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1 Dotazník 

ANKETA  - Anonymní 

Dobrý den, nestručně se Vám představím a vysvětlím, proč se právě rozhodujete o tom, zda tento 
anonymní dotazník vyplnit nebo ho odložit na „někdy jindy“. Jsem studentkou UK HTF a ve své 
Bakalářské práci zpracovávám téma dotýkající se mnoha lidí, ať už zprostředkovaným nebo jiným 
způsobem. Možná jste někdy slyšeli o případu duševně nemocného člověka, viděli jste reportáž, v 
novinách nebo na internetu jste přečetli titulek obsahující informaci o tom, co jste těžko dovedli 
pochopit a nikdy nebudete schopen/schopna ani chápat. Možná jste kamarád/ka, přítel, manžel/ka, 
syn, dcera, matka, otec, sourozenec, vnuk a atd. někoho, koho se „nálepka“: Duševně nemocný, 
bezprostředně týká. Možná se týká bezprostředně Vás nebo se kdysi někdy týkala nebo týkat bude. 
Možná jste ten, kdo do lidské duše proniká denně a vidí jí z jakéhosi druhého břehu s několikaletou 
zkušeností terapeuta, psychiatra, psychologa, znáte nespočet lidských příběhů a někdy pátráte i v tom 
vlastním nebo jste si jistý ve všem, co a jak děláte. Možná jste studentem/tkou pomáhající profese a 
zatím s nadšením nebo bez něj pronikáte do tajů, které nevíte, co přinesou. Je také možné, že jste se 
slovy duševně nemocný setkali nedávno nebo nikdy a zatím nevíte, co si pod tím pojmem představit. 
Ano, tento dotazník nedržíte omylem. Chci Vás velmi požádat o jeho vyplnění. 

Statistika WHO uvádí, že každý 4. člověk se  ve svém životě dostane do období , které zpravidla 
vyžaduje odbornou pomoc. Nejzávažnější skupinou z ranku duševních nemocí jsou tzv. psychotické 
poruchy, z nichž nejzávažnější a nejdestruktivnější je Schizofrenie (1člověk z 10 touto nemocí 
postihnutý končí svůj život sebevraždou). Řada sociologických studií uvádí, že se každý člověk potká 
ve svém okolí minimálně s jednou osobou, která vážnou duševní nemocí trpí. 

Těm, kdo si najdou 3min velice děkuji. Dotazník zpracovávám z konkrétního důvodu k tématu 
Stigmatizace a destigmatizace duševně nemocných. Je určen čtyřem skupinám lidí, které se často, jak 
v běžném životě, tak i v tomto dotazníku prolínají a vzájemně na sebe působí. Jsou to studenti 
pomáhajících profesí, lidé s duševním onemocněním, odborníci pečující o lidi s duševním 
onemocněním, veřejnost-lidé, kteří se těší duševnímu zdraví nebo si to myslí. 

 

1) Kolik Vám je let: ………. 

2) Jste: 

a)     Muž 

b)     Žena 

3) Jste: 

a) Student pomáhající profese 

b) Člověk, který se sám osobně setkal s 
duševním onemocněním 

c) odborník pečující o lidi s duševním 
onemocněním  

d) pokládáte se za duševně zdravého 
odolného člověka 

e) nepokládáte se za duševně zdravého a 
odolného člověka  

4) Jste: 

 Spíše spokojen/ná s tím, co děláte, jakým 
životním stylem žijete 

 Spíše nespokojen/ná s tím, co děláte, 
jakým životním stylem žijete 

5) Setkal jste se někdy s obdobím ve svém životě, 
které byste přímo definoval, jako: 

a) období, kdy jste se nepokládal za duševně 
zdravého nebo Vás za něj nepokládala 
instituce, skupina lidí ve Vašem 
bezprostředním okolí 

b) nikdy jsem se v takovém období neocitl/a 

 

6) Vzdělání 

a) základní 

b) vyučen 

c) úplné středoškolské 

d) vysokoškolské 

7) Jaká je Vaše profese:……………………………………. 

8) Kde jste se poprvé potkal/la s duševním 
onemocněním 
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a) v rodině 

b) mezi přáteli, známými 

c) v  reálném životě s neznámým 
člověkem 

d) nikde 

9) V jakém věku jste poprvé zaslechl o duševním 
onemocnění 

a) do 15 let 

b) od 15-20 let 

c) od 20-40 let 

d) nad 50 let výše 

10) Váš názor, zda se dá duševní nemoc vyléčit bez 
medikace 

a) Ano 

b) Ne 

 

11) Lze duševní nemoc vyléčit nebo alespoň 
potlačit změnou životního stylu? 

a) Ano 

b) Ne 

12) Je nutné duševně nemocným lidem pomáhat ? 

a) Ano 

b) Ne 

13) Myslíte si, že člověk si za svou duševní nemoc 
může sám? 

a)  Ano 

b)  Ne 

14) Nebo si myslíte, že duševní nemoc může být 
způsobena výchovou nejbližších lidí(rodičů)? 

a) Ano 

b) Ne 

15) Dokážete si představit, že člověk s vážnou 
duševní nemocí by mohl být Vaším 
celoživotním partnerem? 

a) Ano 

b) Ne 

16) Jaká tři slova Vás bezprostředně napadnou, 
když slyšíte slovo: schizofrenik? 

                  …………………………………………………………… 

17) Mohl by být duševně nemocný 
člověk/schizofrenik Vašim spolupracovníkem? 

a) Ano 

b) Ne 

18) Myslíte si, že schizofrenie postihuje jenom 
určitou skupinu lidí (např .s nadměrně vysokým 
IQ)? 

a) Ano 

b) Ne 

19) Myslíte si, že schizofrenie postihuje jenom 
určitou skupinu lidí (např.s nízkým IQ) ? 

a) Ano 

b) Ne 

20) Myslíte si, že člověk s takto vážnou nemocí by 
měl mít děti? 

a) Ano 

b) Ne 

21) Kolik se domníváte, že v populaci onemocní lidí 
a v jakém věku podle Vás onemocnění 
propuká? 

a) Procento lidí, kteří v populaci 
onemocní:… 

b) Ve věku:….. 

22) Myslíte si, že lidé s vážnou duševní poruchou by 
měli mít stejná práva jako zdravá populace 
(volební právo, právo vlastnit RO, zbrojní 
pas…a atd.)? 

a) Ano 

b) Ne 

23) Myslíte si, že tito lidé by měli být léčeni 
v izolovaných institucích (psychiatrické 
léčebny)? 

a) psychiatrické léčebny 

nebo v: 

b) komunitě normálních lidí a docházet 
do ambulantních zdravotnických 
zařízení 

24) Myslíte si , že přístup veřejnosti k lidem 
s duševním onemocněním se od roku 1989 
změnil? Jestliže ano, napište stručně v čem 
vnímáte sám/sama tuto změnu 
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a) K lepšímu - ….. 

b) K horšímu - …. 

25) Myslíte si, že od roku 1989 došlo k výrazné 
změně v péči o duševně nemocné v ČR? 

a) Ano 

b) Ne 

26) Co si myslíte o psychiatrech: Myslíte si, že sami 
psychiatři trpí duševním onemocněním? 

a) Ano 

b) Ne  

27) Myslíte si, že pokud ano, je to ovlivněno prací 
s pacienty? 

a) Ano 

b) Ne 

28) Nebo si myslíte, že byli „divní“ už v minulosti a 
proto si zvolili toto povolání? 

a) Ano 

b) Ne 

29) Vzpomenete si na nějaký film/knihu, který Vás 
ovlivnil v pohledu na duševní onemocnění? 

………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………
…………………………… 
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2 Procentuelní přehled dotazníku 

Skupina odborníci laici studenti Sympathea celkem 

Otázka ano ne ano ne ano ne ano ne Ano ne 

10) Váš názor, zda se dá duševní nemoc 

vyléčit bez medikace 
32% 68% 43% 57% 58% 42% 10% 90% 39% 61% 

11) Lze léčit či potlačit duš. nemoc 77% 23% 91% 9% 92% 8% 45% 55% 83% 17% 

12) Je nutné duševně nemocným lidem 

pomáhat ? 
100% 0% 93% 7% 100% 0% 100% 0% 97% 3% 

13) Myslíte si, že člověk si za svou 

duševní nemoc může sám? 
0% 100% 5% 95% 0% 100% 0% 100% 2% 98% 

14) Nebo si myslíte, že duševní nemoc 

může být způsobena výchovou 

nejbližších lidí(rodičů)? 

