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SLOVO ÚVODEM

Nacházíme se v době, kdy dochází k posunu vnímání sociálních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi. Dochází k posunu od nadšenectví a amatérství k standardizované profesionalitě, od intuitivního
pomáhání k tvorbě systematických metodických postupů. Začínáme si postupně uvědomovat, že ke kvalitní sofistikované profesionální praxi v péči o duševně nemocné je třeba teoretický rámec, a tak se realizují projekty zaměřené na výzkum a vzdělávání, pořádají se odborné semináře a vydávají odborné publikace. Všechny tyto aktivity mají jeden cíl – kultivovat sociální služby, tak aby respektovaly práva klientů,
otevíraly řadu příležitostí a možností volby pro své uživatele a vnímaly jedinečnost každého člověka
s duševní nemocí. Rádi bychom tímto počinem k výše zmíněnému cíli přispěli.
Publikace, kterou právě držíte v ruce, vznikla jako jeden z hmatatelných výsledků projektu Villa, který realizovalo v letech 2002 a 2003 občanské sdružení Fokus Ústí nad Labem, sdružení pro péči o duševně
nemocné. Cílem projektu, který kromě této publikace zahrnoval půlroční vzdělávací program, zahraniční
stáž v Nizozemí a odborný seminář, bylo posílení spolupráce a odbornosti mezi poskytovateli sociálně
zdravotních služeb v Ústeckém regionu tak, aby se vytvořil prostor a podmínky pro rozvoj neústavních služeb v oblasti bydlení pro duševně nemocné.
Publikaci nabízíme všem pomáhajícím profesionálům i zájemcům z okruhu laické veřejnosti. Jejím cílem
je alespoň částečně zaplnit velkou mezeru v dostupnosti základních textů z oblasti moderní péče o duševně
nemocné. Doufáme, že bude přínosem všem, kteří tuto péči poskytují a zejména těm, kteří ji jako uživatelé – klienti přijímají.
Nakonec bychom rádi využili tohoto prostoru a poděkovali všem, kteří nás v realizaci projektu Villa po
celou dobu podporovali. Děkujeme partnerským organizacím o. s. Dobrovolnické Centrum Ústí nad
Labem a Pečovatelské a ošetřovatelské službě města Ústí nad Labem, bez jejichž zapojení by se projekt
realizoval jen velmi těžko. Děkujeme Asociaci komunitních služeb za pomoc s organizací zahraniční stáže
v Nizozemí, všem lektorům vzdělávacího bloku a samozřejmě jeho účastníkům. V neposlední řadě také
děkujeme Janu Palečkovi, který se zasloužil o obsahovou stránku této publikace.
Zároveň děkujeme Evropské unii za poskytnuté finanční prostředky z Programu Phare 2000 z rozvoje lidských zdrojů, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a agentuře NVF za administraci projektu.

Mgr. Ivana Vlčková
ředitelka o. s. Fokus Ústí nad Labem
Jan Mužík
o. s. Fokus Ústí nad Labem
Centrum podpory bydlení
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PŘEDMLUVA:
INTEGRACE NENÍ PŘESTUP. INTEGRACE JE SPOJOVÁNÍ.

