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aneb Peèujme o své duševní zdraví

Porucha pøíjmu potravy – bulimie
Zuzka, 18 let
Mé trápení zaèalo už pøed 3 roky. Nevím, jestli to bylo kvùli tomu, že kluk, který se líbil mì i mé
kamarádce, dal pøednost jí (je štíhlá a vysoká). Možná to ve mnì døímalo už døív, když jsem zjistila,
že jsem ze všech holek ve tøídì nejmíò hubená.
Rozhodla jsem se, že budu stejnì štíhlá jako má kamarádka a zaèala jsem držet nejrùznìjší diety.
Zároveò jsem velmi intenzivnì cvièila.
Po èase, když se mi zdálo, že diety pøíliš neúèinkují, pøestala jsem jíst témìø úplnì. Nebo spíš to, co
jsem snìdla, když mì pøepadla neudržitelná chuť k jídlu, jsem hned vyzvracela. Pak jsem si vždycky
pøísahala, že už to nikdy nezopakuji znovu, ale brzy mì chuť pøepadla znovu a já se neudržela
a následovalo znovu zvracení. Postupem èasu jsem se dopracovala až ke každodennímu kolotoèi
zvracení – úleva – výèitky svìdomí a smutek – napìtí – opìt zvracení... Zaèala jsem být unavená,
pøestalo mì bavit chodit ven, èíst a vùbec cokoliv dìlat.
Naši mì donutili navštívit doktora a ten mì doporuèil terapii spojenou s hospitalizací. Nyní jsem již
mìsíc zpátky doma. Snažím se dohonit co jsem zameškala ve škole, jím 5x dennì malé dávky jídla,
zkrátka snažím se… Ale stále ještì nejsem se svým vzhledem spokojená a vím, že mì èeká tvrdý boj,
abych se smíøila sama se sebou.

Víte, že porucha pøíjmu potravy je psychická nemoc…
a že se na ní také umírá?!
Poruchou pøíjmu potravy trpìly èi trpí napøíklad:
Princezna Diana (1961–1997)
Jane Fondová – hollywoodská hereèka (1937)
Geri Halliwellová – bývalá èlenka skupiny Spice girls (1972)

Více informací o této nemoci se dozvíte na www.stopstigma.cz
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Schizofrenie
Blanka, 29 let
Pøed 5 lety, po nástupu do mé první práce mi duševní choroba pøevrátila svìt vzhùru nohama. Byla to
paranoidní forma schizofrenie.
Mìla jsem pøeludy o mém pronásledování. Slyšela jsem hlasy a nikomu jsem nevìøila – vèetnì policie
a lékaøù, protože jsem byla pøesvìdèena, že jsou zapojeni do spiknutí proti mnì. Myslela jsem si, že
má rodina byla vyvraždìna. I já jsem se pokusila o sebevraždu.
Po 2 týdnech prožívání nejhorších obav jsem byla hospitalizována na psychiatrii a dostalo se mi léèby,
na kterou jsem dobøe reagovala. Po týdnu lékaøi rozhodli, že mohu jít domù. Tehdy zaèal další boj.
Byla jsem poøád ještì tìžce paranoidní a krajnì deprimovaná. Ráno mi pøipadalo nemožné vstát
z postele a cítila jsem, že život vùbec nestojí za to žít. Mìla jsem však odhodlání a s podporou pøátel
a rodiny jsem se z této hrozné nemoci zotavila. Dokázala jsem svému okolí, že schizofrenie je nemoc
jako každá jiná a jako mnoho jiných lidí pøede mnou jsem se z ní vyléèila.
Už témìø 4 roky jsem to znovu já, pracuji na plný úvazek, mám vlastní byt. Žiji spoleèenským životem
a každý den si užívám plnými doušky, protože èlovìk nikdy neví, co na nìj mùže èekat za rohem...

Víte, že schizofrenií trpí v ÈR pøibližnì každý stý èlovìk?!
A že je možné se z této nemoci vyléèit?

