámci své léčby docházím na: 

a) skupinovou terapii 

b) ergoterapii 

c) psychogymnastiku, relaxaci 

Z 20 psychotických pacientů jich na skupinovou terapii chodí 20, na ergoterapii 17 a na 

psychogymnastiku a relaxaci 20. 

Z 20 depresivních pacientů jich na skupinovou terapii, ergoterapii i psychogymnastiku a 

relaxaci chodí vždy všech 20. 

Z 20 úzkostných pacientů jich na skupinovou terapii, ergoterapii i psychogymnastiku a 

relaxaci chodí vždy všech 20. 

To znamená, že všechny příslušné terapie navštěvují skoro všichni pacienti a je tudíž možné 

zjišťovat, kter)m z nich subjektivně vyhovují více a kterým méně. 
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Otázka 2 Myslím si, že mi tato činnost 

a) pomáhá 

b) částečně pomáhá 

c) nepomáhá 

SKUPINOV Á TERAPIE 

Z 20 pacientů s psychózou jich na začátku léčby 1 O uvedlo, že jim skupinová terapie 

pomáhá, 8, že pomáhá částečně a 2, že jim nepomáhá (graf č.1 ). 

Na konci léčby pak 18 pacientů uvedlo, že jim skupinová terapie pomáhá, 1 že pomáhá 

částečně a stejně tak 1 uvedl, že mu nepomáhá (graf č.2). 
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Předpoklad, že se u psychotických pacientů během léčby zvýší procento těch, kterým 

skupinová terapie pomáhá se potvrdil, i když jsme nepředpokládala, že toto zvýšení bude 

takto vysoké. 
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Z 20 pacientů, kteří trpí depresí jich na počátku léčby 1 O uvedlo, že jim skupinová terapie 

pomáhá, 7 uvedlo, že jim pomáhá částečně a 3, že jim nepomáhá (graf č.3). 

Na konci léčby 15 pacientů uvedlo, že jim skupinová terapie pomáhá, 3 uvedli, že jim 

pomáhá pouze částečně a pouze 2 uvedli, že jim nepomáhá (graf č. 4). 
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I u depresivních pacientů se potvrdil předpoklad, že se po průběhu léčby zvýší procento těch, 

kterým bude skupinová terapie pomáhat. 

Z 20 úzkostných pacientů na začátku léčby pouze 3 uvedli, že jim skupinová terapie 

pomáhá, 9 uvedlo, že jim pomáhá pouze částečně a 8, že jim nepomáhá (graf č.5). 

Na konci léčby uvedlo 7 pacientů, že jim skupinová terapie pomáhá, 10 jich uvedlo, že jim 

tato terapie pomáhá pouze částečně a 3 uvedli, že jim nepomáhá (graf č.6). 
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U úzkostných pacientů se mé předpoklady naplnily pouze částečně. Opět se během lécoy 

zvýšilo procento těch, kterým skupinová terapie pomáhá, ale nepředpokládala jsem, že zde 

bude tak vysoké procento těch, kterým pomáhá pouze částečně. 
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ERGOTERAPIE 

Ze 17 psychotických pacientů, kteří navštěvují ergoterapii jich na počátku léčení 7 uvedlo, 

že jim tato terapie pomáhá, 6 uvedlo, že jim částečně pomáhá a 4 uvedli, že jim nepomáhá 

(grafč.7). 

Na konci léčby uvedlo 6 pacientů, že jim ergoterapie pomáhá, 7 uvedlo, že pomáhá pouze 

částečně a 4, že nepomáhá (graf č.8). 
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Zde se nenaplnil můj předpoklad, že psychotičtí pacienti budou ergoterapii vnímat spíše 

čistě kladně. Předpokládala jsem také , že se procento těch, kterým ergoterapie pomáhá 

během léčby zvýší, ale to se nestalo, jejich názory jsou v obou obdobích téměř stejné. 

Z 20 depresivních pacientů jich na začátku léčby uvedlo, že jim ergoterapie pomáhá 6 

pacientů, 13 jich uvedlo, že jim pomáhá částečně a pouze 1 uvedl, že mu ergoterapie 

nepomáhá (graf č.9). 

Ke konci léčby již pacientů 15 uvedlo, že jim ergoterapie pomáhá, 5 uvedlo, že jim pomáhá 

částečně a žádný neuvedl, že mu ergoterapie nepomáhá ( graf č.1 0). 
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U depresivních pacientů se potvrdil předpokladt že v průběhu léčby poroste procento těch, 

kteří budou hodnotit ergoterapii kladnět i když tak velký nárůst jejich spokojenosti s tímto 

typem terapie mě překvapil. 

Z 20 úzkostných pacientů jich na počátku léčby 9 uvedlot že jim ergoterapie pomáhá, 9 

uvedlo, že jim pomáhá částečně a 2 uvedli, že jim nepomáhá (graf č.11 ). 

Ke konci léčby uvedlo 13 pacientů, že jim ergoterapie pomáhá, 6 uvedlo, že jim pomáhá 

částečně a pouze 1 uvedl, že mu nepomáhá (graf č. 12). 