Nezávislost neznamená absenci podpory, nezávislost může být i „asistovaná”. Samostatně bydlet neznamená žít bez pomáhajících služeb. (Viz Priscilla Ridgway, Anthony M. Zipple: Posun paradigmatu v rezidenčních službách: od lineárního kontinua k postupům podporovaného bydlení.) Otázka nezávislosti je
otázkou kontroly nad tím, jak a jaká podpora mi bude jako uživateli poskytována. (Viz Patricia Deegan:
Hnutí nezávislého života a lidé s psychiatrickým postižením: znovuzískávání kontroly nad našimi životy.)
Problém duševní nemoci není umístěn „uvnitř” duševně nemocného člověka, leží v setkání duševní nemoci
s reakcemi, normami a nabídkami okolí. (Viz Deegan.)
Úspěchem v potýkání se s duševní nemocí není jenom vyléčení, tj. zbavení se symptomů. Úspěchem je také
zotavení z nemoci. Ta sice nezmizí, ale přestane hrát v životě hlavní a jedinou roli: člověk nemoc přeroste,
nenechá se jí pohltit. Žije s ní a může s ní žít dobře. (Viz William Anthony: Zotavení z duševní nemoci:
vůdčí vize systému služeb péče o duševní zdraví v devadesátých letech.)
Zacházet s nemocí neznamená pouze opravovat a odstraňovat symptomy, ale také rozvíjet dovednosti.
A lze to dělat velmi metodicky a „institucionalizovaně”. (Viz Robert Paul Liberman a kol.: Zavádění
nových způsobů tréninku dovedností pro vážně duševně nemocné: UCLA moduly dovedností sociálního
a nezávislého života.)
V těchto (a v mnoha dalších) tezích se dá vyjádřit poselství čtyř článků, které tvoří tento malý sborník. Zmíněné teze jsou pro nás zajímavé v tom, že pro praktiky na českém a moravském poli komunitních služeb
pro duševně nemocné jsou jaksi dvojaké. Na jednu stranu se pomalu vřazují do našich slovníků a do našeho
uvažování, na druhou stranu nám pořád ještě znějí trochu kontraintuitivně. Na jednu stranu se je snažíme
uplatňovat v práci, na druhou stranu nám to leckdy činí potíže. Jistě: jak komu a jak kde. Záleží na tom.
Komunitní služby jsou někdy v zajetí zvláštního, i když pochopitelného étosu nezasahování. Ve snaze
vyhnout se bohorovným a ponižujícím praktikám běžným ve velkých institucích se pracovníci komunitních služeb občas uchylují k pozici, kdy sami sebe chápou jako cosi nepatřičného v životě uživatele. Je to
paradoxní. Sociální pracovníci cítí, že je potřeba pomáhat, jednat, ale zároveň se stává, že každý svůj akt
považují za nemístnou intervenci do klientovy svobodné vůle a do jeho nezávislosti. Chtějí pomáhat, ale
radši by u toho vlastně nebyli. Bojí se, že každou svou intervencí klienty usvědčují z neschopnosti. A že
jim berou možnost osahat si „reálné životní situace”. Nechme je v tom, nebuďme paternalističtí, nebudeme
za ně přece rozhodovat, necháme je, aby si sami řekli, co potřebují… velí pak tato logika i v situacích, kdy
netečnost vůbec není na místě. Právě, že jde o to, nenechat je v tom. Ale jedná se také a hlavně o to, jak je
„v tom” nenechat, jak jednat.
Patricia Deegan píše o právu uživatelů na neúspěch a důstojnost riskování. Paternalismus právě tohle nepřipouští, chrání tak, až to uráží. Ví, co je pro uživatele dobré. Ví to za ně. Proti tomu Patricia Deegan píše,
že uživatelé se musí k tomu, co je pro ně dobré, dopracovat sami. Sami v tom smyslu, že budou mít kontrolu nad tím procesem. Nikoli sami v tom smyslu, že si k tomu nezjednají žádnou pomoc. Že nebudou
potřebovat úsilí mnoha aktérů. Klíčová je ovšem právě otázka kontroly. Čili – nezávislost není určena
mírou podpory, nýbrž mírou kontroly, kterou drží a realizuje uživatel. A kontrolu lze budovat různě. V této
souvislosti je skutečně nápadité to, co Deeganová nazývá ve svém článku psychiatrickou vůlí, tedy plná
moc sepisovaná uživatelem pro situaci, kdy bude jednat nekompetentně. Je to pak pacientova (!) vůle, která
je i ve chvíli, kdy je zrovna shledán nezpůsobilým, stále v platnosti a ovlivňuje léčbu a to, jak s ním zacházejí. Promlouvá sice z jiného času, zprostředkována slovy na papíře a přítomností pověřeného pacientova
přítele či důvěrníka, ale patří stále pacientovi, je to jeho vůle, která kontroluje proces léčby.
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Mezi paternalismem a intervencí v žádném případě neleží rovnítko. Jestliže chceme aktivně pomáhat uživatelům a zároveň nechceme být paternalističtí, měli bychom jednat tak, aby kontrolu nad děním měl stále
uživatel anebo aby možnost této kontroly byla neustále ve hře. A s tím je docela hodně práce.
Paternalismus, kterého se někdy sociální pracovníci tak bojí, se do jejich působení může nečekaně dostat
zadními vrátky. Například v chráněných bydleních a v domech a bytech na půli cesty (které tvoří nadpoloviční objem podpory bydlení duševně nemocných v České republice, tedy asi sto čtyřicet míst) je běžné,
že zaměstnanci jsou také tak trochu správci ubytovacích prostor, které vlastní nebo provozuje organizace.
Organizace musí svoje zařízení z hlediska údržby, provozu a bezpečnosti kontrolovat a oni jsou automaticky jejím nástrojem. Do kontrolní role je takto staví fakt, že jejich organizace zároveň s poskytnutím
služby pronajímá klientům byt, do něhož třeba investovala nemalé prostředky. Zaměstnanci pak vnímají
prostory více jako prostory organizace než jako prostory klientů. Péči to značně ovlivňuje, pozornost
personálu se primárně upírá k udržování pořádku v domě. Pořádek a způsob jeho udržování je –
zprostředkovaně – pod kontrolou organizace, místo aby byl pod kontrolou uživatele, a od toho se také
odvíjí péče a nácvik dovedností v zařízení. Na podobný problém upozorňují ve svém článku Priscilla
Ridgway a Anthony M. Zipple, když píší, že v typickém rezidenčním programu jsou to zaměstnanci, kteří
zásadně ovlivňují a určují klientovy aktivity a jeho životního styl. Personál kontroluje malé detaily každodenního života. A jak je vidět, nečiní tak vždy z potřeby uživatele a je tomu tak i bezděčně.
Přesun od chráněného bydlení (kdy je organizace jak poskytovatelem ubytování tak poskytovatelem
služby) k podporovanému bydlení (kdy pracovníci docházejí do klientova domácího prostředí) je vlastně
způsobem, jak se poskytovatelé zbavují kontroly a delegují ji na klienta. Podporované bydlení je technikou, jak mohou profesionálové aktivně budovat klientovu nezávislost.
V sociální práci nad pomáhajícím pracovníkem neustále visí otázka, co je vlastně třeba měnit nebo napravovat. Nemocného? Rodinu? Pracovní prostředí? Ne nás, nemocné, ale překážky prostředí, zdůrazňuje
Deeganová. Robert Paul Liberman a kol. však argumentují: aby se mohlo prostředí sladit s duševně nemocným, je potřeba duševně nemocného trénovat, rozvinout jeho dovednosti. Libermanův důraz na trénink
jako by potvrzoval tradiční představu, že problém leží „uvnitř” nemocných a ty je proto potřeba měnit. Ale
ono je měnit a měnit. Dá se měnit tak, že se něco odebere. Anebo se také může něco přidávat. Libermanovým hlavním cílem není zbavovat lidi (patologických) symptomů. Smyslem jeho modulů je uživatelům
něco přidat: nové schopnosti. Dokonce tvrdí, že moduly jsou účinné bez ohledu na míru počáteční psychopatologie. Nejde o to, změnit člověka, aby byl stejný jako ostatní, aby neměl navíc něco „nepatřičného”,
jde o to změnit ho tak, aby uměl a mohl to, co ostatní. Tedy nikoli normalizace stavu osobnosti, nýbž normalizace jejích možností.
Pojem duševní nemoci je poměrně pevně propojený s nenormalitou. Jsme ochotni přijmout myšlenku, že
tělesně nemocní jsou normální a mohou vést normální život. U duševně nemocných je to těžší. Představa
psychotika, který je normální, vypadá jako nonsens. Avšak právě takto se pokouší myslet William Anthony.
Koncept zotavení („recovery” se do češtiny také překládá jako úzdrava) říká, že „k zásadnímu zotavení
může dojít bez celkového ústupu symptomů”. I s nemocí lze vést normální život, fungovat v běžných
rolích. To neznamená, že nemoc neexistuje. Ale její role v životě člověka je jiná. V kontextu toho, jak je
se zkušeností nemoci a se zkušeností následků nemoci nakládáno, se mění význam a vliv nemoci na
nemocného, mění se nemoc sama. (Jak lze změnit projevy nemoci a jejich vliv na život uživatele, aniž by
byly definitivně odstraněny, u nás psala Eva Syřišťová již před třiceti lety, když popisovala výsledek práce
se svým pacientem – „opouzdření” a izolaci bludů.) Anthony tvrdí, že zotavení je jakýsi vnitřní přerod
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a úkol uživatele, že je to nalezení nového smyslu života. Ale také, a to je důležité, upozorňuje, že je to
i uživatelovo okolí, které zotavení napomáhá. Jsou to blízcí lidé, na něž se může uživatel spolehnout, jsou
to profesionálové poskytující léčbu, case management a rehabilitaci. Zotavení (přerůstání katastrofických
následků duševní nemoci, jak říká Anthony) je proto i úkolem prostředí. Je nejenom funkcí vnitřní proměny
uživatele, ale i funkcí proměn sítí, v nichž je zapojen. Profesionálové jednak změny prostředí mohou iniciovat, jednak jsou sami součástí různých prostředí uživatele a měli by tedy podle potřeby měnit i sebe,
resp. svoje jednání.
Díky posunu ohniska práce s duševní nemocí od potlačování symptomů k práci s jejími následky (dysfunkce, zneschopnění, znevýhodnění) se daří předefinovat samotný problém duševní nemoci: problémem
už není nemoc sama, nýbrž propojení příznaků s dalšími okolnostmi: s pochopením okolí, s porozuměním
nemocného tomu, co se děje, s jeho vlastními schopnostmi, s kvalitou léků, s nabízenými službami…
Co je potřeba řešit a napravovat, už není primárně nemocný, ale jednotlivé situace, v nichž se ocitá spolu
s lidmi a věcmi okolo sebe.
V podporovaném bydlení jsou sociální pracovníci zcela přirozeně vedeni okolnostmi k tomu, aby pracovali s prostředím a klientem zároveň. Setkávají se totiž nezbytně s faktem, že obojí je vzájemně provázané
a jedno nelze tak úplně měnit bez druhého.
Snahám profesionálů o to, aby nemocní mohli (úspěšně) participovat v různých situacích každodenního
života, ovšem paradoxně někdy brání logika „návratu do společnosti”. Toto klišé je běžnou součástí projektů komunitních služeb, ale i součástí mluvení o péči o duševně nemocné vůbec. Jenže rétorika integrace
je vylučující, předpokládá, že duševně nemocní se nacházejí mimo společnost, v a-sociálním prostoru,
v jakémsi nikde, nebo na zasutém okraji, odkud mají teprve být vtaženi k nám, do společnosti. „Integrátor” pak nutně pracuje s lidmi, kteří už dopředu a apriorně nepatří tam, kam se je snaží dostat. Může být
taková snaha úspěšná? V tomhle je rétorika integrace nešťastná. Protože mate. Mluví o návratu a zapojení,
čímž však současně strašně příkře rozlišuje ty, které je potřeba integrovat od těch, kteří už „tady” jsou.
Když připravujeme uživatele v chráněných bydleních na „reálný život”, odsuzujeme je do pozice žadatelů
o vstup do „našeho” světa, z nichž většina nakonec stejně nevyhoví vstupním podmínkám. Jako by příprava
nepatřila do reálného života! Jako by celý život nebyl jednou velkou přípravou! (Nebo přesněji: nekonečným množstvím malých příprav...)
Dokud se budeme dívat na integraci jako na návrat nebo jako na přestup z nenormality do normality,
z okraje do centra a dokud ji tak budeme provozovat, budeme se sami podílet na tom, co se snažíme změnit a co kritizujeme. Budeme se podílet na vylučování, na principiálním odlišování centra od okrajů a na
zbytňování a nepropojitelnosti obojího.
Pokud dostojíme smyslu slova integrovat, pak budeme spojovat a sjednocovat. A to symetricky. Ne tak, že
bychom se snažili vtahovat domnělý okraj (skupinu duševně nemocných) do jakéhosi imaginárního centra,
do „většinové společnosti”. Ne, budeme pracovat se situacemi, v nichž se setkávají různé nároky a různé
normy, které se spolu budou učit komunikovat, které se budou proměňovat navzájem. Integrace – spojování a propojování – probíhá vždy na mnoha frontách. V tom je praxe moudřejší než rétorika. Sociální pracovníci vlastně, přestože mluví o zapojování uživatele do společnosti, dělají (alespoň někdy, v některých
službách) ve skutečnosti něco jiného. Dělají to, že pomáhají propojovat různé události a situace, různé
prvky uživatelova života s nějakými jinými situacemi, třeba se světem nějakého dalšího člověka, nebo se
pokoušejí přeskupit a nově zprostředkovat vazby v rodině, v zaměstnání… Nebo někde jinde. Pomáhají
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navazovat mnohá parciální propojení a udržovat je průchozí. Spojují uživatele s mnoha rozličnými prostředími. Ale také naopak: tato prostředí spojují s prostředím uživatelových zkušeností, schopností, limitů,
lidí a věcí kolem něj. Kupodivu tedy nejde ani tak o změnu jednoho nebo druhého, ale o změnu či vytváření vzájemných vazeb. Nejde o zapojování jednoho do druhého, nýbrž o propojování.
Podpora bydlení (stejně jako jakékoli prostředí péče) je už vždy reálnou životní situací. Jednou to však
může být realita hyperprotektivního prostředí nebo třeba realita prostředí plného nadměrné a nepotřebné
kontroly, jindy se zas může jednat o skutečnost dobře prováděné asistence, s jejíž pomocí má klient vlastní
domov. Jako v každé jiné situaci, i v podpoře bydlení dochází k setkání lidí, věcí, slov, norem, předpokladů,
atd., a tato setkání mohou být samozřejmě velmi problematická. Úkolem sociálních pracovníků je, aby
služby podpory bydlení a podpory dalších oblastí života byly situacemi produkujícími autonomii uživatele.
Aby posilovaly jeho kontrolu nad vlastním životem. Prostředků, jak toho dosahovat, je mnoho. To ostatně
ukazují texty v tomto sborníku.
„To, co potřebujeme, není ochrana”, zní tvrzení Patricie Deegan (jímž jsme nazvali tuto publikaci).
Můžeme mu rozumět tak, že prvotním úkolem služby (ač se někdy zdá být samozřejmé, že tomu tak je),
není uživatele chránit před (příliš náročným) světem, ale naopak jim pomoci, aby se různým prostředím,
různým světům mohli vystavovat a participovat v nich.

Jan Paleček
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POSUN PARADIGMATU V REZIDENČNÍCH SLUŽBÁCH:
OD LINEÁRNÍHO KONTINUA K POSTUPŮM
PODPOROVANÉHO BYDLENÍ
Priscilla Ridgway, Anthony M. Zipple
Převažujícím modelem či paradigmatem posledních deseti let v oblasti rezidenčních služeb je rezidenční kontinuum. Staré paradigma se rozpadá pod tlakem, který obrací pozornost na základní potřeby bydlení. Tento článek popisuje základní koncepty vlastní paradigmatické změně, jež posouvá oblast služeb směrem k modelům
podporovaného bydlení.