Schizofrenií trpìli èi trpí napøíklad:
John Nash – nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1994 (1928)
Johanka z Arku – pana Orleánská, francouzská hrdinka (1412–1431)
Jiøí III. Anglický – anglický král (1738–1820)
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Deprese
Dagmar, 34 let
Dìtství jsem prožila spokojené, mí rodièe se sice rozvedli když mì bylo 13 let, ale i nadále spolu
dobøe vycházeli. Ve 24 letech jsem se vdala a narodil se mi syn. Mé manželství bylo harmonické.
Pøed 3 roky se u mì zaèala objevovat výrazná únava, zhoršování nálady. Narùstala ve mnì úzkost,
stále se mi chtìlo plakat, byla jsem v neustálém napìtí. V rodinì jsem už nedokázala fungovat jako
døíve, cítila jsem se neschopná a zbyteèná, i když jsem mìla dobré rodinné zázemí. Zaèala mì bolet
hlava, špatnì jsem spala, hubla jsem. Mìla jsem problémy ráno vstát a dojít do zamìstnání.
Po èase zaèal mùj manžel tento stav špatnì snášet, zaèaly hádky, výèitky. Mìla jsem pocit, že i syn se
mi odcizuje.
Když jsem kvùli bolestem hlavy navštívila obvodní lékaøku, mimo jiné m doporuèila návštìvu psychiatra.
Ten mi øekl, že trpím depresí. Doporuèil mi psychoterapii, nasadil léky, promluvil s mou rodinou. Po
pùl roce jsem už zase byla schopna normálnì fungovat, cítila jsem se lépe, problémy ustaly.
V manželovi a synovi jsem našla oporu a také díky jejich pomoci jsem vše zvládla.
Nyní žiji opìt tak, jak jsem žila pøed nástupem nemoci a pracuji na plný úvazek.

Víte, že depresí trpí pøibližnì 15–20 % obyvatel ÈR,
ale léèí se pouze asi 4 %?!

Depresí trpìli èi trpí napøíklad:
Isaak Newton – britský matematik (1642–1727)
Sinead O’Connor – irská zpìvaèka (1966)
Sigmund Freud – rakouský neurolog (1856–1939)
Elton John – britský zpìvák a skladatel (1947)
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Maniodeprese (bipolární porucha)
David, 38 let (vypráví manželka Hana)
Zanedlouho po svatbì se zaèaly u mého manžela projevovat známky prudké náladovosti. V jednom
období byl veselý, upovídaný, plný elánu, chrlil nápady, byl k nezastavení – mìl nezadržitelný proud
øeèi a myšlenky se mu jen hrnuly. Pak najednou pøišlo období, kdy s nikým nemluvil, uzavøel se do
sebe a o nic nejevil zájem. Když jsem se ho ptala, zda je v poøádku, byl agresivní. Nìkdy, když pøišel
nìkdo na návštìvu, schovával se v pokoji. Pøitom jindy návštìvy vítal a byl ozdobou veèírku. Chmurné
nálady a trucování zaèaly ovládat náš život. V dobì „pozitivní nálady“ hrozilo, že nadìlá
nepøíjemnosti, utratí všechny úspory a zadluží se. Ještì horší ale byly obavy z toho, co bude, až se
zase propadne do té beznadìjné trudnomyslnosti. Zdálo se, že jeho léèba, kterou za ta léta
podstoupil, moc nepomáhá.
Pøed pár lety, když slyšel více o maniodepresi, zpozornìl a øekl: „To je o mnì!“ Byl rád, že našel
oznaèení pro své stavy. Už tehdy, když pochopil o co se u nìho jedná, situace se u nás zlepšila.
Nastoupil léèbu, zaèal užívat léky a docházel na psychoterapii. I když nechodí k lékaøi úplnì
s nadšením, už ví, že je potøeba dodržovat režim, pravidelnì spát, chodit ven a zdržet se alkoholu.
A také se pøíliš nepøetìžovat. Léky, které nyní užívá i když je mu dobøe a cítí se zcela zdráv, zatím
pùsobí tak, že se jeho patologické stavy už neobjevují.