43% 57% 77% 23% 77% 23% 11% 89% 62% 38% 

15) Dokážete si představit, že člověk 

s vážnou duševní nemocí by mohl být 

Vaším celoživotním partnerem? 

27% 73% 26% 74% 31% 69% 9% 91% 25% 75% 

16) Jaká tři slova Vás bezprostředně 

napadnou, když slyšíte slovo: 

schizofrenik? 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

17) Mohl by být duševně nemocný 

člověk/schizofrenik Vašim 

spolupracovníkem? 

83% 17% 72% 28% 69% 31% 80% 20% 75% 25% 

18) Myslíte si, že schizofrenie postihuje 

jenom určitou skupinu lidí (např .s 

nadměrně vysokým IQ)? 

0% 100% 4% 96% 0% 100% 0% 100% 2% 98% 

19) Myslíte si, že schizofrenie postihuje 

jenom určitou skupinu lidí (např.s 

nízkým IQ) ? 

0% 100% 0% 100% 0% 100% 9% 91% 1% 99% 

20) Myslíte si, že člověk s takto vážnou 

nemocí by měl mít děti? 
79% 21% 40% 60% 42% 58% 22% 78% 47% 53% 

21)a Kolik se domníváte, že v populaci 

onemocní lidí a v jakém věku podle Vás 

onemocnění propuká? 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

21)b Kolik se domníváte, že v populaci 

onemocní lidí a v jakém věku podle Vás 

onemocnění propuká? 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

22) Myslíte si, že lidé s vážnou duševní 

poruchou by měli mít stejná práva jako 

zdravá populace (volební právo, právo 

vlastnit RO, zbrojní pas…a atd.)? 

65% 35% 30% 70% 38% 62% 33% 67% 39% 61% 

23)a Myslíte si, že tito lidé by měli být 

léčeni v izolovaných institucích 

(psychiatrické léčebny)? 

73% 27% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 86% 14% 

23) b Myslíte si, že tito lidé by měli být 

léčeni v izolovaných institucích 

(psychiatrické léčebny)? 

0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 

24)a Myslíte si , že přístup veřejnosti 

k lidem s duševním onemocněním se od 

roku 1989 změnil? Jestliže ano, napište 

stručně v čem vnímáte sám/sama tuto 

změnu 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

24) b Myslíte si , že přístup veřejnosti 

k lidem s duševním onemocněním se od 

roku 1989 změnil? Jestliže ano, napište 

stručně v čem vnímáte sám/sama tuto 

změnu 

0% 0% 25% 75% 0% 0% 0% 100% 20% 80% 
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Skupina odborníci laici studenti Sympathea celkem 

Otázka ano ne ano ne ano ne ano ne Ano ne 

25) Myslíte si, že od roku 1989 došlo 

k výrazné změně v péči o duševně 

nemocné v ČR? 

73% 27% 81% 19% 92% 8% 60% 40% 78% 22% 

26) Co si myslíte o psychiatrech: 

Myslíte si, že sami psychiatři trpí 

duševním onemocněním? 

10% 90% 32% 68% 25% 75% 18% 82% 24% 76% 

27) Myslíte si, že pokud ano, je to 

ovlivněno prací s pacienty? 
5% 95% 34% 66% 27% 73% 0% 100% 23% 78% 

28) Nebo si myslíte, že byli „divní“ už 

v minulosti a proto si zvolili toto 

povolání? 

29% 71% 30% 70% 17% 83% 9% 91% 25% 75% 

29) Vzpomenete si na nějaký 

film/knihu, který Vás ovlivnil v pohledu 

na duševní onemocnění? 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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3 Vymezení základních pojmů 

„abreakce – odreagování (např. v průběhu psychoterapie) 

afekt – prudké citové hnutí 

afektivní poruchy – stavy charakterizované poruchou nálady ve smyslu snížení (srov. 

deprese) či zvýšení (srov. mánie), obvykle provázené změnami aktivity či chování. A. p. 

mají tendenci k epizodickému průběhu, přičemž poruchy nálady mohou být vždy stejné 

(unipolární typ) či se střídají (bipolární). Na rozdíl od epizodických poruch nálady jsou 

poruchy nálady trvalé, po dobu alespoň dvou let, mají proměnlivou závažnost, která 

nedosahuje závažnosti skutečné depresivní či manické epizody. 

agitace – pohybový (motorický) neklid. Často bývá důsledkem silného vzrušení 

(excitace), provází delirium a další psychické poruchy. Někdy se dává přednost termínu 

agitovanost. 

agrese – útočné jednání zaměřené na okolí. A. patří k základním psychickým reakcím, 

v přiměřené formě jeden ze způsobů odstraňování překážek. Civilizace usměrňuje 

agresivitu do určitých společensky přijatelných či uznávaných činností (např. sport), popř. 

se agresivita skrývá do méně nápadných forem (bez fyzických projevů). Těžká a. může 

provázet i patický afekt s krátkodobou poruchou vědomí. Výraznější agresivitu mohou 

vykazovat někteří psychopati či psychotici.  

antidepresiva – skupina léků (psychofarmak) užívaných k léčbě deprese. Existuje 

několik skupin a.: přípravky I. generace (tricyklická a.), a. II. generace, skupina a. III. 

(SSRI) a IV. generace (SNRI). K a. se rovněž řadí tymoeretika. Podstatou účinku je 

ovlivnění (zesílení) působení mediátorů (dopaminu, noradrenalinu, serotoninu) v mozku, 

obvykle inhibicí jejich zpětného vychytávání na synapsích. Jednotlivé generace mají 

rozdíly v jednotlivých mediátorech a své selektivitě (a. I. generace působí ještě např. na 

receptory pro acetylcholin), což ovlivňuje výskyt vedlejších účinků, aniž musí být 

podstatně odlišný vlastní účinek antidepresivní. Ve výběru a. se zvažuje i typ deprese 

(utlumený či agitovanější apod.) a celkový zdravotní stav s ohledem na interferenci s 

dalšími mediátory, např. na úrovni vegetativních funkcí. A. mají většinou delší nástup 

účinku, který je nižší u některých novějších preparátů. K II. generaci patří maprotilin, 

mianserin, trazodon, viloxazin. III. generaci představují SSRI, NARI, DARI. Ke IV. 

generaci se řadí tzv. smíšené inhibitory zpětného vychytávání 

http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=006034&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=017213&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=005905&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=000590&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=024315&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=024327&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=006034&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=027474&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=027075&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=030145&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=027474&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=019422&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=005693&what=
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apatie – snížení citové reaktivity, minimální nebo žádná citová reakce na zevní podněty. 

