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Abstrakt
V této práci se věnuji způsobům řízení a koordinace multidisciplinárních týmů
nebo interdisciplinární spolupráce v oblasti péče o osoby s poruchami příjmu potravy
(PPP), dále i výzvám, kterým tito spolupracující odborníci čelí a jaká případná řešení
spatřují.
Výsledky empirické části jsou založeny na kvalitativním výzkumu prostřednictvím
převážně polostrukturovaných rozhovorů s 17 odborníky různých profesí.
Většina odborníků z organizací neziskového typu a z léčebných zařízení pracovala
v týmech řízených jedním stálým vedoucím a ke koordinaci využívala pravidelné porady
týmu. Naopak v rámci interdisciplinární spolupráce odborníků se soukromou praxí byla
osoba s vedoucí rolí většinou určena individuálně nebo neexistovala vůbec, přičemž
sdílení informací bylo převážně nepravidelné prostřednictvím telefonu či e-mailu.
Nejčastějšími výzvami mezioborové spolupráce byly časová, finanční a
energetická náročnost spolupráce a její náročnost na koordinaci, dále nedostatečné
znalosti nebo zkušenosti v oblasti PPP u některých dalších odborníků nebo jejich
neochota spolupracovat, mýty o PPP i nesoulad v týmu. Doporučení do praxe zahrnují
pečlivý výběr kompetentních členů týmu s podobným smýšlením a ochotou
spolupracovat, společné průběžné vyhodnocování správného typu péče, otevřená
komunikace a v neposlední řadě prevence PPP a edukace veřejnosti i odborníků o této
problematice.

Klíčová slova: poruchy příjmu potravy, multidisciplinární tým, koordinace péče

1

Abstract
The diploma thesis is focused on the one hand on the ways of the coordination of
the multidisciplinary teams and the interdisciplinary cooperation of the professionals
helping people with eating disorders (EDs) and on the other hand on the challenges that
these professionals are facing and what are their solutions.
The findings of the empirical part are based on a qualitative research using
mostly semi-structured interviews with 17 professionals.
Most of the professionals from the nonprofit type of organizations and from the
treatment facilities had one permanent coordinator and they used regular team meetings
as a part of the coordination. On the other hand the professionals with their private
practice cooperating with each other were choosing the coordinator case by case or had
none at all and they shared the information mostly irregularly by phone or email.
The most frequent challenges of this cooperation were its time, financial, energy
and coordination consuming character, insufficient knowledge or experience of some
other professionals regarding EDs or their unwillingness to cooperate, myths about EDs
or a disharmony among the cooperating professionals. The recommendations for
practice are: a careful selection of the colleagues according to their competence, similar
views and willingness to cooperate, a continuous evaluation of the necessary type of
care, an open communication and prevention of EDs and education of the public and the
professionals about this issue.

Key words: eating disorders, multidisciplinary team, coordination of care
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I. Teoretická část
1. Úvod
Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou velmi závažnými a dnes i poměrně rozšířenými
psychickými onemocněními. Mezi nejznámější poruchy příjmu potravy řadíme mentální
anorexii, mentální bulimii a psychogenní přejídání. Jejich léčba vyžaduje vzhledem
k bio-psycho-sociální povaze těchto nemocí zapojení a spolupráci odborníků
nejrůznějších profesí a odborností napříč zdravotní a sociální sférou. Vznikají tak
multidisciplinární týmy a mezioborové spolupráce s cílem pomoci osobám, které trpí
PPP. Včasné odhalené nemoci i kooperace mezi odborníky hrají v tomto kontextu velmi
důležitou roli.
V teoretické části této práce nejprve představuji problematiku PPP, etiologii,
epidemiologii, historii i možnosti prevence včetně bourání mýtů vztahujících se k těmto
onemocněním. Především se však věnuji tématu léčby PPP a týmům, které o osoby
s PPP pečují. Pojednávám o typech a možnostech léčby v různých fázích onemocnění,
přičemž uvádím příklady ze zahraničí i z ČR, dále o týmech a způsobech jejich
koordinace a o jednotlivých rolích v rámci týmu i o výzvách, které se v nich objevují.
Výstupem praktické části je analýza zkušeností nejrůznějších zahraničních
odborníků pečujících o klienty s PPP, které se angažují v poskytování různých druhů
léčby (hospitalizační, ambulantní i další varianty) nebo poskytují určitou službu
(podpůrné služby včetně různých typů poradenství a podpůrných skupin). Cílem
výzkumu je zjistit, jak tito odborníci vnímají svoji práci v rámci týmu nebo mezioborové
spolupráce, jak jsou koordinováni, jakým výzvám čelí (včetně nástinu možných řešení),
a nabídnout podněty pro praxi i další výzkum.
Vytyčenou problematikou se zabývám především z pohledu oboru řízení lidských
zdrojů v kontextu pomáhajících profesí.

2. Poruchy příjmu potravy – členění
PPP jsou onemocnění bio-psycho-sociální povahy (Papežová, 2010: 17). To
znamená, že je této povahy nejen jejich původ, ale že i jejich průběh a následky mají své

3

dopady na všechny tři zmíněné oblasti (Krch a kol., 1999). Proto by do léčby osob1
trpících PPP měli být zahrnuti nejrůznější odborníci: praktičtí lékaři, psychiatři,
psychologové a psychoterapeuti, nutriční specialisté, zdravotní sestry, sociální
pracovníci a další (gastroenterologové, gynekologové…).
Diagnostický a statistický manuál duševních poruch definuje daná onemocnění
následovně: „Poruchy příjmu potravy a jídelního chování se vyznačují přetrvávající
poruchou výživy nebo chování souvisejícího se stravováním, které mají za následek
změnu konzumace či absorpce jídla a nesou s sebou významné funkční narušení
v psychosociální oblasti nebo v oblasti tělesného zdraví.“(DSM-V, 2015: 347). PPP
zahrnují extrémní emoce, přístupy a chování týkající se váhy a jídla (NEDA, 2016).
Mentální anorexie a mentální bulimie se vyznačují strachem z tloušťky a nadměrnou
pozorností věnovanou vlastnímu vzhledu a váze, snahou zhubnout nebo alespoň
nepřibrat (Krch a kol., 1999). Záchvatovité přejídání postrádá pravidelné kompenzační
chování (např. zvracení, cvičení), ale nemocný trpí pocity studu, znechucením sebou
samým, provinilostí a úzkostí spojenou se záchvaty přejídání (Krch a kol., 1999).
Zařazení základních typů PPP jakožto samostatných nosologických jednotek do
terminologie mezinárodních klasifikačních systémů považuje Faltus (in: Papežová,
2010) z historického hlediska za velký úspěch. Jeden ze dvou zásadních klasifikačních
systémů, Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených problémů (MKN,
v originále: International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems, ICD2) vznikl revizí koordinovanou Světovou zdravotnickou organizací
(WHO), která zapojila odborníky, komise a konference na mezinárodní i národní úrovni
(Uzis.cz, MKN-10, 2014). Česká republika se zapojila do desáté revize, která je platná
od 1. 1. 1993 (v ČR je platná od roku 1994) a poslední aktualizovaná verze u nás
vstoupila v platnost 1. 4. 2014. (Uzis.cz, MKN-10, 2014).
Druhý klasifikační systém nese název Diagnostický a statistický manuál
mentálních poruch (DSM, v originále: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, DSM) Americké psychiatrické asociace (poslední 5. vydání z roku 2013
1

Snažím se používat výraz „osoba“, když odkazuji k lidem, kteří trpí PPP, ve snaze zahrnout do tohoto
označení ženy, muže a transgender osoby. Výraz „pacient/ka“ či „kllient/ka“, které s sebou již nesou
mnoho významů, se snažím používat pouze v přímých citacích nebo pokud je to zásadně vhodnější výraz
z hlediska kontextu.
2
Historie tohoto klasifikačního systému sahá k prvnímu mezinárodnímu vydání klasifikace „Mezinárodní
seznam příčin smrti“ (International List of Causes of Death), která byla osvojena Mezinárodním
statistickým institutem (International Statistical Institute) v roce 1893 (WHO, 2016). V roce 1948 vytvořila
Světová zdravotnická organizace (WHO) šestou verzi této klasifikace (WHO, 2016).
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„DSM – V“) a je používán odborníky na duševní zdraví ve Spojených státech (American
Psychiatric Association, 2016). První vydání pochází z roku 1952 a od té doby bylo
několikrát aktualizované (American Psychiatric Association, 2016). Manuál obsahuje 3
části: diagnostickou klasifikaci, soubor diagnostických kritérií a popisný text (American
Psychiatric Association, 2016). Hlavním odborným garantem české verze DMS-5 (první
vydání v roce 2015) je Psychiatrická společnost ČLSJEP a Psychiatrická klinika 1.LF
UK a VFN v Praze, přičemž se jedná o týmovou práci řady specialistů oboru (Hogrefe –
Testcentrum, 2015). DSM-V odkazuje i na kódy MKN-10-CM3 (American Psychiatric
Association, DSM-V, 2015).
Vzhledem k vlivu těchto mezinárodních klasifikačních systémů na chápání,
diagnostiku i léčbu PPP a vzhledem k tomu, jak se chápání PPP v průběhu historie různě
vyvíjelo a stále vyvíjí, považuji za důležité uvést, jak tyto manuály definují jednotlivé
poruchy příjmu potravy.
MKN uvádí poruchy příjmu potravy pod kódy F50 – F50.9 a vyjmenovává
následující typy: F50 mentální anorexie, F50.1 atypická mentální anorexie, F50.2
mentální bulimie, F50.3 atypická mentální bulimie, F50.4 přejídání spojené
s psychologickými poruchami, F50.5 zvracení spojené s jinými psychologickými
poruchami, F50.8 jiné poruchy příjmu potravy (pica u dospělých, psychogenní ztráta
chuti k jídlu), F50.9 jiné poruchy příjmu potravy NS (Uzis.cz, MKN-10, 2014).
V rámci DSM-V byly poruchy příjmu potravy mezi onemocněními, jejichž popisy
prošly v DSM-V aktualizací (American Psychiatric Association, 2016). „Poruchy příjmu
potravy a jídelního chování“ zahrnují v DSM-V následující onemocnění: pika,
ruminační porucha, psychogenní ztráta chuti k jídlu, mentální anorexie, mentální
bulimie a psychogenní přejídání, dále jiná specifikovaná porucha příjmu potravy a
jídelního chování a nespecifikovaná porucha příjmu potravy a jídelního chování
(American Psychiatric Association, DSM-V, 2015). Významnou změnou oproti
předchozí verzi je zahrnutí psychogenního přejídání, dále revize diagnostických kritérií
pro mentální anorexii a mentální bulimii a začlenění piky, ruminační poruchy a
psychogenní ztráty chuti k jídlu (American Psychiatric Association, 2016). Přestože mají
jednotlivé poruchy příjmu potravy některé společné psychické a behaviorální znaky,

3

Klinická modifikace platná od 1. 10. 2014 v USA (Americká psychiatrická asociace, DSM-V, 2015).
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odlišují se v klinickém průběhu, výstupu a v potřebách pro léčbu, tudíž se jejich
diagnostická kritéria vzájemně vylučují, aby bylo možné diagnostikovat pouze jednu
poruchu v průběhu jedné epizody, a tedy pouze piku je možné diagnostikovat zároveň
s dalšími poruchami z tohoto spektra (American Psychiatric Association, DSM-V,
2015).

2.1. Mentální anorexie
MKN-10 uvádí k mentální anorexii (MA) následující: „Mentální anorexie je
porucha‚ charakterizovaná úmyslným zhubnutím‚ které si pacient sám vyvolal a dále je
udržuje.(…) Choroba je spojená se specifickou psychopatologií‚ kde strach ze
ztloustnutí a ochablosti tvaru těla přetrvává jakožto vtíravá‚ ovládavá myšlenka‚ takže
pacienti usilují o nižší tělesnou váhu. Obvykle je přítomna podvýživa různé tíže se
sekundárními endokrinními a metabolickými změnami a poruchami tělesných funkcí.
Příznaky jsou: omezený výběr jídla‚ nadměrná tělesná činnost‚ vyvolávání zvracení a
průjmu a užívání anorektik a diuretik.“ (Uzis.cz, MKN-10, 2014)
DSM-V definuje anorexii takto: „A. Omezení energetického příjmu navzdory
potřebě vede k výrazně nízké tělesné hmotnosti4 vzhledem k věku, pohlaví, vývojovému
stadiu a duševnímu zdraví.(…) B. Intenzivní obava z přibírání na váze, obava ze
ztloustnutí nebo dlouhodobé chování, které ovlivňuje přibírání na váze, a to i v případě
výrazně nízké hmotnosti. C. Jsou pozorovány poruchy v zakoušení vlastní tělesné
hmotnosti nebo postavy, nepatřičný vliv tělesné hmotnosti nebo postavy na sebevědomí
jedince, nebo přetrvávající nedostatek sebereflexe s ohledem na závažnost stávající
nízké tělesné hmotnosti.“ (American Psychiatric Association, DSM-V, 2015: 357-358).
MKN-10-CM rozlišuje dva typy mentální anorexie: Restriktivní typ (F50.01) a
záchvatovité přejídání, purgativní typ (American Psychiatric Association, DSM-V,
2015). Restriktivní typ se vyznačuje dosahováním ztráty hmotnosti prostřednictvím diet,
půstem a/nebo nadměrným cvičením (American Psychiatric Association, DSM-V,
2015). Purgativní typ je typický opakovanými záchvaty přejídání nebo purgativního
chování (vyprovokované zvracení, zneužití projímadel, diuretik nebo klystýrů) po dobu
předchozích třech měsíců (American Psychiatric Association, DSM-V, 2015).

4

„Hmotnost nižší než minimálně očekávaná“ (Americká psychiatrická asociace, DSM-V, 2015: 357).
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2.2 Mentální bulimie
„Mentální bulimie je syndrom‚ charakterizovaný opakovanými záchvaty přejídání
a nadměrnou kontrolou své tělesné váhy‚ vedoucí k přejídání‚ následovaném zvracením
nebo používáním projímadel. Tato porucha má mnohé psychologické rysy shodné s
mentální anorexií‚ včetně zvýšeného pozorování vlastní tělesné hmotnosti a tvaru těla.
Opakované zvracení zvyšuje riziko poruchy elektrolytové rovnováhy a somatických
komplikací.“, uvádí MKN-10 k definici mentální bulimie (MB) (Uzis.cz, MKN-10,
2014)
DSM-V vymezuje diagnostická kritéria mentální bulimie pomocí pěti bodů:
„A. Opakující se epizody psychogenního přejídání. Záchvat přejídání se vyznačuje
následujícími znaky: 1. Konzumace, v krátkém čase (např. během dvou hodin), takového
množství jídla, které je rozhodně větší, než by většina lidí zkonzumovala v podobném
čase a za stejných podmínek. 2. Pocit nedostatku kontroly nad jídlem během záchvatu
přejídání (…).
B. Opakující se nevhodné kompenzační chování s cílem zabránit přibývání na
váze, jako je například vyvolání zvracení, zneužívání laxativ, diuretik nebo jiných léků,
držení půstu nebo nadměrného cvičení.
C. Psychogenní přejídání a nevhodné kompenzační chování se opakují v průměru
nejméně jednou týdně po dobu 3 měsíců.
D. Sebekritické hodnocení vlastní postavy a váhy.
E. Porucha se nevyskytuje výlučně během epizod mentální anorexie. (American
Psychiatric Association, DSM-V, 2015: 364-365).
Rozhodování o tom, zda se jedná o purgativní typ mentální anorexie nebo o
mentální bulimii vychází z toho, zda se u jedince psychogenní přejídání vyskytuje pouze
během epizod mentální anorexie (pak se jedná o purgativní typ MA) či zda se jedná o
jedince s původní diagnózou MA, který se přejídá a vyprazdňuje a původně měl
diagnózu MA, ale symptomy nyní nesplňují všechna kritéria MA – pak by měla být
stanovena diagnóza MB pouze pokud jsou pro ni splněna všechna kritéria po dobu
alespoň 3 měsíců (American Psychiatric Association, DSM-V, 2015).
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2.3 Psychogenní přejídání
Psychogenní přejídání bylo v systému MKN-10-CM řazeno mezi „jiné poruchy
příjmu potravy“ až do 1. října 2016, kdy získalo samostatný kód F50.81
(ICD10data.com, 2016/17). Jako první tuto poruchu ale vyčlenil systém DSM-V v roce
2013, do té doby bylo onemocnění pouze v kategorii EDNOS (Eating Disorder Not
Otherwise Specified5). Podle organizace BEDA (Binge Eating Disorder Association)
vzniká s oficiálním kódem a snahou organizace zvýšit povědomí o této nedostatečně
diagnostikované a nedostatečně léčené nemoci nová naděje pro miliony lidí být pro dané
symptomy vyšetřeni a léčeni (BEDA, 2013-2016).
Diagnostická kritéria stanovuje manuál DSM-V takto:
„A. Opakující se záchvaty přejídání6. B. Záchvaty přejídání mají tři (nebo více)
z následujících znaků: 1. Jedinec jí mnohem rychleji, než je obvyklé. 2. Jedinec jí do té
doby, než se začne cítit přeplněný. 3. Jedinec sní velký objem jídla, i když nepociťuje
hlad. 4. Jedinec jí o samotě, protože mu je trapné, kolik jídla zkonzumuje. 5. Jedinec se
následně cítí znechucen sám sebou, depresivně nebo velmi provinile.
C. Značná nepohoda související s psychogenním přejídáním. D. Psychogenní
přejídání se vyskytuje v průměru nejméně jednou týdně po dobu 3 měsíců. E.
Psychogenní přejídání se nevyskytuje současně s jiným nevhodným kompenzačním
chováním, jako je tomu u mentální bulimie, a nevyskytuje se výhradně během průběhu
mentální bulimie nebo mentální anorexie. (American Psychiatric Association, DSM-V,
2015: 369-370).

2.4 Pika
Manuál MKN-10 řadí „picu u dospělých“ k tzv. „jiným poruchám příjmu potravy“
(Uzis.cz, MKN-10, 2014). Manuál DSM-V piku vyčleňuje jako samostatnou poruchu.
Jedinec trpící pikou pojídá jednu či více nestravitelných látek nebo předmětů
neurčených k jídlu po dobu alespoň jednoho měsíce, přičemž toto pojídání neodpovídá
vývojovému stádiu jedince a není součástí kulturně podporovaných nebo sociálně

5

Nyní je tato kategorie EDNOS nazývána OSFED – Other specified Feeding or Eating Disorder (The Centre
for Eating Disorders, at Sheppard Pratt, 2015), do češtiny přeloženo jako „Jiná specifikovaná porucha
příjmu potravy a jídelního chování“ v DMS-V.
6
Záchvat přejídání je definován stejně jako u mentální bulimie (American Psychiatric Association, DSM-V,
2015).
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normativních zvyklostí7 (American Psychiatric Association, DSM-V, 2015). Může se
jednat o „papír, mýdlo, textil, vlasy, provaz, vlnu, zeminu, křídu, pudr, barvu, gumu, kov,
oblázky, živočišné nebo dřevěné uhlí, popel, hlínu, škrob nebo led“ (American,
Psychiatric Association, DSM-V, 2015: 348). Mezi možné důsledky patří střevní
problémy, infekce a otravy (NEDA, 2016).
Prevalence je nejasná, patrně je častější v rozvojových zemích (NEDA, 2016).
Pika se vyskytuje u těhotných žen, u lidí s nedostatečným přísunem minerálů, u lidí
s dalšími psychologickými poruchami, u lidí s vývojovým postižením a lidí, kteří drží
dietu a na zahnání hladu vyhledávají nízkokalorické látky, které nejsou potravou
(ANRED.com)

2.5 Ruminační porucha
Ruminační poruchu vymezuje jen jeden ze dvou diagnostických manuálů, a sice
DSM-V. Toto onemocnění se podle DSM-V kritérií projevuje opakovanou regurgitací
jídla zpět do úst, kde může být opět přežvýkáno a znovu spolknuto či vyplivnuto
(American Psychiatric Association, DSM-V, 2015). Regurgitace se u této poruchy
odehrává nejméně několikrát do týdne, většinou denně, po dobu alespoň jednoho měsíce
(American Psychiatric Association, DSM-V, 2015). Platí, že pro samostatnou diagnózu
nelze vysvětlit opakovanou regurgitaci gastrointestinálním nebo jiným somatickým
onemocněním a porucha se nevyskytuje výlučně v průběhu MA nebo MB,
psychogenního přejídání nebo psychogenní ztráty chuti k jídlu (American Psychiatric
Association, DSM-V, 2015). Zajímavé je, že potrava se vrací do úst bez zjevné
nevolnosti, nedobrovolného říhání či znechucení a jedinci mohou dané chování
popisovat jako habituální nebo mimo jejich kontrolu (American Psychiatric Association,
DSM-V, 2015). Mezi možné důsledky tohoto onemocnění patří vdechnutí jídla, úbytek
na váze či elektrolytická nerovnováha a dehydratace, které mohou mít fatální následky
(ANRED.com). O této poruše zatím víme velmi málo (není ani jasná prevalence),
protože přestože ji známe u dětí a osob s mentálním postižením, je výzkum u dospělých
osob bez postižení ztížený tím, že o tomto problému často mlčí (Parry-Jones, 1994),
protože si uvědomují, že je vnímán jako společensky nevhodný (American Psychiatric

7

Požívání zeminy a dalších zdánlivě nestravitelných látek je v některých zemích součástí podporovaných
a normálních zvyků či vyjádřením duchovních, léčivých a jiných společenských hodnot (American
Psychiatric Association, DSM-V, 2015).
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Association, DSM-V, 2015) – a jejich společenský život tím může být nepříznivě
ovlivněn (American Psychiatric Association, DSM-V, 2015).

2.6 Psychogenní ztráta chuti k jídlu
V MKN-10 je psychogenní ztráta chuti k jídlu zařazena spolu s picou u dospělých
mezi „jiné poruchy příjmu potravy“ (Uzis.cz, MKN-10, 2014). Onemocnění má však
samostatnou kategorii v manuálu DSM-V, kde je popsáno jako „eliminace nebo omezení
příjmu potravy, které se projevuje jako klinicky významné neuspokojování nutričních
nebo energetických potřeb při perorálním příjmu potravy8“ (American Psychiatric
Association, DSM-V, 2015: 353), přičemž ale chybí důkaz o narušeném zakoušení
vlastní postavy a hmotnosti, dále poruchu nevysvětluje nedostatek jídla ani kulturně
akceptované zvyklosti, nevyskytuje se pouze v průběhu MA nebo MB a poruchu nelze
přičíst jinému somatickému onemocnění ani ji lépe vysvětlit jinou duševní poruchou
(American Psychiatric Association, DSM-V, 2015). Psychogenní ztráta chuti k jídlu
může vyvěrat z extrémní přecitlivělosti vůči vzhledu, barvě, vůni, struktuře, teplotě nebo
chuti pokrmu, další možností je negativní zážitek spojený s příjmem potravy (dušení aj.)
(American Psychiatric Association, DSM-V, 2015).
Různé formy tohoto onemocnění jsou známy v celé populaci včetně USA,
Kanady, Austrálie a Evropy. Zhoršení tělesného vývoje, podvýživa a společenské obtíže
jsou častými důsledky této poruchy (American Psychiatric Association, DSM-V, 2015).

2.7 Jiné poruchy příjmu potravy a nespecifikovaná
porucha příjmu potravy
Mezi tzv. jiné poruchy příjmu potravy zmiňuje MKN-10 pouze picu u
dospělých a psychogenní ztrátu chuti k jídlu9 (Uzis.cz, MKN-10, 2014). DSM-V
zahrnuje naproti tomu 5 poruch do kategorie „Jiná specifikovaná porucha příjmu
8

To je spojeno s jedním nebo více z následujících kritérií: „1 Výrazný úbytek hmotnosti (nebo nedosažení
očekávané tělesné hmotnosti či kolísavý růst u dětí). 2. Výrazný nutriční deficit. 3. Závislost na enterální
výživě nebo perorálních nutričních doplňcích. 4. Značné funkční narušení v psychosociální oblasti.
“(American Psychiatry Association, 2015: 352).
9
Mimo výše jmenované jednotlivé poruchy příjmu potravy, které vymezuje MKN-10, se v tomto
manuálu objevuje i porucha „přejídání spojené s psychologickými poruchami“ (přejídání způsobené
stresujícími událostmi – smrt blízké osoby, narození dítěte, aj.) a dále „zvracení spojené s jinými
psychologickými poruchami“ (u asociativních poruch nebo hypochondrické poruchy) (Uzis.cz, MKN-10,
2014).
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potravy a jídelního chování“, ve které se nacházejí projevy, které mají symptomy
typické po PPP/poruchy jídelního chování, ale nebyla splněna veškerá kritéria, přesto
tyto projevy způsobují významnou nepohodu nebo narušení v sociální, pracovní či jiné
oblasti (American Psychiatric Association, DSM-V, 2015). První dvě z nich jsou 1.
atypická mentální anorexie (není splněno kritérium pro významný váhový úbytek) a 2.
mentální bulimie (nízké frekvence a/nebo omezeného trvání), kde není splněno
kritérium přejídání se a nepřiměřeného kompenzačního chování v průměru méně než
jednou týdně po dobu méně než 3 měsíců (American Psychiatric Association, DSM-V,
2015). Atypickou mentální anorexii a atypickou mentální bulimii zmiňuje i MKN-10
s tím, že nevymezují jasně kritéria, která nejsou splněna pro diagnózu MA nebo MB
(Uzis.cz, MKN-10, 2014).
Zbývající tři poruchy řazené v DMS-V k „Jiné specifikované poruše PPP a
jídelního chování“ jsou: 3. excesivní přejídání (nízké frekvence a/nebo omezeného
trvání), dále 4. purgativní typ poruchy (purgativní chování za účelem ovlivnit váhu
nebo postavu bez přejídání) a nakonec 5. syndrom nočního přejídání, pro který jsou
typické opakované epizody noční konzumace jídla - jedení po probuzení ze spánku nebo
excesivní konzumace jídla po večeři (American Psychiatric Association, DSM-V, 2015).
Poslední kategorií DSM-V je tzv. nespecifikovaná porucha příjmu potravy a
jídelního chování (odpovídá jí tzv. „porucha příjmu potravy nespecifikovaná“ v MKN10), která zahrnuje projevy, jejichž symptomy stejně jako u předcházející kategorie
nesplňují kritéria pro některou konkrétní poruchu z této oblasti a jedná se o diagnózu
využívanou v případě, že se lékař rozhodne nesdělovat specifický důvod, proč nemohou
být diagnostická kritéria pro konkrétní poruchu splněna, např. na pohotovosti (American
Psychiatric Association, DSM-V, 2015).