ÚVOD
Různé oblasti lidského snažení často fungují na základě působících vzorů nebo paradigmat. Paradigma
slouží jako základ pro současný a budoucí vývoj a určuje každodenní provoz nebo praxi v oboru. Paradigmata též poskytují základ pro výzkum a propracování teorií. Jestliže se základní paradigma či model
v základu oboru dramaticky změní, mluvíme o „posunu paradigmatu” (Kuhn, 1970). K takovému posunu
nyní dochází v oblasti péče o duševní zdraví, kde model lineárního rezidenčního kontinua ustupuje paradigmatu podporovaného bydlení.
Rezidenční služby hrály ve vývoji systému péče o duševní zdraví vždy rozhodující roli. Počátkem 19. století neutěšená situace lidí trpících duševní nemocí zavdala příčinu ke zrodu rozšířeného hnutí na obhajobu
jejich práv. Na osoby, které byly zavřeny v chudobincích či vězeních, nebo na ty, jež byly bez péče drženy
v rodinách, se pohlíželo jako na osoby vyžadující léčení v laskavém prostředí. Poté následovalo období
institucionalizace trvající více než sto let. Během tohoto období vznikly rozsáhlé „blázince”. Tato zařízení
měla být zpočátku krátkodobá a měla být zaměřena na léčbu. Bohužel tento model rychle upadl a vzniklá
zařízení se přeměnila na dozorovaná a často odporná prostředí. Pokud byl někdo do takového blázince přijat a nebyl rychle propuštěn, instituce se často stala jeho „domovem”, který zajišťoval všechny základní
potřeby; vytvářel však „institucionalizaci” – syndrom charakterizovaný ztrátou funkční schopnosti, deviantním chováním a hodnotami a mechanizovanou existencí (Lehrman, 1961; Schmieding, 1968). V modelu
institucionalizace bylo úkolem rezidenčních služeb duševně nemocné segregovat a držet, nikoliv poskytovat péči.
Na počátku padesátých let dochází k posunu paradigmatu, vrcholu změna dosáhla v sedmdesátých letech,
mluvíme o deinstitucionalizaci. Během této reformní vlny byly desítky tisíc lidí propuštěny do komunity,
aby žili v „co nejméně omezujícím prostředí” (Talbott, 1979; 1981; Bachrach, 1980). V prvních letech
deinstitucionalizace se objevilo několik modelů rezidenčních služeb: domy na půl cesty (Budson, 1978),
Fairweatherovy domečky (Fairweather lodges, 1980; Fairweather, Sanders, Maynard & Cressler, 1969)
a pěstounská rodinná péče (Linn, 1981; Linn, Klett & Caffey, 1980), která byla zastoupena nejvíce. V prvních desetiletích deinstucionalizace si systém péče o duševní zdraví nevytvořil koherentní a široce přijímaný model rezidenčních služeb. Místo toho byla většina bývalých pacientů jednoduše propuštěna a navráRidgway, P., & A.M.Zipple (1990). The paradigm shift in residential services: From the linear continuum to supported housing approaches.
Psychological Rehabilitation Journal, 13, (4), 11–13.
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cena do svých rodin nebo do opatrovnických domovů s pečovatelskou službou, stravou a ošetřovatelskou
službou, jež pro jejich potřeby vznikly; nebo byli pacienti ponecháni, aby se o sebe postarali v prostředí
tržního bydlení (Carling & Ridgway, 1988).

PARADIGMA LINEÁRNÍHO KONTINUA
V průběhu času si systém péče o duševní zdraví vytvořil „kontinuum”, coby základní koncepční rámec
rezidenčních služeb (Drachman, 1981; Rutman, 1976). Lineární rezidenční kontinuum zůstává v této
oblasti převažujícím koncepčním rámcem posledních deset let.
Ve své nejjednodušší podobě má lineární kontinuum řadu částí. Toto kontinuum obsahuje několik zařízení,
která poskytují různé stupně služeb a/nebo dozoru a různé stupně omezení, včetně nejintenzivnější léčby
nabízené v nejvíce omezujícím prostředí. Klient nebo pacient postupuje podle kontinua od prostředí nejvíce omezujícího, s velkým počtem personálu, k méně omezujícím možnostem. Klient má být přidělen do
prostředí, které nejlépe odpovídá jeho úrovni fungování, potřebě omezování anebo potřebě mít intenzivní
program. Klienti v péči v určitém prostředí mají představovat homogenní skupinu jednotlivců, z nichž
všichni fungují na zhruba stejném stupni zneschopnění a vyžadují přibližně stejnou úroveň služeb.
V každém zařízení kontinua má být klient klinicky stabilizován a má se naučit specifickým dovednostem.
Dojde-li ke zlepšení klientova fungování či jeho potřeba služeb klesá, klient se „kvalifikuje” a postupuje
do normálnějšího a méně omezujícího prostředí. Často jsou tyto přestupy založeny na předepsané lhůtě
nebo délce pobytu představující množství času, jež potřebuje prototypický klient k dosažení nezbytných
úspěchů ve svém fungování. V jiném případě, dojde-li u klienta k exacerbaci či zhoršení fungování, může
se klient vrátit do prostředí, jež nabízí intenzivnější program. Lze rovněž využít krizového a respitního bydlení, tak aby se klient vyhnul nemocnici nebo instituci, která představuje nejvíce omezující prostředí kontinua. Poté se klient zotaví a znovu postupuje v kontinuu.
Na závěr klient dosáhne nejvyššího stupně fungování a z rezidenčního kontinua se odstěhuje. Dosahuje statutu nezávislosti, který leží vně systému péče o duševní zdraví, a má se za to, že vyžaduje jen málo nebo
žádné formální služby.
I když se realizace modelu kontinua v mnohém liší systém od systému, typické kontinuum zpravidla nabízí
dům na čtvrt cesty, dům na půl cesty, chráněné byty a nezávislé bydlení. Jiná kontinua sahají od institucí
až k prostředí připomínajícímu domácnost a mohou zahrnovat nemocnice, domy s ošetřovatelskou péčí,
zařízení intermediární péče, zařízení poskytující péči a stravu, pěstounskou rodinnou péči, skupinové
domácnosti, chráněné byty a nezávislé bydlení (Randolph a kol., 1989). Pepper (1985) nabízí modelové
rezidenční kontinuum, nazvané „rezidenční spektrum”, vytvořené zvlášť pro mladé lidi s chronickou
duševní nemocí. Toto kontinuum má osm částí včetně krizového bydlení, zařízení rezidenční skupinové
péče, chráněné bydlení, rozvojové bydlení, podpůrné bydlení, chráněné byty, podpůrné byty a otevřené
komunitní bydlení. Některá kontinua mají na výběr chráněná lůžka, dočasné ubytování, bydlení pro případ
krize a respitní programy pro osoby, které ztratí místo v kontinuu kvůli sociální či psychiatrické krizi.