Graf č.ll Graf č.ll 

nepomi. 
10% 

lc pomá. l!l č.pomá. [] nepomá. I 

65% 

I[] pomá. 1!1 č.pomi. [] nepomá. I 

U úzkostných pacientů se potvrdil předpoklad, že budou hodnotit ergoterapii kladně a počet 

kladných hodnocení v průběhu lécoy stoupne. 

PSYCHOGYMNASTIKA 

Z 20 psychotických pacientů, kteří navštěvují psychogymnastiku a relaxaci jich 9 na 

počátku léčby uvedlo, že jim tyto terapie pomáhají, 7 uvedlo, že pomáhají pouze částečně a 4 

uvedli, že jim tyto terapie nepomáhají (graf č.13 ). 

Na konci lécoy pak 13 pacientů uvedlo, že jim tyto terapie pomáhají, 6 uvedlo, že 

pomáhají částečně a pouze 1 uvedl, že nepomáhají (graf č.14). 
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Předpoklad, že se zvýší procento kladných hodnocení během léčby se zde potvrdil. 

K pozitivnímu posunu došlo ve všech oblastech. I ti, kteří z počátku měli pocit, že jim 

nepomáhá svůj názor změnili. 

Z 20 depresivních pacientU jich 4 na počátku léčby uvedli, že jim psychogymnastika a 

relaxace pomáhají, 1 O uvedlo, že jim pomáhají částečně a 6 uvedlo, že jim nepomáhají. (graf 

č.lS). 

Na konci léčby uvedlo 13 pacientU, že jim tyto terapie pomáhají, 7 jich uvedlo, že jim 

pomáhají částečně a žádný neuvedl, že mu nepomáhají. (graf č.l6). 
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U depresivních pacientU jsem předpokládala vysoký nárůst procent u těch, kterým 

psychogymnastika a relaxace pomáhají a to se mi potvrdilo. 

Z 20 úzkostných pacientU jich na počátku léčby 5 uvedlo, že jim psychogymnastika a 

relaxace pomáhají, 13 jich uvedlo, že pomáhají částečně a 2 uvedli, že jim nepomáhají (graf 

č.l7). 

Na konci léčby 7 pacientU uvedlo, že jim tyto terapie pomáhají, 13 uvedlo, že pomáhají 

částečně a nikdo neuvedl, že nepomáhajf (graf č.l8). 

Graf č.17 Graf č. 18 

nepomá. 
10% 

ě.pomá. 

65% 

pomá. 
25% 

I El pomá. 1!1 č.pomá. C nepomé. I 

28 

ě.pom 

65% 

nepomá. 
0% pomi. 

35".4 '--~· ---.,...., 

11!1 pomá. 1!1 č.pomá. C nepomá. I 



Zde se mé předpoklady naplnily pouze částečně, neboť jsem očekávala, že podobně jako u 

depresivních pacientů vzroste během léčby procento těch, kterým psychogymnastika a 

relaxace pomáhají. Toto procento sice vzrostlo, ale pouze mírně. Z výsledku je zřejmé, že 

pacienti s úzkostnou poruchou nemění svoje názory na subjektivní přínos uvedených terapií 

v takové míře, jako psychotici či depresivní pacienti. Důvodem může být rozdíl v důrazu na 

farmakoterapii a s tím související pocit změny subjektivního stavu, ke kterému u psychotiků 

dochází později, respektive pomaleji. 

Otázka 3 Kdybyste měl/a hodnotit přínos těchto aktivit známkou jako ve 

škole, jak byste jednotlivé terapie ohodnotil/a ? 

SKUPINOV Á TERAPIE 

Z 20 psychotických pacientů oznámkovalo skupinovou terapii na počátku léčení jedničkou 

5 pacientů, dvojkou 9, trojkou 6 a čtyřkou a pětkou žádný pacient (graf č. 19). 

Na konci léčby pak byly známky následující: jedničku dalo skupinové terapii 12 pacientů, 

dvojku 6, trojku 2 a čtyřku a pětku žádný pacient ( graf č. 20). 
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Z 20 depresivních pacientů oznámkovalo skupinovou terapii na počátku léčení jedničkou 7 

pacientů, dvojkou 4, trojkou 5, čtyřkou 2 a pětkou 2 pacienti (graf č. 21 ). 

Na konci léčby pak byly mámky následující: jedničku dalo skupinové terapii 9 pacientů, 

dvojku 8, trojku 1, čtyr1ru 1 a pětku 1 pacient (graf č. 22). 
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Z 20 úzkostných pacientů oznámkovalo skupinovou terapii na počátku léčeni jedničkou 1 

pacient, dvojkou 6, trojkou 4, čtyr"kou 9 a pětkou žádný pacient (graf č. 23). 

Na konci léčby pak byly známky následující: jedničku dali skupinové terapii 3 pacienti, 

dvojku 12, trojku 4, čtyřku 1 a pětku žádný pacient ( graf č. 24). 
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Známkování skupinové terapie pacienty odpovídá u všech diagnóz tomu, jak pacienti 

hodnotili tuto terapii z hlediska toho, zda jim pomáhá či ne. Odpovídá tomu i mámkování, to 

znamená přesnější hodnoceni subjektivního přínosu na počátku a na konci léčby. 
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ERGOTERAPIE 

Ze 17 psychotických pacientů oznámkovalo ergoterapii na počátku léčení jedničkou 6 

pacientů, dvojkou 3, trojkou 6, čtyr"kou 1 a pětkou 1 pacient (graf č. 25). 