Dlouhodobě při těžších duševních onemocněních, např. schizofrenii, přechodně u větší 

únavy, vyčerpanosti nebo u některých celkových onemocnění 

behaviorální terapie – léčebná metoda v psychiatrii založená na podmiňování a učení, 

které mají odstranit psychopatologický jev a nahradit jej novou reaktivitou vytvořenou 

pomocí různých metod nácviku. Odstranění se děje např. postupnou desenzitizací 

(vystavením postupně se zvyšujícím patogenním podnětům v relaxovaném stavu) nebo 

opačně vystavením podnětu silnému. Jiné postupy využívají averze (spojení nežádoucího 

chování s nepříjemnými stimuly) 

blud – porucha myšlení, jejímž základem je chorobný a falešný výchozí předpoklad, o 

němž je však člověk nezvratně přesvědčen. Z něho pak vyvozuje (již logicky) další 

závěry, které mohou výrazně ovlivňovat jeho chování a jednání.. B. se klasicky dělí na 

makromanické (velikášské), mikromanické (s pocity malosti) a úkorné (s rysy 

vztahovačnosti a paranoidity). Nemocný je např. přesvědčen o své velikosti a moci, o své 

genialitě a geniálních vynálezech nebo se naopak domnívá, že něco zavinil, že mu chybí 

některý orgán, že je sledován, ozařován různými paprsky apod. Bludy bývají součástí 

psychózy (schizofrenie, maniodepresivní psychóza, paranoia). 

deprese (abdukce) mandibuly – pokles mandibuly neboli oddalování dolní čelisti od 

horní. Převážně pasivní pohyb s účastí slabých svalů spodiny dutiny ústní (zejména svalů 

nadjazykových). 

dezorientace – porucha orientace, ztráta vědomí o místě a času, v horším případě i o 

vlastní osobě. Pacient neví, kde se nachází (dezorientace místem), jaký je den, měsíc, rok 

(dezorientace časem) či neví, kdo je a jak se jmenuje (dezorientace osobou) apod. K 

dezorientace může docházet při poruchách vědomí, duševních poruchách. 

duševní choroba – onemocnění postihující vyšší nervovou činnost, které není podloženo 

makroskopickým strukturálním poškozením mozku; označuje se rovněž jako psychická 

choroba. Léčbou dezorientace chování se zabývá obor psychiatrie. Relativním 

protikladem dezorientace chování je somatická choroba. 

euforie – pocit dobré pohody, až povznesená dobrá nálada. Jako tupá euforie se označuje 

stav, který je spojen s celkovou psychickou ochablostí a emoční plochostí. 

ergoterapie – metoda léčby a rehabilitace nemocných pomocí vykonávání přiměřené 

práce, která umožňuje zlepšit jejich fyzický i psychický stav a poskytuje i sociální 

uplatnění. Léčba je organizována a vedena zdravotnickými zařízeními (výkonem práce při 

http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=026621&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=017084&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=018225&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=024330&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=020987&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=024295&what=
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l. p. nevzniká pracovní poměr). Zdravotnická zařízení mohou k jejímu účelu zřizovat 

vlastní dílny a jiná zařízení 

farmaka – synonymum pojmu léčiva. Nejde o lékopisný název, ale je často používán v 

lékařské a farmaceutické literatuře, a to i ve složených pojmech např. radiofarmaka, 

psychofarmaka 

intrapsychický – vznikající uvnitř psychiky, týkající se vnitřních psychických dějů. Např. 

i. halucinace (při nichž se pacient domnívá, že je manipulováno s jeho myšlenkami) 

rizikový faktor (risk factor, exposure) – jakákoliv charakteristika prostředí (např. radon, 

azbest), chování (kouření, výživa) či vrozená vlastnost (krevní skupina), která ovlivňuje 

pravděpodobnost výskytu nemoci či události vztahující se ke zdraví. Charakteristika, jejíž 

přítomnost snižuje pravděpodobnost výskytu nemoci, bývá označována jako protektivní 

faktor 

sanatorium – léčebný ústav, který slouží ke specializované léčbě určitých chorob, 

většinou vleklých. Kromě léků využívá i kladného působení životosprávy, podnebí, 

výživy. Tuberkulózní s., denní s. (např. pro léčbu lehčích psychických poruch). 

paranoia –psychóza charakterizovaná nadměrnou vztahovačností, podezřívavostí a 

rozsáhlými, často složitě konstruovanými bludy, týkajícími se pronásledování vlastní 

osoby. Starší český název: stihomam. Viz paranoidní 

placebo – inertní lék či léčebná procedura, obvykle látka, která vypadá (eventuálně 

chutná) jako studovaný lék, ale neobsahuje účinnou složku. V kontrolovaném pokusu 

bývá p. podáváno kontrolní skupině osob. Pacient však může pocítit úlevu, jestliže p. věří 

(placebo efekt). Může se podat u některých obtíží, které mají výraznou psychickou 

složku 

psychiatrie – lékařský obor, který se zabývá studiem, diagnózou, prevencí a léčbou 

duševních poruch jako jsou neurózy, psychózy, psychopatie aj.  

psychoterapeutický vztah - vztah pacienta a psychoterapeuta, empatie - vcítění, potřeba 

taktu a zkušenosti, klient musí mít snahu se vyléčit, mít důvěru“1 

  

                                                           
1
URL: < http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/index.php?ctest=1> [15.11.2012]  

http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=016026&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=024330&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=003736&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=021732&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=020008&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=024330&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/?action=detail&id=024316&what=
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/index.php?ctest=1
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4 Nabízené programy v DPS Ondřejov 

Zde jsou důkladně popsány programy, které DPS Ondřejov nabízí svým klientům. Pokud 

má klient zájem o docházení na kteroukoli z aktivit DPS Ondřejov, je třeba to nejdříve 

konzultovat se svým terapeutem. 

 

Velký denní program (VDP)  

Jedná se o nejintenzivnější program na našem pracovišti. Sestává se ze dvou fází. 

1. fázi tvoří 10ti týdenní docházení skupiny cca 10 pacientů do sanatoria, a to v každý 

pracovní den od 9 do 14 hodin. 

Tato skupina je složena z pacientů s poměrně čerstvou psychotickou zkušeností a vedena 

dvěma zkušenými psychoterapeuty. Cílem je aspoň částečné pochopení „kořenů“ této 

nemoci a její přijetí jako součást jejich života. Získávají nejdůležitější informace o své 

chorobě, o její léčbě a prognóze, a především jak se včas bránit počátečním projevům při 

jejich případném „probuzení“.   

Součástí této první fáze jsou 2 týdenní pobyty v přírodě. Paralelně s touto fází nabízíme 

rodinným příslušníkům pacientů edukativní kurz, který tvoří 10 lekcí 1x týdně. Zde se 

dozvídají všechny potřebné informace o nemoci svého blízkého a o tom, jak reagovat na 

případné kritické situace. 

Po ukončení první fáze se psychoterapeutická skupina „rozejde do světa“ (návrat do 

školy, zaměstnání, chráněných dílen). Nastává 2.fáze VDP, ve které se ta samá skupina se 

svými terapeuty nadále setkává 1x týdně po dobu 10ti měsíců. 

Vzhledem k náročnosti tohoto intenzivního programu jej vyhlašujeme 2x do roka – na 

jaře a na podzim. 

 

Malý denní program (MDP)  

 Každé úterý a čtvrtek 13.00 – 17.00 v klubové místnosti. 

 Program se skládá ze skupin diskusních, promítacích, nácviku pozornosti a paměti a 

nácviku sociálních dovedností. Program je doplněn tréninkovými cestami do města. 

Startovací psychoterapeutická skupina 

 Každé pondělí 15.00 – 16.00 v klubu. 

 Otevřená skupina pro nově přijaté pacienty po hospitalizaci, v pracovní neschopnosti 

nebo po první zkušeností s nemocí. Docházení do této skupiny může sloužit jako 

příprava pro některou další, více „zátěžovou“ skupinu. 
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Psychoterapeutická skupina „LORGA“ 

 Otevřená krizová a docházková terapeutická skupina. 

 Každý čtvrtek 13.00 – 14.30 v tělocvičně. 

 Cílem skupiny: orientace v základním problému, resp. v psychické nemoci 

 podpora při překonávání krizových stavů 

 podpora pacientů při zapojování se do běžných životních aktivit apod. 

 

Psychoterapeutická skupina „DYNAMO“ 

 Každou středu od 14.30 – 16.00 v tělocvičně. 

 Otevřená skupina pro klienty s motivací na sobě dlouhodobě pracovat a pro ty, co 

chtějí o sobě a světě vědět víc. 

 

Psychoterapeutická skupina „MASKAL“ 

 Každé pondělí a čtvrtek 10.30 – 12.00 v tělocvičně. 

 Je to otevřená skupina pro klienty, která je zaměřena na řešení různých životních 

situací, mezilidských vztahů, volnočasových aktivit a zájmů, a celkový zdravý 

potenciál klientů. 

 

Úterní psychoterapeutická skupina s Martinem a Petrou 

 Každé úterý 17.00 – 18.30.  