2.8 Další poruchy příjmu potravy
Existují i další typy poruch příjmu potravy, které někteří odborníci začali
popisovat, přestože tato onemocnění v současnosti nemají svoje místo v klasifikačních
systémech.
Prvním příkladem může být ortorexie („orthorexia nervosa“), tedy fixace na
„správné“ jedení, nezdravá obsese spojená s jinak zdravým jídlem (NEDA, 2016). Jíst
vyváženě a zdravě není samozřejmě nemocí, tou se toto chování stává, až když zabírá
nadměrně mnoho času a pozornosti v životě jedince, porušení se setkává s pocity viny a
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odporu k sobě samému a chování se používá k vyhýbání se životním tématům a v závěru
jedince nechává opuštěným a izolovaným (NEDA, 2016). S nemocí může být spojeno
cvičení a „fit body image“, které mohou být vnímány jako indikátory zdraví a dietní
omezení mohou postupně eskalovat a zahrnovat stále častější částečné půsty nahlížené
jako očisťující a detoxikující (Dunn, Bratman, 2016). Nemocní trpí podvýživou a ztrátou
hmotnosti, která ale není primárním zjevným cílem (Dunn, Bratman, 2016), chování se
stává fyzicky nebezpečným a ovlivňuje jedincovy sociální vztahy (NEDA, 2016).
Bigorexie je charakterizována přesvědčením nemocného, že nemá dostatek
svalové hmoty – cítí se malý a nedostatečně vyvinutý, proporčně nedokonalý a fyzicky
nevýkonný (Hřivnová, 2013), a tak obsesivně a přílišně cvičí a posiluje (Bodywhys.ie,
2008) a nadužívá a zneužívá bílkovinné preparáty (Hřivnová, 2013). Mezi důsledky
může patřit postižení pohybového aparátu, poškození jater či ledvin přemírou bílkovin a
podobně jako u dalších PPP sociální izolace, úzkostné až depresivní stavy a ekonomické
problémy (Hřivnová, 2013) a opět podobně jako u dalších PPP může nemoc vést až
k sebevraždě (Bodywhys.ie, 2008).
Dalším onemocněním je diabulimie, tedy porucha příjmu potravy, která se může
vyskytnout u diabetu typu 1 a projevuje se redukcí příjmu inzulínu za účelem snížení
váhy (NEDA, 2016). Mezi důsledky tohoto onemocnění patří nejrůznější obtíže od
vyčerpanosti přes řadu onemocnění (ledvin, srdce, aj.), dehydratace, vysoké hladiny
glukózy až po infarkt, kóma a smrt (NEDA, 2016).
Hřivnová zmiňuje dále drunkorexii, poruchu, která se projevuje opakovaným
redukováním stravy za účelem možnosti konzumovat alkohol tak, aby nedocházelo ke
zvýšení tělesné hmotnosti (typické pro mladé ženy a muže na „večírcích“) (Hřivnová,
2013). Účinky alkoholu se tak ale ještě zvýší a při časté kombinaci s energetickými
nápoji navíc hrozí nárůst krevního tlaku, zrychlená či nepravidelná srdeční frekvence až
kolaps (Hřivnová, 2013).
Další popsanou poruchou související s vnímáním těla je tzv. body dysmorphic
disorder, při které se jedinec obsedantně zabývá domnělými fyzickými vadami nebo
zveličuje minimální fyzickou vadu a obává se sociálních situací (Bodywhis.ie, 2008).
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3. Historie poruch příjmu potravy
Historie PPP spojená s nejrůznějšími změnami vnímání a nahlížení PPP nutně
souvisí s proměnami způsobů vztahování se k osobám s PPP a péčí o ně. Uvědomění si
tohoto vývoje považuji za důležité pro reflexi i současné péče a jejího zkvalitňování.
Potřeba nasycení je základní lidskou potřebou a jídlo zároveň získává v průběhu
našich životů různý psychologický a sociální význam (Krch a kol., 1999). Jídlo může
být „odměnou, únikem před samotou, programem nebo i způsobem komunikace“ (Krch
a kol., 1999).
Už ve 2. století našeho letopočtu použil Galén jako první slovo anorexie (Faltus in
Papežová, 2010). Měl tím na mysli absenci chuti k jídlu až odpor k jídlu, přičemž širší
chápání tohoto slova tehdy znamenalo stav nedostatečné „orexis“ – celkové únavy,
apatie (Krch a kol., 1999). Platon používal slovo anorexie ve smyslu osvobození od
žádostivosti a chtivosti, Hippokrates jím mínil nedostatek požitku z jídla10 (Faltus in
Papežová, 2010).
Etymologie slova bulimie sahá až k Plutarchovi, podle kterého vyjadřoval výraz
zlého démona, původně velký hlad – „pou limos – polys limos“ (Krch a kol., 1999).
Existuje ještě druhé vysvětlení pracující s řeckými pojmy „bous“ (vůl) a „limos“ (hlad),
tedy hlad tak velký, při kterém by člověk snědl celého vola (Krch a kol., 1999).
V antických dobách i později šlo přejídání mnohdy ruku v ruce se zvracením, jak to
popsal v roce 65 před naším letopočtem Seneka: „Lidé jedí, aby zvraceli, a zvracejí, aby
jedli.“ (Faltus in Papežová, 2010: 22). Také pika je známá již od starověku (Krch a kol.,
1999).
Ve

středověku

souviselo

hladovění

s náboženskými

důvody:

„Extrémní

dodržování půstu bylo původně součástí sebetrestajících nebo asketických praktik
mnoha zbožných křesťanů“ (Krch a kol., 1999: 24). Řada svatých žen se vyjadřovala
v tom smyslu, že s žádným nebo velmi malým množstvím potravy mohou žít díky boží
pomoci (Krch a kol., 1999). I lékaři se na tyto případy často dívali jako na zázrak a
označovali je například „anorexia mirablis“ (Krch a kol., 1999). Později začalo být
odmítání jídla spojováno s nadpřirozenými silami i vlivy ďábla (Krch a kol., 1999).
S nastupující sekularizací se začalo upouštět od nahlížení na tyto jevy jakožto na boží
10

Existují tedy dohady o tom, zda je termín anorexie výstižný vzhledem k tomu, že dnes jím míníme
ztrátu chuti k jídlu – kritici termínu upozorňují na to, že by termín mohl vést k mylnému závěru, že
nechutenství je hlavní podstatou nemoci (Faltus in Papežová, 2010). Ve skutečnosti se ale přitom jedná o
„vědomé a záměrné odmítání jídla z obavy ze ztloustnutí a z touhy po chorobné vyhublosti“ (Faltus in
Papežová, 2010: 22).
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přičinění (Krch a kol., 1999). Za „prvního portrétistu mentální anorexie“ je považován
Angličan Richard Morton (Faltus in: Papežová, 2010). Přejídání bylo stejně jako ve
starověku časté i ve středověku mezi společenskou elitou, jak dokládají kroniky a jejich
popisy o obžerství panstva (Faltus in: Papežová, 2010). Na jarmarcích byli jako atrakce
ukazováni „výjimeční jedlíci“ (Krch a kol., 1999).
Francouzský fyziolog a neurolog Fleury Imbert v roce 1840 pojednává ve svém
spise o ženských nemocech o dvou typech anorexie a dále i o bulimii a pice (Krch a kol.,
1999). Nicméně teprve až v 19. století se termín anorexia nervosa ustálil, především
díky siru Williamu Gullovi, který podrobně nemoc popsal (stejně tak i jeho francouzský
současník Ernest-Charles Lasègue) jakožto psychogenní poruchu, jejíž příznaky se
vyznačovaly velkým hmotnostním úbytkem, amenoreou, zácpou, neklidem a absencí
známek organické etiologie (Faltus in Papežová, 2010). V 19. století se z odborného
hlediska ustálilo chápat odmítání jídla jako patologický jev a společnost na dané jedince
začala pohlížet jako na hysterické, pozornost vyhledávající a se sklonem k podvádění
(Krch a kol., 1999). Do počátku 20. století byla mentální anorexie nahlížena jako
duševní porucha, po určitou dobu pak byla spojována s kachexií a až od 40. let 20.
století byla díky psychosomatické medicíně a psychoanalýze zařazena mezi duševní
poruchy (Faltus in Papežová, 2010).
Bulimie byla dlouhou dobu chápána jakožto projev špatného zažívání, u
některých internistů přetrvávalo toto pojetí až do 20. století (Krch a kol., 1999).
Přejídání bylo později také někdy dáváno do souvislosti s anorexií - Gull i Lasègue
popsali nenasytnou chuť k jídlu či přejídání u anorektických pacientek (Krch a kol.,
1999). Z roku 1944 je podrobně popsán proslulý případ Ellen West, která trpěla bulimií,
zvracela a nadužívala laxativa, ale případ byl tehdy jejím švýcarským psychiatrem
Ludwigem Binswangerem chybně diagnostikován jako schizofrenie (Krch a kol., 1999).
Dnes v Mexiku existuje klinika, kde se léčí osoby trpící PPP a která byla pojmenována
po Ellen West (Clinicaellenwest.com, 2014).
Teprve v roce 1979 poprvé použil britský psychiatr výraz „bulimia nervosa“,
přičemž onemocnění popsal jako: „…-,silné a neovladatelné nutkání se přejídat´“ ve
spojení s ,chorobným strachem ze tloustnutí´a vyhýbáním se ,ztloustnutí jako následku
jídla vyvolaným zvracením nebo zneužíváním pročišťujících prostředků nebo obojímu
žen s normální tělesnou hmotností´“ (Krch a kol., 1999: 30).
V českém prostředí je mezi českými odborníky v oboru PPP nutno zmínit
následující osobnosti: prof. Ing. Dr. František Faltus, který v roce 1983 „založil na
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Psychiatrické klinice 1. LF UK v Praze Jednotku specializované péče pro nemocné
trpící poruchami příjmu potravy na psychogenním podkladu“ (Faltus in Papežová,
2010: 22) jako první svého druhu ve střední a východní Evropě (Faltus in Papežová,
2010), dále prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. - v současnosti vedoucí lékař Centra pro
léčbu poruch příjmu potravy a mimo jiné autorka odborných monografií (Faltus in
Papežová, 2010), PhDr. František D. Krch, Ph.D. - klinický psycholog a asistent
z Centra

pro

léčbu

poruch

příjmu

potravy

a

autor

odborných

publikací

(psychiatrie.lf1.cuni.cz). K dalším odborníkům a odbornicím na PPP v ČR patří doc.
PhDr. Jana Kocourková z Dětské psychiatrické kliniky II. LF UK a FN Motol nebo
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, která v roce 2002 založila neziskovou organizaci
Centrum Anabell,z.s. poskytující pomoc a podporu osobám s PPP (www.Anabell.cz,
www.neziskovky.cz) a mnozí další. Také v zahraničí byly a jsou zakládány neziskové
organizace a specializovaná pracoviště zabývající se prevencí, osvětou a výzkumem PPP
a dále léčbou a podporou nemocných a jejich rodin. Faltus shrnuje současnou situaci
následovně: „Vývoj se ubírá především směrem k poznávání etiologie poruchy a
k dalšímu členění poruch příjmu potravy na jednotlivé subtypy.“ (Faltus in Papežová,
2010: 23).

4. Epidemiologie a rizikové skupiny
Organizace NEDA nedávno uvedla, že 14 - 30% univerzitních studentek a
studentů naplňují kritéria pro PPP a toto číslo každoročně vzrůstá (Academy of Eating
Disorders, 2016). Jen v USA postihuje toto onemocnění přes 30 milionů žen a mužů
(Academy of Eating Disorders, 2016). „V ČR trpí poruchou příjmu potravy podle
odhadů odborníků každá dvacátá dívka (tj. 4 až 6 %).“ (Švédová, Mičová, 2010).
V západní Evropě a USA je celkový odhad celoživotní prevalence11 mentální
anorexie na základě populačních studií 0,5- 2,2% u žen, muži tvořili 10 - 25% všech
případů mentální anorexie (Pavlová in Papežová, 2010). Incidence12získaná z registrů
lékařů primární péče v západní Evropě je 4,7 - 7,7/100 000 obyvatel (Currin et al., 2005
a van Sonn et al., 2006 – in: Pavlová in Papežová, 2010). Celoživotní prevalence
11

Prevalence udává počet případů za určitý čas a celoživotní prevalence vyjadřuje počet jedinců, kteří
v průběhu života trpěli daným onemocněním (Pavlová in Papežová, 2010).
12
Incidence ukazuje počet nových případů onemocnění v populaci nejčastěji v jednom roce na sto tisíc
obyvatel (Pavlová in Papežová, 2010).
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mentální bulimie u žen v USA a Kanadě je mezi 1,1 - 2,8% (Garfinkel, 1995, Hudson et
al., 2007, Kendler et. al. 1991, Bushnell et al.2003, in: Pavlová in Papežová, 2010).
Incidence mentální bulimie v Holandsku a Velké Británii založená na registru primární
péče je 6,1 - 6,6% (van Sonn et al., 2006, Curin et al., 2005, in: Pavlová in Papežová,
2010). Co se týče prevalence různých abnormálních jídelních postojů a chování,
„metaanalýza (..) odhadla prevalenci dietního chování nad 25 %, záchvaty přejídání
(nejméně jednou týdně) na 15,7 %, navozované zvracení (nejméně jednou týdně) 2,4 % a
užívání laxativ (nejméně jednou týdně) 2,7 %“ (Fairburn a Beglin, 19990, in: Pavlová in
Papežová, 2010: 29).
Výskyt PPP se neomezuje pouze na západní země, tato onemocnění se vyskytují
na celém světě – vysvětlením může být „westernizace“ i stres z akulturace (Pavlová in
Papežová, 2010).
Zároveň je velmi důležité si uvědomit, že ve výzkumech jsou často uváděny
pouze jedinci, kteří vyhledali pomoc, a tak mohou být čísla velmi podhodnocena
(Pavlová in Papežová, 2010). Například podle britské organizace Anorexia and Bulimia
Care (ABC) se odhaduje, že ve Velké Británii trpí více než 1,6 milionů lidí PPP,
přičemž toto číslo je patrně velmi podhodnoceno a odhaduje se, že PPP trpí ve Velké
Británii přibližně 4 miliony lidí, protože velká část nemocných nevyhledá pomoc a
nedostane se tak do statistik (ABC, 2015).
Mezi rizikovými skupinami obyvatelstva pro vznik PPP jsou tradičně uváděny
dospívající dívky a mladé ženy (Krch a kol., 1999). Nicméně některé poslední výzkumy
ukazují, že 25 % až dokonce 40 % nemocných tvoří muži (Hudson, 2007 in:
N.A.M.E.D., 2016). Dalšími rizikovými skupinami jsou atletky a atleti (NEDA, 2016),
zvýšený výskyt anorexie byl popsán i u baletek, tanečnic a modelek (Krch a kol., 1999).
Různé patologické způsoby kontroly hmotnosti byly nalezeny i u dalších sportovců
(Krch a kol., 1999). Výskyt PPP je rovněž dáván do souvislosti s traumatem a užíváním
návykových látek (NEDA, 2016).
Je nezbytné zdůraznit, že poruchy příjmu potravy mohou postihnout
každého.
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5. Etiologie
Vznik PPP představuje komplexní problematiku a nelze jej patrně vysvětlit jen
jedním vlivem, roli hraje mnoho faktorů. Krch jednotlivé vlivy rozděluje na sociální a
kulturní faktory, biologické faktory, životní události, rodinné a genetické faktory,
emocionální faktory, osobnost a další psychické charakteristiky, závislost na
psychoaktivních látkách, aj. (Krch a kol., 1999).
Papežová a kol. v tomto kontextu dále uvádí faktory psychosociální, genetické a
mozkové (Papežová, 2010). Mezi psychosociální faktory řadí Pavlová faktory
osobnostní (impulzivita, perfekcionizmus, depresivní a úzkostné poruchy, obecně
negativní emocionalita), faktory situační a rodinné13 (nepříznivé události obecně,
sexuální zneužívání, zážitky separace, akulturace v cizí zemi, riziková povolání, zážitky
studu, dlouhodobé problémy v rodině, neadekvátní tlak ze strany rodičů) a dále
společenský kult štíhlosti (Pavlová in Papežová, 2010). V tomto kontextu je třeba zmínit
diskutovanou roli médií: „Velký vliv má například reklama a masové komunikační
prostředky.“(Gallová, 2013: 6).
„Narušené jídelní chování a nebezpečné úbytky na váze se v naší kultuře bohužel
staly normalizovanými.“(MHA, Mental Health America, 2016). Nezisková organizace
MHA na svých webových stránkách v této souvislosti upozorňuje na dietování, „jedení
čistě“(„clean eating“) a kompulzivní cvičení, které jsou často předchůdci PPP (MHA,
Mental Health America, 2016).
Studie Dakanalise et al. (2014) stavěla svá východiska na tom, že přestože bylo
experimentálně prokázáno, že expozice médii idealizovaným obrázkům má negativní
účinky, stále zůstává kontroverzní, do jaké míry působí zobrazení genderových ideálů
krásy v médích na body image a poruchy spojené s jídlem. Autoři studie uvádějí, že
nejaktuálnější metaanalýza14 indikuje, že médii idealizované obrázky mají nejvíce
škodlivý a podstatný dopad na vulnerabilní jedince nehledě na pohlaví (Dakanalise et al.
2014). Z tohoto důvodu se autoři studie zaměřili na sledování 685 adolescentů a
13

Gallová k tomu dodává: „Velkým nebezpečím je výskyt poruchy příjmu potravy u člena rodiny nebo
patologické stravovací zvyklosti, které jsou zavedeny v rodinném kruhu. Také se může v rodině nebo
v blízkém okolí klást nepřiměřený důraz na skvělý fyzický vzhled, nedostatečně projevovat náklonnost
nebo může docházet k výsměchu spolužáků či tělesnému nebo sexuálnímu zneužívání. Pak se velmi
snadno spustí mechanismus, který v mnoha případech vyústí v některou z poruch příjmu potravy.“
(Gallová, 2013: 6)
14

Hausenblas, H.A.Campbell,A. Menzel, J.E. Doughty, J. Levine, M. Thompson, J.K. 2013. Media effects of
experimental presentation of the ideal physique on eating disorder symptoms: a meta-analysis of
laboratory studies.
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adolescentek po dobu tří let. Výsledky ukazují, že „internalizace ideálu médií
predikovala pozdější přemýšlení nad vlastním tělem a jeho zkoumání z externího
pohledu pozorovatele (nebo sebe-objektivizaci), které následně predikovaly pozdější
negativní zkušenosti vztahující se k vlastnímu tělu a vzhledu.“ (Dakanalise et al. 2014:
997). Tyto negativní zkušenosti zase predikovaly dietní omezení a záchvatové přejídání
nehledě na pohlaví. Podle autorů poukazuje studie na to, jak kulturní hodnoty ztělesněné
genderovými ideály krásy negativně ovlivňují pocity, myšlenky a chování adolescentů
vztahující se k vlastnímu tělu a na komplexní proces zapojený do narušeného jedení
(Dakanalise et al. 2014).
Zajímavý je i fenomén pro-ana blogů – tedy internetových blogů, které už svým
názvem odkazují k „postoji podporujícímu anorexii“ včetně nejrůznějších návodů, jak
dosáhnout nižší váhy a motivovat se k hubnutí (Brandtlová, 2013). Přestože jsou tyto
blogy z pochopitelných důvodů kritizovány veřejností i odborníky a jsou nebezpečné, je
důležité si zároveň uvědomit, že část jejich obsahu je zcela totožná s obsahem, který
běžně vídáme v mainstreamových médiích – např. fotografie vyhublých modelek (Dias,
2003, in: Brandtlová, 2013).
Na sociálních médiích (např. Instagram) se v poslední době objevuje trend
„fitspiration“ – tedy inspirace k tomu „být fit“ pomocí „inspirace“ fotografiemi „fit těl“.
Tyto příspěvky na rozdíl od pro-ana blogů (a podobně jako masová média) většinou
nevyzývají otevřeně a explicitně k vytvoření PPP. Nicméně studie Holland a Tiggemann
objevila, že ženy zveřejňující fotografie „fitspiration“ na Instagramu mají signifikantně
vyšší skóre v touze po štíhlosti, v bulimii, touze po svalnatosti a v kompulzivním cvičení
oproti kontrolní skupině (Holland, Tiggemann, 2016).
Výsledky nejrůznějších studií tedy poukazují na to, že kult štíhlosti je „kauzálním
rizikovým faktorem pro nespokojenost s vlastním tělem, držení diet, negativní afekt a
bulimickou patologii“ (Pavlová in Papežová, 2010: 47).

6. Průběh a následky
Začátek vzniku mentální anorexie bývá většinou (ale ne nutně) v období dospívání
a mladší dospělosti (DSM-V, 2015), podobně mentální bulimie – a u obou může být
počátek spojen se stresující životní událostí (DSM-V, 2015) či u MA s obdobím
stupňujících se diet někdy i naordinovaných lékařem (Krch a kol., 1999, in: Brandtlová,
2013) a u MB přejídání často začíná v průběhu nebo po ukončení držení diety (DSM-V,
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2015:367). „O vzniku psychogenního přejídání je známo velmi málo“ (DSM-V,
2015:371). Obvykle začíná v adolescenci či rané dospělosti, ale i v pozdější dospělosti
(DSM-V, 2015). Jedinci často začínají držet diety po rozvoji této poruchy (u MA a MB
je to často naopak) (DSM-V, 2015).
MA i MB mohou mít průběh jakožto epizoda s úplnou remisí nebo naopak velmi
dlouhodobý průběh či opakující se epizody po dobu mnoha let (Krch a kol., 1999).
„(…)na jedince trpícího PPP působí primární zisk z poruchy (např. snižování úzkosti
prostřednictvím kontroly nad jídlem) a sekundární zisk (např. jedinec má větší pozornost
svých blízkých), což může vést k tomu, že si jedinec snaží nemoc udržet“ (Kocourková,
1997, in: Brandtlová, 2013).
Krch vyjmenovává druhy zdravotních následků MA a MB15: komplikace
kardiovaskulární, renální, gastrointestinální, kosterní, endokrinní, hematologické,
neurologické, metabolické a dermatologické (Krch a kol., 1999). Z toho vyplývá, že
nejrůznější odborníci z oborů zabývajících se výše jmenovanými komplikacemi mají
potenciál odhalit PPP u svých pacientů a v ideálním případě spolupracovat na péči. Mezi
časté zdravotní následky psychogenního přejídání konkrétně patří vysoký krevní tlak,
vysoký cholesterol, srdeční onemocnění, diabetes melitus 2. typu a onemocnění žlučníku
(NEDA, 2016).
Kromě fyzického zdraví ohrožují všechny PPP i psychické zdraví a mívají dopad
na sociální život jedince (Švédová, Mičová, 2010). K psychickým důsledkům PPP se
řadí deprese, úzkosti, zneužívání alkoholu a návykových látek a nutkavé myšlenky
týkající se kontroly příjmu jídla (Švédová, Mičová, 2010, in: Brandtlová, 2013). Mezi
následky ze sociální oblasti patří negativní vliv na sociální vztahy jedince (NEDA,
2016), dále ztráta zájmů, snížení schopnosti studovat a/nebo pracovat a být sociálně
aktivní, což může končit sociální izolací a invalidním důchodem (Švédová, Mičová,
2010). Tak se do procesu léčby dostávají odborníci ze sociální, zdravotní i jiné oblasti
pomoci – sociální pracovníci, psychologové, psychiatři, terapeutové, koučové a další.
PPP mohou skončit až smrtí – samotná mentální anorexie má nejvyšší
úmrtnost ze všech duševních poruch (BEAT, 2016). DSM-V (2015) udává hrubý skór
15

Co se týče zdravotních komplikací ostatních poruch příjmu potravy, byly jednotlivě popsány v kapitole
1.1.4 – 1.1.8.
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úmrtnosti MA přibližně 5% za desetiletí a hrubý skór úmrtnosti MB téměř 2% za
desetiletí (DSM-V-2015). Úmrtnost psychogenního přejídání není patrně zcela jasná,
protože toto onemocnění bylo do nedávna řazeno do tzv. skupiny EDNOS (viz.1.1.3).
Švédová a Mičová uvádějí, že 8 až 20 % případů onemocnění PPP končí smrtí,
přičemž důvodem jsou buď zdravotní následky nebo sebevražda (Švédová, Mičová,
2010).

7. Prevence
Organizace NEDA uvádí, že prevence je v kontextu PPP „jakákoliv systematická
snaha změnit okolnosti, které podporují, iniciují, udržují nebo zesilují problémy, jakými
jsou poruchy příjmu potravy“ (NEDA, 2016). Podle Akademie poruch příjmu potravy
jsou vzdělání a dialog dvě z nejdůležitějších cest, jak v tomto kontextu pomoci
(Academy of Eating Disorders, 2016).
Prevenční programy lze rozdělit do tří skupin: 1. všeobecné - zaměřené na
veřejnou politiku, instituce, normativní kulturní postoje a praktiky, přičemž cílem je
předcházet rozvoji PPP u velkých skupin populace s různě vysokými riziky pro rozvoj
PPP; dále 2. selektivní – soustředí se na určité cílové skupiny, které ještě PPP netrpí, ale
je u nich riziko rozvoje onemocnění v důsledku biologických, psychologických či
sociokulturních faktorů; a 3. cílené - zabývají se individuálními případy, tedy osobami,
které jsou ve vysokém riziku pro rozvoj PPP vzhledem k varovným signálům a/nebo se
u nich vyskytují jasné rizikové faktory, ale nemají ještě PPP (Committee on the
Prevention of Mental Disorders, 2009, in: NEDA, 2016). Po celém světě existují
organizace, které se zabývají prevencí PPP na výše zmíněných úrovních. Snaží se
ovlivnit média, aby zabraňovala šíření jediného a nebezpečného ideálu krásy, lobují u
veřejných orgánů, aby PPP získaly větší uznání, co se týče možností podpory výzkumu,
léčby i prevence a v neposlední řadě bourají mýty o PPP.
Petr, Marková a kol. (2014) definují tři druhy prevence: primární (cílem je
odstranit negativně působící sociální vlivy a vyhledávat ohrožené jedince), sekundární
(jejím úkolem je vyhledávat již nemocné a zajistit jejich včasnou léčbu) a terciární
(snaha o snížení následků duševních poruch na co nejnižší míru) (Petr, Marková a kol.,
2014).
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Organizace NEDA shrnuje jednu z možných aktivit prevenčního programu: „V
rámci přístupu kognitivní disonance jsou dívky a ženy podporovány, aby zpochybňovaly
média a kulturní zprávy tak, že jsou vyzvány, aby mluvily kriticky o ideálu vyhublosti
nebo o rizikových faktorech poruch příjmu potravy prostřednictvím verbálních,
písemných nebo behaviorálních cvičení. Konflikt mezi přesvědčením a činy vytváří
psychologickou nepohodu a motivuje jednotlivce měnit jejich přesvědčení tak, aby
odpovídaly jejich činům.“ (NEDA, 2016).
V tomto kontextu je třeba zmínit postoj „body positivity“, který je v rámci
prevence PPP nabízen jako alternativa mediálního tlaku na úzký ideál krásy. Místo
hledání údajných nedokonalostí na našich tělech a způsobů, jak naše těla měnit, navrhují
zastánci tohoto postoje přijetí našich těl takových, jaká jsou a respekt k nim a dále
poukazují na pestrou škálu krásy člověka. Nejrůznější formy a podoby tohoto postoje
najdeme na internetových blozích, sociálních médiích i jinde a jsou šířeny jednotlivci
nebo organizacemi, které chtějí upozornit na nebezpečí úzkého a nedosažitelného ideálu
krásy, který nám ukazují média. Postoj může být spojen s prevencí PPP nebo
feminismem, případně s obojím.
Organizace zabývající se prevencí PPP často poskytují podporu, vzdělání i
informace nejen přímo osobám ohroženým PPP, ale i široké veřejnosti a skupinám
obyvatel, které zvláště často přicházejí do kontaktu s osobami ohroženými PPP - laikům
(rodičům, sourozencům, partnerům) i odborníkům (zdravotníkům a odborníkům z
pomáhajících profesí, dále pedagogům a dalším). V českém prostředí může být
příkladem publikace Manuál pro pedagogy, který vydala organizace Centrum Anabell,
z.s. (Švédová, Mičová, Sladká Ševčíková, 2010), jenž uvádí do problematiky PPP a
poukazuje na možnosti, které má učitel/ka při rozpoznání nemoci a následné intervenci
za pomoci odborníků. Tato organizace se na poli prevence kromě vzdělávání odborníků
angažuje v mnoha dalších aktivitách včetně primární prevence mezi studentkami a
studenty středních škol v podobě workshopů či šířením osvětových virálních videí o
problematice PPP (CentrumAnabell.cz, 2002-2017).

8. Mýty o poruchách příjmu potravy
Poznání mýtů a jejich vyvracení považuji za velmi důležitý krok pro diagnostiku,
léčbu a prevenci PPP včetně nutného porozumění tomu, jak jsou osoby s PPP vnímány a
jaké může být jejich vnímání. Nejrůznější odborníci pečující o osoby s PPP jsou součástí
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společnosti, ve které jsou níže popsané mýty zakořeněny. Seznámení se s mýty, reflexi a
práci s nimi proto považuji za jeden z nutných předpokladů pro práci s osobami trpícími
PPP. Vyvrácení mýtů může dále předejít vyloučení určité diagnózy na základě
nesprávného přesvědčení (např. „muži či staří lidé netrpí PPP“) a urychlit a zkvalitnit tak
proces péče a léčby.
Odborníci z celého světa ve spolupráci s Academy for Eating Disorders a
dalšími organizacemi navázali na práci Dr. Cynthiy Bulik, PhD, FAED z roku 2014 a
vydali „Devět pravd“ o poruchách příjmu potravy. V českém znění (a s přidáním desáté
pravdy českými odborníky) zní pravdy takto:
„Pravda #1 Mnoho lidí s poruchou příjmu potravy může vypadat dobře i přes
extrémně vážné onemocnění.
Pravda #2: Rodiny za onemocnění nenesou vinu, mohou být nejlepším spojencem
pacientek i zdravotníků.
Pravda #3: Diagnóza poruchy příjmu potravy je zdravotní krizí, která poškozuje
osobní i rodinné vztahy a fungování.
Pravda #4: Poruchy příjmu potravy nejsou výsledkem volby, ale představují
vážnou biologicky ovlivněnou nemoc.
Pravda # 5: Poruchy příjmu potravy postihují v současnosti lidi všech věků,
etnicit, tělesných tvarů a váhy, sexuálních orientací a socioekonomických úrovní.
Pravda # 6: U poruch příjmu potravy narůstá riziko sebevražd i zdravotní
komplikace.
Pravda # 7: Geny a prostředí hrají důležité role v rozvoji poruch příjmu potravy.
Pravda # 8: Geny samotné však neodhalí, kdo poruchou příjmu potravy onemocní.
Pravda # 9:Úplné uzdravení je možné, včasné rozpoznání a intervence jsou velmi
důležité.
Pravda # 10:Nespokojenost s vlastním tělem souvisí často s nespokojeností se
sebou, nízkým sebevědomím i porušeným vnímáním vlastního těla spojeným
s prožívaným stresem a rizikem pro vznik poruchy příjmu potravy.“ (E-clinic, 2015).