Víte, že efektivní léèba psychických problémù v dìtství
mùže zabránit až 46 % duševních poruch v dospìlosti?!
Bipolární poruchou trpìli napøíklad:
Ota Pavel – èeský spisovatel (1930–1973)
Winston Churchill – britský politik (1874–1965)
Miloš Kopecký – èeský herec (1922–1996)
Vincent van Gogh – malíø (1853–1890)
Ernest Hemingway – americký spisovatel (1899–1960)
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Neuróza (obsedantnì-kompulzivní porucha)
Alois, 40 let
Pøed 30. rokem se mi zaèaly objevovat vtíravé myšlenky a starosti, nutkání nìco udìlat. Každé ráno,
když jsem se vypravoval do práce, mìl jsem na mysli, že musím všude zhasnout svìtlo, že nesmí kapat
voda, že nesmím zapomenout vypnout sporák, že musím zamknout... Protože jsem si nebyl jistý, vždy
jsem vše alespoò desetkrát zkontroloval. Pøesto se mi èasto i potom vloudila pochybnost a já musel vše
kontrolovat znovu. Navíc jsem se kvùli této nejistotì zaèal vracet z cesty do práce zpìt domù, a to ne
jednou, ale tøeba pìtkrát. Také jsem si nìkdy musel odøíkávat všechny pøíkazy nìkolikrát za sebou.
Kdybych to neudìlal, mohlo by se nìco stát mnì nebo nìkomu z blízkých.
Pak jsem získal pocit, že se u mì zaèínají projevovat srdeèní arytmie a potíže se spánkem. Navštívil
jsem obvodního lékaøe, protože jsem se obával infarktu. Po EKG a dalších vyšetøeních lékaø
konstatoval, že srdce mám zdravé, a doporuèil konzultaci u psychiatra.
Nyní se snažím v rámci léèby se svými vtíravými myšlenkami pracovat a trénovat zvládání nutkavých
stavù. Sám se divím, jak se mi to už po mìsíci zaèalo daøit. Urèitá starostlivost mi zùstala dodnes, ale
už si uvìdomuji, že jsou to obsese a dokážu svou úzkost snižovat jinak než vykonáváním
zabezpeèovacích rituálù. Zaèínají se už dokonce dostavovat dny, kdy žádné obavy nemám.

Víte, že pøibližnì každý tøetí obyvatel ÈR se léèí
u všeobecného lékaøe nebo psychiatra z dùvodu neurózy?

Neurózou trpìli napøíklad:
Václav II. – èeský král (1271–1305)
Maxmilián Robespierre – francouzský revolucionáø (1758–1794)
Jean Paul Marat – francouzský revolucionáø, trpìl fobickou neurózou (1743–1793)
Howard Hughese – herec, režisér, podnikatel, pilot (byl o nìm natoèen film Letec) (1905–1976)
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Alzheimerova choroba
Jan, 75 let (vypráví vnuèka Petra)
Mùj dìdeèek zaèal mít ve svých 75 letech problémy s pamìtí. Ze zaèátku to nebylo tak špatné, ale
následovala lehká mozková pøíhoda a o rok pozdìji se jeho stav ještì zhoršil.
Dìda si stìžoval hlavnì na poruchy pamìti, rovnováhy, na motání hlavy, køeèe ve svalech a na potíže
s usínáním. Celé dny trávil doma, na procházky nechodil, bál se pádù. Pøes den vìtšinou polehával,
celkovì víc spal, jak v noci, tak i pøes den.
Snažili jsme se dìdeèka dostat k doktorovi, ale on øíkal: „však už mám svùj vìk, kdy zapomínají
všichni.“ Po èase se ale nechal pøesvìdèit a na základì dùkladného vyšetøení nám øekli, že dìda trpí
demencí u Alzheimerovy nemoci.
Po nasazení vhodné léèby se jeho stav zaèínal zlepšovat. Zmizely potíže s usínáním, køeèe i poruchy
rovnováhy, poté se zlepšila také pamìť. Postupnì zaèal mluvit souvisle a smysluplnì, zlepšila se jeho
orientace v èase i prostoru. Po 3 mìsících léèby zaèal poprvé po 5 letech opìt èíst knihy (zejména
Bibli – Starý Zákon), zaèal dokonce vyprávìt i podrobnosti o pøeètených kapitolách. Babièka je teï
víc spokojená, protože dìda si už sám uvaøí jednoduché jídlo a obèas jí pomùže doma i na zahradì
a nìkdy spolu jdou na procházku. Jsem moc ráda, protože jsme v takové zlepšení už nedoufali.

Víte, že asi 5 % lidí starších šedesáti let trpí
Alzheimerovou chorobou? A u pìtaosmdesátiletých
je postižen každý druhý!
Alzheimerovou chorobou trpìli napøíklad:
Ronald Reagan – americký prezident (1911–2004)
Jiøí Císler – èeský herec (1924–2005)
Charles Bronson – americký herec (1921–2003)
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