 Dynamičtěji orientovaná skupina pro relativně stabilizované pacienty po dobu 

několika měsíců, a alespoň částečně zakotveni v normálním životě. Průměrná délka 

docházení do této skupiny jsou dva roky. 

 

Pohybová terapie 

 cvičení, relaxace, psychohrátky. 

 Každé pondělí od 14.00 -15.15 (určeno pro mladší a aktivnější klienty) 

 od 15.30 – 16.45 (pro dlouhodobější účastníky cvičení, rozhýbání a protažení  těl, 

klidnější formy cvičení) 

 

Individuální psychoterapie 

V této formě psychoterapie terapeut pomáhá pacientovi se zorientovat v jeho psychické 

nemoci, pochopit možné kořeny této nemoci, naučit se předcházet dalším psychickým 
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krizím. Souběžně s tím se samozřejmě řeší sociální, pracovní i osobní problematika 

pacienta. Průměrně se terapeut a pacient setkávají 1x za 1-2 týdny v délce jedné hodiny. 

 

Rodinná psychoterapie 

Ve frekvenci 1x měsíčně se schází celá rodina (vč. pacienta) se dvěma terapeuty a s jejich 

pomocí se snaží rozplést komunikační uzly uvnitř rodiny, což může vést k výraznému 

zlepšení zdravotního stavu pacienta.  

 

Edukativní program pro rodinné příslušníky pacientů a jiné blízké osoby 

Tento program tvoří 10 společných setkání ve frekvenci 1x týdně a koná se 2x ročně, a to 

každý čtvrtek od 17 hodin.  

Účastníkům tohoto programu jsou poskytovány informace o nemoci, o léčbě, o možném 

dalším vývoji nemoci a především o tom, jak tito lidé můžou svému blízkému pomoci.  

 

Trénink kognitivních funkcí 

Mnoho pacientů si stěžuje na problémy s pozorností, pamětí a celkové snížení výkonnosti. 

Na základě podrobných vstupních testů mapujeme silné a slabší stránky a vytváříme 

individuální tréninkový plán. Trénink probíhá 1-2x týdně po dobu 2-3 měsíců. 

Vhodné před nástupem do práce nebo návratem na studia. 

 

Podpora ve studiu 

Individuální podpora studentů ve zvládání studia na SŠ a VŠ. Jak se na návrat do školy 

dobře připravit, jak si studium lépe naplánovat, práce se stresem ve škole, atd.. 

 

Program pro rodiče a děti 

Je určen pro rodiče, z nichž alespoň jeden prošel psychickou nemocí.  

Rodiče, mající dítě zhruba ve věku od 3 do 14 let, přichází do DPS 1x měsíčně a zde se 

tým čtyř odborníků věnuje odděleně skupině rodičů a skupině dětí.  

Součástí tohoto programu jsou dva týdenní pobyty v přírodě.  

Cílem programu je edukace o psychických nemocech a jejich léčbě, „odhalování“ 

případné odlišné komunikace, konzultace výchovných potíží a snaha o jejich zlepšení. Na 

programu se podílí psychiatr, psycholog, sociální a rehabilitační pracovnice.  
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Program pro dobré zdraví 

Je určen pro pacienty, kteří marně bojují s nadbytečnými kilogramy a mají zájem se 

zorientovat ve zdravé výživě a zdravém životním stylu. 

Jedná se o 10 setkání v malé skupině s přibližně deseti lidmi s podobným problémem a 

chutí s tím něco dělat. Každé setkání trvá 60 minut.  

 

Rehabilitační pobyty v přírodě 

Přibližně 5 x do roka jezdíme s našimi pacienty do přírody (sjezd řeky, jízda na kolech, 

lyžování atd.). Tyto aktivity pomáhají zlepšit tělesnou kondici našich pacientů a podporují 

vytváření nových vztahů mezi nimi.  

 

Psychiatrická péče 

V DPS „Ondřejov“ pracuje 9 kvalifikovaných psychiatrů, kteří poskytují psychiatrickou 

péči svým pacientům. Tato péče se většinou výrazně liší od klasické psychiatrické péče, a 

to individuálním přístupem, respektováním pacienta jako téměř rovnocenného partnera a 

taktéž délkou rozhovoru s dotyčným pacientem.  

 

Focusing 

Focusing je způsob, jak vnímat vlastní tělo, emoce a odraz našich emocí v těle.           

Učení této metody nabízíme individuálně a skupinově (formou kurzu). 

     

Treninkový byt 

V rámci projektu sociální rehabilitace provozujeme tréninkový byt pro dva muže,     

kteří se chtějí naučit patřičným sociálním dovednostem, vedoucím k jejich     

samostatnosti (prát, žehlit, uklízet, hospodařit s penězi, vařit atd.).    

       

Krizové oddělení DPS „Ondřejov“ 

adresa: Medkova 2, Praha 4 

ordinační hodiny: v pracovní dny 8.00 – 16.00 

tel.: 261 227 944, mobil: 777 612 279  

Tým se snaží zvládat akutní stavy pacientů jak v jejich domácím prostředí, tak na výše 

uvedené adrese. Členové týmu na požádání navazují kontakt s tzv. nespolupracujícími 

pacienty, třeba i dosud neléčenými a poskytují taktéž podporu rodinným příslušníkům. 

Pokud dojde k hospitalizaci pacienta snaží se s ním být ve stálém kontaktu. 
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Svépomocná skupina ONDŘEJ  

V objektu DPS „Ondřejov“ se první úterý v měsíci od 17.00 – 19.00 schází     

svépomocná skupina rodinných příslušníků pacientů. Vyměňují si zde zkušenosti o      

nemoci blízké osoby, o možných způsobech, jak na projevy nemoci reagovat a     

především si uvědomují, že tato nemoc nepostihla jen jejich rodinu.  

Bližší informace viz. leták v čekárně DPS „Ondřejov“. 

 

Jóga 

Pod vedením profesionální lektorky si můžete osvojit základní principy Jógy, a to každý    

čtvrtek 14.30-16.00 v tělocvičně. Jóga je jednou z nejstarších metod harmonizujících    

duševní rovnováhu. 

 

Fyzioterapie  

Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů fyzioterapie ovlivňuje      

funkce somatické i psychické. Klientům nabízíme individuální a skupinovou péči. 

Po telefonické domluvě s terapeutkou. 

 

Terapeutická komunita „Mýto“ 

Bývalá fara cca 60 km od Prahy, určená pro 10 pacientů, kteří mají problémy se     

zařazením do běžného života, dodržováním pravidelného denního režimu, atd..   

Pobývají zde zpravidla 1 rok, a pod vedením terapeutické týmu se snaží obnovit své   

ztracené dovednosti nezbytné k samostatnému životu (vaření, praní, uklízení,   

hospodařit s penězi, atd.). Podmínkou pro přijetí do terapeutické komunity je vstupní   

rozhovor s kompetentní terapeutkou v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov ,  

tel.: 241 442 791. Terapeutickou komunitu provozuje občanské sdružení ČAPZ, ve  

spolupráci s DPS Ondřejov. 
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5 Kasuistiky a osobní zkušenosti s klienty  

KASUISTIKA č.1 

1. Osobní anamnéza: 

Dětství – plané neštovice, angíny, chřipka 

Dospívání – v šestnácti letech první psych. atak – stalo se v únoru, klient špatně 

spal a v dubnu, kdy měl přijímací řízení na střední školu, bez vysvětlení odešel. 

Bylo to údajně z velkého stresu. Zhruba před rokem začaly deprese. 

V šestnácti letech byl poprvé hospitalizován na dětské psychiatrii v Motole. Potom 

bral prášky na spaní a v polovině května (zhruba po dvou měsících po propuštění 

z Motola ) se opět zhroutil – zamlklý, nemluvil, nespal. Opět hospitalizace 

v Motole, v srpnu propuštění. 

- v sedmnácti letech hyperaktivní v dubnu 1999 hospitalizace, které předcházelo 

manické chování – skvělá nálada, extravagantní chování a oblékání, časté chození 

ven s kamarády, opět nespal. Tomuto stavu předcházelo nízké sebevědomí, pak 

v následné mánii velké sebevědomí - tříměsíční hospitalizace.  