Na konci léčby pak byly známky následující: jedničku dalo ergoterapii 5 pacientů, dvojku 3, 

trojku 7, čtyřku 2 a pětku žádný pacient ( graf č. 26). 
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V tomto případě se hodnocení přínosu ergoterapie příliš nezměnilo, ale je otázka, do jaké 

míry jsou tito nemocní schopni uvažovat v jemnějších rozdílech. 

Z 20 depresivních pacientů oznámkovali ergoterapii na počátku léčení jedničkou 3 pacienti, 

dvojkou 9, trojkou 5, čtyřkou 2 a pětkou 1 pacient (graf č. 27). 

Na konci léčby pak byly známky následující: jedničku dalo ergoterapii 13 pacientů, dvojku 

5, trojku 1, čtyr"ku 1 a pětku žádný pacient (graf č. 28). 
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Z 20 úzkostných pacientů oznámkovalo ergoterapii na počátku léčení jedničkou 5 pacientů, 

dvojkou 11, trojkou 3, čtyr"kou 1 a pětkou žádný pacient (graf č. 29). 

Na konci léčby pak byly známky následující: jedničku dalo ergoterapii 16 pacientů, dvojku 

4, trojku, čtyr1ru a pětku žádný pacient ( graf č. 30). 
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I známkování ergoterapie pacienty odpovídá, alespoň u nemocných s depresí a úzkostnou 

poruchou tomu, jak pacienti hodnotili tuto terapie z hlediska toho zda jim pomáhá či ne. 

Stejně tak odpovídají známkování i rozdíly v pozitivním hodnocení ergoterapie na začátku a 

na konci léčení. 

PSYCHOGYMNASTIKA A RELAXACE 

Z 20 psychotických pacientů oznámkovalo psychogymnastiku a relaxaci na počátku léčení 

jedničkou 9 pacientů, dvojkou 7, trojkou 4, čtyřkou a pětkou žádný pacient (graf č. 31 ). 

Na konci léčby pak byly známky následující: jedničku dalo psychogymnastice a relaxaci ll 

pacientů, dvojku 5, trojku 4, čtyřku a pětku žádný pacient (graf č. 32). 
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Z 20 depresivních pacientů oznámkovalo psychogymnastiku a relaxaci na počátku léčení 

jedničkou 5 pacientů, dvojkou 7, trojkou 7, čtyřkou žádný a pětkou 1 pacient (graf č. 33). 

Na konci léčby pak byly známky následující: jedničku dalo psychogymnastice a relaxaci 9 

pacientů, dvojku 9, trojku 2, čtyřku a pětku žádný pacient (graf č. 34). 
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Z 20 úzkostných pacientů oznámkoval psychogymnastiku a relaxaci na počátku léčení 

jedničkou 1 pacient, dvojkou 13, trojkou 3, čtyřkou 3 a pětkou žádný pacient (graf č. 35). 

Na konci léčby pak byly známky následující: jedničku dali psychogymnastice a relaxaci 4 

pacienti, dvojku 13, trojku 3, čtyr"ku a pětku žádný pacient (graf č. 36). 
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I známkování třetí terapie, tedy psychogymnastiky a relaxace, odpovídá u všech diagnóz 

tomu, jak pacienti hodnotili tuto terapie z hlediska toho zda jim pomáhá či ne.Je to dobře 

vidět u úzkostných pacientů, kteří ve většině uvádějí, že jim tyto terapie pomáhají částečně a 

v hodnocení známek jasně převažuje dvojka. Stejně tak odpovídají známkování i rozdíly 

v pozitivním hodnocení psychogymnastiky a relaxace na začátku a na konci léčení i zde je 

největší procentuální skok u depresivních pacientů. 
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Otázka 4 V čem konkrétně vám určitá terapie pomáhá či částečně pomáhá? 

(Můžete označit i více variant) 

Je vidět, že psychotičtí pacienti, přece Jen upřednostňují skupinovou terapii před 

psychogymnastikou a relaxaci a zejména před ergoterapií. Jsou schopni konkretizovat to, 

v čem jim jednotlivé terapie pomáhají. Toto odpovídá i výše uvedenému, kde u ergoterpie 

bylo vyšší procento těch, kter)'m pomáhá částečně či vubec. 

U skupinové terapie je nejvíce hodnoceno to, že pomáhá člověku porozumět sám sobě, dále 

to, že uklidňuje, zlepšuje náladu a pacient se naučí něco nového. Klesl také počet těch, kteří 

nevěděli. Podobné je to i u psychogymnastiky a relaxace, jen místo porozumění sám sobě je 

pozitivně hodnoceno to, že je člověk nucen něco dělat. V průběhu času si cení i toho, že zde 

poznají nové lidi. V případě ergoterapie si nejvíce cenili toho, že nutí člověka něco dělat a je 

možné se naučit něco nového. Tabulka č.l . 