V souvislosti s mýtem o pohlaví a PPP, je potřeba říci, že poruchy příjmu potravy
byly dlouho považované primárně za onemocnění žen. Nyní se obrací pozornost ke
skutečnosti, že hodnotící testy byly vytvořeny pro ženy a podhodnocují v tomto ohledu
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muže (Darcy, 2012 in: NEDA, 2016). Vnímání onemocnění jakožto výhradně
„ženského“ s sebou pro muže může nést další stigma a ztěžovat proces vyhledání
pomoci (The Center for Eating Disorders, 2015). V této souvislosti je zároveň potřeba si
uvědomit, že i na muže jsou naší kulturou kladeny mnohé nároky – například mít
vysportovanou postavu a prezentovat se vyrovnaně, agresivně, soutěživě a nezávisle
(Gallová, 2013). Národní Asociace pro muže s poruchami příjmu potravy (N.A.M.E.D,
2016) uvádí, že 25 - 40% osob s PPP jsou muži. Řada odborníků se shoduje v tom, že
potřebujeme více studií o PPP u mužů. Výskyt PPP je také velmi častý u (zvláště
mladých) transgender16 osob. Nedávná studie (Diemer et al.) zjišťovala výskyt PPP u
univerzitních studentů z 233 amerických škol – výskyt diagnostikované PPP za poslední
rok byl 1,8 % u cisgender17 heterosexuálních žen a 15,8 % u transgender osob (Diemer
et al, 2015).
Co se týče věku, je důležité si uvědomit, že PPP se neomezuje jen na mladé osoby:
„Různé populační studie udávají zvýšené riziko vzniku poruchy příjmu potravy až u 65
procent seniorů, kteří žijí ve vlastním prostředí, a až 90 procent u seniorů, kteří jsou
hospitalizováni. Ve stáří nebývá malnutrice často rozpoznána včas a z toho důvodu bývá
i neléčena.“ (Gallová, 2013:13)
Gallová (2013) ve své brožuře „Mýty a omyly“ přehledně vyjmenovává nejčastější
falešná přesvědčení spojená s PPP a každý mylný stereotyp také uvádí na pravou míru.
První mýtus říká „Poruchy příjmu potravy jsou jen pojem, který si mladí vymysleli, aby
byli důležití“ (Gallová, 2013: 6) – ve skutečnosti mohou být onemocnění smrtelná a
dlouhodobé obtíže způsobují nemocným i jejich okolí (Gallová, 2013). „Poruchám
příjmu potravy předcházejí vážné psychické problémy a potřeba se za něco trestat“
(Gallová, 2013:6) říká druhý mýtus, na který autorka reaguje vysvětlením, že PPP
vznikají například u osob s malou sebeúctou, se sklonem k perfekcionismu a u osob,
které jsou nejisté nebo mají pocit, že nesplňují nároky společnosti.18 Třetí mýtus zní
„Štíhlost zajistí oblíbenost ve společnosti“ (Gallová, 2013: 7) – Gallová oponuje tím, že
nemocní se postupně nedokážou zaobírat ničím jiným než tímto tématem, své schopnosti
a povahové rysy potlačí do ústraní, bývají nespolečenští, neschopní se uvolnit, ztrácí
zájem o sex a trpí velkými depresemi. Na druhou stranu považuji za důležité v tomto
16

Transgender „označuje osobu (…), jejíž pocit osobní identity a genderu nekorespondují s pohlavím, se
kterým se narodila“ (Oxford dictionaries.com, 2016)
17
Cisgender „označuje osobu (…), jejíž pocit osobní identity a genderu korespondují s pohlavím, se kterým
se narodila.“ (Oxford dictionaries.com, 2016)
18
Příčiny poruch příjmu potravy podrobně viz kapitola 3. Etiologie.
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kontextu upozornit na obrovský tlak společnosti na štíhlost. Setkáváme se s chováním a
postoji v angličtině nazývanými „fatshaming“ (složenina ze slov „fat“ a „shaming“) –
tento výraz vysvětluje Oxfordský slovník jako „Jednání nebo praktika ponižování
někoho, kdo je považován za tlustého nebo s nadváhou, vysmíváním nebo kritickým
komentováním jeho/její velikosti“19 (Oxford Dictionaries, 2016). Žijeme ve společnosti,
kde je tloušťka ztotožňována s leností a štíhlost se sílou a morálkou (SIRC, 1997-2002,
in: Brandtlová, 2013). Lidé s obezitou jsou často vystaveni diskriminaci (EUFIC, 2016).
Proto lze chápat kořeny tohoto přesvědčení a honbu za štíhlostí.
Čtvrtým mýtem je představa, že lidé trpící PPP nechtějí pomoci – Gallová
připomíná, že ze začátku jde především o volání o pomoc a že přestože později dochází
ke vzdoru, neochotě spolupracovat a nesouhlasu s léčbou, studie porovnávající pacienty
s PPP, u kterých byla zahájena léčba s jejich souhlasem a těmi, kde byla zahájena bez
něj, ukazují, že obě skupiny dosahovaly stejně dobrých výsledků a vděčně děkovaly
okolí za vyléčení (Gallová, 2013). V reakci na další mýty Gallová vysvětluje, že jak
mentální anorexie, tak mentální bulimie mohou být smrtelné, že v případě extrémní
vyhublosti nejde jen o to přibrat, ale že hrozí i další zdravotní problémy (Gallová, 2013).
Mentální anorexie může být spojena se zvracením (u 30 - 50% nemocných anorexie
přejde v mentální bulimii), mentální bulimii nelze považovat za méně závažnou než
mentální anorexii, mentální anorexie se netýká jen vyhublých modelek a mentální
bulimie se zase netýká jen dospělých žen (Gallová, 2013). Vzhledem k postoji
společnosti k lidem s nadváhou považuji za velmi důležité zmínit mýtus č. 11
„Záchvatovité přejídání není nemoc – je to pouze rozežranost a slabá vůle“ (Gallová,
2013: 11) – realita je taková, že toto onemocnění je často spojeno s obezitou, která patří
k psychickým a civilizačním onemocněním, přičemž jídlo je pro nemocného zdrojem
strachu a úzkosti (Gallová, 2013).
Dalšími dvěma mýty jsou následující prohlášení: „Poruchy příjmu potravy nelze
vyléčit“ (Gallová, 2013: 16) a „Poruchy příjmu potravy u dětí a dospívajících jsou
znakem selhání rodičů“ (Gallová, 2013:17). K rozplynutí těchto mylných představ lze
stručně říci, že přestože je léčba PPP často dlouhá a vyžaduje motivaci nemocných a
podporu jejich okolí, vyléčení je rozhodně možné (Gallová, 2013). Co se týče rodičů a
jejich údajného selhání, je pravdou, že rodina a některé její specifické znaky (velmi
blízké vztahy versus samostatnost a seberealizace, dále vyhýbání se problémům,
19

„The action or practice of humiliating someone judged to be fat or overweight by making
mocking or critical comments about their size.“
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nadměrná citlivost k potřebám ostatních členů rodiny či malá přizpůsobivost v rodině
vůči dítěti) mají vliv na toto onemocnění, je ale důležité si zároveň uvědomit, že
sebepojetí se vytváří i v interakci se širším než rodinném okolí, především spolužáky ve
škole (Gallová, 2013). Nepopiratelný je kromě genetických a rodinných faktorů
samozřejmě také silný vliv sociálních a kulturních faktorů, biologických faktorů,
různých životních událostí a emocionálních faktorů a psychických faktorů (Krch a kol.,
1999).
Nebezpečným mýtem je i přesvědčení typu „čím míň tuku, tím víc zdraví“ – tuky
mají v našem těle nezastupitelnou roli a nelze bez nich žít (Gallová, 2013). Další mýtus
zní „Urputná snaha mužů o co největší svaly není problém, cvičit je zdravé“ (Gallová,
2013:14). Tento mýtus je stejně tak nebezpečný jako přesvědčení, že jedině hubené ženy
jsou krásné a zdravé (Gallová, 2013). Gallová připomíná nebezpečí posedlosti fyzickým
posilováním vlastního těla, typickou pro mentální anorexii i bulimii, kdy „dochází
k potlačování emocí, které daná osoba neumí ventilovat jiným způsobem“ (Gallová,
2013: 14).
Vzhledem k tlaku médií na ideál krásy a dále tlaku na tzv. zdravý životní styl (pod
kterýžto pojem je ovšem často zařazována nejedna nebezpečná rada a navíc se
doporučení odborníků často zcela rozchází) není vůbec jednoduché najít rovnováhu,
zlatou střední cestu týkající se vyvážené skladby a množství konzumovaného jídla,
přiměřeného pohybu a celkového pozitivního vztahu k vlastnímu tělu. Následující
problematika skladby jídelníčku toto rovněž názorně ilustruje.
Další mýtus „Vegetariánství patří mezi příznaky poruchy příjmu potravy“
(Gallová, 2013: 18) vysvětluje Gallová tak, že přestože se někteří nemocní skutečně za
vegetariánství schovávají, obecně je vegetariásntví alternativní způsob stravování nikoli
PPP. Domnívám se, že by možná bylo vhodnější snažit se rozlišovat mezi tzv.
„pseudovegeteriánstvím“ a „pseudoveganstvím“, které uvádí například Hřivnová jakožto
možná stádia rozvoje mentální anorexie, za nimiž se skrývá motivace hubnout a která
jsou s touto nemocí spojena a vegetariánstvím20 a veganstvím21, která nejsou spojena
s poruchou příjmu potravy (Hřivnová, 2013). Podle Gallové i dalších odborníků mají
alternativní způsoby stravování (zahrnující vegetariánství) při dlouhodobém dodržování
svá rizika (především u „dětí, adolescentů, kojících žen a starších lidí“) – např.
20

Vegetariánství: „Praxe nejedení masa ani ryb, zvláště z důvodu morálních, náboženských nebo
zdravotních.“ (Oxford dictionaries.com, 2016)
21
Vegan je „Člověk, který nejí maso ani nepoužívá živočišné produkty.“ (Oxford dictionaries.com, 2016)
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podvýživu a s tím spojenou osteoporózu, nižší vzrůst nebo chudokrevnost (Gallová,
2013). Vegetariánství, popřípadě veganství mají v rámci odborných kruhů své odpůrce,
ale i zastánce. Do diskuze vstupuje kromě etických rovin i problematika dopadu na
životní prostředí. OSN ve své zprávě z roku 2010 uvádí: „Globální posun směrem
k veganství je nezbytný k záchraně světa od hladu, energetické chudoby a nejhorších
dopadů změny klimatu.“ (Guardian.com, 2010) Academy of nutrition and dietetics
v USA dokonce uvádí: „Je stanoviskem Akademie výživy a dietetiky, že správně
rozvržená vegetariánská strava včetně úplné vegetariánské nebo veganské jsou zdravé,
nutričně vyvážené a mohou poskytovat zdravotní přínos v prevenci a léčbě některých
onemocnění. Správně rozvržená vegetariánská strava je vhodná pro jedince všech
životních stádií zahrnující těhotenství, laktaci, rané dětství, dětství, adolescenci a je také
vhodná pro atlety.“ (Academy of nutrition and dietetics, 2009) Ze zcela rozcházejících
se názorů profesionálů je patrné, že ohledně „správného“ stravování zkrátka neexistuje
jednoznačná shoda ani mezi odborníky. Nelze se tedy divit, že i veřejnost může
v ohledech zdravého a vyváženého stravování tápat.

9. Léčba a péče
Je známo, že čím dříve vyhledá osoba s PPP léčbu, tím větší je pravděpodobnost
fyzického a emocionálního uzdravení (NEDA, 2016). Přesto existuje obecně rozšířená
mylná představa, že symptomy musí být vážné, aby se vyhledala odborná pomoc. Ale
jakýkoliv symptom je důvod k obavám a je nejlepší, pokud intervence přijde včasně.
(MHA, Mental Health America, 2016). „Pokud má narušené jídelní chování negativní
dopad na kvalitu života, je čas vyhledat pomoc.“ (MHA, Mental Health America, 2016).
„Léčba PPP bývá dlouhodobá a nákladná“ (Papežová, Novotná in Papežová,
2010: 299). „Základním bezprostředním cílem léčby je navození normálního
stravovacího režimu a odstranění psychopatologických a somatických důsledků
podvýživy.“ (Petr, Marková, 2014: 248) Co se týče délky léčby, v průměru se jedná o 5-6
let (Papežová, Novotná in Papežová, 2010).
Přínos týmové a mezioborové spolupráce při léčení pacientů/klientů, kteří trpí
PPP, je již delší dobu v odborné veřejnosti velmi vyzdvihován. Kniha od jedné
z předních odbornic na téma PPP v Čechách (Papežová a kol., 2010) přímo nese
podnázev „Interdisciplinární přístup“ a jak říká její popis na zadní straně desek, klade si
explicitně za cíl „seznámit odborníky (včetně nutricionistů, specializovaných sester nebo
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sociálních pracovnic) s komplexní problematikou poruch příjmu potravy (…)“
(Papežová, 2010). Autorka uvádí, že nejvhodnější formou léčby je týmová práce
odborníků, přičemž tým by měl podle ní zahrnovat lékaře, nutriční sestru a terapeuta
(Papežová, 2010: 148) a dále vyzdvihuje spolupráci i s internisty, endokrinology či
stomatology, atd. (Papežová, Novotná in Papežová, 2010: 291).

9.1

Multidisciplinární

týmy

a

interdisciplinární

spolupráce v oblasti PPP
„Multidisciplinární týmy vzešly z přibývající komplexnosti populace pacientů
s poruchami příjmu potravy.

Ukázalo se, že žádná odbornost nedokáže zvládnout

všechny ani většinu aspektů potřeb pacientů s poruchami příjmu potravy.“ (Stephenson
a kol., 1988: 276, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). V kontextu této práce považuji
multidisciplinární tým (MDT) za tým složený z odborníků různých profesí a za
interdisciplinární spolupráci označuji veškeré aktivity spolupráce mezi jednotlivými
obory (může se jednat o pouze dva odborníky, kteří navázali spolupráci, ale nemusí být
nikým řízeni a koordinováni). Dle Stephensona a kol. charakterizuje MDT mimo jiné
způsob rozhodování o dalším postupu léčby – zásadní změny v léčebném plánu jsou
společným rozhodnutím týmu a tak je s nimi seznámena i léčená osoba (Stephenson a
kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Mezi výhody MDT patří konzistence v oblasti doporučení směrem k pacientovi a
komplexní

na

pacienta

zaměřená

péče

(IntermountainHealthCare.org,

2017).

„Multidisciplinární přístup v péči o pacienty s narušeným jedením představuje výzvu, je
frustrující a přináší významné uspokojení, když se pacient uzdraví a vydá se milovat
život“ (Joy, E.A., Wilson, C., Varechok, S., 2003: 336).
K rizikům současného stavu péče o osoby s PPP v ČR jmenuje Starostková
v tomto kontextu ztrátu motivace k léčbě během dlouhé čekací doby pro přijetí do léčby,
dále nebezpečí vyplývající ze situace, kdy osoba s PPP navštěvuje pouze jednoho
odborníka (například nutričního terapeuta - bez psychoterapie se většinou nebude
schopná vyrovnat se se změnami váhy, přijetím sama sebe, atd., nebo pouze
psychoterapeuta - možná absence práce s jídelníčkem atd.) či naopak duplicitní péči
(osoba navštěvuje například 2 terapeuty) (Starostková, 2010). Starostková dále
poukazuje na dlouho diskutovaný problém nefunkční systémové koordinace mezi
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sociálním a zdravotnickým rezortem v ČR včetně nejasné a nejednotné formulace cílů
provázané zdravotní a sociální péče (Starostková, 2010).
Zdravotnická oblast pracuje s určením diagnózy, podle které se odvíjí léčba
s cílem plně klienta uzdravit, popř. stabilizovat jeho stav a v případě chronifikace
nemoci je zaveden monitoring zdravotního stavu, řešení komplikací i nové formy léčby
(Starostková, 2010). V sociální oblasti se posuzuje míra soběstačnosti klienta, od které
se odvíjí případná kompenzace změny zdravotního a sociálního stavu s cílem plné
soběstačnosti (Starostková, 2010) a „při vzniku trvalé nesoběstačnosti zůstává klient
odkázán na pomoc blízkých a systému sociální péče“ (Starostková, 2010:11).
Papežová zdůrazňuje, že v primární péči je nejčastěji posouzena diagnóza,
zdravotní rizika a následky onemocnění i zabezpečení následné péče (2010:148),
přičemž doba předání do odborné psychiatrické péče se podle Papežové odvíjí od
znalostí lékaře o problematice PPP a jeho „schopnosti a ochotě se s psychiatrem a
psychologem domluvit o dalším postupu“ (Papežová, Novotná in Papežová, 2010: 291).
Odhalit mentální bulimii mohou například stomatologové při zjištění dentálních erozí,
ztráta menstruace řešená u gynekologů může ukazovat na mentální anorexii, atp.
(Papežová, 2010). Krch upozorňuje, že například i řada terapeutů není teoreticky
dostatečně vybavena ohledně nutričního poradenství a nemá komplexnější znalost
psychických, emočních a sociálních projevů a důsledků PPP (Krch a kol., 1999: 166).
Z toho vyplývá, jak moc je důležité, aby nejrůznější odborníci znali problematiku PPP,
aby mohli problém rozpoznat, dále aby věděli, jak jednat s osobou, u níž je podezření na
PPP, co jí doporučit včetně dalších služeb a odkázat na další odborníky a spolupracovat
s nimi.
Klinické guidelines pro jednotlivé diagnózy vycházejí z celosvětových výzkumů a
jsou upravovány pro potřeby jednotlivých států, dále vznikají vodítka, jak guidelines do
praxe uvádět (Papežová, 2010) – příkladem mohou být AED General Guidelines for
Research-Practice Integration, v ČR se jedná o Poruchy příjmu potravy In Doporučené
postupy psychiatrické péče II od autorů Papežová, Koucourová, Kohoutek z roku 2006
(Papežová, 2010). Multidisciplinární týmy jsou zavedeny především v rámci
hospitalizace, přičemž některé principy jejich fungování mohou být inspirací i pro jiné
formy léčby.
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9.2 Typy léčby PPP aneb hospitalizace, ambulantní
léčba i další služby
Stephenson a kol. představuje program léčby v léčebných centrech USA, kam se
člověk může dostat například na doporučení školy či lékaře, který je většinou rozdělen
na určité fáze a začíná zpravidla počáteční evaluací, která má za cíl identifikovat
naléhavé komplikace dané osoby, stabilizovat ji a léčit její naléhavé zdravotní a
psychologické komplikace (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Uvádí příklad programu na University of Wisconsin, kde je v počáteční fázi daná osoba
seznámena s konceptem MDT a následuje zhodnocení zdravotní sestrou, zhodnocení
nutričním odborníkem a fyzikální vyšetření (Stephenson a kol.,1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). Po krátké poradě, kdy jsou získané informace sdíleny s klinickým
psychologem, následuje individuální a rodinné psychologické vyšetření. Po něm se koná
porada týmu, na které členové týmu sdílí své první dojmy a navrhnou léčebný plán. Tým
se nakonec setká s danou osobou a (je-li to vhodné) s její rodinou, kde je projednána
diagnóza a léčebná doporučení (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Dle Stephensona a kol navazuje zpravidla hospitalizace („Inpatient Hospitalization“)
nebo ambulantní léčba (Outpatient Treatment) (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). Členové MDT se účastní pravidelných týmových porad (Stephenson a
kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). V programu na University of Wisconsin se
porady konají dvakrát týdně (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Papežová zdůrazňuje nutnost zapojit do procesu léčby rodinné příslušníky,
opakovaně je vyzývat k účasti na terapeutickém procesu a edukovat je ohledně povahy a
závažnosti PPP – jinak může dojít ke komplikování léčby: „Přes výrazný nárůst
informací o PPP v populaci jsme při léčbě na specializované jednotce pro PPP bohužel
svědky i opačných tlaků ze strany rodičů na udržení nezdravé štíhlosti u pacientek, např.
nabízení laxativ dcerám v léčbě a bagatelizace PPP.“ (Papežová, 2010: 152).
Kromě spolupráce rodiny vstupuje do výběru a koordinace léčebného postupu
diagnóza, závažnost somatického a psychického stavu i bezpečnost léčby (Papežová,
Novotná in Papežová, 2010). Zapojení rodiny do léčby by nemělo být omluvou pro
porušování mlčenlivosti – pacient by měl být přítomen tomu, když jsou rodině podávány
informace (Haute Autorité de Santé, 2010).
Za první krok v léčbě v rámci behaviorální intervence považuje Papežová
posouzení motivace ke změně, přičemž je důležité tuto motivaci v průběhu léčby
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trpělivě a postupně zvyšovat u léčené osoby i jejích blízkých (Papežová, 2010). Osoby
trpící PPP mohou být současně závislé na návykových látkách a dle Papežové a Novotné
by měl být léčen nejprve abúzus návykových látek, pokud není u dané osoby kritická
malnutrice a nedostupná terapie pro duální diagnózy (Papežová, Novotná in Papežová,
2010).

9.2.1 Hospitalizace (Inpatient Hospitalization)
Léčená osoba je v rámci hospitalizace přijata do léčebného zařízení, kde zpravidla
probíhá režimová léčba, která může zahrnovat terapeutický, jídelní, pracovní a sociální
program oddělení (Petr, Marková, 2014). Papežová řadí k psychiatrické (úplné)
hospitalizaci v ČR specializovanou psychiatricko-psychologickou jednotku, kde jsou
před přijetím obvyklé čekací listiny a dále při akutní psychiatrické indikaci psychiatrická
oddělení spádová, léčebny a duální programy (Papežová, 2010).

Specializovaným

psychiatrickým jednotkám se mnoho osob vyhýbá se strachu ze stigmatizace (Papežová,
2010).

V některých zařízeních jsou přijímány pouze osoby v kompenzovaném

somatickém stavu a osoby ve stavu bezprostředního ohrožení života mohou být
umístěny na interní metabolické jednotky nebo oddělení JIP (Petr, Marková, 2014). Petr
a Marková (2014), kteří vycházejí z pramenů z ČR, uvádějí, že při příjmu osoby je
vypočteno její BMI a toto číslo určuje skladbu jídelníčku, programu na oddělení a
vycházek. Specializované programy v USA (i jinde) mohou být bohužel často
nedostupné z hlediska geografické vzdálenosti a finanční náročnosti (Yager a kol., 2005,
2010)
Stephenson a kol. (1988) popisuje charakteristiky hospitalizace v rámci příkladu
léčebného programu poruch příjmu potravy na University of Wisconsin: „zdravotní
stabilizace, strukturovaný jídelní program, individuální a/nebo rodinná terapie,
skupinová terapie, pohyb a relaxace, vícerodinná terapie, cvičení, postupné propustky a
léčebné volno“ (Stephenson a kol., 1988:262, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Cílem je
podle Stephensona přerušit cyklus hladovění a obnovit nutriční status dané osoby,
přerušit bulimický cyklus přejídání a zvracení a napravit související komplikace, dále je
prováděno diagnostické pozorování a léčba komplikací a daná osoba je konfrontována
se svým popíráním a zahajuje individuální a rodinnou psychoterapii (Stephenson a kol.,
1988:263, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Dlouhodobějšími cíli jsou dosažení zdravé
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váhy, eliminování všech nezdravých jídelních a dietních zvyků a dále dosažení
„psychologické změny u dané osoby a její rodiny tak, aby byla možná remise bez toho,
aniž by se u někoho dalšího z rodiny objevily problémy“ (Stephenson a kol., 1988:263,
in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Zároveň je potřeba „umožnit rodině dosáhnout lepší
úrovně fungování tak, aby lépe zvládala externí a vývojové stresory (adolescence,
manželství, smrt) a dovolit členům rodiny větší emoční blízkost bez obětování pacientovy
identity.“ (Stephenson a kol., 1988:263, in: Clark, Parr, Castelli, 1988) Rozhodnutí
přijmout osobu na oddělení může podle Stephensona a kol. (1988) následovat hned po
počáteční evaluaci nebo opakovaně u náročných průběhů nemoci a mělo by vzejít od
členů týmu (sestra, psychoterapeut, lékař) (Stephenson a kol., 1988:263, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988).
Papežová a Novotná považují hospitalizaci za vhodnou u osob se sebevražednými
tendencemi či se zdravotními komplikacemi, které jsou život ohrožující a dále v případě
neúspěšné ambulantní léčby (Papežová, Novotná, in Papežová, 2010). V případě, že
hospitalizace probíhá v rámci psychiatrického oddělení nemocnic bez specializovaných
programů, měla by být i v tomto případě dle Papežové a Novotné dostupná nejen
možnost krátkodobé hospitalizace, ale i možnost středně dlouhé léčby pro pacienty
s opakovanými pobyty (3-4 měsíce) a možnost dlouhodobého pobytu (6-12 měsíců) a
dále i terapie zaměřená na rehabilitaci a resocializaci (Papežová, Novotná in Papežová,
2010).
Často diskutovaná je i varianta nedobrovolné hospitalizace, proti které hovoří
zásah do autonomie pacienta a obava ze zhoršení výsledků léčby, další nevýhodou je
časová omezenost trvání hospitalizace (potenciálně nedostatečná), ale zároveň do situace
vstupuje i skutečnost, že v důsledku dlouhodobé a vážné malnutrice může mít osoba
s PPP narušené některé kognitivní funkce, které mohou mít i vliv na schopnost se
rozhodnout (Papežová, Novotná in Papežová, 2010).
Po propuštění z hospitalizace by měl následovat léčebný nebo doléčovací program
minimálně 3 měsíce (Papežová, Novotná, in Papežová, 2010). Guideline pro léčbu PPP
z Velké Británie z roku 2004 uvádí, že u léčby MA po propuštění z nemocnice, by měla
být pacientovi nabídnuta ambulantní psychologická léčba a monitoring zdravotního
stavu, které by měly trvat alespoň jeden rok (National Collaborating Centre for Mental
Health, 2004).
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9.2.2 Denní stacionář
Tento typ režimové léčby nevytrhává léčenou osobu zcela z jejího
přirozeného prostředí, protože i když léčená osoba dochází do stacionáře každý všední
den, na večer a o víkendech je doma (Petr, Marková, 2014). Jedná se o parciální
hospitalizaci, přičemž podle Papežové je tento typ léčby nebo dokonce ambulantní léčba
možný alespoň na začátku onemocnění u většiny osob, pokud se na léčbě podílí tým lékař, nutriční sestra a terapeut (Papežová, 2010). Nemocní jsou méně stigmatizováni
než u úplné hospitalizace (Papežová, Novotná, in Papežová, 2010), zároveň může být
ale pro některé osoby tato forma léčby finančně náročná a dostávat se každý den do
stacionáře fyzicky vyčerpávající (Howard et al. 1999, in: Papežová, Novotná in
Papežová, 2010: 299).

9.2.3 Ambulantní léčba (Outpatient Treatment)
V rámci ambulantní léčby dochází léčená osoba na určité místo za
odborníkem/odborníky a po sezení opět odchází – může se jednat o specializovanou
kliniku sdružující více odborníků (např. léčebný program University of Wisconsin) a
osoba má tedy například svého běžného lékaře a zároveň specializovaného lékaře na
klinice nebo naopak dochází za různými odborníky na různá místa. Dle Papežové je
možné většinu osob alespoň na začátku onemocnění léčit ambulantně (nebo v denním
stacionáři) za podmínky týmové spolupráce – viz 8.2.2.Denní stacionář (Papežová,
2010). Zároveň ale Papežová upozorňuje, že příliš častá somatická vyšetření mohou
podporovat snahu dané osoby vyhnout se časnému zahájení adekvátní terapie
(Papežová, 2010).
Znaky ambulantní léčby shrnuje Stephenson a kol. (1988) v rámci příkladu
léčebného programu poruch příjmu potravy na University of Wisconsin takto: zvládání
symptomů, kontrola zdravotních komplikací, individuální a/nebo rodinná terapie,
skupinová terapie a nutriční plánování“ (Stephenson a kol., 1988:262, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). Osoba v tomto programu navštěvuje zdravotní sestru (ideálně tu stejnou,
která byla u počáteční evaluace), jak často je potřeba, na počátku většinou jednou týdně
za účelem zvládání symptomů (Stephenson a kol., 1988:262, in: Clark, Parr, Castelli,
1988). Psycholog týmu zmíněného programu má na starost zajistit vhodného
psychoterapeuta pro účely individuální a/nebo rodinné terapie a může nabídnout i
skupinovou terapii (Stephenson a kol., 1988:262, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Dále je
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domluvena schůzka s klinickým dietetikem za účelem edukace a monitorování
(Stephenson a kol., 1988:262, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Dle Papežové má být na začátku sestaven individualizovaný plán léčby a další
interní a psychiatrická vyšetření se mají konat periodicky, dále mají být monitorovány
výsledky léčby a komplikace a při neúčinnosti postupu mají být s léčenou osobou
dohodnuty další postupy (Papežová, 2010). V rámci ambulance Centra pro PPP působí
psycholog (Pelková a Papežová, 2009 in: Papežová, Novotná in Papežová, 2010) a
pacientkám je doporučena návštěva somatického lékaře a jsou jim navrhnuty další
možnosti a typy léčby a předány kontakty na odborníky a organizace (Papežová,
Novotná in Papežová, 2010).
Starostková a kol. ve své publikaci Metodika multidisciplinární spolupráce
nastiňuje možnosti spolupráce sociálních a zdravotnických služeb v oblasti podpory a
péče o člověka trpícího PPP (Starostková, 2015) a konstatuje, že v ambulantní sféře
v ČR stále chybí systematicky nastavená koordinovaná péče a že člověk s PPP často
tápe v systému zdravotnické a sociální pomoci (Starostková a kol., 2015): „V současné
době neexistuje specializovaná ambulantní síť pro léčbu poruch příjmu potravy, která by
stavěla na spolupráci zdravotní a sociální péče.“ (Starostková, 2010: 12) Centrum
Anabell, z.s. proto plánuje zavést péči MDT, mezi jehož cíle patří absence hospitalizace
klienta (popř. nejkratší nutná doba hospitalizace) dále to, že klient nevypadává ze
systému péče a nastane „měřitelné subjektivně i objektivně vnímané zvýšení kvality
života /klienta-pozn. autorky/“ (Starostková, 2010: 20).
Guideline pro léčbu PPP z Velké Británie z roku 2004 uvádí, že většina dospělých
osob s mentální anorexií by měla být léčena na ambulantní bázi s psychologickou léčbou
a monitoringem zdravotního stavu poskytnutým kompetentní službou a tato léčba a
monitoring by měly trvat minimálně 6 měsíců (National Collaborating Centre for Mental
Health, 2004).

9.2.4 Residenční léčba a další typy léčby
V zahraničí existuje možnost rezidenční léčby, což je forma pobytové léčby, ale
mimo prostředí nemocnice – např. v zařízeném domě. Jedná se o 24 hodinovou péči pro
osoby, které ale nevyžadují stejnou intenzitu zdravotní péče a stabilizace jako
v hospitalizaci a nabízí pozorování a podporu, denní zdravotní a psychiatrický dohled
(EatingRecoveryCenter.com, 2016). Pacienti si mohou vyzkoušet, jak si vedou
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v reálných každodenních situacích zahrnujících jídlo a procházky s aktivitami
(EatingRecoveryCenter.com, 2016).
Eating Recovery Center v USA nabízí kromě hospitalizace a rezidenční léčby i
tzv. formu částečné hospitalizace, v rámci níž je pacient během dne pod dohledem a
v noci je bez dohledu či spí doma (EatingRecoveryCenter.com, 2016), přičemž tato
forma je asi nejblíže dennímu stacionáři s tím rozdílem, že na rozdíl od většiny
stacionářů nabízí péči 7 dní v týdnu celý den (EatingRecoveryCenter.com, 2016). Dále
toto centrum poskytuje tzv. intenzivní ambulantní program pro dospělé, ve kterém
pacient již chodí do práce, do školy nebo se stará o děti, ale schází se s odborníky 3 dny
v týdnu na celkem 9 hodin týdně (EatingRecoveryCenter.com, 2016).