ZÁKLAD PRO POSUN PARADIGMATU
Obecně vzato model lineárního rezidenčního kontinua přinesl názorný a dynamický model pro přemýšlení
o rezidenčních službách a jejich poskytování. V systému péče o duševní zdraví model kontinua umožnil
rezidenční léčbě hrát legitimní úlohu a umožnil provozování specializovaných prostředí, jež připravovala
klienta pro život v komunitě. Tento model vedl k rozvoji velkých a rozličných souborů rezidenčních programů. S širokým rozvojem rezidenčních možností se setkáváme od poloviny sedmdesátých let, přičemž
více než 80 % všech současných rezidenčních programů pochází z tohoto období (Randolph, Ridgway,
Sanford, Simoneau & Carling, 1988).
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Navzdory více jak deseti letům zkušeností s paradigmatem rezidenčního kontinua se nepodařilo vytvořit
společný jazyk či názvosloví a neexistuje ani širší shoda o tom, co ideální kontinuum tvoří (Arce, Vergare,
Adams & Lazarus, 1982). Kvůli různosti faktorů používaných v různých modelech k rozlišení úrovní je
srovnání různých kontinuí zmatečné a nesnadné (Arce a kol., 1982). Šíři různosti nazírání ilustruje fakt, že
se k označení programů kontinua používá přes 160 samostatných názvů (Ridgway & Carling, 1987a).
I přes nejasnost v pojmech jsou rozvíjeny další a další verze kontinua a postupně byly navrženy přesnější
gradienty jednotlivých služeb kontinua a byly zároveň přiřazeny k užšímu a pečlivěji vybranému klientskému souboru. Někteří autoři navrhují zpomalení či zrychlení časového rámce či zvýšení počtu zařízení
v řadě (Gudeman & Shore, 1984; Campbell, 1981) nebo doladění procesu zařazování, tak aby klient přiměřeně odpovídal určitému programu (Becker & Banks, 1986; Drachman, 1981).
Nehledě na obecné přijetí kontinua a pokračující pokusy o jeho vylepšení a zdokonalení, paradigma nebylo
s to živit rozvoj služeb, které by plnohodnotně vyhovovaly potřebám bydlení lidí s duševní nemocí. Málokteré společenství má k dispozici kompletní kontinuum služeb a ta společenství, která kompletní kontinuum mají, jím slouží jen zlomku potřebných (Randolph, a kol., 1988). Model kontinua je rovněž vystaven vnějšímu a vnitřnímu tlaku a koncepční opora modelu kontinua je otřásána politickým a společenským
působením.
Zvýšený tlak na systémy péče o duševní zdraví, aby vyvinuly účinnější metody reakce na požadavky bydlení, má původ v několika souběžných zdrojích (Ridgway, 1986). Velký tlak vyšel z problematiky bezdomovectví. Studie o lidech bez domova zjistily, že 15 % až 42 % jednotlivců bez domova má současně vážnou duševní poruchu anebo záznam o hospitalizaci či léčení na psychiatrii (Robertson, 1986). „Psychotická
houmelesačka” se stala archetypální postavou, která byla využívána k obžalobě politiky deinstitucionalizace. Důkladné studie prokázaly, že mnoho bezdomovců, kteří měli zkušenost s duševní nemocí, přišlo
o domov kvůli chudobě nebo mezilidským problémům (Zipple, 1985). Ať je tomu jakkoliv, veřejnost
a mnozí odborníci obecně považují problém masového bezdomovectví za problém systému péče o duševní
zdraví (Lamb, 1984).
Ve stejném období utvořily rodiny Sdružení pro duševně nemocné (SDN). SDN se stalo v průběhu osmdesátých let nejsilnější politickou silou v rámci lobbování za péči o duševní zdraví. Rodiny, z nichž mnohé
byly nuceny vzít na sebe úlohu hlavního poskytovatele služeb (Wasow, 1982), společně požadují možnost
ubytování pro členy svých rodin, stižených duševní nemocí.
Systémy péče o duševní zdraví rovněž začaly naslouchat uživatelům služeb, když v systémech komunitní
podpory nabylo významu „zplnomocnění”. Hlas uživatelů zněl jasně – chtěli bydlení, práci, příjem, vztahy
a místo ve společnosti (Ridgway, 1988). Ve změti názorů, které se ozvaly na jejich podporu, byla jasně
zaznamenána tato zpráva – pro lidi s psychiatrickým postižením je bydlení prvořadou potřebou.
Posun v zájmu o potřeby bydlení má rovněž původ ve zkušenostech praktiků v oboru. Mnoho rezidenčních
systémů je „ucpáno” kvůli nedostatku možností nezávislého bydlení, poslednímu stupni rezidenčního kontinua. Celonárodní prudký pokles dostupnosti bydlení pro lidi s nízkými příjmy a pokles dávek na nájem
vyřadilo slušné bydlení z dosahu většiny lidí žijících z invalidních důchodů (Hartman, 1986). V systémech
péče o duševní zdraví se ukázalo, že délka pobytu pacientů měla rostoucí tendenci, protože pacienti neměli
bydlení a ani výhled na jeho opatření a bylo politicky neudržitelné propouštět pacienty do útulků a na ulici.
Současně zvýšený zájem o akutní hospitalizace a pohotovostní služby byl spojen s nedostatkem ubytovacích možností, neboť stále více lidí bez domova vyhledávalo přijetí do nemocnice nebo na pohotovost jako
ubytování z nouze. (Chatetz & Goldfinger, 1984). V tomto období mnoho systémů znásobilo svoje snahy
o vytvoření rezidenčních programů, ale narazilo na odpor komunity a nedostatek financí pro zařízení rezidenční skupinové péče. Některé systémy omezily výdaje a vrátily se k umisťování rezidenčních zařízení na
půdu státních nemocnic, přičemž někteří volali po vzniku nových „blázinců” (Bachrach, 1987; Wasow, 1986),
které by umožnily lidem s duševní nemocí žít v prostředí bez nároků života v komunitě a daleko od minulých selhání.
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Nové poznatky v této oblasti měly též svou světlou stránku. Byly vyvinuty rehabilitační metody, které se
ukázaly jako účinné (Anthony & Dion, 1986) a objevily se nové modely poskytování služeb, jež zajistily
intenzivní úroveň podpory a klinické léčby v komunitě (Stein & Test, 1986). Zkušenost týmů komunitní
léčby, mobilních krizových pracovníků a poskytovatelů intenzivního case managementu ukázala, že intenzivní léčbu a rehabilitaci lze poskytovat v běžném prostředí, jako je např. klientův domov, nebo dokonce
na ulici (Stein & Test, 1980). Používáním nových rehabilitačních metod se zjistilo, že dokonce i velmi
postižení klienti mohou být ve společenství úspěšní, pokud mají podporu a naučí se určitým dovednostem
potřebným pro úspěch (Anthony, 1979).
Vzory z jiných oblastí, jako byly „normalizace” (Wolfensburger, 1972) a „nerestriktivní prostředí” (Taylor,
Racing, Knoll & Lutfiyya, 1987) při mentální retardaci, hnutí nezávislého života pro lidi tělesně postižené
a modely asistovaného bydlení pro staré lidi, ukázaly, že lidé s těžce narušeným fungováním mohou žít
v obyčejném bydlení, jsou-li náležitě podporováni a služby jsou dostupné. Také v rámci péče o duševní
zdraví začaly ukazovat modely podporovaného zaměstnání, jak přístup do běžného prostředí a vhodná podpora vytváří žádané prostředí a lidem, kteří byly předtím drženi v chráněném prostředí, přináší kladné
výsledky (Anthony & Blanch, 1987).
Omezení vlastní starému paradigmatu rezidenčního kontinua se stala tak naléhavými, že byla připravena
půda pro to, co Kuhn (1970) nazývá posunem paradigmatu. Kuhn ukázal, že posunu paradigmatu vždy
předchází krize. Stará pravidla a modely nefungují. Trpí „rostoucí vágností a klesající užitečností” (str. 71)
a již nevyhovují povaze problému, kterým se chtěly zabývat. Jak se posun paradigmatu blíží, je stále méně
možné „vtěsnat přírodu do předpřipravené a relativně neohebné schránky, kterou paradigma poskytuje”
(str. 24). Albert Einstein (v: Kuhn, 1970, str. 83) při popisu posunu paradigmatu, k němuž došlo v souvislosti s jeho prací ve fyzice, napsal: „Bylo to, jako by někdo člověku vzal půdu pod nohama, v dohledu
nebyl žádný pevný podklad, na kterém by se dalo stavět.” Požadavky na systém péče o duševní zdraví, aby
vyhověl potřebám bydlení, takovou krizi způsobily a k tomu, aby mohl vzniknout nový řád a rámec pro
uvažování o tomto tématu a jeho řešení, je potřeba paradigmatu nového.
Poptávka po rostoucích možnostech bydlení a nedostatečná schopnost systému péče těmto potřebám vyhovět vedla k opětovnému posouzení základních konceptů rezidenčních služeb a podpořila posun paradigmatu, ke které v oboru dochází. Model lineárního kontinua ustupuje novému důrazu na podporované bydlení, coby přednostnímu modelu poskytování rezidenčních služeb.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI POSUNU PARADIGMATU
Domov, ne pouhé prostředí rezidenční péče
Základním konceptuálním prvkem posunu paradigmatu je důraz na obecnou potřebu bydlení pro lidi, kteří
jsou zneschopněni duševním onemocněním, stejně jako důraz na rozhodující potřebu bydlení pro lidi bez
domova vykázané do podřadného, nebezpečného či nevyhovujícího prostředí, nebo pro lidi zbytečně hospitalizované. Toto nové paradigma podporovaného bydlení stanovuje, že vlastnictví domova v komunitě je
pro lidi s těžkým postižením právem a že stabilní domov je předpokladem pro účinnou léčbu a psychosociální rehabilitaci (Blanch, Carling & Ridgway, 1987). Když je koncept rezidenčních služeb vztažen dál
než jen na poskytování rezidenční léčby a když zahrne základní potřebu přístřeší a lidskou potřebu mít
domov a místo ve společenství, je zapotřebí zcela nového modelu rezidenčních služeb. Nové paradigma
podporovaného bydlení v první řadě obsahuje konceptuální a skutečný odvrat od výlučného spolehnutí na
prostředí rezidenční léčby jako na jediný způsob poskytování služby a obsahuje také nový důraz na rozvoj
možností běžného bydlení, kde jedinec nachází vlastní domov.
Staré paradigma bylo postaveno na vytvoření terapeutické situace či prostředí. Terapeutické prostředí, jak
bylo popsáno Jonesem (1953), Budsonem (1978) a Paulem (1984), předpokládá, že komplexní interpersonální dynamika života strukturované skupiny slouží jako hlavní činitel změny jednotlivců v takovém pro-
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středí pobývajících. Rezidenční program je vnímán prvotně jako klinická metoda určená k léčení duševně
nemocných jednotlivců spíše než jako domov pro ty, co v něm žijí. Aspekty prostředí jsou manipulovány
za účelem klientova fungování (Kruzich & Kruzich, 1985). Personál je považován za terapeuty odpovědné
za řízení prostředí léčby; stabilita a pohodlí „domova” jsou méně důležité než vytváření místa, které personál považuje za klinicky prospěšné (Budson, 1978; 1979). Ve skutečnosti však obyvatelé rezidenční prostředí za svůj domov považují jen zřídka (Ridgway, 1986). V paradigmatu podporovaného bydlení je
vytvoření domova nejvyšším cílem služby poskytované klientovi; pomoc ve výběru, nabytí a udržování
domova v komunitě je skutečná úloha a odpovědnost systému péče o duševní zdraví.
Málo lidí v běžné populaci žije ve velikém společném prostředí, avšak pro mnohé uživatele rezidenčního
kontinua jsou velká společná prostředí tím hlavním místem, kde se jim dostává intenzivních služeb. Představa modelu rezidenčního kontinua je, že klienti postupují z bydlení ve specializovaných skupinách do
běžnějších životních situací. Model podporovaného bydlení nepropaguje společné anebo specializované
prostředí. Podporované bydlení se staví spíše za používání typických druhů bydlení využívaných členy
komunity.
V modelu podporovaného bydlení je prostředí samo o sobě nástrojem rehabilitačního procesu. Avšak spíše
než aby vystavovalo klienty intenzivním skupinovým procesům, bydlení poskytuje prostředí, ve kterém
jsou klienti vystaveni typickému prostředí a očekávání komunity.