Tabulka č. 1 (psychotičtí pacienti) 

Skupinová terapie Ergoterapie Psychogymnastika a 
relaxace 

před po Před po Před po 
Uklidňuje mě 5 7 2 4 7 7 

Mám po ní lepší 5 7 5 3 4 6 
náladu 
Nutí mě něco dělat 6 3 3 5 9 8 

N aučím se něco 6 8 2 5 9 10 
nového 
Lépe rozumím sám 7 14 1 2 5 4 
sobě 

Poznám nové lidi 3 5 1 3 4 8 

Nevím 8 3 2 2 3 1 . 
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U depresiYních pacientů se velmi zřetelně proje,uje během léčby pozitivní nárůst vnímání 

toho, co konkrétně jim z jednotlhjch terapií pomáhá, což samozřejmě souvisí s postupn)m 

potlačováním deprese a získávání pozitivnějšího náhledu. 

U ergoterpie je to patrné právě v kolonce "mám lepší náladu" a "terapie mě uklidňuje", kde 

dochází k velkému nárůstu kladných hodnocení. Je zajímavé si povšimnout, že u ergoterapie, 

ale i u psychogymnastiky a relaxace je na počátku léčby v}Tazně hodnoceno pouze to, že nutí 

pacienta něco dělat, postupně četnost tohoto v)·znamu klesá a narůstá pocit uklidnění a 

ocenění nových dovedností. 

Stejně jako ergoterapie má psychogymnastika výraznou uklidňující funkci . Vysoký nárůst 

je u všech terapií i v kolonce "naučím se něco nového", což opět souvisí s pozitivním 

náhledem ke konci léčby. 

Skupinová terapie je opět chápána jako metoda, zlepšující porozumění sobě samému a tudíž 

i jako zdroj nových zkušeností a dovedností. Tabulka č.2 

Tabulka č.2 (depresivní pacienti) 

Skupinová terapie Ergoterapie Psychogymnastika a 
relaxace 

před po Před po Před po 
Uklidňuje mě 1 2 1 9 5 12 

Mám po ní lepší o 2 1 ll o 5 
náladu 
Nutí mě něco dělat 4 3 13 8 8 6 

N a učím se něco 2 7 2 8 1 7 
nového 
Lépe rozumím sám 7 10 o o 2 o 
sobě 

Poznám nové lidi 6 6 2 2 o 1 

Nevím 4 3 1 o 3 3 
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Úzkostní pacienti hodnotí u skupinové terapie kladně především to, co i pacienti u výše 

uveden)·ch diagnóz, tj. porozumění sám sobě, stejně tak kladně hodnotí i možnost poznat 

nové lidi. Uklidňující účinky či zlepšení nálady skupinové terapii nepřisuzují. Ty naopak 

kladně hodnotí u ergoterapie, psychogymnastiky a relaxace. Stejně tak u těchto terapií kladně 

hodnotí to, že se naučí něco dělat a pozitivně na ně působí i to, že jsou nuceni něco dělat. 

Tabulka č.3 

Tabulka č.3 (úzkostní pacienti) 

Skupinová terapie Ergoterapie Psychogymnastika a 
relaxace 

před po Před po Před po 
Uklidňuje mě o o 7 9 9 9 

Mám po ní lepší o o 6 8 5 7 
náladu 
Nutí mě něco dělat 4 6 9 8 4 7 

Naučím se něco 3 3 6 6 1 6 
nového 
Lépe rozumím sám 5 8 o o o 3 
sobě 

Poznám nové lidi 8 8 2 2 1 2 

Nevím 1 5 1 1 1 o 
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Otázka 5 Z jakého důvodu máte pocit, že vám určitá terapie nepomáhá? 
(Můžete označit i více variant) 

Negativní důvody, proč jim terapie nepomáhá psychotičtí pacienti uváděli pouze "malé 

míře, většina jich tyto kolonky proškrtla. Souvisí to předeYŠÍm s v)·še uveden)·mi zjištěními, 

že pacienti povětšinou hodnotí terapie jako činnost, která j im pomáhá, ale může jít i o projev 

jejich změn v uvažování a chápání. 

Za zmínku tak stojí pouze to, že u skupinové terapie uváděli na počátku strach z toho, že se 

ztrapní na konci léčby tento strach již neuváděl nikdo, což svědčí pro účinnost této terapie. 

Tabulka č.4 

Tabulka č.4 (psychotičtí pacienti) 

Skupinová terapie Ergoterapie Psychogymnastika a 
relaxace 

před po Před po Před po 
Cinnost je nudná, 2 1 1 1 o 1 
nebaví mě 
Cinnost nemá žádný 1 o 2 2 1 1 
efekt, je zbytečná 
Neumím to, mám 5 o 2 1 2 1 
strach, že se ztrapním 
Nemám chuť něco 3 1 1 3 o 1 
dělat 

Setkávám se tam 2 o 3 1 1 o 
s nepříjemnými lidmi 
Nepříjemný terapeut a 1 1 1 1 o 1 
jeho vedení činnosti 
Nevím 1 2 2 2 2 3 
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Stejně jako psychotičtí pacienti i depresivní pacienti uváděli pouze v malé míře negathní 

důvody, proč jim terapie nepomáhá, většina jich t)io kolonky proškrtla. Souvisí to především 

s výše uvedenými zjištěními, že pacienti povětšinou hodnotí terapie jako činnost, která jim 

pomáhá. Navíc negativní názory s postupem léčby poklesly. 