9.2.5. Komunitní péče
Raboch a Wenigová (2012) definují komunitní péči jako „široký soubor služeb,
programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní poruchou žít co nejvíce v
podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly
být co nejvíce naplněny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby. (..) K
užívaným postupům komunitní péče patří kromě léčby i podpora sociálních rolí, zejména
v oblasti práce, bydlení a sociálních kontaktů, a podpora vztahů s rodinou, přáteli a
dalšími lidmi.“ (Raboch, Wenigová, 2012, in Petr, Marková, 2014: 45) Zároveň
zdůrazňují, že komunitní péče je postavena na úzkém propojení zdravotní a sociální
oblasti (Raboch, Wenigová, 2012, in Petr, Marková, 2014: 45). Petr a Marková shrnují
v této souvislosti tuzemskou situaci následovně: „Lze konstatovat, že stávající síť
komunitních služeb v ČR je nedostatečná. Problematická je rovněž provázanost služeb a
jejich vzájemná spolupráce“ (Petr, Marková, 2014:45).
Výhody systematické mezioborové spolupráce založené na zahraničních modelech
komunitní péče jsou dlouhodobě zdůrazňovány nejen v oblasti PPP. Například Hejzlar a
kol. (2010) v kontextu komunitního přístupu v péči o dlouhodobě nemocné uvádí, že
snahy zavádět v ČR mobilní multidisciplinární týmy naráží na mnohé problémy (odlišné
systémy sociálních a zdravotních služeb, kompetence aj.) a uvádí, že pokud se například
ambulantní psychiatr rozhodne s multidisciplinárním týmem nespolupracovat, „není
legální způsob, jak ho k tomu přimět.“ (Hejzlar a kol., 2010: 147).
V Irsku existuje Program pro léčbu PPP integrující do komunity (Community
Integrated Eating Disorders Program), v rámci kterého je dospělým osobám ambulantně
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poskytována následující péče: psychologická a psychiatrická péče, systemická rodinná
terapie, kontrola zdravotního stavu lékařem, podpora rodiny a edukační schůzky
(IIMHL, 2010).
Součástí (nejen) komunitní péče mohou být podpůrné skupiny. Existují podpůrné
skupiny jednak přímo pro osoby s PPP, tak pro jejich blízké. Stephenson a kol. (1988)
upozorňuje, že by ale neměly nahrazovat individualizovaný léčebný program zahrnující
zvládání symptomů, zdravotní konzultace a individuální a/nebo rodinnou psychoterapii
(Stephenson a kol., 198, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). V ČR existuje od roku 1992
Svépomocná asociace psychogenních poruch příjmu potravy (SAPPP), která organizuje
a podporuje skupiny pro rodiče, přátele a partnery osob s PPP, doléčovací skupiny,
kluby pro pacientky i následnou péči, dále se spolupodílí na podpoře dalšího vzdělávání
terapeutů a pořádá konference o PPP a obezitě (AsociacePPP.eu22, 2013).
Papežová dále zmiňuje kluby pro rodiče a internetové chaty a poradny pro rodinné
příslušníky (Papežová, 2010). V ČR může být příkladem takové poradny Centrum
Anabell, z.s.(Anabell.cz, 2002-2017). Do terapeutických programů jsou v poslední době
zaváděny i další nové technologie – posílání SMS, online vedené svépomocné programy
i počítačové hry (Papežová, Novotná, in Papežová, 2010). V poslední době jsou v rámci
možných léčebných nástrojů vyvíjeny i mobilní aplikace (Cardona, Hoek, BryantWaugh, 2015, in: Hoek, 2015).

9.3 Řízení a koordinace multidisciplinárních týmů
Case management je nástrojem pro zefektivnění týmové práce na řešení
problému klienta (Socialnizaclenovani.cz, 2017), který je možné využít na koordinaci
sociálních a/nebo zdravotních služeb. Mezi základní prvky case managementu řadí
Stuchlík „1) přehled o potřebách a schopnostech klienta, 2) plánování péče – plán
obsahuje jasně definované cíle, 3) uskutečňování plánu – za pomoci klienta a jeho
vlastního sociálního okolí, 4) monitorování a zaznamenávání dosaženého či naopak
nedosaženého pokroku, 5) vyhodnocování práce a výsledků společně se všemi, kteří se
na práci s klientem podílejí“ (Stuchlík,2001: 9). Je důležité určit, kdo bude klíčovým
pracovníkem procesu case managementu (Socialnizaclenovani.cz, 2017).
22

Asociace byla roku 2015 přejmenována na E-clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch

příjmu potravy a komorbidních poruch, z.ú. (AsociacePPP.eu, 2013).
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Role case managera mohou být různé a vzájemně se mohou překrývat, Stuchlík je
vymezuje následovně: „1) osoba, která klienty vyhledává a kontaktuje, 2) terapeut či
poradce, 3) osoba, která hájí zájmy klienta (,obhájce´), 4) zprostředkovatel služeb
poskytovaných někým dalším, 5) nákupčí služeb potřebných pro konkrétního klienta“
(Stuchlík, 2001: 9).
Podle guidelines z francouzského prostředí má koordinátor týmu pečujícího o
osobu s PPP (v tomto případě lékař) na starost předepisovat konkrétní procedury, které
jsou zrovna potřeba, mít celkový přehled nad terapeutickým itinerářem a spojit se
s různými odborníky (Haute Autorité de Santé, 2010). Dále tyto guidelines doporučují,
aby byla koordinace podpořena předáváním informací mezi jednotlivými odborníky buď
přímou cestou (neformálně, telefonicky nebo na poradách) nebo zabezpečeným emailem či poštou (Haute Autorité de Santé, 2010). Usnadnit fungování MDT by mezi
zdravotníky mělo i sdílení zdravotních složek (Haute Autorité de Santé, 2010).
Týmový case management dělíme na vnitřní (jsou využívány služby v rámci jedné
organizace) a vnější (další subjekty mimo organizaci se podílení na řešení problémů
klienta) (Socialnizaclenovani.cz, 2017). V tomto kontextu existuje rozlišení týmů na
pasivní, ve kterých „pracovníci o sobě vědí, společně usilují o řešení klientovy situace,
sdílejí informace o podniknutých krocích, jejich služby se nepřekrývají, scházejí se
minimálně

nebo

vůbec,

komunikují

spolu

pomocí

telefonu,

e-mailem“

(Socialnizaclenovani.cz, 2017) a aktivní, které se „pravidelně scházejí, řízeně hledají
možnosti řešení problému klienta, klient může být na tato setkání přizván, návrhy řešení
jsou

konzultovány

s klientem,

a

ten

volí,

zda

daný

postup

využije

nebo

ne“(Socialnizaclenovani.cz, 2017).
Stuchlík rozlišuje v kontextu case managementu tři základní druhy týmů podle
způsobu jejich vedení (Stuchlík, 2001). Prvním je po odborných liniích vedený tým, ve
kterém neexistuje vedoucí ani koordinátor týmu, rozhodnutí učiněná na setkáních týmu
nejsou závazná, na tato setkání ani neexistuje oficiální požadavek a slouží k výměně
informací k předání klienta do péče nebo k udržování společného projektu (Stuchlík,
2001). Opakem je plně řízený tým, ve kterém jeden vedoucí řídí všechny ostatní členy
týmu a přestože se obvykle v rámci týmu usiluje o konsensus, vedoucí má konečnou
odpovědnost a právo rozhodnout (Stuchlík, 2001). V koordinovaném týmu se
sdíleným vedením je každý člen týmu podřízen svému odbornému vedoucímu, který
má poslední slovo ve věcech klinické praxe, a zároveň koordinátorovi týmu
zodpovědnému za práci týmu jako celku (Stuchlík, 2001). Existují i další typy týmů,
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například tým skládající se z jádra pracovníků na plný úvazek a širšího týmu
spolupracovníků, přičemž tyto části týmu mohou být řízeny různými způsoby (Stuchlík,
2001). Z různých způsobů řízení týmu plyne kupříkladu různá míra samostatnosti členů
týmu, různá míra důrazu na osobní dovednosti case managerů versus důrazu na potřeby
klienta, různá míra jasně stanovených priorit a hodnocení práce, různá míra přehlednosti
či složitosti a další výhody i nevýhody (Stuchlík, 2001).

9.4 Organizace a léčebná centra v ČR a zahraničí příklady
V ČR existuje specializovaná jednotka pro PPP na Psychiatrické klinice 1. LF UK
v Praze s 12 lůžky (s léčbou komorbidních pacientů o 3-4 více), ambulantní
psychosomatické pracoviště ESET v Praze, dále existuje centrum Středisko komplexní
terapie psychosomatických poruch v Liberci, další centrum je v Jablonci nad Nisou
(Papežová, Novotná in Papežová, 2010). Děti a adolescenti jsou léčeni na Dětské
psychiatrické klinice ve FN Praha – Motol, dále v psychiatrických léčebnách
v Opařanech a v Havlíčkově Brodě (Papežová, Novotná in Papežová, 2010).
Denní stacionář pro pacienty s poruchou PPP v Praze má v týmu 2 psychology, 1
psychiatra a 1 sestru, dále externě: psychiatr-vedoucí, Centra pro PPP, konzultant KBT,
sociální pracovník a pracovníci rehabilitace (Papežová, Novotná in Papežová, 2010) –
posledně jmenovaní zajišťují i cvičné nákupy potravin a jiné nespecifické
ergoterapeutické aktivity (Chudobová a Papežová, 2003, in: Papežová, Novotná in
Papežová, 2010).
Plánovaný MDT Centrum Anabell, z.s. má sestávat z užšího týmu (klient se schází
s každým členem tohoto týmu alespoň jedenkrát týdně): sociální pracovník,
psycholog/psychoterapeut, psychiatr/zdravotní sestra a nutriční terapeut (Starostková,
2010). V případě potřeby by měl být sociálním pracovníkem přizván spolupracující
odborník: praktický lékař, gastroenterolog, gynekolog a další (Starostková, 2010).
Raboch, Wenigová a kol. uvádějí v odborné zprávě „Mapování stavu psychiatrické
péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a
zahraničí)“ z roku 2012, že mezi cíle Národního psychiatrického programu 200723 patří
zvýšená péče o rizikové skupiny psych. nemocných (mezi tyto nemoci řadí i PPP)
23

Národní psychiatrický program 2007 na podporu reformy psychiatrické péče byl vyhlášen v roce 2007
Výborem Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s regionální kanceláří WHO ČR (Raboch,
Wenigová, 2012).
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(Raboch, Wenigová, 2012). Ve stejném dokumentu uvádí Uhlíková a Kohoutek mezi
cíle psychiatrické péče pro děti a dorost ČR: „Rovnoměrné rozložení lůžkové péče a
geografická dostupnost – přesun lůžek do Královéhradeckého/ Pardubického kraje a do
krajů na Moravě. Zřízení alespoň jednoho specializovaného pracoviště pro léčbu poruch
příjmu potravy na Moravě.“ (Uhlíková, Kohoutek, in: Raboch, Wenigová, 2012: 141).
Papežová udává, že dostupnost specializovaných jednotek PPP stále není dostatečná a je
předmětem zájmu odborných organizací na celém světě (Papežová, Novotná, in
Papežová, 2010).
Day Hospital Program v Torontu zahrnuje následující tým 9 zaměstnanců:
psychiatr, internista, 3 psychologové, 2 specialisté na výživu, 3 sestry, psychoterapeut,
taneční terapeut (Papežová, Novotná in Papežová, 2010). V tomto zařízení je od roku
1995 tolerováno vegetariánství (Piran et al., 1989; Zipfel et al., 2002, in: Papežová,
Novotná in Papežová, 2010: 300).
V Los Angeles existuje denní stacionář Our Lady of the Lake Eating Disorders
Program, ve kterém se realizuje tým 13 pracovníků: psychiatr-vedoucí oddělení,
klinický psycholog (supervizor), 3 psychologové, 2 specialisté na výživu, 3 sestry,
psychoterapeut, sociální pracovník a staniční sestra (Papežová, Novotná in Papežová,
2010). Mnichovské centrum Therapy Center for Eating Disorders nabízí v jednotlivých
léčebných fázích nejprve ambulantní péči, následně denní stacionář, pak opět
ambulantní péči a závěrečná fáze je separační (Papežová, Novotná in Papežová, 2010).
Tým tohoto centra má 19 zaměstnanců zahrnujících psychiatra, internistu, 3 psychology,
2 specialisty na výživu, 3 sestry, psychoterapeuta a tanečního terapeuta (Papežová,
Novotná in Papežová, 2010).
Program pro léčbu PPP ve Vancouveru (Vancouver Coastal Health Eating
Disorders Program) je poskytován v rámci komunitní péče multidisciplinárním týmem,
který sestává z terapeutů, terénních pracovníků, dietetika, zdravotní sestry, rodinného
terapeuta, lékaře a psychiatra, přičemž tento tým spolupracuje s poskytovateli primární
péče léčené osoby (VCH.ca, 2014). Léčebné zařízení Montrose Manor v Jihoafrické
republice nabízí pestrou škálu služeb poskytovaných multidisciplinárním týmem, který
zahrnuje ergoterapeuta, odborné poradce, terapeutického dietetika, poradenského
psychiatra, klinického psychologa, psychiatrické sestry, odborníka na biokinetiku a
terapeuta dramaterapie a arteterapie (MontroseManor.co.za, 2016). Model Montrose se
v první fázi skládá z individuální, skupinové a dialektické behaviorální terapie,
z arteterapie, dramaterapie, pohybové terapie, ze skupin zaměřených na sebevědomí a
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self koncept, sebeuvědomění a body image a ze speciálních skupin zaměřených na
nejrůznější témata (vztahy, komunikační dovednosti, asertivitu, zvládání konfliktů a
vzteku, spoluzávislost, zvládání stresu a úzkosti i kritiky), z nutričních skupin, dále z
wellness, workshopů a řemeslných dílen, z individuálních týdenních sezení s dietetikem,
z psychoedukačních přednášek, z externích podpůrných skupin a z prozkoumávání
principu 12 kroků souvisejících s PPP a konceptu mindfulness (MontroseManor.co.za,
2016). Druhá fáze nabízí navíc vycházky do restaurace, prozkoumávání traumatu a
rodinných témat, čtení a reflexi za účelem osobního růstu, relaxaci a rekreaci, program
wellness, servírování jídla sám sobě pod dohledem, stupňující se svobodu pohybu o
víkendech a práci s rodinou (MontroseManor.co.za, 2016). Poslední fáze uzavírá
servírováním jídla sám sobě, asistování při přípravě jídla, pokračování v týdenních
návštěvách skupiny a týdenní schůzky s již vyléčenou osobou, dobrovolnickou prací
v komunitě nebo kurzem či nácvikem dovedností, účast v pokročilé expoziční terapii,
studiem prevence relapsu a plánováním propuštění ze zařízení (MontroseManor.co.za,
2016).
Dále existují nejrůznější organizace, které slouží především jako důležitý primární
kontakt s nemocnými (např. v podobě telefonního krizového poradenství) a které
nabízejí podporu a potřebné informace včetně možností léčby a kontaktů na další
odborníky – např. NEDA v USA (NEDA, 2016) nebo Bodywhys v Irsku (Bodywhys.ie.
2008).
V některých zemích existují pro osoby s PPP i denní sociální centra, pracovněrehabilitační dílny, přechodné zaměstnávání i supervidovaná zaměstnání či chráněné
bydlení (Papežová, Novotná, in Papežová, 2010).

Přehledný seznam mnohých

organizací z celého světa specializující se na nejrůznější formy pomoci, podpory, péče a
léčby o osoby s PPP je možné nalézt na webových stránkách organizací NEDA (NEDA,
2016, Resource links), F.E.A.S.T. (Feast-ed.org, 2016) či AED (AEDweb.org, 2016).

9.5 Role jednotlivých odborníků v rámci
multidisciplinárních týmů a interdisciplinární
spolupráce v kontextu PPP
V praxi často dochází k značnému překrývání toho, co který člen MDT dělá
(zvláště u léčby mimo sféru hospitalizace) (Joy, E.A., Wilson, C., Varechok, S., 2003).
Stephenson a kol. (1988) považuje za důležité mít pečlivě definované jednotlivé role
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členů týmu jednak pro pochopení multidisciplinárního přístupu léčenými osobami,
jednak pro prevenci dilemat v rámci krizí, které mohou nastat (Stephenson a kol., 1988,
in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Těmito krizemi mohou být například situace, kdy vysoce
strukturovaná povaha hospitalizačního programu vede k tomu, že léčená osoba vyvolá
nějakou krizovou situaci (odmítá jíst, vykazuje sebepoškozující nebo sebevražedné
chování, uteče z nemocnice, atp.) a léčebný tým i blízcí dané osoby jsou postaveni před
dilema, kdo z nich je zodpovědný za intervenci (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). I proto je podle Stephensona a kol. (1988) pro dobré fungování týmu
klíčové mít definované každodenní oblasti rozhodování u jednotlivých členů týmu
(Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Stephenson dále považuje za zodpovědnost každého člena týmu vzdělávat se v
problematice PPP v rámci komunity (např. prostřednictvím workshopů a konferencí),
členy oboru i ostatní členy týmu (vzájemně) (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). Co se týče edukace, je potřeba vyvarovat se „strašení“ extrémními
případy – jak v rámci psychoedukace, tak v rámci medializace bývají neúčinné,
neterapeutické a někdy neetické (Papežová a Novotná in Papežová, 2010).
Sterna et al (1981) popsal „terapeutické manželství“ mezi terapeuty a zdravotníky,
které má poskytnout „podpůrné prostředí“ pro léčenou osobu a její rodinu (Sterna et al,
1981, in: Clark, Parr, Castelli, 1988) a které zahrnuje spolehlivost, empatickou
dostupnost a podporu iniciativy (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli,
1988). Toto je zvláště důležité s ohledem na teorii, že mentální anorexie může vycházet
z vývojového deficitu kapacity pro separaci-individuaci – léčebný tým by pak měl
léčené osobě a její rodině poskytnout určité rodičovské funkce, aby všem členům rodiny
pomohl dosáhnout vyššího stádia individuace (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988).
Stephenson a kol. uvádí, že ve většině léčebných programů PPP sestává
multidisciplinární tým z ošetřujícího lékaře, klinických psychologů, konzultujících
psychiatrů a také dále zahrnuje například specializované klinické sestry a psychiatrické
sestry s magisterským vzděláním – sociální pracovníky, klinické dietetiky a
ergoterapeuty (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
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9.5.1 Lékař, lékařka 24
První kontakt s nemocnou osobou mívají často lékaři, pediatři a gynekologové,
kteří zastávají důležitou roli v diagnostice a motivaci k léčbě (Papežová, 2010).
V primární péči se nejčastěji posoudí diagnóza, zdravotní rizika i následky onemocnění
a je zabezpečena následná péče, přičemž je potřeba mít na paměti, že většina pacientek
si u praktického lékaře nejprve nestěžuje na symptomy PPP, ale spíše je bagatelizuje
nebo zatajuje a stydí se za ně (Papežová, 2010). Někdy bývá zapotřebí
multidimenzionální vyšetření zahrnující somatické vyšetření, získání objektivní
anamnézy, kontakt s rodinou, doporučení a vysvětlení psychologicko-psychiatrického
vyšetření a motivační pohovor (Papežová, 2010). Lze využít dotazníky (EDI – Eating
Disorders Inventory, EDE – Eating Disorders Examination, aj.) (Papežová, 2010).
Guideline pro léčbu PPP z Velké Británie z roku 2004 uvádí, že je zapotřebí dalšího
výzkumu pro vyhodnocení validity nástrojů screeningu v primární péči (National
Collaborating Centre for Mental Health. 2004).
Lékař má za úkol: „(…)vyhodnocovat zdravotní stav léčené osoby, komunikovat
zjištění a diskutovat léčebný plán s dalšími členy týmu.“ (Stephenson a kol., 1988: 271,
in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
V rámci hospitalizace je lékař zodpovědný za zdravotní dohled nad
hospitalizovanými osobami a za jejich léčbu, přičemž by každou z nich měl vidět každý
den (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Mnoho zdravotních potíží
souvisí s vyživováním osoby po malnutrici (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). Byl popsán tzv. refeeding syndrom: „název pro symptomy, které jsou
spojené s náhlým zvýšením příjmu energie (...) u nemocných, kteří jsou ve stavu těžké
podvýživy“ (Navrátilová, 2002). Optimální přírůstek váhy je 0,5-1,5 kg za týden (Petr,
Marková, 2014). K vysvětlení příčin zdravotních potíží kromě prohlídky a objasnění
historie přispívají i konzultace se zdravotní sestrou (Stephenson a kol., 1988, in: Clark,
Parr, Castelli, 1988). Co se týče nastavení změn v příjmu kalorií, lékař by je měl dle
Stephensona konzultovat s klinickým dietetikem programu a co se týče tématu fyzické
aktivity a cvičení léčené osoby, lékař by měl spolupracovat v tomto ohledu
24

Co se týče jednotlivých profesí, uchyluji se k tomu, zaznamenat ženský a mužský rod pouze v nadpisu
z hlediska úspornosti rozsahu textu a dále v textu prosím čtenáře o shovívavost a zahrnutí obou dvou
pohlaví tam, kde je uveden pouze jeden rod.
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s ergoterapeutem (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Změny
v léčebném plánu jsou na University of Wisconsin diskutovány na schůzích týmu a
pokud je nutné udělat změnu ze zdravotních důvodů mimo tyto dny, je potřeba tyto
změny diskutovat se zdravotními sestrami a případně i dalšími členy týmu, přičemž
musí být dosaženo shody (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
V rámci ambulantní léčby zjišťuje lékař stupeň podvýživy a dalších komplikací
během úvodní evaluace a přehodnocuje užívání medikace po konzultaci s lékařem, který
léky mohl doporučit předtím, než bylo jasné, že se jedná o PPP (Stephenson a kol.,
1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Lékař dále nastavuje cíle léčby včetně míry
přibývání na váze a její udržení při podvýživě a je k dispozici pro další evaluaci pro ty,
kterým se i přes léčbu nevede dobře (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli,
1988). Tradičně se lékař stává autoritou v rámci týmu a z této pozice edukuje léčenou
osobu a její blízké o jejím stavu a rizikových faktorech PPP včetně zdůraznění zdravotní
závažnosti tohoto onemocnění a v případě silné neochoty spolupracovat ze strany léčené
osoby může přednést ultimáta (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).

9.5.2 Zdravotní sestra, zdravotní bratr
V rámci hospitalizace definuje Stephenson a kol. funkci zdravotní sestry
následovně: dohled (postupně snižovaný) a monitoring nebo zamezení šíření symptomů,
terapeutické intervence a participace v rámci MDT (Stephenson a kol., 1988, in: Clark,
Parr, Castelli, 1988). Sestra má s léčenou osobou kontakt 24 hodin denně, často zajišťuje
„podpůrné prostředí“ a je přímo zapojená do přerušení cyklu symptomů (Stephenson a
kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Nástroje, kterými toho dosahuje, jsou zároveň
jejími kompetencemi: denní vážení, dohled během jídla, podávání nutričních doplňků,
dohled po jídle (prevence možnosti zvracení, možná diskuze o pocitech), dohled u
koupele (prevence zvracení a možné odhalení užívání laxativ), restrikce aktivit a cvičení
(přerušení kompulzivních vzorců cvičení) (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). Vše by mělo probíhat empaticky a transparentně, přičemž se postupně
mohou objevit emoce a reakce léčené osoby do té doby skryté pod symptomy a
zdravotní sestra může pomáhat léčené osobě s kognitivními obtížemi a obtížemi vnímání
(týkající se měnící se body image a váhy) a s vyjadřováním emocí (podpora a přijetí i
povzbuzování k otevření těchto témat na psychoterapii), dále může pomoci s upouštěním
od dichotomního myšlení, s testováním reality a edukací o těle i nastavení cílů úměrně
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věku a podpoření nezávislosti v chování (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). Pro tým může být sestra reprezentantem léčené osoby (jako její alter ego
se sestra primární péče v rámci jídelního programu na University of Wisconsin účastní
rodinné terapie) a dodávat týmu zásadní informace získané pozorováním léčené osoby,
se kterou je ze všech členů týmu v nejčastějším kontaktu (Stephenson a kol., 1988, in:
Clark, Parr, Castelli, 1988).
Petr a Marková vycházející z pramenů z ČR k roli sestry dodávají: „(…)
v průběhu léčby si každý pacient vede deník, který sestra čte a poskytuje klientovi zpětné
vazby. Zásadní informace sděluje terapeutickému týmu.“ (Petr a Marková, 2014: 249)
V rámci ambulantní léčby jsou zdravotní sestry podle Stephensona
zodpovědné za koordinaci léčby dané osoby s psychoterapeutem (Stephenson a ko,
1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Podle Stephensona zdravotní sestra zároveň
reprezentuje dlouhotrvající vztah - bývá prvním, s kým se daná osoba setkává při
screeningu a před propuštěním z nemocnice jsou v rámci popsaného programu
naplánovány schůzky zdravotní sestry a dané osoby (Stephenson a ko, 1988, in: Clark,
Parr, Castelli, 1988). Mezi úkoly specializované zdravotní sestry v práci s léčenou
osobou v rámci tohoto typu léčby na University of Wisconsin patří: monitoring
symptomů (váha, elektrolyty, krevní tlak a puls, menstruační status, močový sediment,
případné zvracení), naučit sebemonitorování (záznam snědeného jídla, symptomů a
pocitů), naučit sebeodměňování, time management (identifikace kritických časů v rámci
dne na základě záznamů a změna), řešení problému (alternativy, nácvik), naučit
asertivitě, stres management (identifikace stresových situací, relaxační techniky, vhodné
cvičení), naučit uzavírání smluv se sebou samou, kognitivní chování (identifikace
mylných přesvědčení a vnímání ohledně jídla, váhy a těla) a řešení jídelního chování
(edukace, návrhy, emocionální podpora) (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988).

9.5.3 Klinický dietetik, klinická dietetička, nutriční terapeut,
nutriční terapeutka
V rámci počáteční evaluace dle Stephensona a kol. (1988) klinický dietetik při
hospitalizaci mimo jiné zjišťuje preference v jídle dané osoby (Stephenson a kol., 1988,
in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Ostatní členové týmu s léčenou osobou nediskutují dietu
a kalorie (až na pozorování intolerancí a alergií) (Stephenson a kol., 1988, in: Clark,
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Parr, Castelli, 1988). Jídelníček léčené osoby na University of Wisconsin je sestavován
klinickými dietetiky s ohledem na zjištěné jídelní preference, ale zároveň má jídelníček
sledovat adekvátní nutriční příjem a „normální“ jedení – speciální dieta bez zdravotních
důvodů tedy není vhodná, přičemž v další fázi léčená osoba přijímá více zodpovědnosti
za nutriční plánování (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Úkolem
klinického

dietetika

je

poskytnout

edukaci

ohledně

nutričních

informací,

individualizované plány, pomáhat nastavit realistické cíle pro změny v jídelníčku, dávat
zpětnou vazbu ohledně jídelníčku a v rámci hospitalizace ukazovat plán běžného jídla
včetně vhodné porce a pestrého příjmu jídla (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). Stephenson uvádí, že v rámci léčebného programu na University of
Wisconsin má k dispozici léčená osoba pro konzultace stále jednu dietetičku (v rámci
hospitalizace i ambulantní léčby), která se také účastní porad týmu a je si tak vědoma
vývoje u každé léčené osoby (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Dietetik může být často prvním kontaktem pro osobu s PPP a může tak odkázat na
další odborníky a představit zbylé členy týmu pacientovi (Joy, E.A., Wilson, C.,
Varechok, S., 2003). V rámci ambulantní léčby by měl dietetik monitorovat pacientův
energetický status, sociální zapojování se, restrikce v jídle nebo „fanatismus“ spojený
s jídlem, strach z přibírání na váze, změny nálad, změny váhy, kognitivní funkce,
uvědomování si hladu i pocitu sytosti a zaobírání se váhou, jídlem a kaloriemi (Joy,
E.A., Wilson, C., Varechok, S., 2003).
Podle Petra a Markové je důležité hned na začátku uzavřít dohodu na možné
cílové hmotnosti (Petr a Marková, 2014). Podle Papežové by měl nutriční terapeut
kromě plánování jídelníčku stanovit na počátku cílovou hmotnost (Papežová, 2010),
podle Stephensona je toto v rámci ambulantní léčby úkolem lékaře (viz 8.5.1 Lékař,
Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Nutriční terapeuti a nutriční
týmy také pomáhají k identifikaci rizika refeeding syndromu (Křemen, 2010, in:
Papežová, 2010).