Po hospitalizaci byl klient relativně stabilizován a začal studovat obor krejčí na 

odborném učilišti. 

- v prosinci roku 2001 se rozhodl, že nebude brát prášky, pak v lednu 2002 

následuje kolaps.  

- v únoru 2002 odvezen do PL Bohnice, hospitalizován jeden měsíc, medikace: 

zyprexa a orfirir 

- pět let je klient v pořádku: spánek je horší, ale psychika je lepší 

 

Vzdělání: 

- nedokončená střední škola 

- nedokončené vzdělání na učilišti v oborech: kuchař, zahradník a krejčí 

- všechny tyto školy zkoušel klient dostudovat, ale nepodařilo se 

 

Před nemocí –  tři dvojky, vždy na základní školy absolvoval s vyznamenáním 

Po nemoci – zkoušel 3 x střední školu, neúspěšně 

Zaměstnání – chráněná práce v Green Doors – klub v Jelení 
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2. Rodinná anamnéza: 

Matka: 

narozena 26.4.1951 v Praze 

Profese – účetní, momentální v invalidních  

Vzdělání – střední škola ekonomická 

Zdravotní stav – horší zrak, před pěti lety operace – gynekologická, cukrovka 

 

Otec: 

narozen 12.8.1945 v Praze 

Profese – asistent hygienické služby  

Vzdělání – vyšší škola zdravotní a gymnázium 

Zdravotní stav – prodělaný zánět mozkových blan, deprese a doporučení docházek 

k psychiatričce 

Otec i matka žijí ve společné domácnosti – jsou spolu. 

 

Sourozenci: 

Sestra: 

narozena 16.9.1971 v Praze, svobodná 

Profese -  v současné době zaměstnána v asistenční službě 

Vzdělání – střední zdravotnická škola 

Zdravotní stav – trpí zvýšenou teplotou, často prodělávané záněty mandlí 

 

Bratr: 

narozen 14.10.1974 v Praze 

Profese – v současné době pracuje jako instalatér 

Vzdělání – vyučen 

Zdravotní stav – je v pořádku, prodělané běžné onemocnění 

Ženatý je 12 let a má dceru. 

 

Širší rodina: 

Babička z otcovy strany: 

narozena 13.3.1920 

Prodělaný záškrt, psychicky bez obtíží. 
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Babička z matčiny strany: 

narozena 10.8.1930 

V klimaktériu vůbec nemluvila, pak hospitalizace na psychiatrii. Po hospitalizace 

opět bez obtíží. 

 

3. Sociální anamnéza 

Vztahy: 

K rodičům – mazánek, spíše sekýroval rodiče, v pubertě nevycházel z otcem 

K sourozencům – pozitivní 

K vrstevníkům – v poslední době dobrý, spíše uzavřený. 

Partnerské – partnerku nemá 

Ke společnosti – spokojený (mohlo by to být i horši) 

                         - předsudky k novinářům, k médiím, protože slýchá jaké                                    

jsou zprávy a co se píše o lidech s psychiatrickým onemocněním 

Zájmy a návyky: 

Ping – pong, floorball, výlety do přírody 

 

 

Ekonomické poměry: 

Klient má důchod sedm tisíc a příjem má také z práce v kavárně (cca Kč 3.000,-). 

 

Terapeutický cíl: 

Zlepšit ekonomické poměry, více cvičit samostatnost, dokončit vzdělání, pak má 

v plánu rodinu a děti 

 

Aktivity, které klient navštěvuje: 

Green Doors, 1 x za 14 dní navštěvuje psycholožku a 1 x v měsíci psychiatričku. 

Navštěvoval – v DPS Ondřejov Velký denní program, Malý denní program, Baobab – 

psaní na počítači a také Student program. 

 

Prognóza: 

Klient je soběstačný, v rámci svého individuálního plánu naplňuje jednotlivé body a to 

mu pomáhá k tomu, aby jeho stav zůstal stabilizovaný. Vyhlídky do budoucna v rámci 
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jeho snahy a seberozvoje se jeví pozitivně. Dá se předpokládat pouze pozitivní vývoj jeho 

situace, kterou podporuje pravidelným užíváním medikace a naplňováním kroků, které 

můžou vést k jeho dobrému zdravotnímu stavu i v dalších letech.  

 

Moje osobní zkušenosti s klientem: 

S klientem se mi pracovalo dobře. Byl iniciativní a dával důraz na to aby získané a nově 

nabité zkušenosti využil prakticky ve svém životě.  Byl společenský a pracoval na sobě. 

Dobře vycházel se spolubydlícími  a v určitých ohledech byl i nově nastěhovaného klienta 

podpořit a pomoci při jeho zabydlování a aby se cítil v novém prostředí dobře. 

 

KAZUISTIKA č.2 

Jeden z klientů se kterým jsem se setkala v rámci mé praxe a s nímž jsem měla 

možnost pracovat byl XXX. 

 

1. Osobní anamnéza: 

Jeho situace z hlediska komplexní anamnézy: 

Narozen :  6.3. 1978  v Praze 

Diagnóza:    Schizofrenie 

 

Dětství a dospívání:  

Klient XXX vyrůstal v neúplné rodině, pouze se svojí matkou, která trpí depresemi. Otec 

byl neurotický, do třech let věku XXX se zdržoval ve společném RD, na matku byl často 

hrubý, ve věku 5letech se rodiče rozvedli.  XXX byl extrovertní, na základní škole neměl 

problémy. Stejně tak bez problému se vyučil, ale škola ho nebavila, nerad v ní trávil čas a 

dle jeho slov se nudil, proto chtěl jít ihned po vyučení pracovat.  

XXX.neměl prakticky žádné rodinné zázemí, jelikož matka byla  sama psychicky 

nemocná, brala psychofarmaka, zejména antidepresiva, měla ke svému synovi velmi 

svázaný vztah, velmi intenzivní až nezdravý. Klient neměl mnoho přátel, nebyl schopen 

navazovat sociální vazby se svými vrstevníky, společnosti se nestranil,ale brzy v ní 

ztrácel náladu. Matka měla velice úzký vztah se svým synem, který nadále přetrvává. 

XXX tedy nebyl schopen samostatně řešit vznikající situace, byl tedy velice 

nesamostatný.Ve věku 18let měl první vážnou hospitalizaci na psychiatrii v Bohnické 

léčebně. Důvodem byl pokus o sebevraždu. Dle klienta to bylo z nešťastné lásky. 
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Vzdělání:  

Vyučen kuchařem 

Zaměstnání – krátce po vyučení začal pracovat, zaměstnání střídal, práce ho příliš 

nenaplňovala 

 

2. Rodinná anamnéza: 

Matka 

Narozena 2.5. 1948 

Profese – úřednice 

Vzdělání – střední odborné učiliště 

Zdravotní stav – trpí depresemi 

Otec: 

narozen 16.7. 1945 v Praze 

Profese – neznámá 

Vzdělání – vyučen  

Zdravotní stav – prodělaný zánět mozkových blan, deprese a doporučení docházet 

k psychiatričce 

Otec a matka nežijí ve společné domácnosti – nejsou spolu, když bylo XXX 5 let 

tak se rozvedli 

Sourozenci 

Bratr: 

narozen 14.10.1974 v Praze 

Profese – v současné době pracuje jako kuchař 

Vzdělání – vyučen 

Zdravotní stav – je v pořádku, prodělané běžné onemocnění, je ženatý 5 let 

 

Širší rodina: 

Babička z otcovy strany: 

narozena 13.3.1920 

psychicky bez obtíží. 