I zde je nejvíce negativních odpovědí v kolonce neumím to, mám strach, že se ztrapním. 

Tabulkač.5 

Tabulka č.5 ( depresiYní pacienti) 

Skupinová terapie Ergoterapie Psychogymnastika a 
relaxace 

před po Před po Před po 
Cinnost je nudná, 1 1 1 1 3 o 
nebaví mě 
Cinnost nemá žádný o 1 1 o 1 o 
efekt, je zbytečná 
N eumím to, mám 2 1 3 2 3 o 
strach, že se ztrapním 
Nemám chuť něco 2 o 2 2 1 o 
dělat 

Setkávám se tam o o o o o o 
s nepříjemnými lidmi 
Nepříjemn)· terapeut a o 1 1 o o o 
jeho vedení činnosti 
Nevím 2 1 3 o 1 1 
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Úzkostní pacienti viděli důvody proč jim terapie nepomáhá především u skupinové terapie. 

I v tomto případě byl nejčastější příčinou strach z toho, že něco neumí a že se ztrapní. Dále je 

to setkávání s nepříjemnými lidmi a nechuť něco dělat. Četnost těchto důvodů pak během 

průběhu terapie významně poklesla. 

U ergoterapie negativní důvody, které úzkostní pacienti uvádějí na začátku léčby na jejím 

konci prakticky všechny mizí. Stejně tak je tomu i u psychogymnastiky a relaxace. 

Tabulkač.6 

Tabulka č.6 (úzkostní pacienti) 

Skupinová terapie Ergoterapie Psychogymnastika a 
relaxace 

před po Před po Před po 
Cinnost je nudná, 1 1 o o 2 o 
nebaví mě 
Cinnost nemá žádný 3 2 2 o 2 o 
efekt, je zbytečná 
Neumím to, mám 6 4 3 o 3 1 
strach, že se ztrapním 
Nemám chuť něco 5 2 1 o 2 o 
dělat 

Setkávám se tam 6 2 3 1 3 o 
s nepříjemnými lidmi 
Nepříjemn)· terapeut a 3 2 2 1 2 o 
jeho vedení činnosti 
Nevím 1 3 3 1 3 2 
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Otázka 6 Zažil/a jste v rámci těchto činností něco příjemného? 

Z 20 psychotických pacientů jich již na začátku léčby zažilo 16 při podpůrných terapiích 

něco příjemného a 4 nic přijemného nezažili (graf č.37). 

Na konci léčby zažilo něco příjemného 17 pacientů a pouze 3 nic příjemného nezažili (graf 

č.38). 
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Z 20 depresivních pacientů jich již na začátku léčby zažilo 17 při podpůrných terapiích něco 

přijemného a 3 nic příjemného nezažili (graf č.39). 

Na konci léčby zažilo něco příjemného 17 pacientů a pouze 3 nic příjemného nezažili (graf 

č.40). 
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Z 20 úzkostných pacientů jich již na začátku léc'by zažilo 17 při podpůrných terapiích něco 

příjemného a 3 nic příjemného nezažili (graf č.41 ). 

Na konci léčby zažilo něco příjemného 16 pacientů a 4 nic příjemného nezažili (graf č.42). 

Grafč.41 

NE 
15% 

85% 

I[]ANO &JNE I 

Grafč.42 

NE 

80% 

I!D ANO I!INE I 

Zde se mé předpoklady potvrdily pouze částečně. Čekala jsem, že na konci léčby bude 

kladných odpovědí většina, ale nečekala jsem, že tak velká většina kladných odpovědí bude 

již na začátku léčby. U úzkostných poruch dokonce tento počet kladných odpovědí klesl, což 

může souviset s pruběhem jejich léčby a větším důrazem na pomaleji působící formu terapie. 

Otázka 7 Zažil/a jste v rámci těchto činností něco nepříjemného? 

Z 20 psychotických pacientů jich již na začátku léčby zažilo 1 O při podpůrných terapiích 

něco nepříjemného a 10 nic nepříjemného nezažilo (graf č.43). 

Na konci léčby zažilo něco nepříjemného ll pacientů a 9 nic nepříjemného nezažilo (graf 

č.44). 
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Tento rozdíl je velmi malý, takže lze říci, že v této oblasti nedošlo k významné změně. 
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Z 20 depresivních pacientů jich již na začátku léčby zažilo 15 při podpůrných terapiích 

něco nepříjemného a 5 nic nepříjemného nezažilo (graf č.45). 

Na konci léčby zažilo něco nepříjemného ll pacientů a 9 nic nepříjemného nezažilo (graf 

č.46). 
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Z 20 úzkostných pacientů jich již na začátku léčby zažilo 18 při podpůrných terapiích něco 

nepříjemného a pouze 2 nic nepříjemného nezažili (graf č.47). 

Na konci léčby zažilo něco nepříjemného 16 pacientů a 4 nic nepříjemného nezažili (graf 
č.48). 
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Můj předpoklad, že negativní zážitky bude mít méně jak polovina pacientů se nepotvrdil. 