9.5.4 Psycholog, psycholožka, psychiatr, psychiatrička a
psychoterapeut, psychoterapeutka
Psycholog, psycholožka
Psycholog provádí úvodní psychologickou evaluaci a jeho cílem je dle
Stephensona a kol. během ní i následujících sezení zjistit, jakou psychologickou funkci
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mají symptomy léčené osoby (symptomy bývají často pokusem o řešení nějakého
konfliktu např. v rámci rodiny či vrstevníků) (Stephenson, 1988, in: Clark, Parr, Castelli,
1988). Členům týmu se navíc může snadno stát, že jejich reakce budou z důvodu obav
ohledně anorektického nebo bulimického chování odpovídat těm, které léčená osoba již
zažila ze strany svých blízkých a které mohly symptomy spíše zesílit a eskalovat
(Stephenson, 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). I zde je proto důležitá role
psychologa, který pomáhá týmu orientovat se v tom, jak jsou změny v symptomatologii
odrazem emočního života dané osoby (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli,
1988). Klíčovou rolí psychologa je dle Stephensona poskytnout psychoterapii – v rámci
jídelního programu University of Wisconsin jsou psycholog spolu s psychiatrickou
klinickou specializovanou zdravotní sestrou hlavními poskytovateli psychoterapie
(Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Psychiatr, psychiatrička
Podle Papežové může psychiatr diagnostikovat komorbidní psychiatrickou
symptomatiku, zapojit se do psychoedukace, používat promotivační postupy a předepsat
vhodnou medikaci a koordinovat další postupy – např. specializovanou intervenci či
hospitalizaci (Papežová, 2010). Řada psychiatrů v ČR se podílí i na psychoterapii, je ale
nutné zohlednit specifickou problematiku PPP (Papežová, 2010).
Psychiatr může řídit léčebný program či léčebný tým nebo být součástí týmu
řízeného jiným odborníkem a mezi jeho úkoly tak může patřit: vytvoření a udržení
terapeutické aliance s pacientem, koordinace léčby a spolupráce s dalšími lékaři a
odborníky, vyhodnocování a monitorování symptomů a chování spojených s PPP,
vyhodnocování a monitorování zdravotního stavu (odkázání k lékaři, popřípadě také
k zubaři a v případě potřeby doporučení krevních testů), vyhodnocování a monitorování
pacientova psychiatrického statusu a bezpečí, zapojení rodiny a poskytnutí léčby v rámci
rodiny (Yager a kol., 2005, 2010).
Psychoterapeut, psychoterapeutka
Psychoterapii poskytují často psychologové nebo psychiatři, ale i další odborníci
jako například sociální pracovníci nebo zdravotní sestry. Petr a Marková uvádějí na
začátku léčby podpis terapeutické smlouvy shrnující pravidla pro pacienta a členy
terapeutického týmu (Petr a Marková, 2014). V rámci psychoterapie se léčená osoba
mimo jiné učí naslouchat ostatním, komunikovat ve skupině či jednat asertivně (Petr,
Marková, 2014). Zásadní roli hraje psychoterapeutický vztah, jehož součástí je získání
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důvěry (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). V rámci pozitivního
přenosu se objevují pozitivní vztahy a idealizace terapeuta, přičemž je důležité, aby
ostatní členové týmu chápali, že se jedná o součást léčebného procesu a vztahu mezi
psychoterapeutem a léčenou osobou, jinak mohou reagovat žárlivě (Ruch, 1984, in:
Stephenson a kol. 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Výběr vhodného terapeutického programu a psychoterapie by měl mimo jiné
vycházet z fáze onemocnění a výsledků předchozí léčby (Papežová, 2010). V případě
velké malnutrice bývá účinnost psychoterapie problematická, v časném stadiu nemoci
nemusí být vhodná ani skupinová terapie, kde hrozí vyměňování si tipů na skrývání jídla
a předstírání nárůstu váhy a vzájemné soutěžení ve štíhlosti mezi členy skupiny
(Papežová, 2010).
Mezi chybami, kterým by se měl terapeut vyhnout, jmenuje Papežová vynakládání
více energie a času v léčbě ze strany terapeuta než pacienta, vyjadřování frustrace
z nespolupráce pacienta, přílišné přijímání zodpovědnosti za pacientovo chování,
jednání podle předpokladů získaných ze zkušeností s minulými pacienty a v neposlední
řadě ztrátu hranic a duální vztahy s pacienty (Papežová, 2010). Dle Stephensona je
vhodné, aby pouze jeden z členů týmu zastával roli psychoterapeuta, přičemž se
samozřejmě musí jednat o člověka s příslušným vzděláním a zkušenostmi (Stephenson a
kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Psychoterapeut by se neměl zaplétat do řízení
diskuzí o doporučeném příjmu stravy, míře cvičení a minimální váze, protože by to
komplikovalo nebo kontaminovalo terapeutický vztah – tuto oblast léčby mají na starosti
jiní členové týmu, se kterými je třeba spolupracovat (Joy, E.A., Wilson, C., Varechok,
S., 2003).
Poměrně významná část terapeutů (a dalších odborníků) léčících PPP sama trpěla
tímto onemocněním (Costin, Spotts-De Lazzler, 2016). Mezi odborníky se stále vedou
diskuze o tom, zda by tito terapeuti měli léčit osoby s PPP a zda jim mají odhalit tuto
část své historie. Costin a Spotts-De Lazzler zastávají názor, že vyléčení z PPP a
odhalení této skutečnosti vhodným způsobem před pacienty může významně pomoci při
práci s pacienty trpícími těmito onemocněními, a dokládají to zkušenostmi z vlastní
praxe terapeutek (Costin, Spotts-De Lazzler, 2016).
Kognitivně behaviorální terapie a interpersonální terapie i další psychoterapie jsou
považovány za účinné pro mentální bulimii, u adolescentů s mentální anorexií se
doporučuje rodinná terapie a pro psychogenní přejídání se jeví jako účinná rovněž
kognitivně behaviorální terapie (Papežová, 2010). Existuje tedy řada přístupů a technik,
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jak pracovat s osobou s PPP v rámci psychoterapie, dle Stephensona je nejefektivnějším
přístupem flexibilní přístup k dalším technikám zahrnující pozornost k interpersonálním
vztahům, objektním vztahům a rodinným systémům (Stephenson a kol., 1988, in: Clark,
Parr, Castelli, 1988). Psychoterapie je nesmírně důležitým základním kamenem léčby,
níže proto v krátkosti uvádím typy psychoterapeutických přístupů a metod nejčastěji
využívaných pro léčbu PPP.
Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) zahrnuje sebemonitorování (např. jídelní
záznamy), aktivní nácvik, konfrontaci se zúzkostňujícími podněty a situacemi a domácí
cvičení, psychoedukaci a kognitivní rekonstrukci vzorců chybných postojů (Krch in:
Papežová, 2010). V rámci prevence relapsu se terapeut zaměřuje i na potenciálně
nebezpečné situace jako jsou Vánoce, rodinné oslavy a další (Krch in: Papežová, 2010).
„Enhanced“ KBT se zaměřuje na individualizované formulace mechanizmů
udržujících jednotlivé symptomy – jídelní a dietní chování, strach z tloušťky, vyhýbavé
chování, snížené sebevědomí a perfekcionismus (Papežová a Novotná in Papežová,
2010). V rámci dialektické behaviorální terapie se pacient učí regulovat a akceptovat
emoce a zvyšovat efektivitu v interpersonální oblasti (FirstStepsDerbyshire.co.uk,
2014). Dle doporučení britských guidelines z roku 2004 pro léčbu PPP má být dospělým
osobám s mentální bulimií nabídnuta specifická forma kognitivně behaviorální terapie
pro

mentální

bulimii

(zkratka

v angličtině:

CBT-BN)

a

dospělým

osobám

s psychogenním přejídáním má být nabídnuta specifická forma kognitivně behaviorální
terapie pro tuto PPP (zkratka v angličtině: CBT-BED) (National Collaborating Centre
for Mental Health, 2004).
Pro léčbu PPP je často využívaná rodinná terapie. Tzv. Family-Based
Treatment (neboli Maudsleyho přístup) je intenzivní třífázový model pro ambulantní
léčbu v rámci evidence-based medicine, který je využívaný především pro rodiny s
dětmi a adolescenty s anorexií nebo bulimií, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci
(Eatingdisorder.org, 2015). Rodiče aktivně pomáhají svým dětem získat normální váhu a
stabilitu v jedení (Eatingdisorder.org, 2015).
Vícerodinná terapie (multifamily group therapy), představuje program pro
několik rodin například pacientek s mentální anorexiií, které se zapojí do programu,
který může mít následující fáze: 1. vytváření terapeutického vztahu a atmosféry, 2. fáze
orientovaná na symptomy (psychoedukace rodin využívající videoprojekci fotografií,
schémat a informativních hesel), 3. fáze orientovaná na vztahy (řešení interakčních
témat a otázek hierarchie, učení vzájemně si odpouštět, transformace hodnotových
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systémů a aspirací), 4. fáze orientovaná na budoucnost a nové perspektivy (Papežová a
kol., 2010).
Interpersonální terapie je v zásadě rozdělená na tři fáze – nejprve se identifikují
vztahové problémy, které vedly ke vzniku potíží a udržují je, v další fázi se
v terapeutické smlouvě domluví terapeut s klientem na řešení interpersonálních
problémů a na závěr se řeší vyústění a ukončení terapie (Papežová, Novotná in
Papežová, 2010).
Další možností je dlouhodobá psychodynamická psychoterapie, která je
doporučována v případech, kdy selhává krátkodobá intervence, dále u osob trpících PPP
s psychiatrickou komorbiditou, u osob s hraniční osobností, s anamnézou traumatizace,
sexuálního zneužití a posttraumatické stresové reakce (Papežová, Novotná, in Papežová,
2010).
Dále lze jmenovat kognitivně-analytickou terapii, která bývá časově omezenou
na problém orientovanou psychoterapií (Papežová, Novotná, in Papežová, 2010) a dále
expozici se zabráněním odpovědi, kdy je pacient vystaven podnětu nebo jídlu, po
kterém pravidelně zvrací a kterým se přejídá, přičemž terapeut pomůže pacientovi
zvládat úzkost a nezvracet (Garner et al., 1997, in: Papežová, Novotná, in: Papežová,
2010) či motivační terapii (Papežová, Novotná, in Papežová, 2010). Mezi dalšími
terapiemi používanými pro léčbu PPP lze jmenovat terapii zaměřenou na tělo,
koncentrativní pohybovou terapii či arteterapii a dále se využívá i fyzioterapie,
relaxační cvičení, masáže, bioenergetika a biosyntéza (Papežová, 2010). Jóga může
pomoci s relaxací, úzkostí, stresem a spánkovou deprivací (FirstStepsDerbyshire.co.uk,
2014). Mezi další alternativní a podpůrné metody patří léčba pomocí reiki a dotyková
terapie (FirstStepsDerbyshire.co.uk, 2014).
Významný psycholog Carl. R. Rogers se pokusil zamyslet nad tím, jak byla léčena
již zmíněná Ellen West přibližně o generaci odborníků před ním. Rogers zastával terapii
zaměřenou na klienta. Na případu Ellen West, která nakonec spáchala sebevraždu,
ilustroval svoje pojetí primárního osamění moderního člověka a dále upozorňoval na to,
že během léčby bylo s touto ženou nakládáno spíše jako s objektem než jako s člověkem
schopným dělat vlastní volby, což ještě více prohloubilo její „odcizení vlastnímu
prožívání a důvěře v něj“ (Rogers, 2014: 176). Rogers na případu Ellen West
zdůrazňoval, jak moc je podle něj důležité pomoci léčené osobě přijmout různé (i
protikladné) pocity a aspekty sebe samé, otevřít se svému prožívání a nepodřizovat se
jen hodnotám a očekáváním druhých – úkolem terapeuta by podle Rogerse bylo navázat
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takový terapeutický vztah, „ve kterém by bylo akceptováno celé Ellenino já“ (Rogers,
2014: 179) a věřil, že by za takových podmínek Ellen West nakonec navázala vztah
sama k sobě i k druhým (Rogers, 2014). Svoje zamyšlení nad příběhem Ellen West a
její léčbou shrnul následovně: „Předně jsem si uvědomil, že když jakýmkoliv způsobem
činíme z člověka objekt – ať už tím, že ho diagnostikujeme, analyzujeme, nebo s ním
v případové studii nakládáme neosobně -, vždy tak stojíme v cestě terapeutickému cíli.
(…) Skutečně nápomocni můžeme být pouze tehdy, když jednáme jako lidé, když se
odvažujeme vnést do vzájemného vztahu vlastní já, když vnímáme druhého člověka
v plném významu tohoto slova. Jen tehdy dochází k hlubokému setkání, které zmírňuje
bolest osamění klienta i terapeuta.“ (Rogers, 2014: 180).

9.5.5 Ergoterapeut, ergoterapeutka
Ergoterapeut pomáhá lidem zlepšit jejich schopnost zvládat úkoly, které přináší
jejich každodenní život a pracovní prostředí (FirstStepsDerbyshire.co.uk, 2014). Dle
Stephensona ergoterapeut pracuje v tomto kontextu dvěma hlavními směry. Prvním
z nich jsou aktivity jako například pohyb a expresivní umění, které mají za cíl
vyprovokovat adaptivní změny ve způsobu, jakým léčená osoba interaguje s okolím a
jak přemýšlí o okolí a o sobě samé (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli,
1988). Druhý představuje nácvik dovedností pro nezávislý život – vaření, jedení jídla či
nákup oblečení (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Lze využít i
psychodrama nebo kreativní manuální práci ve skupinách (např. keramiku), při které
může dát pacientka najevo popíranou emoci (např. frustraci) a přítomnost odborníka
může pomoci k uvědomění těchto pocitů (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr,
Castelli, 1988). V kontextu manuální výroby v rámci léčby je zajímavý londýnský
obchod se šperky Sweet Cavanagh, který je zároveň sociálním podnikem a ve kterém
šperky ručně vyrábějí ženy, které se léčí z PPP a závislostí, přičemž výdělek se opět
vrací charitě, která obchod provozuje a navíc zajišťuje terapii zdarma, skupinovou
podporu, kariérní trénink a přístup k dietetikovi (SweetCavanagh.com, 2017).
Ergoterapeut také spolupracuje s dalšími členy týmu – kupříkladu s lékařem diskutuje
zvyšující se fyzickou aktivitu vzhledem ke zdravotnímu stavu (Stephenson a kol., 1988,
in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
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9.5.6. Sociální pracovník, sociální pracovnice
„Sociální pracovníci pracují s lidmi, kteří byli sociálně vyloučeni nebo zažívají
krizi. Jejich rolí je poskytovat podporu tak, aby lidé využívající službu byli schopni
pomoci si sami.“ (FirstStepsDerbyshire.co.uk, 2014). Sociální pracovníci pomáhají
osobám v jejich prostředí a nahlíží na různé aspekty jejich života a kultury (NASW,
HelpStartshere.org, 2017).
Guidelines pro léčbu MA z francouzského prostředí zahrnují do týmu, který
pečuje o osoby mimo přímé ohrožení života, i sociálního pracovníka – spolu s lékařem
či pediatrem, dietetikem či nutričním poradcem, psychiatrem, psychologem, sestrou či
jiným zdravotnickým pracovníkem (Haute Autorité de Santé, 2010). Sociální pracovník
může podle nich asistovat při klinické evaluaci a pomoci se sociální evaluací v rámci
léčby pacienta s PPP (Haute Autorité de Santé, 2010). Role sociálního pracovníka ale
může být i mnohem širší. Někteří sociální pracovníci poskytují například terapii a pak
mohou jejich aktivity odpovídat těm popsaným v kapitole o psychoterapeutovi nebo
ergoterapeutovi.
Americká organizace National Association of Social Workers uvádí, že klinický
sociální pracovník poskytuje klientům s PPP psychoterapii a zároveň propojuje klienta
s dalšími odborníky za účelem zdravotní evaluace a nutričního poradenství (NASW,
HelpStartshere.org, 2017). Intervence sociálních pracovníků pro osoby s PPP může
spočívat v poskytnutí poradenství, informací o dostupných sociálních službách a
podpory rodině (University of New England, 2017).

9.6 Výzvy interdisciplinární a multidisciplinární
spolupráce
Kdo bude vedoucí týmu
V literatuře jsem nenalezla jasnou generalizovatelnou shodu v tom, kdo (z
hlediska profese) by měl být a bývá v čele týmu – podle britských guidelines NICE by
měl léčbu koordinovat lékař (FirstStepsDerbyshire.co.uk, 2014), podle Papežové (2010)
může koordinovat další postupy léčby psychiatr (Papežová, 2010), dle Stephensona
(1988) bývá přirozenou autoritou lékař, řada koordinačních úkolů připadá zdravotní
sestře a zásadní rozhodnutí jsou společným rozhodnutím celého týmu (Stephenson a
kol., 1988: 265, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). V plánovaném týmu Centra Anabell,z.s.
50

má koordinační roli zastávat sociální pracovník (Starostková, 2010). Podle guidelines
z Francie by měl být koordinátorem lékař, který bude vybrán z týmu zdravotníků na
základě toho, jaká je situace pacienta (věk, průběh a vážnost nemoci, léčebný itinerář,
pacientovo přání) a podle toho, kdo má nejvíce zkušeností a schopností (Haute Autorité
de Santé, 2010).
Rozdíly mezi profesními disciplínami i nebezpečí jménem „splitting“
Různé odbornosti mají různý „statut“ a z historického hlediska jsou některé role
nastaveny hierarchicky (např. nadřízený lékař – podřízená sestra). Nicméně situace, ve
které mají zástupci jednotlivých odborností spolupracovat skutečně jako tým, se
objevuje otázka, do jaké míry má kdo rozhodovací právo a v čem. Stephenson a kol.
(1988) k tomu říká: „Tento přístup /společných-pozn. autorky/ konzultací není vždy
přítomen v každém programu. Nicméně my cítíme, že tato filozofie je zásadní pro
udržení fungování léčebného týmu rovných, ve kterém má odbornost každé disciplíny
stejnou hodnotu, než aby byly nějaké disciplíny podřízeny, jako je tomu v tradičnějších
modelech péče o pacienta.“ (Stephenson a kol., 1988: 265, in: Clark, Parr, Castelli,
1988).
Main (1952) popsal „in-group“ („ti dobří“) a „out-group“ („ti špatní“) – rozdělení
nemocničního týmu („splitting“) na dvě části (Main, 1952). V„in-group“ byla ta část
týmu (zdravotní sestra a další), která se snažila vyplnit každé přání léčené osoby,
zakoušela až pocit omnipotence a fantazie o záchraně léčené osoby tam, kde jiní selhali
(zahrnovalo věnování se léčené osobě ve volném čase atp.) Ostatní členové týmu v „outgroup“ byli vnímáni jako méně chápaví k léčené osobě. Léčenou osobou oblíbená
zdravotní sestra z in-group skupiny se začala stávat jakýmsi jejím agentem, připraveným
kontrolovat kolegy a intrikovat proti nim (Main, 1952). Stephenson a kol. (1988)
vysvětluje, že se jedná o defenzivní mechanismus a nevědomou manipulaci léčené
osoby, jejíž ego nedokáže integrovat dichotomní pozitivní a negativní pocity, a tak je
projektuje ven do členů týmu, kteří nevědomě konflikt přehrávají. (Stephenson a kol.,
1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Splitting může velmi zkomplikovat léčbu a je
problémem zvláště pro ty multidisciplinární týmy, ve kterých jsou profesionální vazby
zranitelné z povahy rozdílů mezi profesionálními disciplínami (Stephenson a kol., 1988,
in: Clark, Parr, Castelli, 1988). Toto téma také úzce souvisí s různými způsoby vedení
týmu, které jsem popsala v kapitole 8.3.
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Další výzvy a podněty
Mohou se objevit neshody mezi členy týmu, ale pro zabránění chaosu navenek
vůči léčené osobě by se měly stát tématem týmu, přičemž je důležitá komunikace a
konzultování mezi členy týmu (Stephenson a kol., 1988, in: Clark, Parr, Castelli, 1988).
Mezi možné problémy týmu patří dle Papežové a Novotné nevhodné organizační a
ekonomické zásahy zvenčí či neřešená nebo nezvládnutá osobnostní problematika
některého ze členů týmu (Papežová, Novotná, in Papežová, 2010). Papežová a Novotná
dále upozorňují, že zvláště u léčby osob s chronickou mentální anorexií, se objevuje u
terapeutů bezradnost a pocit neúčinnosti a dalším problémem může být protipřenos
v kontextu péče o člověka, který se staví proti změně, což může u odborníků vést až
k vyhoření (Papežová, Novotná i Papežová, 2010). Proto je důležitá kvalitní týmová
spolupráce, výcvik a supervize, dobrá frustrační tolerance, osobní zaujetí a nasazení
jednotlivých členů týmu (Papežová, Novotná i Papežová, 2010).
Předseda finské Společnosti pro poruchy příjmu potravy Rasmus Isomaa považuje
za největší výzvu na poli PPP otevřenost a komunikaci a upozorňuje, že je velmi
důležité

neizolovat

se

jakožto

odborníci

a

být

aktivní

(Isomaa,

WorldEatingDisordersDay.org, 2016). Úspěšný tým dle Joy, Wilson a Varechok tvoří
odbornost individuálních poskytovatelů léčby kombinovaná s dostupností, komunikací,
respektem a přátelstvím (Joy, E.A., Wilson, C., Varechok, S., 2003).
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10. Shrnutí
Podle doby, kterou léčená osoba tráví s odborníkem a podle dalších faktorů by
bylo možné rozdělit druhy léčby PPP na hospitalizaci, rezidenční léčbu, denní stacionář,
ambulantní léčbu a další.
Týmy pečující o osoby s PPP mohou být koordinovány různými způsoby, o jejichž
konkrétní podobě jsem nenalezla mnoho informací a mohou nabízet různé služby od
primárního kontaktu a odkázání na další odborníky, přes podporu a motivaci i
koordinaci péče, až po léčbu a následnou péči. V rámci těchto týmů se mohou uplatnit
lékaři, zdravotní sestry, psychiatři, psychologové, psychoterapeuti, ergoterapeuti,
nutriční terapeuti, sociální pracovníci i mnozí další.
Náročnost poskytované péče, nebezpečí „splitting“, koordinace různých
odborností a rolí, specifická povaha PPP, ekonomické a organizační proměnné jsou
v literatuře uváděny mezi výzvami, kterým odborníci pracující v multidisciplinárních
týmech v této souvislosti čelí. Zajímalo mě, jak sami odborníci pečující o osoby s PPP
vnímají svoji práci v rámci multidisciplinárního týmu či interdisciplinární spolupráce,
jaké výzvy své práce popisují a v čem vidí jejich případná řešení, a protože jsem nalezla
jen minimum studií, které by se touto problematikou hlouběji zabývaly, rozhodla jsem
se těmto otázkám věnovat v rámci empirické části svojí práce.
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II. Empirická část
1. Úvod
V rámci výzkumu jsem se rozhodla zaměřit se na zahraniční zkušenosti odborníků
pracujících v multidisciplinárním týmu nebo v rámci interdisciplinární spolupráce.
Vzhledem k tomu, že jsem v odborné literatuře nalezla jen poměrně málo informací o
tom, jak multidisciplinární týmy a mezioborová spolupráce na poli PPP funguje
z pohledu jednotlivých odborníků a že několik odborníků z českého prostředí v rámci
neformálních rozhovorů poukázalo na řadu výzev, kterým musí čelit při snaze o
multidisciplinární přístup, rozhodla jsem se zjistit, jaká je zahraniční praxe - jak
profesionálové ze zahraničí vnímají svoji práci a svoji roli v týmu, zda jsou nějak
koordinováni, případně jakým způsobem a jakým výzvám v tomto kontextu čelí i jaká
případná řešení vidí.
Jak už jsem uvedla v teoretické části, za multidisciplinární tým (MDT) označuji
koordinovaný tým složený z odborníků různých profesí a interdisciplinární spoluprací
mám na mysli veškeré aktivity spolupráce mezi jednotlivými obory (může se jednat o
pouze dva odborníky, kteří navázali spolupráci, ale nemusí být nikým řízeni a
koordinováni).
Výstupem práce je analýza zkušeností nejrůznějších zahraničních odborníků
pečujících o klienty s PPP – v rámci léčby (hospitalizační, ambulantní i další varianty) či
určitého typu služby. Smyslem práce je vytvořit možnost inspirace zahraničními
zkušenostmi a nabídnout podněty pro praxi i další výzkum.

2. Teoreticko-metodologický přístup
Zvolila jsem kvalitativní metodu výzkumu vzhledem k tomu, že jsem chtěla
zkoumat zkušenosti odborníků, jejich vnímání, názory a postoje s cílem získat větší
vhled do problematiky práce v rámci MDT nebo interdisciplinární spolupráce v oblasti
PPP a zkoumat ji více do hloubky, v kontextu a detailně. Nevýhodou kvalitativní
metody obecně je snížená až minimální možnost generalizace kvůli malému vzorku a
nízká reliabilita výzkumu, ale výhodou je možnost vysoké validity výzkumu a dále
příležitost získat informace, které jdou více do hloubky.
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Výzkumnou otázku jsem definovala takto:
„Jak

zahraniční

odborníci

pečující

o

osoby

s PPP

vnímají

práci

multidisciplinárních

týmů/

v multidisciplinárním týmu/ v rámci interdisciplinární spolupráce?
Danou otázku jsem sledovala v následujících rovinách:
1.

Jak

probíhá

řízení

a

koordinace

interdisciplinární spolupráce v kontextu péče o osoby s poruchami příjmu potravy
v zahraničí?
2.

Jakým výzvám čelí zahraniční odborníci pečující o osoby s PPP při své

práci v rámci multidisciplinárního týmu/interdisciplinární spolupráce? Jak tyto výzvy
řeší?
Konkrétním nástrojem ke sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor. Sestavila
jsem širší okruhy otázek, přičemž jsem měla možnost se doptávat a zároveň dát prostor
respondentům vyjádřit se volně, spontánně a více zeširoka, než by tomu bylo například u
dotazníku v rámci kvantitativního výzkumu. Otázky vycházely z výzkumné otázky a
zároveň byly mojí inspirací i nestrukturované neformální rozhovory s českými
odborníky pečujícími o osoby s PPP, kteří mi popisovali témata, se kterými se ve své
praxi setkávají. Kompletní seznam otázek je k dispozici v Příloze 2.

3. Výběr a popis vzorku, forma rozhovorů
Co se týče výběrové strategie, oslovila jsem prostřednictvím e-mailu více než 120
organizací, center a sdružení z celého světa zabývajících se pomocí osobám s PPP
s výzvou, zda by byl někdo z odborníků ochotný zapojit se do mého výzkumu týkajícího
se multidisciplinárních týmů a interdisciplinární spolupráce. Oslovovala jsem na základě
již existujících seznamů organizací z webových stránek organizací NEDA (NEDA,
2016, Resource links), F.E.A.S.T. (Feast-ed.org, 2016) či AED (AEDweb.org, 2016) aj.
Rozesílání výzev probíhalo od dubna 2016 do června 2016. Následně probíhala realizace
rozhovorů a získávání dalších kontaktů metodou snowball - odborníci, se kterými jsem
provedla rozhovor, mě sami odkázali na další odborníky. Kritériem výběru byla
„zkušenost s péčí o osoby s PPP a spolupráce s alespoň jedním dalším odborníkem jiné
profese či z jiného odborného zázemí“.
Celkem se do mého výzkumu zapojilo 17 osob. Z toho s 12 osobami jsem vedla
polostrukturovaný rozhovor popsaný výše prostřednictvím programu Skype, dále jsem
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se z technických a/nebo časových důvodů na straně účastníka výzkumu domluvila se 3
účastníky výzkumu na získání dat částečně rozhovorem a částečně zaslanými písemnými
odpověďmi a 2 osoby ze stejných důvodů zaslaly odpovědi pouze písemně. Mezi
výhody využití Skype patří - ve srovnání s rozhovory konanými osobně - úspora času a
finančních nákladů pro mě jakožto výzkumnici i pro účastníky výzkumu. Vzhledem
k tomu, že se účastníci nacházeli v jiných částech světa než já, byl tento způsob vedení
rozhovoru ideální. Ve většině případů jsme mohli mít zapnutou kameru, díky které byl
rozhovor osobnější a bylo možné pozorovat mimiku a řeč těla. Nevýhodou byly
především občasné technické problémy (špatné spojení, vypadávání hovoru, atd.)
Ze 17 účastníků výzkumu bylo 15 žen a 2 muži. Věk účastníků nemám svolení
uvést. Co se týče profesí a odborného zázemí včetně případné pracovní pozice,
konkrétně vše uvádím v tabulce č. 1. Celkem 5 účastníků mělo vzdělání v oblasti
terapie, 4 osoby měly své odborné zázemí v oblasti poradenství (counselling). Dále se
výzkumu účastnili 2 psychologové a 2 další osoby, které měly část svého odborného
zázemí v psychologii (nebyly ale psychology), 2 nutriční specialistky, 1 psychiatr, 1
sociální pracovnice, 1 endokrinoložka, 1 osoba s odborným zázemím v teologii a 1
osoba s odborným zázemím v genderových studiích – přičemž několik osob mělo
vzdělání či odborné zázemí ve více oborech.
Celkem 13 účastníků bylo v oficiální řídící pozici (3 zakladatelky organizace a
zároveň řídící pracovnice, 3 koordinátorky, 2 vedoucí služby, 1 manažerka kliniky a 1
členka rady, 1 klinická ředitelka, 1 výkonná ředitelka, 1 vedoucí týmu).
Nejvíce účastníků se zapojilo z USA – celkem se jednalo o 11 osob ze států New
York, Colorado, Texas, Illinois, Florida, Georgie, Kalifornie, 2 osoby z Tennessee a 2
osoby z Massachusetts. Dále se zapojily 4 osoby z Evropy z následujících zemí: Irsko,
Velká Británie, Finsko a Francie. Zbylé dvě osoby byly jedna z Argentiny a druhá
z Jihoafrické republiky.
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Tabulka č. 1 – Popis vzorku
Jméno/číslo
anonymního
účastníka
1. Lauren Smolar,
BA
2. Anonym (č. 2)
3. Rose Hibberd
4. Anonym (č. 4)
5. Constance
Rhodes
6. Dr. Sebastian
Soneira
7. Dawn Hynes,
MSW
8. Rachel Benson
Monroe, LMHC
9. Anonym (č. 9)
10. Maria Rago,
PH.D.