 

Babička z matčiny strany: 

narozena 10.8.1925 
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3. Sociální anamnéza 

Vztahy: 

K rodičům – spíše respektoval matku, s matkou – matka je duševně nemocná, trpí 

depresemi, ale neadekvátně se léčí, v pubertě nevycházel z otcem, ale nevychází s ním 

ani teď, otec není a nebyl fungujícím elementem v rodině, když byl XXX malý, pamatuje 

si , že matku slovně napadal, byl hrubý 

 

K sourozenci – k bratrovi má pozitivní vztah 

K vrstevníkům – až v poslední době dobrý, spíše uzavřený,  

vztahy s ostatními klienty – nemá k nim pozitivní vztah, nerad dochází na 

skupinovou terapii , nerad komunikuje s cizími lidmi                

Vztahy se spolubydlícími– má s nimi dobré vztahy, komunikace nevázne, jen u 

jednoho ze dvou spolubydlících si není jistý,zda mu bude vyhovovat, je aktivní a 

rád pomáhá při přípravě jídel, /úklidu 

 

Partnerské – partnerku nemá 

Ke společnosti – nespokojený  

 předsudky ke společnosti celkově 

 

Zájmy a návyky: 

výlety do přírody, zajímá se o hudbu, vaření-chce si dělat rekvalifikační kurs na 

kuchaře – často si pouští videokazety, zajímá ho mystičko, záhady, poslouchá rád 

rádio.  

 

Ekonomické poměry: 

- klient má důchod osm tisíc a příjem má také z práce, z chráněné dílny,  

- bytové podmínky, ve kterých klient žije, pokud není v chráněném bydlení má svůj 

pokoj, žije s matkou v RD v Berouně. 

    

Terapeutický cíl: 

Více se osamostatnit, odpoutat se částečně od matky, najít si práci – zpočátku spíše 

brigádu, chtěl by si udělat rekvalifikační kurs na kuchaře 
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Aktivity, které klient navštěvuje: 

Green Doors, 1 x za 14 dní navštěvuje psychiatra a 1 x za týden psychoterapeutku. 

Navštěvoval – v DPS Ondřejov Velký denní program, Malý denní program, 

Baobab 

 

Prognóza: 

Klient je velmi citově připoutaný k matce, která se v jeho životě stále opakovaně 

objevuje především v situacích, které brzdí jeho seberozvoj  po všech stránkách. 

Minimálně 2x nenastoupil v předchozích letech do chráněného bydlení, z důvodu, že mu 

to matka vymluvila. 

Pokud si XXX našel přítelkyni brala mu telefon a sms si četla.  

Klient užívá léky, občas se stane, že si je cíleně nevezme, z důvodu konzumace 

alkoholu(pivo), ale je si vědom, toho, že může pouze výjimečně a malé množství. 

Celkově hodnotím jeho stav momentálně stabilizovaný, ale v jeho případě nevidím 

prognózu s pozitivním vývojem. 

 

Moje osobní zkušenosti s klientem: 

Michal nebyl schopen příliš dobře vycházet s lidmi,. Buď nekomunikoval vůbec, nebo se 

u něj projevovali ochranářské tendence. Často si bral domů nalezená zvířátka, nebo 

pomáhal lidem, většinou ženám, které byli na ulici, žily jako narkomanky či měly 

problémy s alkoholem. Takovýchto vztahů měl více.Ale to vše před nástupem do 

chráněného bydlení - platí zde určitá pravidla a jedním z nich je, že klient musí být 

v chráněném bydlení sám. Jelikož toto bydlení je pouze s omezenou kapacitou, tak 

kolikrát klient musí i delší dobu čekat, než je mu umožněno nastoupit. V tomto případě 

však nejvíce komplikací souviselo s akceptováním jeho přání ze strany matky. Dlouho 

nebyla schopna nechat svého syna rozhodovat se a to i v případě, že to byl již dospělý 

muž. Nepřála si aby šel bydlet do Prahy, a Michal již 2x svůj nástup do chráněného 

bydlení odložil. 

S klientem mě se ale pracovalo dobře, ze začátku byl dost uzavřený, ale to si myslím bylo 

z důvodu, že mu chyběla důvěra. 
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6 Deklarace práv duševně nemocných lidí 

DEKLARACE PRÁV DUŠEVNĚ 

POSTIŽENÝCH LIDÍ 

(http://www.capz.cz/dokumenty/) 

1. Duševně postižený občan má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 

2. Duševně postižený občan má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho 

potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce 

mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti. 

3. Duševně postižený občan má právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standart. 

Má.také právo na produktivní práci nebo odpovídající zaměstnání, které odpovídá pokud možno 

jeho schopnostem. 

4. Tam, kde je možné, měl by duševně postižený žít se svojí vlastní nebo opatrovnickou rodinou 

a.s ní společně sdílet život. Rodina, ve které žije, by měla ke společnému životu obdržet podporu. 

Pokud je nutný pobyt v zařízení, pak by se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm 

měly přiblížit normálnímu životu, jak je to jen možné. 

5. Duševně postižený občan má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud je to k jeho blahu a 

zájmům žádoucí. 

6. Duševně postižený občan má právo na ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím 

jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má právo na řádné soudní vyšetřování a posouzení 

jeho míry odpovědnosti se zřetelem na jeho postižení. 

7. Pokud duševně postižený občan není v důsledku svého postižení schopen v plném rozsahu 

využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo nutné některá nebo všechna práva omezit či 

odejmout, musí se při průběhu omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti 

jakékoliv formě zneužití.Tento proces musí vycházet z odborného posouzení sociálních 

schopností duševně 

postižené osoby a musí podléhat pravidelné kontrole jakož i právu se odvolat k vyšší instituci. 

rezoluce schválená VS OSN dne 20. Prosince 1971 

 

Deklarace lidských práv a duševního zdraví 

schválená Světovou federací pro, duševní zdraví v r. 1989 

Práva duševně nemocných 

Diagnóza duševní choroby má být v souladu s přijatými lékařskými, vědeckými a 

etickými.normami. Obtíže při adaptaci na morální, sociální a politické a jiné hodnoty nemají být 

samy o sobě považovány za duševní nemoc. 

http://www.capz.cz/dokumenty/
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Základní práva osob, které jsou označeny jako duševně nemocné, odborně diagnostikovány jako 

duševně nemocné, léčeny jako duševně nemocné a považované za duševně nemocné nebo trpící 

emočními problémy, jsou stejná jako práva všech ostatních občanů.  

Proto je také nutné: 

 nepovažovat duševně nemocného v žádné situaci a za žádných podmínek za vyčleněného z 

lidské společnosti 

 jednat s ním jako rovný s rovným, byť by tuto představu narušoval svým myšlením, 

chováním, konáním a stavem narušoval 

 chránit jeho práva ve všech ohledech, byť si jich není vědom nebo nedává najevo, že si jich je 

vědom 

 informovat jej o jeho stavu sociálním i zdravotním, o možnostech nápravy a léčby a být mu 

nápomocen 

 informovat jej o jeho právech, respektovat je a pomáhat mu k jejich dosažení 

 

Etický kodex práv pacientů 

1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním 

kvalifikovanými pracovníky. 

2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má 

právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se 

členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být 

provedeno pouze ze závažných důvodů. 

3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením 

každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s 

ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, 

která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více alternativních postupů nebo pokud 

pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž 

právo znát jména osob, která se na nich účastní. 

4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současn 

informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí. 

5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, 

aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. 

Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musejí být prováděny diskrétně. 

Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve 

fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral. 

6. Pacient má právo očekávat, že veškeré správy a záznamy týkající se jeho léčby, jsou 

považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech 

počítačového zpracování. 

7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem 

vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li 

to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, když 

mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních 



73 

 

alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí 

překlad nejprve schválit. 

8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo 

vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po 

propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v 

informacích o tom, jaká bude jeho další péče. 

9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k 

nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k 

zahájeni neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení 

důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních následcích takového 

rozhodnutí. 

10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat 

jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony. 

11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí 

(tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho 

položek bez ohledu na to, kým je účet placen. 

Tato práva pacientů byla prohlášena Centrální etickou komisí Ministerstva zdravotnictví ČR 

zaplatná dne 25. února 1992.,aktualizace: 12. 1. 2004 

 

6.1 ZBAVENÍ SVÉPRÁVNOSTI 

Je podzim. Brzy se stmívá, ale dny jsou čisté a barevné. I za krásného podzimního dne 

můžeme narazit na problém, který na místo barevného dne namaluje šedou šmouhu. V 

takovémto šedivém dni si často potřebujeme s někým popovídat, urovnat si myšlenky a 

třeba se i na svůj problém podívat v jiném světle. Někdy stačí si říct o informace, které 

nám schází.  