Volba, nikoliv umístění
Domov implikuje osobní prostředí a každý člověk má na to, co jej vytváří, jiný názor. Definice domova se
různí v závislosti na kulturním původu jednotlivce, společenské třídě, etnickém postavení a osobních zásadách, stejně jako na společenské ekologii místa, kde jednotlivci přebývají, a na dostupných možnostech
bydlení. Domov bude vypadat jinak ve velkém městě, na vesnici nebo malém městě. Domov se bude též
lišit v závislosti na požadovaném složení domácnosti. Například domácnost jedné osoby, domácnost svobodné matky a domácnost složená z dospělých osob bez příbuzenského vztahu budou vypadat každá jinak.
Když se základní model rezidenčních služeb posune směrem od výlučného spolehnutí na prostředí rezidenční léčby k vytvoření domova v komunitě, je jasné, že jedinec musí hrát hlavní roli při rozhodování,
kde, s kým a jak bude bydlet. Výběr domova je velmi osobní záležitost. V modelu kontinua má klientova
volba jen malou nebo žádnou váhu. Odborníci rozhodují o umístění na základě své představy o klientově
souladu s možnostmi programu. Klienti si mohou „vybrat”, přijmou-li toto umístění nebo zůstanou hospitalizováni (Ridgway, 1988a). Rovněž mohou souhlasit a přijmout rezidenční léčbu jako alternativu
k pobytu v nemocnici či se mohou přestěhovat do předraženého a izolovaného jednopokojového zařízení
pro sociálně slabé nebo do útulku. V některých kontinuech profesionálové zhodnotí klientovo fungování
a přidělí mu určité prostředí na základě výsledků hodnocení. V jiných případech jsou možnosti kontinua
omezené a klient může být jednoduše umístěn tam, kde se udělá místo nebo kde se uvolní postel.
V modelu podporovaného bydlení hrají klientovy názory a volba mnohem silnější roli. Má se za to, že
místo, které si jedinec nevybral, nebude považovat za skutečný domov. Úspěch a spokojenost v komunitě
závisí do značné míry na tom, nakolik se něčí domov shoduje s jeho osobními hodnotami a subjektivními
kriterii. V modelu podporovaného bydlení se určení odpovídající životní situace stává funkcí individualizovaného posouzení a klientových vlastních cílů. Volby ve věcech domova nemůže za někoho provádět
odborník zejména proto, že o úspěchu a spokojenosti v prostředí rozhoduje vlastní citlivost (Coulton,
Holland & Fitch, 1982; 1984). Nově vyvinuté metody hodnocení potřeb ukazují, že klienti mají jasné preference a že valná většina z nich dává před prostředím rezidenční léčby přednost typickému bydlení
(Ridgway, 1988b).
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Normální role člena společenství, nájemníka, obyvatele domu spíše než role klienta
či účastníka programu
Jeden z hlavních prvků posunu od modelu typické rezidenční služby k podporovanému bydlení se týká
postavení osoby, která službu přijímá. V typickém rezidenčním programu je jedinec definován předně
svým postavením příjemce služby, který má psychiatrické onemocnění (Glasscote, Gudeman & Elpers, 1971).
Kolektivní podstata většiny programů a základní tendence prostředí coby místa léčby, dozoru či rehabilitace posilují klientskou roli. Veřejnost a personál rezidenčního zařízení často klienty v komunitních rezidenčních zařízeních považují za pacienty s duševním postižením, kteří potřebují zvláštní oddělené bydlení
a dozor, spíše než aby je vnímali jako hodnověrné členy komunity.
Paradigma podporovaného bydlení posouvá základní úlohu příjemce služby od úlohy pacienta či klienta
k úloze člena komunity, nájemníka, obyvatele domu či dokonce jeho majitele. Místo poskytování služby
se stává klientovým vlastním domovem nebo sousedstvím, spíše než aby bylo formálním prostředím léčby,
a osoba, která přijímá služby podporovaného bydlení, na sebe bere normální společenskou roli. Nároky
normální role se stávají těžištěm podpory a nácviku dovedností; prostředí a nároky samotné role posilují
očekávání typického chování a normálního fungování. Klienti na sebe mohou vzájemně společensky působit na základě těchto přijatelnějších sociálních rolí a v důsledku nejsou tolik stigmatizováni.
Centrum kontroly se přesouvá od personálu ke klientovi
V typickém rezidenčním programu jsou to zaměstnanci, kteří mají podstatný vliv na určování a vymezování klientových aktivit a jeho životního stylu. Kontrola nad určováním správného chování se často rozšiřuje na malé detaily každodenního života, např. kdy je zapnutá televize, jak se stele postel, doba na jídlo
nebo spaní, je-li v zařízení dovolena konzumace alkoholu, má-li se zhasnout nebo zůstane rozsvíceno
(Ridgway, 1988a). Klienti mají nezřídka minimum soukromí a personál smí vstupovat do jejich osobního
prostoru či vyžadovat informace, kdy se jim chce. Personál rovněž často řídí i to, zdali smí jedinec v zařízení zůstat. Klienti mohou o své bydlení přijít, když poruší pravidla nebo když se neřídí nařízeními programu (Ridgway, 1988a).
V modelu podporovaného bydlení se centrum kontroly přesouvá z personálu na klienta. Klient „nosí klíče”
a může rozhodovat ohledně svého životního stylu a denního rytmu. Personál může klientům pomoci strukturovat jejich čas a rozvíjet jejich kladné denní aktivity, ale sami klienti si vybírají, jak se budou chovat.
Přístup do klientova domova je podmíněn klientovým svolením a pozváním a může se stát, že personál
musí zůstat na chodbě anebo se může setkat s tím, že klient na další návštěvu personálu „zapomněl”. Personál se tedy musí spoléhat na spojenectví s klientem postavené na vzájemně přijatelných cílech a činnostech, spíš než na vnucených strukturách či pravidlech.
Klient si v modelu podporovaného bydlení může udržet své bydlení, i když se rozhodne dále služeb nevyužívat. Jelikož bydlení není zpravidla podmíněno spoluprací na léčebném plánu, klient si může svobodně
zvolit pokračování služeb nebo může služby a/nebo přístup do svého domu odmítnout. Služby tedy musí
být nabídnuty na základě společného plánu, ve kterém si klient ponechává elementární schopnost rozhodovat o své aktivní účasti a o potřebě či účinnosti konkrétního zákroku.
Sociální integrace namísto homogenního seskupování podle postižení
V modelu rezidenčního kontinua jsou klienti seskupováni do různých prostředí společného bydlení na
základě úrovně svého fungování (Rutman, 1976). Homogenní rozdělení do skupin má usnadnit poskytování služeb, neboť služby a podpora nabízené v každém prostředí jsou koncipovány takovým způsobem,
aby vyhovovaly specifickému a relativně úzkému rejstříku potřeb. Zatímco tato představa je do určité míry
smysluplná, hlubší analýza odhalí několik koncepčních vad. Zaprvé: seskupování osob sdílejících devalvované postavení může podpořit stigma a vytváří prostředí podporující deviantní chování (Goffman, 1961;
Wolins & Wozner, 1982). Tendence dávat dohromady osoby s duševní poruchou směřuje k opakování his-
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torických institucionálních reakcí, jež byly určeny k oddělení a ovládnutí deviantů. Žádný zdravotní systém
nepodporuje dlouhodobé bydlení či domy na půl cesty pro kardiaky a diabetiky; přesto je sdílená diagnóza
duševní nemoci považována za vhodný základ života ve skupinách.
Zadruhé: seskupováním lidí tímto způsobem se nemusí zrodit terapeutické prostředí. Dřívější názory na
terapeutické prostředí a skupinové procesy propagovaly různorodost ve fungování, takže někteří jedinci
mohli posloužit jako vzory, vůdci a východiska pro ostatní (Fairweather, 1980; Fairweather a kol., 1969;
Jones, 1953). Stejnorodé seskupování tyto výhody nemá a ve skupině se tudíž mohou sloučit chybějící
dovednosti a problémy chování. V takovém prostředí může celou tíhu poskytování normativní role
v daném prostředí nést personál. Navíc celkové prostředí složené z osob, jež jsou v postavení deviantů,
vede často k sociální izolaci. I když je takové prostředí fyzicky umístěno v komunitě, jeho obyvatelé
zřejmě budou trávit čas ve vztazích s lidmi ve stejné situaci a se širší komunitou vztah mít nebudou
(Segal & Aviram, 1978; Wolins & Wozner, 1982).
V modelu podporovaného bydlení jsou klienti rozptýleni v komunitě, nejsou seskupeni na základě svého
postavení a fungování. Životní situace na roztroušených místech, kde nejsou shromažďováni bývalí pacienti, poskytují těmto osobám možnost, aby pozorovaly lidi, kteří nejsou psychiatricky postižení, a aby s nimi
přicházely do styku. Tito členové komunity mohou hrát úlohu vzorů úspěšného fungování. Normální prostředí kladou na normální chování a činnost samozřejmé požadavky, neboť nemocný člověk je neustále
vystaven rytmu denního života kolem sebe. Život v sociálně integrovaném prostředí nabízí příležitosti pro
zapojení se do komunity a podporuje klienty ve vstupu do života komunity.
Učení se „naživo” a podpora ve stálém prostředí spíše než v přechodném, přípravném prostředí
V typickém lineárním kontinuu klienti procházejí řadou prostředí, z nichž každé je zamýšleno jako příprava
na úspěch v dalším stupni. Toto kontinuum předpokládá, že lidé musí do systému vstoupit v bodě A
a pokračovat po cestě změny chování nebo pobytu v komunitě do bodu B a během tohoto času se budou
připravovat na další náročnější prostředí, aby v něm pak pokračovali, velmi podobně jako se postupuje ročníky ve škole. Přípravné prostředí předjímá, co se budou muset klienti naučit, aby uspěli v dalším, náročnějším prostředí. Paradigma rezidenčního kontinua doporučuje, aby se klient pohyboval podle toho, jak se
mění jeho potřeby, a naznačuje, že takové změny jsou pozitivní známky pokroku (Rutman, 1976).
Model postupného pokroku k nezávislosti realitě psychiatrických onemocnění příliš neodpovídá. U lidí
s takovým postižením obyčejně změna neprobíhá lineárním způsobem a rovněž se nemění předem určeným tempem. Průběh psychiatrických poruch, zotavení a rehabilitace je vysoce proměnlivý, nelineární
a jedinečný u každého jedince (Strauss, 1968; Deegan, 1988). Vyžadovat určitý pokrok podle časového rozvrhu může být předzvěstí neúspěchu a vysoká očekávání rychlé změny zabudovaná do programu jsou
značně nerealistická.
Neoficiální informace shromážděné v této oblasti naznačují, že mnohé přechodné programy se při dodržování požadavků na přednastavenou délku pobytu potýkaly s nesmírnými potížemi. Mnohé programy buď
přestaly vyžadovat, aby jedinci pokračovali, nebo ignorovaly svoje pravidla a očekávání, aby tak jedincům
umožnily zůstat v prostředí, na jak dlouho potřebují nebo chtějí. Přechodné programy se potýkají se zajišťováním odpovídajících služeb a podpory v dalším stupni péče. V důsledku toho mnoho residentů zůstává
v prostředí pro ně nevyhovujícím dlouho poté, co je jasné, že žádoucí je změna (Clement, Ruch & Sidon, 1976;
Segal & Aviram, 1978; Zipple & Elkind, 1984). Rovněž ideál odstraňovat většinu podpor při jedincově
postupu není na místě. Je všeobecně přijímáno, že mnozí lidé s psychiatrickým postižením vyžadují k udržení odpovídajícího fungování dlouhodobé služby (Anthony & Blanch, 1989). Podporované bydlení se
zakládá na myšlence, že podpora je poskytována tak dlouho, jak je to potřebné, a některá podpora může
zůstat napořád.
Neustálý pohyb vyžadovaný rezidenčním kontinuem klade na jedince nesmírný tlak a může uspíšit exacerbaci nemoci. Pokud se lidé stěhují, často přicházejí o síť pomocných vztahů. Když se klient v kontinuu

