
Diplomová práce se zabývá problematikou epilepsií u mentálně postižených klientů
sociální služby chráněného bydlení. Epilepsie jsou neurologická onemocnění mozku
projevující se záchvaty, které se opakují, přicházejí náhodně, většinou nevyprovokovaně.
Příčiny jejich vzniků jsou genetické i negenetické. Objevují se všude ve světě, postihují
lidi jakéhokoli věku či rasy. Nevyhýbají se ani lidem s mentálním postižením, kteří díky
svému neúplnému duševnímu vývoji mají problémy s poznávacími, řečovými i
pohybovými schopnostmi. Schopnost učit se z minulé zkušenosti a přizpůsobovat se
novým životním podmínkám a situacím je u nich omezena. To vše jim komplikuje už tak
dost náročnou léčbu tohoto neurologického onemocnění.
Základním projevem epilepsií jsou záchvaty, které začínají náhle, mají určitou
dobu trvání a pak většinou náhle končí. Velmi dramaticky jsou prožívány záchvaty, jsouli
provázeny poruchou vědomí. Pak jde o stresovou situaci, jak pro okolí, tak pro
postiženého. U člověka s mentálním postižením o to více, že většinou není schopen
přesně popsat co potřebuje, co mu pomůže a jestli se nezranil. Velký epileptický záchvat
vypadá dramaticky, přesto většinou není životu nebezpečný. Pokud ovšem trvá déle je
třeba volat rychlou záchranou pomoc. To musí vždy rozhodnout někdo druhý, ať už
osobní asistent nebo náhodný chodec.
Kvalita života člověka s epilepsií je určitým způsobem omezena a hlavním úkolem
léčby by mělo být vylepšení kvality života mezi záchvaty, ne pouze jejich
potlačení.Léčba epilepsie je komplexní záležitost a nezahrnuje jen farmakologickou
léčbu. Celý léčebný komplex péče o nemocného se skládá ze souboru opatření, která by
měla mířit právě k co nejvyšší kvalitě života obecně. Sociální opora je velmi důležitá,
hlavně v emocích a proto je záměrem péče o kvalitu života v sociální oblasti podpora
integrace. Největší sociální oporou jsou tak pro klienty chráněného bydlení jejich osobní
asistenty, kteří jsou s nimi v téměř každodenním kontaktu. Ti musí svou velmi náročnou
práci přizpůsobovat a modifikovat tak, aby byla vyhovující aktuálnímu stavu klienta.
Informace o tom, jak to dělají, zda se jim to daří a co jim to komplikuje se snaží objasnit
empirická část této práce.