Na linku důvěry jednou telefonovala paní v důchodovém věku (budu jí nazývat třeba paní 

Marta)s tímto problémem: Paní Marta má synovce (říkejme mu Jirka), kterému je kolem 

30ti let. Jirka má od dětství problémy - už ve 12ti letech byl léčený na dětské psychiatrii. 

Dnes má invalidní důchod. Bydlí v bytě po mamince, ale velmi často je hospitalizovaný v 

psychiatrické léčebně. Paní Marta je jediným člověkem z rodiny, který se s Jirkou stýká. 

Jirkova matka zemřela před několika lety, otec od rozvodu, kdy bylo Jirkovi asi deset, s 

rodinou nekomunikuje. Jirka se o sebe moc neumí postarat, vždy se o něj starala 

maminka, takže ani neměl možnost se to naučit. Možná se mu ani nechtělo.  

Paní Marta k němu chodí občas uklízet, vyprat a něco navařit, ale i tak byt chátrá a Jirka 

zrovna tak. Největším problémem Jirky jsou podle paní Marty peníze. Má sice invalidní 

důchod, občas si i něco přivydělal, ale neumí s penězi zacházet. Je schopný utratit důchod 

za týden a ani nezaplatí byt. Teta se snažila s Jirkou udělat rozpočet, aby s penězi vyšel, 

naučit ho platit složenky, nakupovat si jídlo…, ale nedařilo se jí to. Začali mít mezi sebou 

konflikty, které byly čím dál nepříjemnější a paní Marta už starání se o synovce 

nezvládala, byla velmi unavená. Jirkovi začaly narůstat dluhy, očividně chátral. Tohle 

všechno nakonec vyústilo do dalšího pobytu Jirky v psychiatrické léčebně. Po nějaké 
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době se paní Marta dozvěděla od Jirkovi ošetřující lékařky, že léčebna bude podávat 

návrh na zbavení svéprávnosti jejího synovce (přesný termín zní: omezení způsobilosti k 

právním úkonům). Paní Marta je z toho nešťastná, s Jirkou sice byly velké problémy, ale 

zbavení svéprávnosti ?! Co to vlastně je a co to obnáší?  

Zbavení svéprávnosti = Omezení způsobilosti k právním úkonům(přesný termín) 

Úprava způsobilosti k právním úkonům. Návrh na úpravu způsobilosti může podat 

kdokoliv, třeba rodinný příslušník - u psychiatrických pacientů to bývá často z popudu 

léčebny. Omezení způsobilost k právním úkonům může být jednak celkové - to znamená, 

že dotyčný člověk nesmí provádět žádný právní úkon sám, nýbrž jen se svým 

opatrovníkem (právním úkonem je například podpis smlouvy nebo vyzvednutí důchodu). 

Nebo se určuje omezení částečné a to bývá zejména omezení na hospodaření s financemi 

(dotyčný nesmí například hospodařit s větší částkou než se dvěma tisíci korun, ale může 

to být i částka mnohem menší, ale i větší).  

Pokud je člověku upravena způsobilost k právním úkonům, musí odevzdat svůj občanský 

průkaz a je mu přidělen jiný, na kterém má na zadní straně poznámku zda je úplně nebo 

částečně zbaven svéprávnosti. Je-li soudem návrh schválený, jedná se o opatrovníkovi. 

Opatrovníkem může být někdo z rodiny nebo blízkých lidí, pokud nikdo takový není, 

soud určí veřejného opatrovníka. Proti rozhodnutí soudu je samozřejmě možné se v určité 

lhůtě odvolat. Další možností je, požádat po nějaké době o navrácení způsobilosti k 

právním úkonům – tuto žádost může podat i sám člověk, který byl svéprávnosti zbaven.  

Se sepsáním návrhu, nebo žádosti o zrušení Vám mohou pomoci například v občanské 

poradně, která je navíc i bezplatná.  

Co by přineslo „zbavení svéprávnosti“ v našem příběhu? Kdyby byl Jirka zbavený 

svéprávnosti, příjemcem jeho invalidního důchodu by stal jeho opatrovník (pravomoce 

opatrovníka jsou dány zákonem a kontrolovány soudem). Opatrovník by Jirkovi platil 

výdaje spojené s bydlením – zabránilo by se tak dluhům. Dával by mu peníze na jídlo a 

jiné potřeby – například jednou týdně 500.- Kč (to záleží na tom, s kolika penězi Jirka 

umí hospodařit, jak velký má důchod a jak se s opatrovníkem domluví). Spořil by mu na 

nečekané výdaje a tak dále. Na druhou stranu: Jirka by asi cítil, že pozbyl svojí svobody, 

další nepříjemné pocity a omezení si každý dovedeme domyslet.  

Z tohoto příkladu je vidět, že „zbavení svéprávnosti“ nemusí být nutně zlem, je to i 

způsob ochrany; samozřejmě pokud je tak učiněno v případech, kdy je to opravdu 

potřebné. Dotyčný člověk by měl být o těchto věcech vždy informován způsobem, který 

pochopí a měl by mít možnost se k tomu vyslovit. Rozhodně není etické ohánět se tím, že 

by to dotyčný nepochopil, nebo že by to zhoršilo jeho zdravotní stav.  

(-mk- http://www.elpida.cz/zlatelisty/article.php@articleID=32) 
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7 Výroční zpráva-Ondřej 

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným  

Nad Ondřejovem 36, 14000  Praha 4 

 

Výroční zpráva o.s. Ondřej za rok 2008 

 

Tematické okruhy: 

1. vnitřní organizační záležitosti   

2. spolupráce s jinými organizacemi  

3. aktivity zaměřené na duševně nemocné 

4. aktivity zaměřené na příbuzné nemocných 

5. budoucí aktivity to vše propojující 

1.Vnitřní organizační záležitosti 

Svépomocná skupina příbuzných duševně nemocných se schází každé první úterý 

v měsíci (kromě letních prázdnin) v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“. 

Má kolem padesáti členů, z toho asi třicet chodí na schůzky podle momentální potřeby 

nebo zájmu o předem ohlášené téma (na schůzce bývá 10-15 lidí) a dalších dvacet chce 

být informováno o dění. Informace jsou rozesílány buď po internetu nebo poštou. 

Schůzky mají spíše terapeutický nebo klubový charakter.  

 Základní funkcí sdružení je předávat zkušenosti rodičům a dalším příbuzným 

duševně nemocných, kteří se ještě v jejich onemocnění neorientují, nevědí si rady 

s chováním nemocných a potýkají se s nepochopením okolí. V přátelské atmosféře 

Ondřeje se mohou bez obav svěřit. Pokud jsou nově příchozí rozhořčení, deprimovaní 

nebo skeptičtí, po několika schůzkách se přizpůsobí mírnému tónu, což ale není přetvářka. 

Svépomocná skupina své členy harmonizuje a nabíjí. Také se osvědčuje volnost 

v docházce na schůzky. Velice proměnlivé složení přispívá pestrosti a dynamice schůzek. 

Že je u nás živo, konstatoval při svých dvou návštěvách i náš kmenový MUDr. J. Lorenc. 

Ze zkušených členů se rekrutuje pětičlenný, pružně pracující výbor. Nemáme 

potíže ani s předáváním funkcí, např. při odchodu členů do důchodu. Za několikaleté 

přepisování a rozesílání zpráv z Ondřeje si zaslouží poděkování Š. Oravcová. 
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2. Spolupráce s jinými organizacemi  

-V únoru u nás mělo prezentaci o.s. Baobab. Mladý psycholog členy seznámil s širokou 

nabídkou zájmových aktivit pro stabilizované nemocné.  

- V květnu nás navštívil J. Závišek, předseda OSPDN ČR a pohovořil o těžkém boji 

tohoto sdružení za lepší zákony pro duševně nemocné. Na stejné schůzce se promítal i 

film, který z mezinárodní konference EUFAMI v Toruni přivezla a nechala otitulkovat J. 