Vzhledem k tomu, že jsem předpokládala kladná hodnocení terapií a s ním spojené kladné 

zážitky, nečekala jsem v takové míře zážitky negativní, avšak zase tak překvapující tento 

výsledek není. Terapie jsou pro nemocné dosti náročné, musí se aktivizovat, změnit své 

zvyklosti a zafixované postoje. Je tudíž zcela logické, že v jejich rámci prožívají i něco 

nepříjemného. 
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Otázka 8 Chtěl/a byste navštěvovat nějakou jinou činnost? V případě, že 
ano jakou? 

Z 20 psychotických pacientů by chtělo navštěvovat na počátku lécoy nějakou další činnost 

15 pacientů a 5 pacientů ne (graf č.49). 

Na konci léčby zůstal tento počet stejný, kladně odpovědělo 15 pacientů a záporně 5 

pacientů (graf č. 50). 
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Z 20 depresivních pacientů by chtělo navštěvovat na počátku léčby nějakou další činnost ll 

pacientů a 9 pacientů ne (graf č.51 ). 

Na konci léčby na tuto otázku kladně odpovědělo 15 pacientů a záporně 5 pacientů (graf č. 

52). 
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Z 20 úzkostných pacientů by chtělo navštěvovat na počátku léčby nějakou další činnost 12 

pacientů a 8 pacientů ne (graf č.53). 

Na konci léčby na tuto otázku kladně odpovědělo 13 pacientů a záporně 7 pacientů (graf 

č. 54). 
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U této otázky se mé předpoklady naplnily u všech diagnóz. U všech diagnóz pacienti 

v nadpoloviční většině uvádějí, že by chtěli navštěvovat ještě další činnosti. 

Ti, kteří odpověděli kladně by chtěli většinou navštěvovat nějaká kulturní zařízení, chodit 

ven do přírody. Další část by uvítala vice sportovních aktivit a část z pacientů by ráda 

navštěvovala individuální terapii či muzikoterapii. Jeden z pacientů uvádí jako činnost, kterou 

by rád navštěvoval stanování v přírodě. 

Otázka 9 Co očekáváte od léčby ? 

Společným rysem odpovědi je to, že tito lidé očekávají pomoc a pochopení, protože se 

poznají s lidmi, kteří mají podobné obtíže jako oni. 

Na otázku také velká většina pacientů odpověděla, že očekávají, že se budou lépe cítit, 

popřípadě se uzdraví a získají novou chuť do života a životní silu. Jejich cílem je, znovu 

"fungovat" a začít být opět užiteční pro členy rodiny či pro skupiny lidí, které mají rádi. 
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6 DISKUSE 

Podívám-li se na výsledky průzkumu, pak se většina m)-ch předpokladů s otázkami č 2 a 

č.3 vyplnila. Především se mi pot\Tdilo, že pacienti většinou vnímají všechny uvedené 

podpůrné terapie kladně a s postupem léčby se jejich kladné hodnocení zvyšuje. 

SKUPINOV Á TERAPIE 

Předpoklad, že se u psychotických, depresivních a úzkostných pacientů během léčby zvýší 

procento těch, kteří budou přesvědčeni, že jim skupinová terapie pomáhá se potvrdil. I když 

jsem nepředpokládala, že toto zvýšení u psychotick)·ch pacientů bude tak vysoké a naopak, že 

u úzkostných pacientů bude tolik těch, kteří si myslí, že jim pomáhá pouze částečně. 

Porovnám-li vliv skupinové terapie na nemocné jednotlivými diagnózami, pak u 

nemocných s psychózou a depresí je vidět pozitivní vnímání této terapie již na začátku léčby 

a toto pozitivní vnímání se během průběhu léčby dále prohlubuje. U úzkostných pacientů 

převládá spíše částečně pozitivní vnímání, a to jak na začátku, tak i na konci léčby. Ale i 

úzkostn)·ch pacientu se v průběhu léčby zvyšuje čistě pozitivní vnímání skupinové terapie. 

To, že je u psychotických pacientů vysoké procento těch, kterým skupinová terapie 

pomáhá, může být dáno tím, že skupinové terapie jsou vedeny formou tématických skupin 

např. příčiny vzniku onemocnění, vedlejší účinky léků, role rodiny v léčbě, alkohol a 

onemocnění, riziko relapsu apod. Každé sezení je věnováno jednomu tématu, kdy se pacienti 

k danému tématu dozví vše potřebné a mohou se na vše, co je v tomto směru zajímá, zeptat. 

Skupinová terapie u úzkostných a depresivních poruch, jde více do hloubky, řeší se zde 

zcela osobní věci, zařazují se životopisné skupiny. Možná právě proto je u úzkostných 

pacientů vyšší procento těch, kteří tuto terapii vnímají pouze částečně kladně. Dochází totiž 

k oživení vzpomínek, uvědomění si vlastních chyb, zpětná vazba, někdy i kritika od 

spolupacientu může b)1 pro ně tíživá a to vše může mít vliv na výsledné hodnocení 

subjektivního přínosu skupinové terapie. 