17

„kvalifikuje” pro nezávislejší prostředí, čelí s menší formální podporou životní situaci, která má však větší
nároky. Rostoucí nároky mohou při prudce omezené podpoře dát vzniknout velikému stresu. Není neobvyklé, když slyšíme o jedincích, kteří program „absolvovali” a krátce poté byli hospitalizováni.
Poslední problém přechodných programů je, že se lidé musí neustále připravovat na další krok či prostředí
kontinua a přitom se přizpůsobovat své současné životní situaci. Často jsou nároky těchto dvou prostředí
dost rozdílné, někdy až protichůdné. Například dovednosti a činnosti nutné k úspěchu v životní situaci, kde
je personál k dispozici 24 hodin denně a prostředí je sdíleno s dalšími patnácti lidmi, jsou značně odlišné
od dovedností a činností potřebných k úspěchu v prostředí bytu se dvěma nájemníky, kde je personál k dispozici několik hodin týdně. Avšak je to právě tento posun, který je často vyžadován, když se jedinec přestěhuje ze skupinového bydlení do chráněného bytu. Klienti se často musí naučit a trénovat dovednosti,
které v dalším prostředí nebudou potřebovat, kupř. vaření v moderně vybavené kuchyni pro velkou skupinu, namísto zvládnutí dovedností nutných v dalším prostředí, jako je vaření pro jednoho v kuchyňce nebo
na plotýnce.
I když se jedinec v přípravném prostředí odpovídající dovednosti naučí, může být těžké tyto konkrétní
dovednosti v novém prostředí použít. Přenos dovednosti je častým problémem (Stein & Test, 1978). Podporované bydlení se zaměřuje na to, pomoci člověku co nejrychleji získat stálý domov. Samotné dovednosti a podpora, nutné pro úspěch v tomto prostředí, se tak stanou cílem rehabilitačního úsilí. Jedincovy
potřeby a dovednosti či nedostatky v dovednostech pak určují specifické dovednosti, kterým je třeba se
naučit, a podporu, již je potřeba poskytovat. Podporované bydlení je založeno na přesvědčení, že nejúčinnější přístup k rehabilitaci je poskytování služby „naživo”, při němž se klient učí a trénuje své dovednosti
v přirozeném prostředí, kde je bude používat. Každý klient a každé prostředí budou mít jedinečné rysy,
které se v přípravném prostředí neprojeví. Nepřirozenost přípravných prostředí též omezuje jejich efektivitu; motivace a učení se zvyšují, když po učení následují skutečné následky a odměny.
Individualizované pružné služby a podpory versus standardní služby
Paradigma lineárního kontinua stanovuje, že existuje několik úrovní služeb a že klient může být přidělen
do programu na základě úrovně svého fungování (Drachman, 1981). Jak jsme uvedli dříve, systém nabízející několik úrovní vyžaduje formální funkční hodnocení či osvědčení, tak aby mohl být klientovi přiřazen určitý druh či úroveň služby. Úroveň služby je zabudována do zařízení, vycházejícího z potřeb vzorového klienta. Když se klientovy potřeby nebo fungování posunou, on sám se posouvá do prostředí více či
méně intenzivního.
Ideál vytvořit standardizované úrovně služeb může být zjednodušující.Většina kontinuí popisuje změnu
podle jednoho rozměru. Často jsou kontinua uspořádána například podle míry omezování či kontroly personálu v prostředí, míry dozoru či počtu zaměstnanců, nebo podle míry péče požadované klienty. Nedimenzionální zaměření kontinua dostatečně nevysvětluje složitost jedince a jeho požadavků a potřeb, složitost životní situace či komplexní aspekty přizpůsobování jedince a prostředí.
Ačkoli je v podstatě správné předpokládat, že lidé zneschopnění duševní nemocí mají zvláštní potřeby,
potřeby každého jedince se různí napříč jednotlivými rozměry. Mezi takové rozměry patří například intenzita jedincovy symptomatologie a tudíž potřeba duševní poruchu léčit; schopnost jedince činit odpovídající rozhodnutí a starat se o sebe a tudíž potřeba podpůrné péče; stupeň postižení a motivace ke změně
a tudíž potřeba rehabilitace. Lidí, kteří jsou deviantní společensky nepřijatelným způsobem, je jen málo
a ještě méně jich je skutečně nebezpečných, vyžadujících kontrolu či dohled alespoň na nějakou dobu.
Kontinuum často zodpovídá jenom za jeden soubor potřeb nebo se snaží jenom jeden soubor potřeb řešit.
Avšak každý z popsaných faktorů (stupeň postižení, jeho rozsah, potřeba péče nebo kontroly) se významně
liší a nejsou u jedince ve vzájemném souladu. Člověk může mít například vyšší stupeň symptomatologie a
vysokou úroveň fungování, kdežto někdo jiný může vykazovat málo symptomů aktivní schizofrenie, ale
nemusí být schopen provádět jednoduché úkoly. Jiný klient může ovládat mnohé dovednosti, ale má ome-