Poljaková. Tato naše členka je nyní i předsedkyní o.p.s. Sympathea; o svých aktivitách 

referovala na schůzce v červnu.  

-3 členky se zapojily za OSPDN ČR do Národní rady zdravotně postižených ČR. 

Zmíněná byla i možná spolupráce duševně nemocných s vozíčkáři. 

-3 členky podpořily MUDr. M. Jarolímka při zakládání Ligy pro psychické zdraví 

v rámci Koalice pro zdraví. Na přípravné schůzce se mluvilo mimo jiné i o možné 

spolupráci duševně nemocných s vozíčkáři.      

-V létě několik členů reagovalo na internetovou výzvu o.s. Ledovec (pomáhá duševně 

nemocným a mentálně postiženým) a poslalo mu hlasy do soutěže projektů v plzeňském 

kraji.  

-V ČAPZ pracuje aktivně B. Kašparová (např. na semináři Spiritualita  duševní 

onemocnění). 3 členky se zúčastnily křtu komiksu o schizofrenikovi a 1 besedy, který ho 

představoval studentům střední knihkupecké školy. 

-V prosinci naši členové vyplňovali dotazník který poslala studentka speciální 

pedagogiky, na Olomoucké universitě Z. Effenbergerová. Ve své diplomové práci se 

totiž zabývá kvalitou života příbuzných duševně nemocných. 

 

3. Aktivity zaměřené na duševně nemocné 

Týdenní rehabilitační pobyt pro psychotiky proběhl tentokrát plně v režii DPS 

Ondřejov, tohoto našeho dlouhodobého projektu se ale rozhodně nechceme vzdát, protože 

o jeho prospěšnosti není pochyb. Můžeme se zmínit o jiném přínosu pro naše nemocné. 

Mnozí z Ondřeje na sobě pracovali ve skupině psychoterapie pro příbuzné a jejich větší 

vyrovnanost, otevřenost, tolerance i sebevědomí určitě napomohly zřetelnému  zlepšení u 

řady případů. Jde ale i o budoucnost nemocných v celé republice. Nejaktivnější členky 

sdružení zapojené do OSPDN ČR a o.p.s. Sympathea se podílely na legislativním „boji 

s větrnými mlýny“ a na prosazování proměny psychiatrické péče v regionech. Toto vyšší 

patro naší činnosti se pomalu rozrůstá co do směru aktivit i do počtu zapojených. I 

dubnová petice k ombudsmanovi iniciovaná Ing. J. Svatošovou (kvůli zákonům) zřejmě 

přispěla k ombudsmanově kontrole v psychiatrických léčebnách. 
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4. Aktivity zaměřené na příbuzné nemocných 

Velice potěšitelné je, že členové začínají být aktivní (nebo že „Ondřej“ přitahuje 

aktivnější lidi). Otevřené svěřování se s problémy považujeme za samozřejmost, stále 

častěji ale někdo přijde i s dílčím pokrokem, posunem nebo dokonce i poděkováním za 

úspěšnou radu. V několika případech se osvědčila rodinná terapie. Jedna členka si našla 

kurz komunikace rodičů s dospívajícími dětmi. Jedna členka nabídla druhé práci. Dvě 

další se zapojily do o.p.s. „Sympathea“. I. Řehořová vedla sama zářijovou schůzku (na 

téma dovolená – s nemocnými nebo bez nich?).  

 Velký vliv má rozhodně spolupráce s psycholožkou PhDr. R. Kawaciukovou na 

jedinečném dlouhodobém preventivním projektu.  Psychoterapie pro příbuzné, pořádaná 

tentokrát už naším o.s.  

v prostorách Café Therapy se zaměřuje na předcházení syndromu vyhoření. Důvěru 

účastníků zvyšuje vývoj konkrétních případů (např. studenta bezdomovce se podařilo 

dostat na léčení a posléze se o vánocích vrátil i domů). 

  Opět proběhl také edukační kurz pro příbuzné, který rovněž patří k našim 

dlouhodobým projektům. 

 

5. Budoucí aktivity to vše propojující 

Pokud jde o statek v Lukově, kde vy se mohly konat alternativní kulturní aktivity 

s účastí nemocných i jejich příbuzných, pokročilo se jen nepatrně. Našel se vhodný 

prostředník k jejich dojednávání: MUDr. Kateřina Lenka Lorencová. Má psychiatrické 

vzdělání, alternativní názor a zabývá se estetickou výchovou v o.s. ROZTOČ, který už 

řadu let úspěšně organizuje masopusty. 

 

Zpráva byla schválena schůzí Ondřeje 3.3.2009. 

Eva Keroušová 
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8 Obrázky 

 

A) OBRÁZKY 

Obrázek č. 01 - DPS Ondřejov - leták (a) 

Obrázek č. 02 - DPS Ondřejov - leták (b) 

Obrázek č. 03 - Bláznit je lidské (a) 

Obrázek č. 04 - Bláznit je lidské (b) 

Obrázek č. 05 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 06 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 07 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 08 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 09 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 10 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 11 - Příběh opravdového schozofrenika - komix 

Obrázek č. 12 - Příběh opravdového schozofrenika - o komixu 

Obrázek č. 13 - Příběh opravdového schozofrenika - o autorech 

Obrázek č. 14 - MUDR. Martin jarolímek - O lidech, kteří onemocněli SCHOZOFRENIÍ 

Obrázek č. 15 - MUDR. Martin jarolímek - O lidech, kteří onemocněli SCHOZOFRENIÍ 

Obrázek č. 16 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 17 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 18 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 19 - DPS Ondřejov leták 

Obrázek č. 20 - Výstava 

Obrázek č. 21 - Výstava 

Obrázek č. 22 - Výstava 

Obrázek č. 23 - MKN - 10 

Obrázek č. 24 - MKN - 10 
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Obrázek č. 25 - MKN - 10 

Obrázek č. 26 - MKN - 10 

Obrázek č. 27 - MKN - 10 

Obrázek č. 28 - MKN - 10 

Obrázek č. 29 - MKN - 10 
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Obrázek č. 01 - DPS Ondřejov - leták (a) 

 

Obrázek č. 02 - DPS Ondřejov - leták (b) 
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Obrázek č. 03 - Bláznit je lidské (a) 
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Obrázek č. 04 - Bláznit je lidské (b) 
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9 Obrázek č. 05 - DPS Ondřejov leták 

 

10 Obrázek č. 06 - DPS Ondřejov leták 
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11 Obrázek č. 07 - DPS Ondřejov leták 

 

 

12 Obrázek č. 08 - DPS Ondřejov leták 
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13 Obrázek č. 09 - DPS Ondřejov leták 

 

14 Obrázek č. 10 - DPS Ondřejov leták 
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15 Obrázek č. 11 - Příběh opravdového schozofrenika – komix 
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16 Obrázek č. 12 - Příběh opravdového schozofrenika - o 

komixu 
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17 Obrázek č. 13 - Příběh opravdového schozofrenika - o 

autorech 
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Obrázek č. 14 - MUDR. Martin jarolímek - O lidech, kteří onemocněli SCHOZOFRENIÍ 
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Obrázek č. 15 - MUDR. Martin jarolímek - O lidech, kteří onemocněli SCHOZOFRENIÍ 
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Obrázek č. 16 - DPS Ondřejov leták 
 

 

Obrázek č. 17 - DPS Ondřejov leták 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18 - DPS Ondřejov leták 

 

 

Obrázek č. 19 - DPS Ondřejov leták 
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Obrázek č. 20 – Výstava 
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Obrázek č. 21 – Výstava 
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18 Obrázek č. 22 – Výstava 
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19 Obrázek č. 23 - MKN – 10 

 
 

20 Obrázek č. 24 - MKN – 10 

 

21 Obrázek č. 25 - MKN – 10 

 

 

22 Obrázek č. 26 - MKN – 10 
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23 Obrázek č. 27 - MKN – 10 

 

 

24 Obrázek č. 28 - MKN – 10 

 

 

 

25 Obrázek č. 29 - MKN – 10 
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