11. Rasmus
Isomaa, PhD
12. Annemarie
Louw
13. Lena
Sheffield, LMHC,
CAP, MAC,
CEDS
14. Courtney
Grimes, LCSW
15. Anonym (č.
15)
16. April
Winslow, MS,
RDN
17. Berenice
Segrestin, MD

Typ organizace/zařízení (+ země)

Pracovní pozice a profesní zázemí

nezisková organizace NEDA (New
York)
dobrovolnická a charitativní organizace
(Irsko)
charitativní organizace First Steps (Velká
Británie)

Vedoucí poradenské telefonní služby,
zázemí: psychologie, poradenství
Manažerka služby, zázemí:
psychoterapie
Online koordinátorka a podpůrný
pracovník pro mladé osoby, zázemí:
terapie
Koordinátorka osob, které skončily
léčbu, zázemí: poradenství
Zakladatelka a CEO organizace,
zázemí: teologie
Psychiatr na volné noze

léčebné centrum Eating Recovery Center
(Colorado)
nezisková organizace Finding Balance
(Tennessee)
klinika (Argentina)
společnost
Hynes Recovery Services
(Massachusetts)
nezisková organizace MEDA
(Massachusetts)

Zakladatelka společnosti, sociální
pracovnice

organizace angažující se v oblasti PPP
(Texas)
organizace Rago and Associates
(Illinois) (+ neziskové organizace
ANAD)
klinika
(Finsko)
klinika Montrose Manor (Jihoafrická
republika)
aAsociace NAMED (Florida)

Klinická koordinátorka programů,
zázemí: genderová studia, terapie,
klinická poradkyně v oblasti
duševního zdraví
Zázemí: psychologie
Klinická ředitelka a zakladatelka
organizace Rago and Associates,
zázemí klinická psychologie
(+ prezidentka neziskové organizace
ANAD)
Psycholog
Manažerka kliniky
Členka rady asociace + poradkyně
v oblasti duševního zdraví s licencí se
soukromou praxí

organizace angažující se v oblasti PPP +
privátní praxe (Tennessee)
organizace angažující se v oblasti PPP +
privátní praxe (Georgia)
(Kalifornie)

Terapeutka

nemocnice (Francie)

Endokrinoložka a zároveň nutriční
specialistka
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Terapeutka
Nutriční specialistka s registrací
v oblasti psychiatrie na volné noze

4. Etické otázky
Každý

účastník

výzkumu

byl

seznámen

prostřednictvím informovaného souhlasu.

s tématem

diplomové

práce

V tomto dokumentu byli účastníci

obeznámeni s tím, že bude rozhovor nahráván, následně analyzován a že výsledky
výzkumu budou publikovány. Všichni dostali možnost pokládat jakékoliv otázky
týkající se výzkumu. Rozhodli se poskytnout rozhovor dobrovolně a mohli si sami
zvolit, zda si přejí, aby byla data z rozhovoru zpracována anonymně nebo aby bylo
zveřejněno jejich jméno a příjmení, popřípadě i jméno organizace, ve které pracují.
Jejich volbu jsem vždy plně respektovala a s daty nakládala dle jejich přání a dále
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Co se týče reflexe mých emocí a motivace, jsem si vědoma toho, že problematika
poruch příjmu potravy je pro mě osobním tématem vzhledem k mé osobní zkušenosti a
zkušenosti osob mě blízkých s PPP. V průběhu rozhovoru jsem se snažila nevnášet do
rozhovorů moje názory či zkušenosti a byla-li jsem na ně přímo dotázána, snažila jsem
se je směřovat až na dobu po ukončení rozhovoru, abych jimi neovlivňovala výpovědi.
Na druhou stranu se domnívám, že autenticita a transparentnost z mé strany zahrnující
vhodnou formu sebeodhalení ve vhodnou chvíli a dále informovanost o problematice
umožnily „prolomit ledy“ a získat hodnotné informace, které šly do hloubky problému.

5. Metody vyhodnocování, analýza a
interpretace získaných dat
Co se týče metodologie, použila jsem principy zakotvené teorie. Vzhledem
k tomu, že jsem si zvolila kvalitativní metodu, probíhala analýza během celého
výzkumu. Prvním krokem byl přepis rozhovorů včetně prostudování připojených
poznámek, které jsem si psala v jejich průběhu. Dále jsem text rozdělovala na tematické
části.
V rámci otevřeného kódování jsem se během analýzy dat snažila nacházet vzorce
a pravidelnosti, označovala jsem jednotlivé jevy a vytvářela názvy pro utvářející se
kategorie. Během axiálního kódování jsem nacházela vztahy mezi kategoriemi a jejich
kontext. V rámci selektivního kódování jsem se snažila nalézat pravidelnosti a
seskupovala kategorie. Na následujících stránkách představuji svá zjištění.
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5.1 Typy poskytované péče a služby, složení týmu
Než přistoupím k jádru své výzkumné otázky, považuji pro přehlednost a
přesnost za důležité vymezit, jaký typ péče poskytovali účastníci výzkumu, v jakých
pracovali týmech nebo se kterými odborníky spolupracovali. Z tohoto důvodu je nejprve
potřeba vymezit pracovní zázemí účastníků, které mělo na typ péče a složení týmu vliv.
Účastníky jsem rozdělila do třech hlavních skupin, podle toho, kde pracovali:
organizace neziskového typu25 (neziskové, charitativní, dobrovolnické organizace a
asociace), léčebná zařízení (nemocnice, kliniky a specializovaná léčebná zařízení pro
PPP) a soukromá praxe (odborníci na volné noze, odborníci pracující ve společnosti
založené za účelem zisku). 9 osob (všechno ženy) pracovalo v organizaci neziskového
typu, 5 osob (3 ženy a 2 muži) pracovalo v léčebném zařízení a 6 osob (všechno
ženy) působilo v rámci soukromé praxe a/nebo ve společnosti založené za účelem
zisku, přičemž z toho 3 osoby neměly žádné kolegy, ale spolupracovaly s dalšími
odborníky. Celkem 3 osoby byly zahrnuty zároveň do sféry neziskové organizace a do
sféry soukromé praxe, protože působily aktuálně v obou z nich. Jedna osoba měla
zkušenost se všemi typy léčby a spolupráce, ale v rozhovoru jsme se zaměřovaly
především na její poslední zkušenost v rámci soukromé praxe, a proto byla zařazena
pouze do této kategorie.
Všechny organizace neziskového typu poskytovaly podporu a informace
(především o PPP a o možnostech léčby) osobám trpícím PPP a jejich blízkým a dále se
všechny tyto organizace věnovaly edukaci a prevenci, 2 z nich realizovaly aktivity na
poli výzkumu a prosazování vhodnější legislativy týkající se problematiky PPP. Do
kategorie „poskytování podpory a informací“ lze zařadit velmi pestrou paletu
poskytovaných služeb a aktivit, mezi které patřilo ve všech případech poskytování
edukačních zdrojů o problematice PPP a zdrojů o dostupných a vhodných odbornících a
léčebných centrech vzhledem k lokalitě osoby, typu poruchy a dalších specifik (péče pro
muže s PPP, péče založená na křesťanských hodnotách, atd.). Tato podpora byla
poskytovaná převážně buď online formou (komunikace s klienty prostřednictvím online
fóra, e-mailu a/nebo chatu) a/nebo formou linky důvěry. 4 organizace poskytovaly
podpůrné skupiny pro osoby s PPP, 3 z nich realizovaly face to face skupiny a 2 z nich
organizovaly online skupiny realizované prostřednictvím sdílené internetové telefonie s

25

V jednom případě se jednalo o organizaci specializovanou na pomoc mužům trpícím PPP a v jednom
případě se jednalo o organizaci vycházející z křesťanských hodnot a biblického pohledu na svět.
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kamerou přenášející obraz. Mezi výhody této zajímavé možnosti online skupin
jmenovala jedna odbornice časovou, finanční i prostorovou dostupnost i absenci
porovnávání těl mezi členy skupiny (na kameře mohli vzájemně sledovat jen tváře).
Dále do zmíněné kategorie patří poskytování základní evaluace, poskytování
(psycho)terapie, konzultací či koučinku a case management či realizace nejrůznějších
programů (např. peer program). 5 účastníků výzkumu uvedlo mezi poskytovanými
službami alespoň jednu službu, která odpovídá poradenství nebo krátkodobé a/nebo
doplňkové léčbě. Všichni byli přesvědčeni o nutnosti klinické léčby, na jejíž
poskytovatele odkazovali své klienty.
Edukace a prevence byla realizována většinou prostřednictvím edukačních
programů na školách a v jednom případě v církvích a zájmových kroužcích. Jednalo se o
aktivity za účelem zvyšování povědomí o problematice a za účelem prevence a
poskytování informací o možnostech léčby a o včasné intervenci.
Složení týmu organizací neziskového typu bylo různorodé. Účastníci často
jmenovali na prvním místě ředitelku organizace a dále pracovníky realizující
programy/poskytující

služby

s nejrůznějším

odborným

zázemím

a

jejich

koordinátory, poradce v oblasti duševního zdraví či (psycho)terapeuty, ve 2
případech

facilitátory/vedoucí

podpůrných

skupin,

sociální

pracovnice,

administrativní pracovníky a pracovníky pověřené komunikací s veřejností.
V některých případech se odbornosti jedné osoby překrývaly. V těchto organizacích
působili dobrovolníci, přičemž minimálně v 5 z nich zastávali dle účastníků výzkumu
nesmírně důležitou roli (v některých poskytovali přímé služby). Pouze v jednom případě
byl součástí týmu modlitebník (v křesťanské organizaci), dále v jiné organizaci
psycholožka, v jiné působil celý tým zabývající se rozvojem organizace a v jiné stážisti.
Někteří z odborníků týmu mohli být externisty pracujícími na volné noze nebo
pracovníky na částečný úvazek. Služby neziskových organizací byly pro klienty buď
zcela zdarma nebo část služeb zdarma a část za poplatek nebo byly služby poskytovány
za nízké dostupné ceny s možností slev nebo splátkového kalendáře pro osoby s malým
finančním příjmem.
2 účastníci výzkumu zmínili úzkou spolupráci se členy poradního výboru nebo
správní rady. Většina organizací spolupracovala v nějaké formě s dalšími odborníky
mimo organizaci, přičemž nejčastěji zmiňovali účastníci výzkumu obecně klinické
pracovníky, psychology, nutriční specialisty/dietetiky, poradce, psychoterapeuty a
psychiatry, spíše ojediněle pak sociální pracovníky, učitele jógy, zdravotní sestry,
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„alternativní“ terapeuty (oblast reiki, akupunktury či bylinkářství) a kouče v oblasti
zdraví.
Tabulka č. 2 – Organizace neziskového typu

Pracovní
zázemí
ORGANIZACE
NEZISKOVÉHO
TYPU

Poskytované služby
-

Poskytování podpory a
informací

-

Edukace a prevence

-

Aktivity na poli
výzkumu

Složení týmu
- Ředitel/ka
- Koordinátor/ka
služby/programu
- Pracovníci realizující
programy/služby
- Poradci (counsellors) a
psychoterapeuti
- Dobrovolníci
- Facilitátoři/vedoucí podpůrných
skupin
- Sociální pracovnice
- Administrativní pracovníci
- Pracovníci pověření komunikací
- Poradní výbor a spolupracující
odborníci (externě) a další

Druhá skupina – léčebná zařízení – poskytovala ve všech zkoumaných 5
případech ambulantní léčbu (z toho ve 2 případech se jednalo o intenzivní
ambulantní program). 4 zařízení nabízela hospitalizaci a 3 i částečnou hospitalizaci,
denní stacionář. Jen specializované léčebné zařízení Eating Recovery Center
poskytovalo i rezidenční léčbu a dále i návaznou léčbu realizovanou pracovníky daného
zařízení po propuštění z léčby. (Kromě odbornice pracující v tomto zařízení se výzkumu
účastnili 2 odborníci pracující v nemocnici a 2 odborníci pracující na soukromé klinice.)
Zmíněná návazná léčba spočívala v telefonickém kontaktu směrem ke klientovi
v určitých časových periodách po propuštění a dále v organizaci skupinových setkání
s terapeutickými a edukativními cvičeními, jógou a arteterapií.
Součástí týmu ve všech zkoumaných léčebných zařízeních byli psychiatr,
psycholog a dietetik/nutriční specialista. Ve 4 případech byli součástí týmu
(psycho) terapeuti, ve 3 případech lékaři (z toho 1 pediatr) a 3 odborníci explicitně
zmínili zdravotní sestry jako součást týmu. Následující odborníci byli zastoupeni
pouze jedenkrát v rámci některého z týmů: manažerka kliniky, case manager,
fyzioterapeut, sociální pracovnice, ergoterapeutka, asistentka ergoterapeutky, poradci
v oblasti duševního zdraví, terapeutický společník, odbornice na jógu, odbornice na
terapii masážemi, učitel pro děti, specialista na bio kinetiku, pohybový terapeut,
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specialista na řemesla. Někteří z odborníků týmu mohli být externisty pracujícími na
volné noze nebo pracovníky na částečný úvazek. Léčba byla ve většině případů hrazena
pojišťovnou, spíše výjimečně pak přímou platbou od pacientů.
Mezi poskytované druhy terapie v rámci léčebných zařízení patřily nejčastěji
kognitivně behaviorální terapie (KBT) a dialektická behaviorální terapie (DBT) a ve
dvou případech rodinná terapie a tzv. mindfulness terapie. Další nabízené terapie
zahrnovaly kromě individuální terapie i skupinovou terapii, tzv. „acceptance
commitment therapy“ (ACT), arteterapii, drama terapii, tzv. „exposure therapy“, tzv.
„psychomotor therapy“ a systemický a interdisciplinární přístup.
Tabulka č. 3 – Léčebná zařízení

Pracovní
zázemí
LÉČEBNÁ
ZAŘÍZENÍ

Poskytované služby
-

Ambulantní léčba

-

Hospitalizace

-

Denní stacionář

-

Rezidenční léčba

Složení týmu
- Psychiatr
- Psycholog
- Dietetik/nutriční specialista
- Psychoterapeuti
- Lékaři
- Zdravotní sestry

- Vlastní návazná léčba po
propuštění
Všichni odborníci pracující v rámci soukromé praxe poskytovali konzultace,
podporu a informace o problematice PPP a možnostech léčby a všichni odborníci
aktivně iniciovali zapojení dalších odborníků do péče a na péči s těmito dalšími
odborníky následně spolupracovali. Jedna z účastnic výzkumu se věnovala
intenzivnímu case managementu, v rámci něhož vytvářela návrhy potenciálních členů
týmu na míru klientovi dle jeho lokality (v rámci země). Tato účastnice zároveň
poskytovala intervence a možnost pracovních stáží. 4 účastnice se věnovaly
poskytování psychoterapie a 1 účastnice poskytovala nutriční poradenství. Jedna
z odbornic této skupiny založila společnost, ve které pracovali dietetici a
psychoterapeuti, kteří spolupracovali na péči. Ve dvou případech se jednalo o
skupinovou praxi psychoterapeutů, kteří si vypomáhali, sdíleli některé zdroje včetně
prostor a mohli spolupracovat na péči. Ve třech případech se jednalo o odbornice na
volné noze (1 sociální pracovnice/case manažerka, 1 poradkyně v oblasti duševního
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zdraví a 1 nutriční specialistka), které neměly žádné kolegy, ale spolupracovaly na péči
s dalšími odborníky, kteří působili v jiném místě.
Všechny odbornice z této skupiny spolupracovaly s dalšími odborníky, přičemž
všechny

zmínily

spolupráci

s lékaři

a

psychiatry

a

4

zmínily

spolupráci

s dietetiky/nutričními specialisty. Některé spolupracovaly s psychoterapeuty – a to i
v případě, že byly samy psychoterapeutkami, přičemž spolupracovaly s psychoterapeuty
jiné specializace. Dále jedna z nich zmínila spolupráci s case managery, jiná se
zdravotními sestrami a jiná s chiropraktiky a akupunkturisty. 5 odbornic se soukromou
praxí přijímalo přímé platby od klientů, přičemž některé nabízely klientům v případě
potřeby splátkový kalendář. 1 odbornice poskytovala své služby case managementu
klientům zdarma a poplatky vybírala jen za edukaci na školách.
Mezi poskytované typy terapie v rámci soukromé praxe patřila kromě individuální
terapie i skupinová terapie, terapie metodou EMDR (eye movement desensitization and
reprocessing), ACT, KBT, DBT, mindfulness, neurofeedback, trauma terapie, terapie
zaměřená na body image, arteterapie a hipoterapie.
Tabulka č. 4 – Soukromá praxe

Pracovní zázemí
SOUKROMÁ
PRAXE

Poskytované služby
-

Poskytování informací a podpory

-

Zapojení dalších odborníků do péče

-

Psychoterapie

-

Nutriční poradenství

Organizace neziskového typu a odborníci se soukromou praxí poskytovali služby
i osobám, které měly problémy s jídlem a vnímáním vlastního těla, aniž by jejich
symptomy musely splňovat kritéria pro PPP. Naopak do nemocnic, klinik a léčebných
center byly přijímány většinou osoby s pokročilým stadiem nemoci a splňující kritéria
PPP, i když 3 z nich nebyly zařízené na příjem pacientů v kritickém stavu,
s komplikacemi či s psychiatrickou komorbiditou.
Všichni účastnící měli snahu pracovat i s rodinami a blízkými osob trpících PPP.
Jednalo se především o edukaci rodiny, poskytnutí informací o problematice a
možnostech léčby. Tři organizace neziskového typu poskytovaly přímo podpůrné
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skupiny pro blízké, 2 poskytovaly individuální konzultace a jedna organizace měla
program pro osoby, které ztratily někoho blízkého kvůli PPP. Většina odborníků
poskytující léčbu nebo poradenství se snažila přizvat rodinné příslušníky na konzultaci
s léčenou osobou, pokud s tím daná osoba souhlasila a pokud to odborník vzhledem
k rodinné situaci považoval za vhodné a přínosné. Jedna odbornice dokonce považovala
rodinu za součást a „srdce“ MDT.
U 10 účastníků výzkumu jsem zaznamenala alespoň minimální snahu o
začlenění komunitního principu do léčby ve smyslu práce se zdroji lokality a
vytváření podpůrné sítě pro danou osobu. To zahrnovalo aktivní vyhledávání
odborníků v rámci lokality, kteří by mohli dané osobě pomoci, a navázání spolupráce
s nimi a dále práci se sociálním okolím osoby v péči (učitelé, spolužáci, rodina).
Účastníci ale sami uváděli, že mnoho léčených osob musí kvůli léčbě cestovat i na
velmi dlouhé vzdálenosti, protože léčebných center a dalších zařízení ani specialistů
na PPP není většinou dostatek, který by zaručoval možnost péče v každém regionu
daného státu tak, aby nevytrhával léčenou osobu z jejího přirozeného prostředí.
Pojem komunitní práce byl účastníky ale často vnímán jako služba poskytovaná
zdarma, proto řada z nich odpovídala tak, že žádnou komunitní péči neposkytuje,
přestože splňovala výše zmíněné body.
6 účastníků výzkumu uvedlo, že oni sami nebo někdo z odborníků, se kterými
úzce spolupracují, se alespoň občas věnuje práci v terénu ve smyslu návštěv klienta u
něj doma, pomoci při nákupu v blízkosti bydliště či společného vaření a jedení u klienta
doma (někdy i s jeho rodinou), aj.
6 odborníků hovořilo o komunitě ve smyslu vytvoření podpůrné sítě osob, které
zažívají stejné problémy, přičemž se ale většinou nejednalo o osoby z jedné lokality, ale
spíše o skupinu léčených osob například v léčebném centru, které si poskytovaly
vzájemnou podporu, přičemž trvání této komunity bylo často vázané na dobu léčby či
péče.

5.2 Formy spolupráce mezi odborníky
Pro pozdější popsání způsobů koordinace MDT nebo interdisciplinární spolupráce
považuji za důležité vymezit, jaká byla povaha jednotlivých multidisciplinárních nebo
interdisciplinárních spoluprací mezi odborníky. Zjištěné různé formy spolupráce se
odvíjí mimo jiné od pracovního zázemí daného odborníka.
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4 účastníci výzkumu pracující v organizaci neziskového typu uvedli, že se jejich
organizace zabývá vytvářením a aktualizací databáze odborníků a léčebných
zařízení, se kterými by mohli navázat nebo již navázali spolupráci (většinou v podobě
možnosti odkázat na ně svoje klienty). Některé organizace se zaměřovaly na vytváření
co nejobsáhlejší možné databáze (rozlišující např. lokalitu, typ poruchy a další
specifika), jiné se zaměřovaly jen na konkrétní odborníky/léčebná zařízení dle
vybraných kritérií pro své klienty (např. ty, kteří poskytují služby v křesťanském duchu
nebo ty, kteří skutečně poskytují péči mužům). Vytváření těchto organizovaných
databází uvedla jen 1 osoba pracující v léčebném zařízení a 1 osoba pracující v rámci
soukromé praxe. Důvodem může být i to, že neziskové organizace se snaží mít co
nejširší nabídku odborníků pro svoje klienty v celém státě, ale léčebná zařízení mají
většinu potřebných odborníků již v rámci zařízení na jednom místě a odborníci v rámci
soukromé praxe zase většinou pracují jen s několika dalšími odborníky v rámci dané
lokality.
Všichni odborníci z léčebných zařízení uvedli, že na léčbě pacienta
spolupracují s odborníky v rámci MDT nebo i s dalšími odborníky léčebného
zařízení, kteří sice nejsou přímo standardní součástí týmu, ale čas od času je pro léčbu
některého pacienta potřeba odborník dané specializace, a tak využijí možnosti, že rovněž
pracuje pro zařízení a přizvou jej alespoň na nějakou dobu do týmu. Zároveň i všechny
odbornice pracující v rámci soukromé praxe uvedly, že na péči o klienta
spolupracují s dalšími nezávislými odborníky a/nebo týmy z léčebných zařízení. Jak
odborníci z léčebných zařízení, tak ti ze soukromé praxe vnímali jako součást této
spolupráce vzájemné sdílení potřebných informací o léčené osobě (po jejím předchozím
souhlasu), dále realizaci nějaké formy vzájemných konzultací a získávání zpětných
vazeb od ostatních na stav léčené osoby. Naproti tomu pouze 3 odbornice
z organizací neziskového typu uvedly, že přímo spolupracují na péči o klienta
s odborníky mimo organizaci (většina ostatních se zaměřovala např. na prevenci a
nikoliv léčbu či péči). 1 z těchto 3 odbornic pracovala v neziskové organizaci, kde
pracovali jen specialisté na PPP a poskytovali i krátkodobou doplňkovou léčbu a
spolupracovali s dalšími odborníky: „If someone comes to us and they already have a
team we are happy to share with them our clinical assessment of what is going on with
the client. Being specialist…because they can be doctors but not specialists, therapists
but not specialists… we are happy to counsult with them that way but we also provide
clinical consultation and supervision.” (Rachel Benson Monroe) Další příklad
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spolupráce mezi odborníky z neziskové organizace a odborníky mimo ni popsala Lena
Sheffield: „(…)it is sometimes “Let´s alert the doctor that here is an ED and that way
they can look at it from a different lens and then when they are looking at lab results or
the patient loosing weight – instead of praising them – now they are going to be more
cautious.”
3 odbornice z organizací neziskového typu zároveň uvedly konzultace
s odborníky z poradního orgánu nebo mimo organizaci netýkající se přímé
spolupráce na léčbě, ale spíše získání zpětné vazby, podnětů pro zlepšení a
zkvalitňování poskytovaných služeb obecně. 3 odborníci z léčebných zařízení uvedli
spolupráci na zajištění následné péče s odborníky mimo organizaci v rámci
lokality, ve které klient bydlí. Zařízení se může nacházet i velmi daleko od bydliště
pacienta a především v rámci hospitalizace nebo částečné hospitalizace je tak pacient po
jistou dobu odtržen od svého původního zázemí. Spolupráce tedy zahrnuje navázání
kontaktu s odborníky v místě bydliště dané osoby a příprava společného plánu po
propuštění z léčby, příprava na návrat domů a sdílení informací o léčbě osoby (po jejím
předchozím souhlasu). Jen 1 odbornice ze zařízení ale uvedla spolupráci na léčbě
s externími odborníky mimo problematiku následné péče. 2 odbornice ze soukromé
sféry, které měly v rámci společnosti nebo budovy možnost spolupracovat i
s odborníkem jiné profese, tuto možnost v případě potřeby využívaly.
Zjišťovala jsem, jak sami odborníci svoji spolupráci definují. Přestože většina
pracovnic z organizací neziskového typu spolupracovala s kolegy jiné profese (a často i
velmi organizovaně), jen 2 měly pocit, že pracují na multidisciplinární principu:„(…)
but we believe now that it is better for us to have collaborative relationships with those
kinds of people /treatment providers/ and to work together with them, each of us doing a
part of the puzzle and then referring to the others and so we believe 100 % in the
importance of multidisciplinary approach and we know what our role in the
multidisciplinary picture is.” (Constance Rhodes) Za multidisciplinární tým totiž
považovaly většinou tým poskytující léčbu v rámci léčebného zařízení. Ani žádná
z odbornic se soukromou praxí se neoznačila za členku MDT, ale všechny mluvily o
(interdisciplinární) spolupráci s dalšími odborníky. Naopak všichni pracovníci
léčebných zařízení se považovali za členy MDT.
2 odborníci z organizací neziskového typu uvedli, že se účastní networkingu
v rámci oboru návštěvami konferencí, aby navázali nové kontakty pro případnou
budoucí spolupráci. Networkingové aktivity uvedl i jeden odborník z léčebného zařízení
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(oslovování dalších odborníků, škol a center za účelem marketingu služeb) a 2
odbornice ze soukromé sféry, u kterých měl networking mnohem méně formální
povahu, než u předcházejících dvou typů pracovního zázemí – mluvily o snaze navázat
vztahy s potenciálními kolegy, o snaze sblížit se i na „lidské rovině“ nikoliv pouze
pracovní rovině a za prostředek sblížení považovaly například pozvání na neformální
večeři či oběd: „A lot of times we try to get to know new people…Someone has a new
psychiatrist, we haven´t worked with them, I might call them and say ,Hey do you wanna
have a cup of coffee or a lunch or something?´ And then we will try to do that so we can
have a relationship and work together.“ (Maria Rago)
Poslední formou spolupráce mezi odborníky, kterou uvedly 2 účastnice
z organizací neziskového typu, 1 odbornice z léčebného zařízení a 1 odbornice ze
soukromé sféry byla edukace dalších profesionálů o problematice PPP ve formě
pořádání výcviků, přednášek a workshopů nebo na méně formální bázi ad hoc edukace
spolupracujícího odborníka dle aktuální potřeby.
Tabulka č. 5 – Formy spolupráce mezi odborníky
Pracovní
zázemí
ORGANIZACE
NEZISKOVÉH
O TYPU

Forma spolupráce (dle zastoupení)

LÉČEBNÁ
ZAŘÍZENÍ

- Spolupráce odborníků na léčbě v rámci týmu zařízení/celého
zařízení
- Spolupráce na zajištění návazné léčby s odborníky mimo zařízení
- Spolupráce na léčbě s odborníky mimo zařízení
- Databáze odborníků
- Networking
- Edukace odborníků

SOUKROMÁ
PRAXE

- Spolupráce s dalšími nezávislými odborníky a/nebo týmy na péči
- Networking
- Spolupráce v rámci budovy
- Databáze odborníků
- Edukace

- Databáze odborníků
- Konzultace s odborníky v radě/mimo organizaci
- Spolupráce na péči s odborníky mimo organizaci
- Networking
- Edukace odborníků
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5.3

Koordinace

multidisciplinárního

týmu

nebo

interdisciplinární spolupráce
Data pro zkoumání způsobů koordinace týmů jsem získala od 5 odbornic
z organizací neziskového typu (ostatní 4 se nevyjádřily – 3 z nich popsaly koordinaci ve
své soukromé praxi a nevyjadřovaly se ke koordinaci v rámci organizací zaměřených
primárně na edukaci a prevenci, 1 se rozhodla nevyjádřit se k tomuto tématu). 3 z těchto
5 odbornic uvedly, že existuje 1 stálá koordinátorka/manažerka služby, která má
na starost hladký chod služby a její kvalitu, řídí všechny pracovníky týmu
poskytující službu, zaškoluje a trénuje členy týmu, má konečnou odpovědnost a
rozhodovací právo. V dalším případě byly tyto kompetence částečně sdíleny
koordinátorkou služby i ředitelkou organizace, přičemž se obě dvě ženy vzájemně
doplňovaly a podílely na zmíněných kompetencích a ředitelka organizace měla konečné
rozhodovací právo. Poslední ze zmíněných 5 odbornic uvedla, že vedoucí týmu, který se
podílí na péči a je složený z pracovníků organizace i odborníků mimo ni, je určen
individuálně případ od případu, přičemž většinou je jím terapeut, protože má nejdelší
vztah s klientem či lékař, protože rozhoduje o případné hospitalizaci.
Většina odbornic z organizací neziskového typu popisovala pravidelné
plánované schůzky týmu organizace, převážně jedenkrát týdně, jen v jednom
případě nebyly schůzky pravidelně nastavené a byly organizovány dle aktuální
potřeby a pouze online formou. Co se týče schůzek s odborníky nebo týmy mimo
organizaci, byly pořádány ve dvou případech osobně, z toho v jednom případě
pravidelně jednou měsíčně, ve druhém případě nepravidelně dle potřeby. Další
odbornice byla v kontaktu s odborníky mimo organizaci, se kterými spolupracovala na
péči především prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky jedenkrát až dvakrát týdně,
spíše výjimečně pak osobně: „Her therapist recommended to come here because she
was feeling uncomfortable about how serious her eating disorder is. So she came here
and I met with her…actually one of my other staff assessed her and we started doing
skill sessions together and as I learnt – she wanted to produce her exercise, she was
overexercising, so I started working with her on that goal and then as I learnt how
serious her eating disorder was I got her connected to a dietitian and a prescriber (she
is an advanced psychiatric nurse practitioner) and a medical doctor. So she now has 5
people on her team and we all email each other.” (Rachel Benson Monroe)
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Sdílení informací mezi pracovníky stejné organizace neziskového typu
probíhalo většinou ústní formou osobně na poradách (často organizovaných na
principu intervize). Jen v případě jedné organizace, ve které probíhá veškerá
komunikace i poskytování služeb online (i pracovníci sídlí každý na jiném místě), je
sdílení informací realizováno pomocí zabezpečené online nástěnky. Většina účastnic
uváděla, že se snaží sdílet s ostatními spolupracovníky pouze ty informace, které jsou
důležité pro daného odborníka, že je samozřejmostí předchozí souhlas klienta (hlavně u
spolupráce s odborníky mimo organizaci) a některé informovaly klienta předtím, než se
rozhodly něco sdílet, že tak chtějí učinit a proč.
Schůzky probíhaly ve 3 případech standardně bez klienta, ve dvou případech
sice převážně také bez klienta, ale občasně se schůzky týmu nebo alespoň části
týmu účastnil i klient – jedna z účastnic popsala i vnímané výhody takové situace
(vyšší motivace k léčbě ze strany klienta) a nevýhody (koordinačně a časově
náročné, pro klienta „zaplavující“).
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Tabulka č. 6 – Koordinace týmu (organizace neziskového typu)
PRACOVNÍ
ZÁZEMÍ