ERGOTERAPIE 

Porovnám-li hodnocení ergoterapie z hlediska nemocn)·ch s jednotlivými diagnózami, tak 

podobně ji hodnotí úzkostní a depresivní pacienti i když u depresivních pacientů je mnohem 

vetší procento těch, kteří změnili názor až v průběhu léčby. Rozdílný názor se projevuje u 

psychotických pacientů, kteří hodnotí ergoterapii pouze částečně kladně a je zde i velké 
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procento těch, kteří ergoterapii hodnotí negativně. Je to zřejmě dáno i vyššími nároky na 

motoriku a jemnost pohybu. Na tyto činnosti mají negativní vliv i vedlejší účinky léků 

(antipsychotik), které jsou u těchto pacientů velmi časté a proje\ují se třesem končetin tzv. 

extrapyramidovým syndromem, pocitem útlumu, nešikovností pohybů a pocitem neklidu. 

Pacienti často přešlapují a nevydrží na místě. Velmi často se setkávám s tím, že se tito 

pacienti podceňují a jsou nesoustředění. ZajímaYé je i to, že názor psychotických pacientů na 

ergoterapii se během průběhu léčby prakticky nezměnil. Výsledek průzkumu mě osobně 

překvapil, neboť ze své vlastní zkušenosti vím, že ergoterapie bývá pacienty vždy spíše 

hodnocena kladně. 

U depresivních a úzkostných pacientů se tyto vedlejší účinky vysk)iují pouze v malé míře. 

Faktorem, kter)· jim může bránit v provádění činností spojen)-ch s ergoterapií je celkov)· 

útlum a ospalost, které s postupujícím časem léčby ustupují do pozadí. 

PSYCHOGYMNASTIKA 

Srovnáním toho, jak hodnotí psychogymnastiku a relaxaci pacienti s jednotlivými 

diagnózami, tak psychotičtí pacienti hodnotí tyto terapie kladně již na počátku léčby a 

procento kladn)'ch hodnocení se v průběhu léčby ještě zvyšuje. U depresivních pacientů je na 

konci léčby kladné hodnocení stejné jako u pacientů psychotických, ale je zde mnohem vyšší 

procentní nárůst během léčby, neboť depresivní pacienti na počátku léčby hodnotí tyto terapie 

spíše, že jim pomáhají pouze částečně. Stejně tak, tedy že pomáhají pouze částečně, hodnotí 

na počátku ve většině tyto terapie i pacienti úzkostní. Tito pacienti však tyto terapie stejně 

hodnotí i po skončení léčby a u čistě kladného hodnocení je pouze mírný nárůst. 

U psychotických pacientů jsem předpokládala, že se bude počet pacientů, kter)-m 

psychogymnastika s relaxací pomáhat pohybovat mírně nad 50%. Neboť z vlastní zkušenosti 

vím, že pacienti s psychotickým onemocněním někdy na t)io terapie reagují zcela negativně. 

Je to opět dáno jejich nesoustředěností, někteří pacienti říkají, že je jim nepříjemné i samotné 

zavření očí a snaha něco si vybavit. Roli zde jistě hraje i jejich vnitřní neklid a stává se, že 

pacient z relaxace odejde. Proto se snažím relaxaci s těmito pacienty dělat kratší s ohledem na 

přání pacienta a ohledem na jejich zdravotní stav. 

U depresivních pacientů jsem se také občas setkala s naprostým odmítáním této terapie, 

zvláště na počátku léčby. Na to mají vliv hlavně hla\ní příznaky deprese: nezájem, 

bezradnost, pocit prázdnoty a neprožitku. Toto se v průběhu hospitalizace často mění, vlivem 

spolupacientů, zlepšením nálady a celkového stavu. Potvrzují to i výsledky průzkumu, kde 

procento pacientů, kterým tento druh terapie pomáhá, po dobu léčby roste. 
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Na konkrétním hodnocení toho, co jim pomáhá, je vidět, že psychotičtí pacienti, přeci jen 

upřednostňují skupinovou terapii a psychogymnastiku a relaxaci před ergoterapií a jsou tak 

schopni konkretizovat to, v čem jim jednotlivé terapie pomáhají. Toto odpovídá i výše 

uvedenému, kde u ergoterpie bylo vyšší procento těch, kterým pomáhá částečně či vůbec. 

U skupinové terapie je nejYíce hodnoceno to, že pomáhá člověku porozumět sám sobě, dále 

to, že uklidňuje, zlepšuje náladu a pacient se naučí něco nového. Podobné je to i u 

psychogymnastiky a relaxace, jen místo porozumění sám sobě je pozitivně hodnoceno to, že 

je člověk nucen něco dělat. U ergoterapie je pak kladně nevíce hodnoceno to, že nutí člověka 

něco dělat a je možné se naučit něco nového viz. tabulka č.l. 

V odpovědích na otázky č. 4 a č.5 se potvrdil předpoklad, že pacienti přijímají podpůrné 

terapie kladně a vnímají je, jako něco, co jim pomáhá. Proto uváděli daleko více kladné 

důvody, jak jim jednotlivé podpůrné terapie pomáhají a negativních důvodů bylo uvedeno u 

všech diagnóz a všech terapií velmi málo. I když i mezi pacienty se najdou ti, kteří odmítají 

cokoli, ke všemu mají čistě negativní postoj, ať již něco podobného zkoušeli či ne. 