18

zenou motivaci, kdežto druhý má méně dovedností, ale větší motivaci ke změně. Klienti mají v rámci jedné
vlastnosti či potřeby nekonečně široký rejstřík. Potřeby konkrétních jednotlivců se liší napříč těmito rozměry a všechny jedincovy potřeby podél každé proměnné se mění v čase. Míra a směr změny jsou navíc
zcela nepředvídatelné (Strauss, 1986). V rámci kontinua nikdy nemůže být dost odstupňování či variací,
tak aby vyhovělo veškerým kombinacím potřeb. Tudíž úsilí o vytvoření rezidenčního kontinua, které zabudovává úroveň služby do zařízení, je ve své schopnosti reagovat na potřeby jednotlivého klienta zaručeně
omezeno.
Model podporovaného bydlení odstraňuje vazbu služeb na budovu či zařízení a napojuje služby na klienta
coby jedince. Na osoby s psychiatrickým postižením se pohlíží jako na osoby s jedinečnými a individuálními potřebami, místo aby se jim přisuzovala standardní směs či úroveň služeb. Služby a podpora v jeho
prostředí jsou zaváděny nebo odebírány v závislosti na měnících se potřebách klienta. Klient se při měnících potřebách nestěhuje, nýbrž zůstává ve stabilním ubytování a mění se služba. Úroveň služby může být
v rozsahu od telefonního rozhovoru přes týden a setkání jednou za měsíc až k ošetřování na místě a nepřetržité péči poloprofesionálů, kteří jsou u klienta v období krize, nebo sahá od lekcí rozvoje dovedností jednou za týden až k placenému společníkovi na pokoji, který zajišťuje nepřerušenou podporu v prostředí. Přemýšlíme-li o službách a podpoře individuálně a tvořivě, je možné na klientovy potřeby reagovat pružně
v několika rozměrech (např. klinická léčba, rehabilitace, podpůrná péče, krize).
Podporované bydlení se rovněž snaží o využívání zdrojů v běžné komunitě a systému podpor místního společenství, spíše než aby se snažilo o vytvoření specializovaného prostředí, jež nabízí otřepané nebo standardizované programy. Paradigma podporovaného bydlení je založeno na představě řady podpor a služeb
přizpůsobených tak, aby umožnily konkrétní osobě uspět v určitém prostředí. Ačkoli některé rezidenční
programy se snaží nabízet individualizované služby, častější je, že se musí programu přizpůsobit klient, na
němž je, aby zapadl a přijal pravidla, služby a životní styl vyžadovaný zařízením. Jestliže klient na základě
posouzení personálu do programu nezapadne, není mu dovoleno vstoupit do prostředí nebo je brzy vyhozen. V modelu podporovaného bydlení jsou pro náplň činnosti určující klientovy potřeby, spíše než nároky
programu.
Co nejvíce usnadňující prostředí a nejlepší fungování namísto co nejméně omezujícího
prostředí a nezávislosti
Mnohé z lineárních kontinuí jsou založeny na konceptu nejméně omezujícího prostředí a nezávislého
života. Koncept „co nejméně omezující alternativy” vyrostl z různých právních a sociálních otázek, převládajících v počátcích deinstitucionalizace (Bachrach, 1980). Předně bylo nezbytné rozšířit občanské svobody přiznané osobám s duševním onemocněním. Základní občanská práva byla hrubě porušována silnou
kontrolou a destruktivními praktikami běžnými v počáteční fázi deinstitucionalizace. Zbytečná ztráta svobod byla důkladně zdokumentována v rámci péče o duševní zdraví i v populárním tisku. Série soudních
sporů, jako byly Wyatt versus Stickney, Lake vs. Cameron, Dixon vs. Winburger, O’Connor vs. Donaldson,
se přehnala Amerikou a měla za následek právní reformy (Ransohoff, Zachary, Gaynor & Hargreaves, 1982).
Zadruhé: negativní vliv, který měly „totální instituce” na fungování a sebeocenění jednotlivců byly publikovány v různých studiích (Goffman, 1961; Lehrman, 1961; Schmeiding, 1968). Byl zaveden koncept „co
nejméně omezující alternativy”, aby se formálním systémům zamezilo přebírat nad životy jednotlivců více
kontroly, než je nutné. Princip co nejméně omezujícího prostředí říká, že „různé alternativy umístění vytvářejí kontinuum omezování a že svoboda vzešlá z uvolnění kontroly předpokládá, že každé umístění jedince
bude odpovídat rovnováze mezi svobodou a kontrolou, které jedinec potřebuje k rehabilitaci a ochraně”
(Rehabilitační souhrn, 1988, str. 1).
Lineární kontinuum je často popisováno jako uspořádaný sled léčebných zařízení, v rozsahu od omezující
institucionalizace či hospitalizace na jednom konci, k prostředím, jež jsou zcela oddělená od formálního
systému péče o duševní zdraví, na straně druhé. Cílem modelu je posouvat klienty na tomto kontinuu směrem k nezávislosti (Sanders, 1972). Nezávislý život je považován za poslední cíl rezidenčního kontinua a
v paradigmatu kontinua nezávislý život znamená konec nepostradatelnosti formálních služeb.
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Zatímco se toto jeví jako logický vývoj, při bližším zkoumání konceptu „nezávislosti” coby žádoucího
výsledku přijdeme na to, že jde spíše o mýtický ideál než o skutečný stav. Vzhledem k vážné dlouhodobé
podstatě psychiatrického postižení jen málo lidí s takovým postižením bez podpory a pokračujících služeb
uspěje. Mnoho lidí s vážnou poruchou je propouštěno přímo do „nezávislého života”, neboť v rámci rezidenčního kontinua je k dispozici málo „místa”. Jelikož na nezávislý život nebyly služby napojeny, člověku
se ve většině systémů při nabývání slušného bydlení a odpovídající kvality života dostane jen malé
nebo žádné pomoci. Propuštění do „nezávislého života” bylo často pouhým eufemismem pro propuštění
do opatrovnických penzionů, ubytoven v centru měst, útulků nebo na ulici (Segal & Baumohl, 1980;
Bassuk & Lamb, 1986).
Lidé procházející kontinuem se „kvalifikují” pro nezávislé bydlení, ale může jim chybět přístup ke slušnému bydlení nebo k podpůrným službám, jež k úspěchu a spokojenosti v nezávislých podmínkách potřebují. Právě když vstoupí do životní situace s mnohem většími nároky, služby a podpora se značně omezí.
Při „nezávislém životě” je jedinec vystaven velkému množství náročných situací, při kterých se mu dostává
malé či žádné podpory od systému péče. Není se co divit, že mnoho lidí v nezávislém životě neuspěje
a vrátí se do prostředí, které poskytuje více podpory a má možná méně nároků.
Minimum lidí závislých na invalidním důchodu a postrádajících další zdroje a dovednosti se ve společnosti
dokáže prosadit bez služeb a podpory. Ideál „nezávislosti” coby výsledku pro duševně nemocné se stal krutým žertem, který vede k opuštěnosti a zklamání (Bachrach, 1980). V mnoha rezidenčních systémech, poté
co se klient „kvalifikuje”, všechny vztahy s poskytovatelem služby končí, všechny zdroje jsou přerušeny
a žádné další pokračování se nekoná.
Zatímco mnozí dříve institucionalizovaní jedinci bezpochyby dosáhli slušné kvality života v komunitě,
mnohým dalším se to určitě nezdařilo. Úplná soběstačnost je vzácná i u běžné populace; kdyby měla většina lidí bez duševního postižení být živa ze sociální podpory, trpěla by nesnesitelným stresem.
Při podporovaném bydlení je koncept nezávislosti pozměněn a za úspěch se považuje „podporovaná” či
„asistovaná” nezávislost. Nezávislé podmínky kladou na lidi mnohé explicitní a implicitní nároky a intenzivní podpora může být potřebná, aby jim pomohla se s těmito nároky účinně vyrovnat.
Staré paradigma lineárního kontinua předpokládá, že v době, kdy klient dosáhne nezávislého života, se
dobral vysoké úrovně fungování a nevyžaduje další podporu. Nové paradigma má za to, že klient bude
potřebovat systém osobně zaměřené podpory po dlouhou dobu. Podpora může zahrnovat příspěvek na bydlení, pomoc v domácnosti, dohled nad léky a nácvik dovedností. Podporované bydlení zpravidla znamená,
že intenzivní podpora je k dispozici a je pomalu odebírána v případě, že je klient pevně usazen v komunitě
a dále formální pomoc nepotřebuje. Klient může například potřebovat pomoc se strukturací, než si najde
pozitivní životní styl; může potřebovat formální osobní a instrumentální podporu, než si vytvoří přirozený
systém pomoci a naučí se důležitým dovednostem. Mnozí budou vyžadovat dlouhodobou pomoc různého
druhu, než „to” v komunitě „dokáží” (Anthony & Blanch, 1989; Stein & Test, 1985). Pokud chceme úspěchu pomáhat, tyto zdroje musí být k dispozici.

SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Důležité prvky modelu podporovaného bydlení zahrnují vytvoření stálého domova pro jedince a s jedincem v komunitě, takového, který pokud možno co nejvíce odráží jedincovy vlastní představy o vyhovujícím domově; dále zahrnují rozvoj dovedností spojených s normálními společenskými rolemi, pobytem
v komunitě a účasti na jejím životě; rozvoj a poskytnutí řady osobně zaměřených podpůrných služeb
a nácviku dovedností, který se odehrává doma nebo v komunitě; a pružné, a pokud je potřeba, nepřetržité
poskytování služeb a pomoci založené na měnících se potřebách klienta. Tabulka č. 1 ukazuje podstatný
posun v oboru.
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Tyto hlavní myšlenky vytvořily základ pro nová pravidla poskytování rezidenčních služeb, která byla
vyhlášena celostátními organizacemi (NASMHPD, 1987 a NIMH, 1987), a rovněž mnoho státních a místních organizací péče o duševní zdraví znovu promýšlí své postupy a zvyklosti. Systém péče o duševní
zdraví stojí před hlubokými změnami a při zavádění těchto změn bude odpovídat na nové výzvy.
K neposledním úkolům tohoto posunu paradigmatu patří nutnost bojovat se stávajícím systémem programů
a služeb založených na starém paradigmatu. Je nutno pochopit roli starého paradigmatu – rezidenčního
kontinua – coby východiska pro rodící se systém podporovaného bydlení. Systém péče o duševní zdraví
začal nelehký proces přehodnocování poslání a cílů rezidenčních zařízení, zvažuje se rovněž, komu by
měla nejlépe sloužit. Rezidenční léčba v zařízeních může z této fáze vyjít s jasnějšími cíli a se silnější,
možná specializovanější náplní činnosti, jakmile tato zařízení přestanou sloužit jako de facto dlouhodobé
bydlení pro klienty postrádající jinou možnost. Podporované bydlení nemůže a ani by nemělo zahrnovat
všechny úkoly, které v celkovém systému komunitní podpory může plnit specializovaná rezidenční léčba.
TABULKA č. 1 Základní prvky posunu paradigmatu

Nové paradigma

Staré paradigma

domov
volba
normální role
kontrola přísluší klientovi
sociální integrace
učení se „naživo” ve stálém prostředí
individualizované pružné služby a pomoc
co nejvíce nápomocné prostředí,
dlouhodobá podpora

prostředí rezidenční léčby
umístění
role klienta
kontrola přísluší personálu
seskupování dle postižení
přechodné přípravné prostředí
standardizovaná úroveň služeb
co nejméně omezující prostředí, nezávislost

Jelikož posun paradigmatu napadá status quo, vyúsťuje v jakémkoliv oboru činnosti do komplexního
a náročného procesu změny (Kuhn, 1970; Glaser, Abelson & Garrison, 1983). Kuhn (1970) popisuje
mnohé z běžně se vyskytujících problémů, když nový a jiný přístup zpochybní model přijímaný. Mezi tyto
problémy patří odpor ke změně, soutěžení mezi modely a jejich představiteli, selhání starých modelů
a hádky a diskuse v relevantních komunitách.
Posun paradigmatu způsobuje značný nesouhlas. Lidé držící se starého paradigmatu a ti, kteří zastupují
model nový, se mohou střetnout. Ti, kteří mají pevný zájem na udržení paradigmatu starého, se budou cítit
napadeni a ohroženi. Volání po důkazech o nadřazenosti nového modelu budou předcházet jeho celkovému
domyšlení a ti, kteří nové paradigma popisují nebo propagují, mohou být nařčeni z kacířství či zvrácenosti.
V oblasti rezidenčních služeb se tato reakce už do určité míry vyskytla (Dincin, 1988).
Kuhn (1970) poukazuje na to, že posun paradigmatu je ve skutečnosti přeskupením hodnot, výhledů
a názorů a mnohdy záleží více na subjektivním a intuitivním vnímání než na objektivních procesech, alespoň v počátku. Avšak slepé přijímaní nového paradigmatu je neoprávněné. Každý nový model by měl být
zevrubně zhodnocen a jeho účinnost prokázána. Volání po hmatatelných důkazech ohledně účinnosti podporovaného bydlení nesmí utlumit nadšení pro objevování nových metod a strategií, stejně jakoby se
neměly takové otázky používat ke zpomalení nutného přehodnocení základních hypotéz a hodnot v rezidenční oblasti.
Aby se mohlo podporované bydlení zavést do praxe v širším měřítku, bude muset většina systémů péče
o duševní zdraví změnit své poslání a hodnoty, stejně jako způsob, jakým přicházejí do styku s klienty
a komunitami. Mechanismy financování a metody poskytování slu_eb se budou muset v mnoha systémech
přeformulovat. Má-li se právo na domov a na život v komunitě posunout z říše řečnictví a stát se pro lidi
s psychickou poruchou skutečností, musí k takovým zásadním změnám dojít. Dvacet či třicet let po nástupu
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deinstitucionalizace není zas tak brzy na to, abychom se vážně začali zamýšlet nad sice pomáhajícími ale
normalizujícími alternativami k léčebným prostředím, opuštěnosti a opatrovnické péči.
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HNUTÍ NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA A LIDÉ S PSYCHIATRICKÝM
POSTIŽENÍM: ZNOVUZÍSKÁVÁNÍ KONTROLY NAD NAŠIMI ŽIVOTY
Patricia E. Deegan
Tento příspěvek se věnuje otázce, jaký význam by mohlo mít Hnutí nezávislého života pro lidi s psychiatrickým postižením. Autorka použila příběhu mladého muže, jenž se snažil dostat z instituce pro chronické pacienty do vlastního bytu. Autorka představuje nezávislý život jako hnutí postižených lidí budované zdola, jako
„žitou filosofii”, jež vyrostla ze zkušeností lidí učících se převzít kontrolu nad svými životy a nad podmínkami, jež jejich životy ovlivňují, a dále ze zkušenosti s poskytováním služeb řízených uživateli a s centry obhajoby práv. Tvrdí se, že ačkoliv koncept nezávislého života byl prvně rozvinut pro lidi a lidmi s tělesným postižením, principy nezávislého života lze použít i u lidí s psychiatrickým postižením, kteří se snaží nabýt kontrolu
nad svými životy. Specifické návrhy byly předneseny a vyzkoušeny prostřednictvím Programu nezávislého
života Northeast v Lawrence, stát Massachusetts.
„Betty, požádali mě, abych na celostátní úrovni vedl výcviky case managerů. Ty jsi jich měla spoustu.
Co je to nejdůležitější, co bych jim měl říct?” „Pověz jim, že ať si říkají cokoliv, poddajnost není cesta k nezávislosti.”