TYPY
KOORDINACE

PORADY

FORMY PŘEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ

ORGANIZACE
NEZISKOVÉHO
TYPU

-1 stálá
koordinátorka
týmu

-Schůzky týmu
organizace pravidelně
-Schůzky týmu
organizace
dle potřeby

-Osobně na poradách

- Sdílený typ
vedení (2 osoby)
-1 vedoucí týmu
(mění se případ od
případu)

-Online nástěnka, dle
potřeby online schůzka

-Schůzky s odborníky
mimo organizaci
-Individuální i skupinové
supervize, networking
-Schůzky týmu bez
klienta
-Schůzky týmu s klientem
dle potřeby

3 odborníci pracující v léčebných zařízeních uvedli, že v čele jejich MDT je
vždy 1 osoba. Z toho ve dvou případech se jednalo o stále stejnou osobu, přičemž
v jednom týmu byl v čele psycholog a ve druhém ergoterapeutka. V jednom
případě byl sice vždy v čele týmu 1 člověk, ale kdo jím byl, se lišilo případ od
případu – pravidlem bylo, že se jím stával ten, kdo pacienta jako první přijal, přičemž
mi daný účastník vysvětlil, že dle pravidel tohoto léčebného zařízení může být v čele
týmu pouze lékař, psycholog nebo psychiatr, ale nemůže jím nikdy být nutriční
specialista nebo terapeutický společník. Role vnímání tradiční hierarchie a od toho
odvozená možnost být v čele týmu ale neplatila minimálně v jednom zařízení, kde byla
v čele týmu ergoterapeutka: „She just has so much experience. It is not…like about what
qualification you have, she is just really skilled, has a big experience with eating
disorders so she is the best option.” (Annemarie Louw)
2 odbornice pracovaly v týmu se sdíleným vedením. Jedna z nich vnímala
zodpovědnost za řízení léčebného procesu u sebe samé jakožto nutriční specialistky a
endokrinoložky a zároveň u psychiatra, přičemž oba na pravidelných schůzkách vždy
zjišťovali u ostatních pracovníků jednotky, zda s navrženým postupem souhlasí a jako
vedoucího jednotky uvedla tato odbornice pediatra se specializací v nutričním
poradenství a nad ním ještě dětského psychiatra. Zajímavé bylo, že pokud se tato
nutriční specialistka a endokrinoložka neshodla s psychiatrem na dalším postupu léčby,
vzájemně se podle svých slov respektovali a přednesli společně svoje rozdílné návrhy
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pacientce, vysvětlili jí obě pozice a nechali konečné rozhodnutí na ní. Druhá odbornice
popsala, že tým jakožto celek přichází s nápady a řešením a až v případě, kdy je nutné
přijmout nějaké rozhodnutí, může mít poslední slovo buď psychiatr nebo klinický ředitel
nebo case manager, případ od případu.
Podle všech odborníků pracujících v léčebných zařízeních probíhají schůzky
všech pracovníků zařízení zapojených do léčby pacienta minimálně jedenkrát
týdně, v jednom případě dokonce dvakrát až třikrát týdně. Mezi cíli těchto porad
jmenovali účastníci vzájemnou výměnu informací o tom, kde se každý jednotlivý
pacient nachází v procesu léčby, zajištění směřování ke stejnému cíli, vysílání stejné
zprávy směrem k pacientovi, prevence splittingu a zjišťování zpětných vazeb
jednotlivých odborníků a jejich podnětů.
Nad rámec pravidelných týdenních porad jmenovala jedna odbornice individuální
schůzky manažerky kliniky s vedoucími oddělení, externí supervize terapeutů a měsíční
skupinovou schůzku vedoucích s manažerkou kliniky.
Většina odborníků z léčebných zařízení realizovala kromě standardních
porad odborníků i schůzky týmu nebo alespoň části týmu s pacientkou, zpravidla
v případech, kdy bylo potřeba přijmout důležité rozhodnutí (např. o dalším
postupu léčby). Všichni tito odborníci také na poradách týmu daného zařízení
sdíleli veškeré potřebné informace o léčené osobě a dále poznámky či složku léčené
osoby. Berenice Segrestin ale uvedla, že dle zákonů Francie nemohou sdílet informace o
pacientovi s nelékařskými odborníky (např. s psychologem) pracujícími mimo léčebné
zařízení, i kdyby k tomu pacient dal souhlas.
Tabulka č. 7 – Koordinace týmu (léčebná zařízení)
PRACOVNÍ
ZÁZEMÍ

TYPY
KOORDINACE

PORADY

FORMY PŘEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ

LÉČEBNÁ
ZAŘÍZENÍ

-1 vedoucí týmu:
 stálý
vedoucí
týmu
 vedoucí
určován
pro každý
případ
individuál
ně

-Schůzka
týmu/jednotky
pravidelně
(min.1x týdně)

- Osobně na poradách

-Schůzky týmu bez
klienta
-Schůzky týmu
s klientem dle
potřeby

-Sdílené vedení
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- Sdílení složky

Většina odborníků ze soukromé praxe popsala, že v rámci spolupráce
s dalšími odborníky je při zapojení více než 2 osob do péče často určen jeden
odborník, který má vedoucí roli. Nicméně ve srovnání s odborníky pracujícími
v rámci jedné organizace či jednoho zařízení, kteří sdílí stejné prostory a zázemí a jsou
už nějakým způsobem organizováni, musejí odborníci z různých soukromých praxí
nejprve zkontaktovat další odborníky, kteří už se o jejich nového klienta starají nebo
sami doporučit vhodné odborníky se specializací, kterou daný klient potřebuje.
(Doporučení či nabídka odkazů na vhodné další odborníky mimo organizaci je běžná i u
odborníků pracujících v organizacích neziskového typu i u odborníků z léčebných
zařízení, ale především odborníci z léčebných zařízení mívají kolegy dalších odborností
v jedné budově a zajišťování spolupráce bývá v tomto ohledu méně náročné).
To, jak spolupráce následně probíhá, bývá velmi individuální a odvíjí se
v mnohém od ochoty jednotlivých odborníků spolupracovat a řešit časové a finanční
výzvy, které s sebou tento typ spolupráce přináší. Za čas strávený komunikací s dalšími
odborníky pečujícími o jejich klienta nejsou často plně nebo vůbec zaplaceni.
Vedoucí roli může mít ten, kdo se s klientem setkal jako první a zkontaktoval další
osoby nebo ten, kdo má nejsilněji navázaný vztah s klientem, ale vždy záleží na
individuální dohodě jednotlivých odborníků. Vedoucím se často stává individuální
psychoterapeut, ale i další odborníci. Další možností, kterou účastnice výzkumu popsaly,
je spolupráce odborníků, ve které není jasně stanovený vedoucí týmu, rozhodnutí jsou
v ideálním případě dosahována společně na základě sdílených informací, přičemž ale
hrozí, že pokud se všichni odborníci na dalším postupu neshodnou, není jasně stanoveno
jak postupovat a jednotliví odborníci tak mohou předávat směrem ke klientovi vzájemně
si odporující doporučení.
“The dietitian tells me ,This week I am going to make this change´ and I am like
,Ok I am going to make sure to check in about that.´ “ (anonym č.15) Dvě účastnice se
v některých případech zabývaly case managementem - jedna zajišťovala realizaci
schůzek mezi klientem a ostatními odborníky a dohlížela na dodržování léčebného
plánu klientem, popřípadě i rodinou. Většinou ale sdílení informací mezi odborníky
pracujícími samostatně v rámci soukromé praxe neprobíhá příliš organizovaně
z centrálního pohledu, ale jen ve vztahu „one to one“ v podobě separátních
individuálních schůzek mezi jednotlivými odborníky: „There is a case management
aspect…I would not consider myself as a true case manager. I am not going to
coordinate the contact between the psychiatrist and the paediatrician, that is their job. I
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am following up with the people that I need the information from and with those I need
to share an information.“ (anonym č. 15) Pro úspěšnou spolupráci tedy existuje
předpoklad zodpovědnosti každého člena týmu jednak sdělit zjištěnou informaci
každému dalšímu členu týmu, který tuto informaci potřebuje pro práci s léčenou osobou,
a jednak aktivní zjišťování informací a ověřování, zda se mu dostává veškerých
potřebných informací od všech ostatních členů týmu. To se jeví jako nevýhoda oproti
týmům, které mají pravidelné porady, kterých se účastní všichni členové týmu a kde
všichni sdílí potřebné informace najednou (většinou se jedná o týmy pracující v jednom
léčebném zařízení), kde může být snížené riziko neochoty spolupráce a neochoty sdílení
informací s potenciálním důsledkem nepředání důležitých informací.
Většina účastnic uváděla podobně jako odbornice z organizací neziskového typu,
že se snaží sdílet s ostatními pouze ty informace, které jsou důležité pro daného
odborníka, a že je samozřejmostí předchozí souhlas klienta (hlavně u spolupráce
s odborníky mimo organizaci): „Ethically it should be on the ,need to know´ basis. What
is beneficial for them to know for the client to get the best care? What I try to do is
,What would I do if the client was there?´ If it is very personal what will not affect the
treatment, then no, then you are just gossiping.”(Lena Sheffield)
Nejčastější formou kontaktu sledovaných odborníků ze soukromé praxe je
telefon a e-mail, v jednom případě zabezpečená online nástěnka. Osobní schůzky
jsou také realizovány, ale většinou nepravidelně nebo se jich neúčastní všichni najednou.
Roli hraje již zmíněná časová i finanční náročnost (pro odborníky, ale i pro klienta, který
by v případě schůzky celého týmu musel teoreticky zaplatit všem odborníkům). Osobní
schůzky se tedy konají většinou v případě nutnosti – zhoršení stavu léčené osoby,
nutnosti přijmout důležité rozhodnutí ohledně dalšího postupu, atd. Standardně
bývají tyto schůzky bez přítomnosti klienta, ale 3 odbornice uvedly, že realizují
sporadicky i schůzky týmu nebo části týmu s klientem. Opět jsou ale překážkou
finanční, časové a obecně koordinační důvody.
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Tabulka č. 8 – Koordinace týmu (soukromá praxe)
PRACOVNÍ
ZÁZEMÍ

TYPY
KOORDINACE

PORADY

SOUKROMÁ
PRAXE

-1 vedoucí –
určován pro každý
případ
individuálně

-kontakt často
individuální separátně,
různé frekvence

5.4

Vnímání

-osobní schůzky týmu a
klienta výjimečně

vlastní

role

FORMY
PŘEDÁVÁNÍ
INFORMACÍ
-Kontakt:
 telefonický
 e-mailový
 osobní
 online
nástěnka

v rámci

týmu

či

interdisciplinární spolupráce
3 odbornice z organizací neziskového typu vnímaly svoji roli jako
koordinační a řídící: „I am the director of the hot line services aspect so I oversee a
few other staff members who work with our volunteers services and programs.(...) I
oversee the helpline services team so I make sure that everything is running smoothly
and that helpline services is going well and I have staff members who are in charge of
specific programmes as well.” (Lauren Smolar) Řídící role zahrnovala dohled nad
hladkým průběhem a kvalitou poskytované služby nebo služeb, zajištění výcviku,
rozvoje a supervize podřízených pracovníků přímé péče a vlastní vzdělávání. 2 z
těchto 3 odbornic vnímaly zároveň stejně jako dvě další odbornice z organizací
neziskového typu svoji roli v poskytování přímé péče – poskytování podpory (osobně,
online nebo telefonicky), vedení podpůrných skupin, klinické vyhodnocení a propojení
klienta s vhodným typem léčby mimo organizaci či realizace edukačních kurzů pro
osoby s PPP nebo pro blízké osob s PPP.
3 odborníci z léčebných zařízení rovněž vnímali svoji roli jako koordinační a
řídící (2 z toho se zodpovědností za léčebný proces), další odborník zastával tuto roli
pouze příležitostně, když se stal vedoucím týmu, a jinak jakožto psychiatr zajišťoval
psychiatrickou evaluaci pacienta, vznášel návrhy na léčebný plán a zajišťoval
psychiatrickou péči pro pacienta. Odborník, který vnímal svoji roli jako koordinační a
řídící, vedl MDT a byl zároveň psychologem týmu a jeho úlohou bylo realizovat spolu
se zdravotní sestrou úvodní evaluaci, zařídit další schůzky pacienta se sestrou a jednu
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schůzku s psychiatrem, následně se spolu s pacientem a těmito kolegy sejít, sestavit
léčebný plán a zajistit schůzky pacienta s dalšími odborníky včetně dietetika a
psychoterapeuta. Další odbornice, která spatřovala svoji roli především v řízení, byla
manažerkou kliniky a kromě této role realizovala přijímání nových klientů. Poslední
odbornice s řídící rolí byla endokrinoložkou se specializací na nutriční poradenství a
měla hlavní slovo v rozhodování o doporučeném typu léčby, způsobu výživy a
jídelníčku. Koordinátorka osob, které skončily léčbu, spatřovala svoji roli částečně
v zajištění následné péče ve spolupráci s dalšími odborníky, přičemž zde byl také
koordinační a organizační aspekt a částečně v marketingových aktivitách.
2 odbornice ze soukromé sféry vnímaly svoji roli v rámci interdisciplinární
spolupráce jako řídící, koordinující a organizační (obě byly v čele společnosti, kterou
samy založily), přičemž se věnovaly case managementu, plánování a organizaci léčby,
koordinaci dalších odborníků a jedna z nich supervizi, další část jejich práce spočívala
v poskytování přímé péče klientům (první odbornice byla sociální pracovnicí věnující se
poskytování case managementu klientovi spočívající v provázení klienta na cestě za
uzdravením od prvního kontaktu, sestavení a koordinaci MDT až po vyléčení, druhá
odbornice byla psycholožkou s mnoholetou praxí a současnou specializací převážně na
case management). Zbývající 4 odbornice poskytovaly především přímou péči – dvě
byly psychoterapeutkami, jedna nutriční specialistkou a poslední poradkyní v oblasti
duševního zdraví. Psychoterapeutky a poradkyně viděly svoji roli v navázání
terapeutického vztahu s klientem a v práci s klientem na psychologických tématech a
poskytování svého terapeutického pohledu spolupracujícím odborníkům: „I offer
support/insight and guidance to the other teammates in regard to psychological
processes and recovery for the patient.“ (Courtney Grimes) Nutriční specialistka cítila,
že především v ambulantní péči v rámci interdisciplinární spolupráce nemohla
dostatečně využít veškerý svůj potenciál a dovednosti nutriční specialistky se
specializací v psychiatrii: „You have a lot of skills that (...) that never get a chance to get
used because the environment in which these diseases are being treated are not ready
yet to accept the diversification of me as a dietitian could do” (April Winslow) Svoji
roli jakožto nutriční terapeutky spatřovala v zodpovědnosti za vyživení a „obnovení“
těla a mozku léčené osoby, v zajištění potřeb pacienta z biologického hlediska,
v experimentálním zjišťování klientových bariér v souvislosti s jídlem, v edukaci a
v učení klienta péče o sebe sama: „So every chance that I could I am trying to use my
role as a dietitian to be more about ,What are the skills that are lacking in your life that
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keep preventing you from feeding your body?´” (April Winslow) V rámci týmu viděla
svoji roli v poskytování zpětných vazeb ostatním odborníkům a edukaci ze svého
pohledu nutričního oboru.
Vnímání toho, jaké kompetence a úkoly náleží tomu kterému odborníkovi, se mezi
účastníky výzkumu poměrně lišilo. Například rozhodování (nebo zásadní slovo
v rozhodování) o typu léčby v souvislosti s případnou nutnou hospitalizací připisovala
velká část odborníků psychiatrovi, jiní lékaři. Vnímání úlohy sestry se také dosti lišilo. 3
odborníci pracující v léčebných zařízeních zmínili zdravotní sestry jakožto důležitou
součást MDT, které v rámci hospitalizace přinášely pacientům jídlo, poskytovaly
poradenství a pomoc s emocemi a často byly považovány za ty, kdo věděly nejvíce
detailních informací o pacientech, protože s nimi především v rámci hospitalizace byly
nejčastěji. Ve finské klinice pracovaly sestry s psychoterapeutickým výcvikem a měly
velmi důležitou úlohu v rámci celého procesu léčby – spolu s psychiatrem a vedoucím
MDT se účastnily úvodní evaluace a následně se s pacientem pravidelně scházely.
Naopak zbylí 2 odborníci z léčebných center nepovažovali zdravotní sestry za součást
MDT a vůbec nezmínili jejich roli v péči o pacienty, přestože v obou zařízeních
zdravotní sestry pracovaly. Terapeutické prvky práce byly účastníky popisovány nejen u
psychoterapeutů, ale i u psychologů, psychiatrů, zdravotních sester a jedné nutriční
specialistky. Odborníci popisovali, že v řadě případů spolupracuje klient s více terapeuty
(např. psychoterapeut se zaměřením na trauma, psychoterapeut se specializací na PPP,
skupinový psychoterapeut, aj.), kteří v ideálním případě spolupracují a někdy je určen
terapeut, který má přední postavení. 3 odbornice uvedly, že považují za důležité vnímat
se jakožto pomocnice na cestě uzdravení svého klienta a nikoliv jako kouzelnice, které
„zařídí“ uzdravení za něj.
Všichni odborníci spatřovali svoji roli (ať už ve větší či menší míře) rovněž v
podílení se na zvyšování povědomí o problematice PPP a boření mýtů o PPP (a tím
potažmo na prevenci) a dále především ve spolupráci s dalšími odborníky ve formě
vzájemné edukace a získávání i poskytování zpětných vazeb a podnětů pro zlepšení a
v přímé spolupráci na péči o konkrétní jedince. Všichni účastníci výzkumu vnímali svoji
roli jako část z pomyslného celku, který je teprve s dalšími částmi (rolemi dalších
odborníků) plnohodnotnou péčí pro léčenou osobu. Každý byl přesvědčen o důležitosti a
nutnosti spolupráce s odborníky dalších profesí na péči a tuto spolupráci považoval za
samozřejmou součást svojí vlastní role.
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5.5 Přínos multidisciplinární a interdisciplinární
spolupráce
Než se dostanu k problematice výzev, považuji ve vztahu k výzkumné otázce za
důležité krátce popsat i výhody mezioborové spolupráce z pohledu účastníků výzkumu,
které jsou součástí jejich vnímání daného tématu. Všichni účastníci výzkumu viděli jako
převažující výhody než nevýhody mezioborové spolupráce a uváděli, že vzhledem ke
komplexnosti PPP není možné léčit osobu s tímto onemocněním sám. Přínos
multidisciplinárního týmu nebo interdisciplinární spolupráce spatřovali v možnosti
získání různých úhlů pohledu různých odborností na jeden problém a tudíž vytvoření
celistvějšího obrazu, v komplexnější a efektivnější péči zahrnující pestrou škálu
dovedností v péči o danou osobu: „I think the pros is you definitely get to have more
cooks in the kitchen. Meaning if you have a good team that communicates with each
other that is on the same page that really has a vision collaborative wise, you can have a
core message being directed towards the person struggling with ED from all different
sides.” (April Winslow)
Řada odborníků spatřovala v mezioborové spolupráci nástroj prevence proti
předčasnému ukončení léčby ze strany léčené osoby, dále prevenci proti podcenění stavu
klienta či přehlédnutí nějakého důležitého aspektu – v případě, že se léčená osoba
nedostaví na konzultaci, daný odborník o tom v ideálním případě hned informuje ostatní
a všichni dohromady situaci řeší, někdo z nich osloví léčenou osobu a ptá se, proč na
konzultaci nedorazila a snaží se zabránit dalšímu rušení schůzek. Při spolupráci s
odborníky je podle účastníků výzkumu také lépe nastavena strategie péče, než když by ji
měl zajistit jen jeden odborník. V ideálním případě je pak směrem ke klientovi
zprostředkovávána jedna a táž zpráva od více odborníků.
Mezioborová spolupráce podle nich zajišťuje péči „o tělo i ducha“, vzhledem
k většímu počtu pečujících odborníků se zvyšuje i šance na navázání kvalitního vztahu
na terapeutickém principu alespoň s jedním z nich a dále spolupráce umožňuje získat co
nejvíce informací od léčené osoby. Zároveň může pro léčenou osobu působit za
předpokladu aktivní spolupráce a sdílení informací mezi odborníky i jako prevence
frustrace z opakování stejného příběhu. Podle některých odborníků se jejich klienti a
pacienti cítí lépe, když o ně pečuje více osob, protože mají pocit, že je o ně lépe
postaráno (podle jiných odborníků je tomu ale přesně naopak).
Účastníci výzkumu uváděli, že i pro ně samotné má mezioborová spolupráce řadu
výhod: edukační prostředí pro celý tým a vzájemná podpora a prevence osamocení
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v péči o danou osobu (sdílení případné frustrace z pomalého pokroku v léčbě i sdílení
úspěchů v léčbě): „(..) it is good to rely on other side when we have doubts or may be
stress because of the patient. The patients that you will see for a very long time, it is
good to know them very well and you can share this information with the other members
of the team to gain a more complex approach.” (Sebastian Soneira)
Velká část odborníků považovala za důležitou výhodu spolupráce i možnost
soustředit se na svoji roli (sféru odbornosti) v rámci týmu a přenechat další potřebné
sféry péče ostatním členům týmu: „So for example on this case I don´t have to answer
questions about nutrition that I am not qualified to answer. Because I can say ,Ask your
dietitian´. Same thing the dietitian will not talk about the psychological issues as much
because they will say ,Oh, you have a therapist who can work on that with you´. So it
helps us to stay in our scope of practice and not going outside” (Rachel Benson
Monroe)
Jeden odborník uvedl, že na klinice, kde pracuje, funguje tzv. transdisciplinární
přístup: „(..)you should always be focused on your primarily specialty but you should
also manage some other concepts from the other disciplines. So me as a psychiatrist I
must manage (...) and comprehend some aspects of nutrition (…) and general medicine.
We have same language and we can provide – in some cases the first approaches perhaps sometimes the first nutritional approach can be done by the general physician
or me or psychologist.” (Sebastian Soneira)

5.6 Výzvy spojené s péčí o osoby s PPP
Během rozhovoru účastníci spontánně hovořili o překážkách a těžkostech, se
kterými se v rámci své práce potýkají. Zároveň jsem pokládala i přímou otevřenou
otázku zjišťující, s jakými výzvami se při práci setkávají. Níže popsaná zjištění tedy
vycházejí z odpovědí na tuto přímou otázku, ale velmi často také z informací, které
účastníci spontánně popisovali, když mluvili o své práci. Zároveň jsem se ale neptala na
předem dané konkrétní problémy, tudíž některé problémy mohl zažívat větší než zjištěný
počet odborníků, ale jen o nich přímo nemluvili.
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Výzvy mezioborové spolupráce
Mezi výzvy, se kterými se odborníci potýkají v rámci práce v týmu nebo
v rámci interdisciplinární spolupráce patří časová, finanční a energetická
náročnost i náročnost na koordinaci vycházející z nutnosti spolupráce více osob,
než když by péči realizovala jen jedna osoba. „(…) increase in time spent on these
cases, which is often not paid. And it’s almost impossible to get everyone together for a
call to review cases.” (Dawn Hynes)
Finanční náročnost se týkala klientů i odborníků – klient musel za péči více osob
platit větší finanční částky a odborníci (především ti se soukromou praxí přijímající
přímé platby od klientů) se museli vyrovnávat se situacemi, kdy klient neměl dost peněz
na léčbu, což vedlo k tomu, že často klientům neúčtovali (nebo neúčtovali plné částky)
za čas strávený nad komunikací s ostatními odborníky spolupracujícími na péči
(telefonování, psaní e-mailů i osobní schůzky). Někteří odborníci věřili, že je
komunikace s ostatními spolupracujícími odborníky součástí jejich práce a rozvoje a že
pokud čas strávený nad touto komunikací nepřekročí určitou míru, nebylo by etické
svým klientům za tento čas účtovat. Řada z nich měla ohledně účtování či neúčtovaní za
tento čas ambivalentní pocity. Nejhorší byla situace u odbornic pracujících na volné
noze především ze soukromé sféry, které musely někdy čelit situacím, kdy přicházely o
výdělek, když se klient nedostavil na konzultaci nebo když si klient nemohl z finančních
důvodů dovolit setkat se se všemi pečujícími odborníky – někdy dokonce samy tyto
odbornice doporučily klientovi na úkor vlastního výdělku, aby šel na konzultaci raději
k odborníkovi, jehož péči považovaly pro klientův aktuální stav za důležitější. Naproti
tomu většina odborníků z léčebných zařízení byla za tento čas (většinou realizovaný na
poradách) placena, dvě odbornice z neziskové sféry ale uvedly, že jejich práce s sebou
nese i přijetí toho, že ne za všechnu svoji práci dostanou zaplaceno.
K dalším výzvám mezioborové spolupráce patřily nedostatečné znalosti
dalších odborníků o problematice PPP nebo nedostatečná zkušenost s péčí o osoby
s PPP. Někteří další odborníci podle účastníků výzkumu trpěli mnohými mylnými
představami a mýty o PPP, které prezentovali léčeným osobám. Podle účastníků
výzkumu se jednalo především o lékaře a dietetiky, kteří mohli například doporučovat
hubnutí osobám s PPP. Několik odborníků také zmínilo, že i mezi odborníky je
rozšířena mylná představa o tom, že úplné uzdravení z PPP není možné.
7 účastníků výzkumu dále uvedlo, že se setkali s neochotou nebo
nedostatečnou ochotou týkající se mezioborové spolupráce u některých odborníků:
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„Sometimes the most difficult part is someone is not gonna call you back. The fact that
you wanna be in the interdisciplinary doesn´t mean that everyone else does. And some
doctors will not call you back.” (Anonym č.15) Někteří neochotu považovali za
důsledek touhy ega po úspěchu odborníka jako jedince spíše než snahy o týmovou
spolupráci zahrnující ochotu vyslechnout si zpětné vazby ostatních.
8 odborníků se domnívalo, že část léčených osob je zdráhavá vůči péči MDT
nebo interdisciplinární spolupráci, protože to pro ně znamená otevřít se více osobám a
mít péči zahrnující i dohled více osob, který zmenšuje možnosti unikání před řešením
vlastní situace.
7 odborníků (z toho 5 ze soukromé sféry a 2 z léčebných zařízení) uvedlo, že
k výzvám týmové práce nebo spolupráce mohou patřit i neshody mezi členy týmu a
nesoulad v týmu ohledně dalšího postupu či ohledně rad směrem ke klientovi.
Neshody se týkaly hranic rolí jednotlivých odborníků a jejich kompetencí i
jednotlivých názorů. Nejvíce názorových neshod vznikalo mezi odborníky
s psychoterapeutickým zázemím a nutričními specialisty, kteří se často neshodovali
především na doporučeních ohledně stravy:
„A lot of dieticians are using outdated information about cutting back your salt
and telling patient they have to lose weight (...)and then their doctor tells them and they
get all confused. So most of the dieticians I think buy into those hard healthy guidelines
instead of knowing how to help people, who are just afraid to eat (...).” (Maria Rago,
psycholožka)
„(..) we try to always recommend a nutritionist that knows eating disorders
because a lot of the dietitians unfortunately get caught up in the ,healthy diet´ and
sometimes they make it worse not knowing that there is ED.” (Lena Sheffield,
poradkyně v oblasti duševního zdraví)
„Particularly the main conflicts that I think need to be resolved in the ideal
situation is between therapists and dietitians.(...) But the final result for me like in the
perfect world is that the therapist would see that I have the ability to get in and may be
find out some of the deeper psychological issues because food is less threatening then
lets´s say ,Let´s talk about your sexual molestation´. It just so happens that we start
talking about food and we discover every time you eat peanut butter you have a gagging
reflex from remembering when you had to perform a trauma - that I can identify that
and sit with that and then I can hand it over to the therapist.” (April Winslow, nutriční
specialistka)
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„People would go into treatment centres and they would be fed very poor food:
candy and ice cream and all this junk. And primarily it was because the mindset behind
was that ,We are just feeding calories into them and we also need them to no longer be
afraid of these things´ like which I understand but people also don´t have any genuine
respect or understanding that the body is a physiological system that needs to be
restored and repaired. So number one I think the way we approach food in treatment
eating disorders here in the US needs to be completely revolutionized (…). Because as a
general society in the US and as a general society on the global level, we have so little
respect for food. And we also don´t have any sense of consciousness with why we eat
what we eat (...).We don´t think about what we are eating equips us to do whatever it is
we wanna do. We see food and eating as something that needs to be controlled and
managed separate from the world in which we are engaged and living in.(…). But I
think the reality is there is a time and a place for someone to start dealing with the
diversity of their food.” (April Winslow, nutriční specialistka)
Maria Rago dále zdůrazňovala, že je nevhodné, aby klienta vážil psychoterapeut,
protože to je v ideálním případě v kompetenci nutriční specialistky.
3 odborníci přímo mluvili o riziku splittingu a několik osob popsalo, že pokud
se přes veškerou snahu domluvit se s druhým odborníkem na doporučeních
směrem ke klientovi nepodaří dosáhnout shody, doporučují léčené osobě to, co
považují sami za správné s vědomím toho, že druhý odborník bude vysílat směrem
k léčené osobě jinou nebo přímo opačnou zprávu.
2 osoby popsaly problematiku hierarchie rolí mezi odborníky. Jedna z těchto
odbornic uvedla, že s takovou situací nemá přímou zkušenost, ale druhá uvedla, že
hierarchii rolí vnímá velmi silně: „I can tell you at least here in where I was (...) and
what I was doing is that there is very much unbalanced hierarchy – which provider is
more important mostly.(...) I treated hundreds of thousands of EDs patients and I can
say that never once was I in charge of the team as a dietitian. Not that because I wasn´t
capable or because it wasn´t important. I think that it was just very unconventional for a
dietitian to take a lead in the treatment of EDs and I feel like it has more to do with the
cultural and societal expectations (...).” (April Winslow)