V odpovědích na otázky č.6 a č. 7 se mé předpoklady pot\Tdily pouze částečně. Čekala 

jsem, že na konci léčby bude kladných odpovědí většina, ale nečekala jsem, že tak velká 

většina kladných odpovědí bude již na začátku léčby. U úzkostných poruch dokonce tento 

počet kladných odpovědí klesl, což může souviset se specifikem této diagnózy a její léčbou. 

Zajímavý je pokles negativních zážitků u depresivních pacientů, který podle mne vyplývá 

z postupného ústupu depresivních stavů během léčby a tudíž i z postupným poziti,ním 

pohledem na činnost při terapiích. Podobně, i když ne v takové míře, ustupují negativní 

zážitky u úzkostných pacientů. I zde to souvisí s postupn)·m pozitivním náhledem na svět ve 

spojitosti s ustupováním úzkostí. 
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7 ZÁVĚR 

Lidé s duševním postižením je třeba vnímat jako část společnosti se stejnými právy na 

lidskou důstojnost a na kvalitu života. V minulosti často docházelo k vytváření umělých 

bariér mezi zdravou a postiženou částí společnosti. Zdravotně postižení byli mnohdy 

separováni od společnosti, mnoho duševně nemocných lidí bylo umístěno do ústavů a mnozí 

byli uzavřeni v rodině i přesto, že i tito lidé mají, stejně jako kdokoliv jiný, právo účastnit se 

života ve společnosti. 

Lidé s duševním postižením jsou znevýhodněni více, než osoby s jiným zdravotním 

handicapem. Existuje mnoho oblastí v nichž se toto znevýhodnění projevuje. Cílem léčby je 

tato znev)·hodnění co nejvíce eliminovat a posilovat lidskou důstojnost, rozvíjet celkov:)· 

potenciál pacienta, pomáhat mu s integrací do společnosti a vést normální a nezávislý život a 

to v nejvyšší možné kvalitě. 

V druhé polovině minulého století se postupně přestalo na psychiatrické pacienty hledět 

s despektem či strachem a duševní onemocnění začalo být bráno na roveň jiným 

onemocněním. Zároveň docházelo k větší humanizaci psychiatrie. Spolu s tím docházelo i 

rozvoji podpůrných terapií, které se staly nezbytnou podpůrnou a někdy i hlavní formou 

léčby psychiatrických pacientů. Jak se přesvědčuji nejen ve své praxi, ale i v tomto průzkumu, 

jsou tyto podpůrné terapie vnímány kladně i samotnými pacienty. Samozřejmě, že je někteří 

nemocní hodnotí z počátku negativně nebo k nim přistupují s nedůvěrou, ale jak průzkum 

ukázal, jejich postoj se během léčby pozitivně mění. To, že pacienti vnímají terapie jako něco 

co jim pomáhá je důležitou součástí jejich přínosu, protože subjektivní stav je jedním 

z důležitých signálů efektivity léčby . 
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Příloha č. l 

Dotazník ke zjišt'ování spokojenosti psychiatrických pacientů s doplňkovými terapiemi. 

1. V rámci své léčby docházím na: 

a) skupinovou terapii 

b) ergoterapii 

c) psychogymnastiku a relaxaci 

2. Myslím si, že mi tato činnost: 

skupinová terapie Ergoterapie psychogymnastika, 
relaxace 

pomáhá 

pomáhá jen částečně 

nepomáhá 

3. Kdybyste měl/a hodnotit přínos těchto aktivit známkou jako ve škole, jak byste 
jednotlivé terapie ohodnotil/a ? 

a) skupinová terapie 

b) ergoterapie 

c) psychogymnastika a relaxace 
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4. V čem konkrétně vám určitá terapie pomáhá či částečně pomáhá? (Můžete označit i 
více Yariant) 

skupinová terapie ergoterapie psychogymnastika a 
relaxace 

uklidňuje mě 

mám po ní lepší 
náladu 

nutí mě něco dělat 

naučím se tam 
něčemu novému 
lépe rozumím sám 
sobě 

poznám tam nové 
lidi 
nevím 

5. Z jakého důvodu máte pocit, že vám určitá terapie nepomáhá? (Můžete označit i 
více variant) 

skupinová Ergoterapie psychogymnastika 
terapie a relaxace 

činnost je nudná, nebaví mě 

činnost nemá žádný efekt, 
považuji ji za zbytečnou 
neumím to, mám strach, že 
se tam ztrapním 
nemám chut' něco dělat 

setkávám se tam 
s nepříjemnými lidmi 
terapeut je mi nepříjemný, 
vadí mi jakým způsoben 
činnost vede 
nevím 
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6. Zažil/a jste v rámci těchto činností něco příjemného? 

ano 

ne 

7. Zažil/a jste v rámci těchto činností něco nepříjemného ? 

ano 

ne 

8. Chtěl/a byste navštěvovat nějakou jinou činnost? 

ano 

ne 

v případě, že ano, jakou? 

9. Co oěekáváte od léčby? 
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