81

Systémové výzvy
9 účastníků výzkumu mělo pocit, že je nedostatek kompetentních specialistů
zabývajících se PPP, další popsali nedostatek specializovaných jednotek či léčebných
zařízení (obecných nebo specializovaných – pro muže, pro osoby v kritickém stavu,
atd.). Někteří uváděli tento nedostatek obecně ve vztahu ke své zemi, jiní především ve
vztahu k určitým lokalitám (především mimo centra): „We hate to send people back
where there is not the support they need. So often we talk about may be the patient
moving so the patient is closer to that support.” (Anonym č.4)
Několik odborníků upozorňovalo na to, jak velkým problémem je skutečnost, že
velká část osob trpících PPP si nemůže z finančních důvodů dovolit adekvátní péči.
„(…)the therapists and the physicians and some of the other interdisciplinary teams like
they didn´t even consider that someone wouldn´t have the financial resources to feed
themselves (…). So you are asking a question that is probably one of the major wholes
in eating disorders treatment and I believe it is also one of the reasons why that there
remains so much stigma to talking about having an eating disorder. (April Winslow)
7 odborníků popsalo četné výzvy týkající se pojištění komplikující péči o osoby s
PPP: nedostupnost vhodné a včasné léčby v důsledku pravidel pojištění, omezená
dostupnost nebo dokonce nedostupnost léčby pro osoby se „špatným“ pojištěním a/nebo
malým příjmem a obecně velký vliv pojišťoven na délku, kvalitu a podobu léčby PPP.
Někteří mluvili téměř o „libovůli“ pojišťoven ohledně toho, jaká péče bude a jaká
nebude proplacena a o nejednotnosti postupu v tomto kontextu. K tomu, aby dané osobě
mohla být hrazena léčba PPP pojišťovnou, musela být ve většině států naplněna různá
kritéria lišící se dle pojišťovny dané osoby, přičemž byla často vyžadována kritická
závažnost stavu pacienta, což znemožňuje včasnou intervenci, kdy ještě pacient není
v tak špatném stavu a zároveň často způsobuje přerušení léčby dříve, než je pacient
připraven: „It is a really sad thing because so many patients come in and the insurance
cuts them of before they are ready to leave.“ (Anonym č. 4). Ze zemí, ze kterých
pocházeli účastníci výzkumu, je jen ve Finsku péče zcela hrazena bez větších omezení
pro všechny občany, jak popsal Rasmus Isomaa.
2 odborníci zmínili problém dlouhých čekacích lhůt některých zařízení pro přijetí
do léčby. 2 odborníci se potýkali s problémem s komplikacemi ohledně možnosti sdílení
citlivých údajů o léčených osobách s dalšími spolupracujícími odborníky (s kterými
odborníky je to možné a jaká cesta je bezpečná a vhodná).
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Výzvy ve společnosti
10 odborníků uvedlo, že jsou pro jejich práci velkou výzvou obecně sdílené mýty
o PPP, dále stigma ležící na těchto onemocněních (uvedlo 5 osob) a kultura diet, ideál
štíhlosti a přehnaný strach z obezity (uvedly 4 osoby): “(…)but in the US there is such
an obsession with obesity and weight loss that most of the articles that are put on social
media is really about ways to lose weight or how to “super healthy” and all that and it
sounds like a great message but then when you read through it you sometimes find that
they are really advocating a restrictive diet or excessive exercise so we don´t want to
recommend those.(…) There is just a lot of hatred and shame (…) towards FAT. (…).
Just abusive hatred towards eating in general.” (Lena Sheffield)
Hlavní mýty se týkaly mylné představy o tom, že pouze mladé bílé ženy střední
vrstvy mohou trpět PPP a že například muži, starší osoby nebo osoby s nadváhou
nemohou a dále že není-li stav dost vážný, není možné nebo vhodné vyhledat pomoc.
Stigma se opět týkalo všech osob s PPP, ale někteří byli toho názoru, že pro muže je
stigma tohoto onemocnění ještě větší, protože je onemocnění vnímáno jako „ženské“.
Důsledkem je, že osoby trpící PPP často svoji nemoc skrývají a pomoci se jim dostává
až v pokročilém stadiu nemoci. Účastníci uváděli, že kultura diet a nebezpečné a
nepravdivé rady ohledně zdraví často zprostředkovávané médii mají velmi škodlivý vliv
na osoby s PPP a na osoby ohrožené PPP.
Další výzvy
Ambivalenci k léčbě ze strany léčených osob uvedlo jako výzvu 13 účastníků
výzkumu. Někteří mezi dalšími výzvami uváděli složitost PPP (nutnost zapojení dalších
odborníků a postižení těla i duše osoby s PPP, aj.) a nutnost smířit se s faktem, že ne
každému jsou schopni pomoci. 2 osoby kritizovaly rigiditu některých léčebných
programů, protože v jejich rámci není klient dostatečně zapojen do rozhodování o
procesu léčby, ale musí se podřídit pevným a daným pravidlům stejným pro všechny
(např. postupné získávání práva na návštěvy pouze v závislosti na přibírání na váze,
atd.).
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Tabulka č. 9 – Výzvy spojené s péčí o osoby s PPP






Výzvy mezioborové spolupráce







Systémové výzvy





časová náročnost
finanční náročnost
energetická náročnost
náročnost na koordinaci
nedostatečná znalost o
PPP/nedostatečná zkušenost s péčí
o osoby s PPP u odborníků, mýty
o PPP u odborníků
neochota spolupracovat
nesoulad v týmu, neshody a
splitting
hierarchie rolí
zdráhavost pacientů vůči péči více
odborníků
nedostatek specialistů na PPP
nedostatek/absence
specializovaných
jednotek/zařízení
omezení pojištěním
čekací lhůty
způsob sdílení citlivých údajů

Výzvy ve společnosti





mýty o PPP
stigma PPP
kultura diet, ideál štíhlosti, strach
z obezity

Další výzvy



ambivalence k léčbě ze strany
léčených osob
složitost PPP
ne každému lze vždy pomoci
rigidita některých léčebných
programů





5.7 Doporučení a dobrá praxe
Účastníci výzkumu byli přímo tázáni, jak výše popsané výzvy řeší, jaké nápady se
jim osvědčily a jaká jsou jejich doporučení nebo představy o ideální situaci.
Co se týče doporučení k mezioborové spolupráci, účastníci zdůrazňovali, jak moc
je důležité pečlivě vybrat kompetentní členy týmu, kteří mají nejen potřebné vzdělání,
zkušenosti a dobré reference, ale kteří mají také podobné smýšlení jako zbytek týmu,
jsou ochotní skutečně spolupracovat a být schopni poskytovat, ale i přijímat zpětné
vazby od kolegů. To vytváří dobrý předpoklad k pozdějšímu nutnému dosažení souladu
v týmu, který vysílá směrem k léčené osobě stejnou zprávu a nikoliv doporučení, která si
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vzájemně protiřečí. Dalšími možnostmi, jak souladu dosáhnout, je podle účastníků
výzkumu otevřená komunikace a zajištění prostoru k vyjádření se pro každého člena
týmu. Většina se shodovala na tom, že by rozhodnutí měla být ideálně společná, názory
se ale různily na řešení situace, když se přes veškerou snahu, otevřenou komunikaci a
argumentaci různých členů týmu nepodaří shody dosáhnout. Někteří byli přesvědčení, že
musí být vždy jeden vedoucí týmu, který bude mít poslední slovo, jedna odbornice si ale
představovala, že ideálním řešením je mít v různých fázích léčby dle pacientova stavu
různé vedoucí týmu, kteří mají konečné rozhodovací právo, jiná odbornice popisovala,
že pokud se s kolegou nepodaří dosáhnout shody, prezentují svoje odlišné úhly pohledu
pacientovi, který sám učiní konečné rozhodnutí. Annemarie Louw uvedla, že v rámci
prevence splittingu jsou všichni pracovníci léčebného centra (včetně personálu kuchyně
a pracovníků úklidu) zaškoleni v dialektické behaviorální terapii a všichni tak mají
alespoň základní znalosti o práci s klientem, problematice PPP a možných
problematických situacích, na které musejí dávat pozor a předat o nich informaci
nadřízeným (např. pokud při úklidu objeví, že klientka schovává jídlo). Berenice
Segrestin zase doporučovala schůzky pacienta a dvou odborníků najednou, protože se
tak podle ní odborníci učí o práci a roli druhého odborníka a mohou později sdílet svoje
dojmy na situaci s pacientem, které byli oba přítomni. Dále odborníci doporučovali
průběžně vytvářet sítě osvědčených specialistů s podobným smýšlením.
Část odborníků také považovala (nejen pro dosažení souladu v týmu) za důležité
investovat čas do poznávání svých kolegů po lidské stránce i nad rámec pracovní roviny
a snažit se o vytváření přátelských vztahů se spolupracujícími odborníky: „We speak the
same language and we approach the patients in the same way and help them get a
coherent understanding of their own situation. If they can get different messages from
different professionals, than it doesn’t work, but...we need to have a shared
understanding of both eating disorders in general and patient particular. (...) it always
takes a while when new members of the team come in before we get to know each other
and create that shared, shared understanding.(...) I think it´s really important to take the
time and discuss, really discuss and get to know each other. So you know how the other
person usually functions and how they handle stress and difficult situation. (...)You can´t
be afraid to look stupid and make mistakes.” (Rasmus Isomaa)
Dále zdůrazňovali nutnost v rámci týmu vyhodnotit, zda má léčená osoba
správnou úroveň péče a v případě, že je aktuálně například v ambulantní péči, ale její
stav už vyžaduje hospitalizaci, tak tento typ péče zajistit a zůstat s osobou v kontaktu a
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být připraveni s ní dále spolupracovat, až to její stav dovolí. 2 odbornice uvedly, že je
důležité nejprve vždy pacienta stabilizovat a až následně s ním pracovat na hlubších
psychologických záležitostech (např. práce s traumatem).
Velká část odborníků doporučovala edukaci o PPP cílenou na odborníky,
především lékaře, ale i nutriční specialisty a další. Řada organizací i jedno léčebné
zařízení, ve kterých účastníci výzkumu pracovali, se touto problematikou dlouhodobě
zabývala. Stěžejními body bylo rozšíření informací o příznacích PPP a o možnostech
léčby, ale i edukace zaměřená na vhodnou a citlivou komunikaci s osobami, u kterých je
podezření na PPP. Mnozí se také zasazovali o navýšení objemu vzdělávání o
problematice PPP již na medicíně. Mezi konkrétními prostředky osvěty byla například
distribuce srozumitelných informačních letáků o PPP (příznaky, možnosti léčby, aj.)
mezi lékaře, kteří je zároveň mohou předat pacientům, a dále vzdělávací akce pro
odborníky, za které získají kredity.
Účastníci výzkumu také doporučovali, pokud je to možné, zapojit do léčby rodinu
a někteří chtěli zanést do léčby PPP komunitní aspekt nebo stávající komunitní aspekt
rozšířit. April Winslow popsala případ šestnáctiletého chlapce, vysokého fotbalisty
trpícího anorexií, kterému doporučila zkonzumovat šest až sedm tisíc kalorií denně, aby
mohl obnovit a patřičně vyživit svoje podvyživené tělo. Dlouhodobou prací s tímto
klientem a jeho rodinou nakonec zjistila, že množství jídla doporučené pouze chlapci
musí kvůli finanční tísni vystačit celé rodině. April Winslow je tedy propojila s místní
food bank a následně s klientem pracovala na problému, jak vyživovat jeho tělo z jídla,
které nikdo nechce.
Doporučení odborníků týkající se systémových změn směřovala především
k lobování u vládních institucí za zlepšení dostupnosti kvalitní adekvátní léčby (zvýšení
počtu speciálních jednotek/zařízení, sjednocení systému léčby PPP, minimalizace bariér
souvisejících s pojištěním), za prosazování zájmů osob s PPP obecně a za prosazování
opatření usnadňující odborníkům práci.
Hlavní doporučení směrem ke společnosti spočívá dle účastníků výzkumu
v nejrůznějších aktivitách v rámci prevence PPP, především edukace, snížení stigmatu a
zvyšování povědomí o závažnosti a povaze tohoto onemocnění i boj proti kultuře diet a
fatshamingu, učení naslouchání potřebám našich těl: „Like my dream is one day there is
gonna be a professional baseball game that...its colors are gonna be for EDS
awareness. The fact that a lot of time EDs are thought to be like just a diet or a phase or
some nonsense….and we know that hundreds and hundreds of people die from EDs that
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are fully treatable. So I think that awareness continues to be an issue.” (Rachel Benson
Monroe)
Za důležité považovali odborníci především bourat mýty o PPP a rozšířit fakt, že
PPP může trpět každý, jak PPP rozeznat a že je léčba možná a jaká je nabídka pomoci.
Mnozí odborníci působící především v neziskových organizacích se této misi aktivně
věnovali. Za důležité prostředky osvěty považovali média, sociální sítě i programy na
školách. Jedna odbornice popsala, jak v neziskové organizaci pečlivě pročítají a
vyhodnocují každý článek, než jej uveřejní na svých sociálních sítích, aby si byli jistí, že
neobsahuje nebezpečné rady, pobídky k hubnutí nebo mýty. 3 odbornice uvedly, že
jejich organizace uveřejňuje příběhy osob, které se uzdravily z PPP, aby nemocní trpící
PPP poznali konkrétní osoby, které se uzdravily, a přesvědčili se, že léčba je skutečně
možná. Některé organizace pořádaly workshopy nebo přednášky, na kterých
vystupovaly se svým příběhem osoby, které se uzdravily z PPP. V tomto kontextu je ale
vždy potřeba mít na paměti, že nevhodně prezentované příběhy mohou mít (a
v minulosti již měly) přesně opačný účinek: představovaly spouštěč PPP. Jedna
organizace proto každého přednášejícího nejprve důkladně proškolí v tom, jak svůj
příběh prezentovat. Několik odbornic doporučovalo jít klientům příkladem v péči o sebe
sama a jedna z nich zmiňovala i vzájemnou péči mezi kolegyněmi a nastavení „work life
balance“.
Mezi další spíše dílčí doporučení patřilo následující: kultura body positivity na
pracovišti, rozložení práce mezi pracovníky v náročném období jako prevence
přepracování jednoho z nich, home office v náročném období i pro odborníky přímé
péče poskytující služby online nebo telefonicky, výběr správné technologie pro online
schůzky (www.zoom.us, Google Hangouts, Skype Hangouts), stanovení správné výše
poplatku pro klienty, kontinuální práce s motivací pacienta k léčbě jako řešení jeho
ambivalence vůči léčbě nebo MDT, několik odborníků doporučovalo intuitivní jedení,
nastavení struktury programu s pevným začátkem a koncem (pro lepší organizaci)
s možností pokračování v případě zájmu a potřeby, vřelost a flexibilita namísto rigidních
klinických postupů, získání zpětné vazby od všech klientů na konci léčby, zjišťování
motivace k léčbě a fyzické stability na začátku léčby jako prevence předčasného
ukončení léčby a domluva pravidel na začátku přijetí do péče.
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Tabulka č. 10 Doporučení a dobrá praxe v kontextu péče o osoby s PPP

Mezioborová
spolupráce












Systém

Společnost

VÝZVY
časová náročnost
finanční náročnost
energetická náročnost
náročnost na koordinaci
nedostatečná znalost o
PPP/nedostatečná zkušenost
s péčí o osoby s PPP u
odborníků, mýty o PPP u
odborníků
neochota spolupracovat
nesoulad v týmu, neshody a
splitting
hierarchie rolí
zdráhavost pacientů vůči
péči více odborníků



nedostatek specialistů na
PPP nedostatek/absence
specializovaných
jednotek/zařízení
 omezení pojištěním
 čekací lhůty
 způsob sdílení citlivých
údajů
 mýty o PPP
 stigma PPP
 kultura diet, ideál štíhlosti,
strach z obezity

88










DOPORUČENÍ
pečlivý výběr kompetentních
členů týmu s podobným
smýšlením a ochotou
spolupracovat, dávat a
přijímat zpětné vazby
vyhodnocení a zajištění
správné úrovně péče
edukace odborníků o PPP,
boření mýtů
vytváření sítě/databáze
specialistů
dosažení shody a vysílání
stejné zprávy směrem ke
klientovi
-otevřená komunikace
- prostor pro každého člena
MDT
-vytváření si přátelských vztahů
se členy týmu
lobování u vládních institucí
za prosazování zájmů osob
s PPP -zlepšení dostupnosti
kvalitní adekvátní léčby pro
všechny nemocné

Prevence PPP
 edukace veřejnosti o PPP a
mýtech o PPP
-sociální sítě, média, osobní vztahy
v komunitě
-vhodná prezentace příběhů
uzdravených
 naslouchání potřebám našich
těl

Doporučení účastníků výzkumu se mimo jiné odvíjelo i od jejich individuálních
hodnot, postojů a zkušeností. Jedna odbornice pocházela z organizace s feministickými
postoji a jiná odbornice z organizace, kde se na léčbu PPP dívalo z křesťanského
pohledu jako na cestu za svobodou. Odborníci měli různé postoje ve vztahu k direktivitě
či naopak neutralitě vůči léčeným osobám. 2 odbornice zastávaly převážně velmi
neutrální postoje (nic klientům neradit, jen poskytovat informace, na jejichž základě se
sami rozhodnou, nesoudící a nehodnotící postoj). Jiné dvě odbornice naopak popisovaly
své postoje na pomyslné opačné straně spektra s mnohem větším důrazem na direktivitu
vůči osobám ve své péči (klienti museli dodržovat přesná pravidla programu – např.
zákaz některých časopisů, zákaz mluvit o jídle mimo terapii, klientům byla dávána
ultimáta, jejichž nedodržení mohlo vést k vyloučení z programu, atd.): „There is a lot of
programs where the patient is very involved in the phase of the program…When they
ARE READY to eat a little bit more, when they are ready for this. Our approach is ,you
cope with what we say and that is it´(..) So they don´t have access to their phones for
example, 1 hour call for a week.(…)” (Annemarie Louw) U některých nebylo dost dat
k vyhodnocení tohoto postoje, ale velká část odborníků se nacházela někde uprostřed
pomyslného spektra a přestože někteří dávali svým klientům konkrétní doporučení nebo
dokonce ultimáta (např. „Než si sjednáme další schůzku, musíte se objednat k nutriční
specialistce.“), považovali-li to za nezbytné, a snažili se, aby se klient spolupodílel na
rozhodování ohledně své léčby. April Winslow situaci popsala následovně: „I think they
have an agenda with a client. They are like ,You need to contain your weight restoration
process, you need to do xyz and if in 6 months you are not done then this means you
need a higher level of care´ but no one has even asked the client ,Ok what are YOU
wanting to work on and what are we need to focus on?´(..) It should be much more a
collaborative process instead of a much more dictatorial process.”
Co se týče osobní zkušenosti s PPP u odborníků a názorů na možnost sebeodhalení
této zkušenosti léčeným osobám, 6 účastníků mělo osobní zkušenost s PPP, 5 účastníků
uvedlo, že neměli osobní zkušenost s PPP (z toho 2 měli ale problémy s body image), 3
odborníci na tuto otázku neodpověděli a 2 účastnice odpověděly, že tuto informaci
zásadně nesdělují klientům ani v rámci výzkumných rozhovorů. 5 z 6 odborníků, kteří
v minulosti trpěli PPP, měli tuto informaci uveřejněnou na svých profilech sociálních
sítí, na webových stránkách organizace, kde pracovali, nebo o nich byla tato informace
dohledatelná například na základě jejich publikací. Odborníci s historií PPP nebo
problémů s body image ale většinou uváděli, že jsou ve sdílení svého příběhu PPP
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opatrní, dopředu se přesvědčí, zda bude toto sebeodhalení přínosné pro klienta, a/nebo
řeší toto téma v rámci supervize.
Z výpovědí 5 odborníků vyplynulo, že se snaží o pozitivní atmosféru léčby, o
přátelskost a vlídnost směrem ke klientům i mezi sebou v týmu (např. méně formální
komunikace atd.): „A lot of recovery work is sad and serious and kind of dreary. We
decided ,Let´s be happy and positive´. (Constance Rhodes)
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6. Diskuse a závěr
Reflektuji, že výzkumný vzorek se týkal především tzv. západních zemí a že byl
poměrně malý (17 osob), přičemž většina odborníků byla povoláním psychoterapeut
nebo poradce v oblasti duševního zdraví. Bylo by tedy zajímavé provést další výzkum
s větším počtem účastníků zahrnující více osoby mimo tzv. západní země a osoby
různých dalších profesí (především nutriční specialisté, sociální pracovníci, lékaři,
zdravotní sestry a další) a porovnat výsledky.
Připouštím, že vzhledem k tomu, že byly rozhovory vedeny v angličtině, která
není mým mateřským jazykem a není ani mateřským jazykem části účastníků výzkumu,
mohlo dojít k nezáměrnému zkreslení některých informací, čehož jsem se ale vždy
snažila vyvarovat opakovaným doptáváním a vyjasňováním.
Účastníci výzkumu pocházeli z organizací neziskového typu, z léčebných zařízení
a ze soukromé sféry. Co se týče první části mojí výzkumné otázky, koordinace MDT či
interdisciplinární spolupráce byla podstatně ovlivněna tím, zda daný odborník pracoval
v organizaci neziskového typu, léčebném zařízení nebo měl soukromou praxi. Většina
odborníků z organizací neziskového typu a z léčebných zařízení pracovala v týmech
řízených jedním stálým vedoucím s konečným rozhodovacím právem (odpovídalo
Stuchlíkovu plně řízenému týmu). Zbylí odborníci z těchto dvou skupin pracovali
v týmech se sdíleným vedením. V rámci interdisciplinární spolupráce odbornic se
soukromou praxí byl většinou určen jeden odborník s vedoucí rolí (i když s nepřesně
vymezenými a nenárokovatelnými právy a kompetencemi) ve vztahu ke koordinaci
léčby, ale vzhledem ke spolupráci s mnoha různými odborníky byl vedoucí určen vždy
případ od případu nebo nebyl určen vůbec. Část týmů vznikajících spoluprací různých
odborníků se soukromou praxí by odpovídala Stuchlíkovu týmu vedenému po
odborných liniích.
Výhodou týmů s určeným oficiálním vedoucím byla větší organizovanost péče a
oficiálně stanovená povinnost spolupráce včetně sdílení všech důležitých informací se
všemi ostatními členy týmu, která byla oproti tomu především u spolupráce jednotlivých
odborníků se soukromou praxí sice předpokládaná, ale nevymahatelná. Tyto typy
spolupráce byly na druhou stranu méně složité a bylo možné předpokládat mnohem větší
míru samostatnosti jednotlivých odborníků.
Ke koordinaci většiny odborníků z organizací neziskového typu a všech odborníků
z léčebných zařízení patřily pravidelné porady týmu minimálně jedenkrát týdně, které
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byly i prostředkem sdílení informací mezi odborníky o léčené osobě (v léčebných
zařízeních doplněny sdílením poznámek a složek léčené osoby). Naproti tomu sdílení
informací mezi odborníky pracujícími samostatně v rámci soukromé praxe neprobíhalo
většinou pravidelně, nebývalo organizováno centrálně jednou osobou směrem ke všem
ostatním a nejčastěji probíhalo prostřednictvím telefonu a e-mailu, v menšině pak
v rámci osobních schůzek. Týmové schůzky spolupracujících odborníků probíhaly ve
všech případech standardně bez klienta, ale velká část odborníků uvedla, že realizuje i
schůzky týmu nebo části týmu s klientem, většinou bylo-li potřeba dojít k důležitému
rozhodnutí, například o dalším postupu léčby.
7 účastníků výzkumu se alespoň částečně zabývalo case managementem některých
nebo všech osob ve své péči (zjišťovali a monitorovali klientovy potřeby, iniciovali
kontakt s dalšími potřebnými odborníky, plánovali péči, realizovali dílčí kroky plánu ve
spolupráci s léčenou osobou a pokud možno její rodinou, monitorovali pokrok léčby a
sdíleli se všemi ostatními spolupracujícími odborníky veškeré důležité informace a
vyhodnocovali s nimi výsledky léčby), přičemž i někteří další odborníci spolupracovali
s ostatními na principu case managementu, ale nebyli ve vedoucí koordinační pozici a
často například nezajišťovali předávání informací mezi dvěma dalšími spolupracujícími
odborníky, přičemž v rámci jejich spolupráce nemusela existovat žádná osoba s touto
rolí.
Týmový case management (dle rozlišení Socialnizaclenovani.cz, 2017 viz kapitola
9.3. této práce) odpovídal v případě léčebných zařízení zpravidla vnitřnímu typu,
v případě odborníků se soukromou praxí spolupracujících s dalšími odborníky zpravidla
vnějšímu typu a v případě organizací neziskového typu odpovídal kombinaci obou.
Všichni odborníci spatřovali svoji roli (ať už ve větší či menší míře) v podílení se
na zvyšování povědomí o problematice PPP a boření mýtů o PPP (a tím potažmo na
prevenci) a dále především ve spolupráci s dalšími odborníky ve formě vzájemné
edukace a získávání i poskytování zpětných vazeb a podnětů pro zlepšení a v přímé
spolupráci na péči o konkrétní jedince. Přibližně polovina účastníků spatřovala svoji roli
v řídící a koordinační funkci. Všichni účastníci výzkumu vnímali svoji roli jako část
z pomyslného celku, který je teprve s dalšími částmi (rolemi dalších odborníků)
plnohodnotnou péčí pro léčenou osobu.
Vnímání toho, jaké kompetence a úkoly náleží tomu kterému odborníkovi, se mezi
účastníky výzkumu lišilo. Například terapeutické prvky práce byly účastníky
popisovány nejen u psychoterapeutů, ale i u psychologů, psychiatrů, zdravotních sester a
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jedné nutriční specialistky. Odborníci popisovali, že v řadě případů spolupracuje klient
s více terapeuty.
V rámci druhé části mojí výzkumné otázky jsem zjistila, že nejčastějšími výzvami
mezioborové spolupráce byla časová, finanční a energetická náročnost spolupráce a její
náročnost na koordinaci, dále nedostatečné znalosti nebo zkušenosti v oblasti PPP u
některých dalších odborníků, se kterými chtěli účastníci výzkumu navázat spolupráci.
V neposlední řadě účastníci výzkumu naráželi čas od času na nedostatečnou ochotu ke
spolupráci u některých dalších odborníků pečujících o léčenou osobu.
Podstatnou výzvou pro spolupráci byly také neshody mezi spolupracujícími
odborníky, nesoulad v týmu ohledně dalšího postupu, splitting nebo subjektivně
vnímaná hierarchie důležitosti rolí jednotlivých odborníků. K dalším výzvám patřil
nedostatek odborníků a jednotek či zařízení specializovaných na PPP a omezení spojené
s pojištěním. V neposlední řadě většina účastníků jmenovala potýkání se

s

nebezpečnými mýty o PPP ve společnosti i u odborníků (především mýtus o tom, že
PPP trpí jen určitá skupina obyvatelstva a že úplné uzdravení z PPP není možné), které
stěžují včasné vyhledání pomoci a vyléčení.
Řešení výzev mezioborové spolupráce a doporučení do praxe účastníci výzkumu
viděli v pečlivém výběru kompetentních členů týmu s podobným smýšlením a ochotou
spolupracovat, dávat a přijímat zpětné vazby, dále v průběžném společném
vyhodnocování správného typu péče a v dosahování souladu v rámci týmu
prostřednictvím otevřené komunikace, zajištění prostoru pro vyjádření každého člena
týmu i snahy o navázání přátelských vztahů nad rámec pracovní roviny se
spolupracujícími kolegy. Za velmi důležité rovněž považovali aktivity na poli prevence
PPP, snížení stigmatu PPP, boj proti kultuře diet, zvýšení povědomí o závažnosti PPP,
edukaci veřejnosti i odborníků (především lékařů už na medicíně) ohledně příznaků a
možností léčby. Pro šíření osvěty využívali a navrhovali dále využívat sociální sítě i
osobní kontakty v rámci komunity. Několik uvedlo prezentaci příběhů uzdravených
osob - ovšem vhodným způsobem minimalizující možné spouštěče PPP. V neposlední
řadě se doporučení týkala lobování u vládních organizací za prosazování práv osob
s PPP a za zlepšení dostupnosti adekvátní a kvalitní léčby pro všechny nemocné včetně
zajištění a rozvoje následné péče.

93

Použité zkratky
AED – („Academy for Eating Disorders“) Akademie pro pro prouchy příjmu potravy
CBT-BN – („cognitive behaviour therapy for bulimia nervosa“) specifická forma
kognitivně behaviorální terapie vyvinutá pro léčbu mentální bulimie
CBT-BED – („cognitive behaviour therapy for binge eating disorder“) specifická forma
kognitivně behaviorální terapie vyvinutá pro léčbu psychogenního přejídání
DSM – Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch
F.E.A.S.T. – („Families Empowered and Supporting Treatment of Eating Disorders“),
název mezinárodní organizace pro pečující o pacienty s poruchami příjmu potravy
EDNOS – („Eating Disorder Not Otherwise Specified“, nyní OSFED – „Other specified
Feeding or Eating Disorder“), tzv. Jiná specifikovaná porucha příjmu potravy a jídelního
chování v DSM-V
1.LF UK – První lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MA – mentální anorexie
MB – mentální bulimie
MKN - Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených problémů
MDT – multidisciplinární tým
NEDA – („National Eating Disorders Association“), Národní asociace pro poruchy
příjmu potravy (americká nezisková organizace)
PPP – poruchy příjmu potravy
VFN – Všeobecná fakultní nemocnice
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