Na jaře roku 1989 mě požádali, abych vytvořila a vyzkoušela program pro lidi s psychiatrickým postižením, kontrolovaný a vedený uživateli v rámci Programu nezávislého života Northeast v Lawrence, stát
Massachusetts. Otázka, se kterou se na mne obrátili, zněla: „Co by mohl znamenat, jestliže vůbec něco,
Nezávislý život pro lidi s psychiatrickým postižením?” Ze spojení „nezávislý život” mi hned běhal mráz
po zádech. Vybavila jsem si lidi ve skupinovém bydlení, jak se učí vařit špagety pro dvacet lidí, aby na
konci mohli „složit zkoušku nezávislého života”, žít v jedné místnosti a osamoceně stolovat v místní
kavárně. Navzdory mým výhradám jsem na ten úkol přistoupila. Ale než jsem začala zjišťovat, co by Nezávislý život mohl znamenat pro lidi s psychiatrickým postižením, musela jsem přijít na to, co znamenal pro
lidi s postižením tělesným.

CO JE NEZÁVISLÝ ŽIVOT?
Nezávislý život (NŽ) jsou ve skutečnosti tři věci. Zaprvé: je to celostátní hnutí za sociální spravedlnost
a občanská práva, tvořené lidmi s postižením. Zadruhé: Nezávislý život je filozofie vytvořená postiženými.
A konečně, Centra nezávislého života jsou střediska poskytování služeb a obhajoby práv a do značné míry
jsou provozována postiženými (DeJong, 1979). I když jsou dnešní Centra nezávislého života převážně
centra pro různé typy postižení (usilují o zapojení lidí všech druhů postižení), k průkopníkům NŽ patřili
zejména lidé s postižením tělesným.
NŽ asi nejlépe pochopíme, budeme-li mluvit s lidmi, kteří do něj byli zapojeni. Charles Carr, výkonný ředitel Programu nezávislého života Northeast, byl průkopníkem hnutí NŽ na východním pobřeží. S Charliem
jsem dělala rozhovor a jeho příběh nám pomůže pochopit, co NŽ znamená v kontextu života postižené
osoby.
Deegan, P. E. (1992). The independent living movement and people with psychiatric disabilities: Taking back kontrol over our own lives. Psychosocial Rehabilitation Journal, 15, (3), 3–19.
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CHARLESŮV PŘÍBĚH
Charlie si zranil míchu, když mu bylo čtrnáct. Když byl z lékařského hlediska stabilizován, přemístili jej
do nemocnice a Charles dokončil střední školu. Jako jiní mladí lidé, i on toužil jít na universitu a ačkoliv
měl dobrý prospěch, v roce 1970 neexistovaly zákony, které by jej ochránily před diskriminací. A tak ho
na žádnou školu, kam se hlásil, nepřijali.
Vzpomínám si, že jsem šel na pohovor na Bostonskou univerzitu. V přihlášce jsem nikdy nic o postižení neuváděl. Tak jsem šel k děkanovi, kterému to očividně vyrazilo dech… Byl vyvedený z míry, protože mi nemohl
potřást rukou. A tak se začal věnovat mým papírům a vůbec se mi nedíval do očí a říká: „Tak na střední škole
se ti vedlo dobře a i zkoušky jsou v pořádku a zajímalo by mě, hmm, co myslíš, že bys mohl dělat tady?” A já
mu říkám: ”Myslím, že tady dostanu dobré vzdělání. Dostal jsem od státu stipendium a myslím, že ze mě bude
dobrý student.” A on na to: ”Mám takový dojem, že to asi nebudeš zvládat.” A já říkám: ”Myslím, že to
zvládnu!” A on říká: ”Jak se dostaneš na přednášky?” A tak jsem mu řekl všechno o tom, jak si budu dělat
poznámky a další věci, a on řekl: „Ale co ten emoční tlak?” Já odpověděl: ”To je skvělý! Jsem na to připraven! Chci se stýkat s lidmi. Chci chodit ven a mít kamarády.” A tím pohovor skončil. Přišel mi dopis, kde mi
v podstatě napsali, že jsem přijat nebyl, protože bych to nezvládal.

Po tomto odmítnutí neměl Charlie jinou možnost, než žít v nemocnici pro chroniky. Bylo mu osmnáct a žil
v zařízení pro umírající.
Potom, co jsem viděl, jak během tří měsíců mizely jmenovky z jídelních táců, mi došlo, fakt mě to zasáhlo –
že tohle je můj život. Byl jsem v té nemocnici a byl jsem tak mladý, že bych se po celý zbytek svého života
díval, jak lidi umírají, dokud bych sám neumřel,. To se mnou fakt otřáslo.

Než aby těmto a jiným nespravedlnostem podlehl, Charlie si uvědomil, že je rozzlobený. Své pobouření
dokázal využít k tomu, že začal proti nespravedlnostem, kterým čelil, něco podnikat.
Vědomí, že bych měl strávit svůj život mezi umírajícími, se mnou fakt otřáslo. Tak tohle je můj život! Ale pak
jsem si řekl: „Tohle není můj život! Tohle nebude můj život! V žádném případě, ani za nic.” Byl jsem příliš
mladý na to, abych se s tím smířil, měl jsem příliš energie a nadějí.
A tak jsme s kamarádem Davidem začali pracovat s mladým, moderně přemýšlejícím správcem. Jmenoval se
John Noble a byl správcem okresní nemocnice. Měl vizi, soucítil s námi a byl ochotný mně a Davidovi naslouchat. Řekli jsme: ”Johne, můžeš nás odtud nějak dostat? Můžeš zařídit, abychom šli do školy?” Podrbal se na
hlavě a říká: „Hm, a proč?” A přísahám, že jsme mu to do detailu vysvětlili. Poslouchal a když odcházel, škrábal se na hlavě. Za týden se vrátil a celý zářil. „Charlie a Davide, chci s vámi mluvit. Za dva měsíce se stěhujete vedle. Dáme do pořádku to prázdné křídlo pro mladistvé postižené, kteří chtějí chodit do školy.” A takhle
to začalo!
Krátce poté přijali mě a Davida na školu Mass Bay Community College. Byl tam moderní děkan a ani jedna
z budov neměla bezbariérový přístup. A tenhle děkan řekl: „Kluci, jestliže ve dvou vyučovacích hodinách pro
dva po sobě jdoucí semestry dosáhnete ohodnocení 3,0 bodu, pustíme vás do školy.” Rozumí se, že kurz jsme
absolvovali na výbornou, a tak byly místnost po místnosti a budova za budovou vybaveny dřevěnými rampami. A z ničeho nic tu byl seznam doslova stovek mladých lidí ve Wellington Hall (to prázdné křídlo, které
pro nás opravili). Za tři měsíce už bylo plné a naše škola se stala útočištěm pro postižené studenty.
V létě 1971 se začal můj život měnit, protože jsem byl začleněn do normální školy. Chci říct, chtělo to odvahu.
Sedm let mi říkali, že můj život nebude nic jiného než dům s pečovatelskou službou. Nahlodávali mi duši a já
jim pomalu začal věřit, bez ohledu na to, jak moc jsem to nechtěl. Ale kousek po kousku jsem jim dokazoval,
že nemají pravdu.

Nakonec Charlie a jeho kamarádi absolvovali college a chtěli pokračovat bakalářským studiem. Ačkoliv
bydleli v novém křídle Wellington Hall a měli své pokoje vybavené dveřmi (i když zevnitř nebyl zámek),
stále věděli, že jsou institucionalizováni. Jejich dalším krokem, podle vzoru některých postižených studentů na Universitě Illinois v Champaign-Urbana, bylo přimět úřady na Bostonské universitě, aby jim
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poskytly bydlení na „koleji” pro postižené studenty. Nakonec dosáhli toho, že mohli bydlet v areálu university. Nicméně zařízení, ve kterém bydleli, bylo řízeno lékaři a radou, složenou z lidí bez postižení. A tak
Charlie se svými kamarády začal organizovat spolubydlící a při hromadném hlasování si dokázali zvolit
radu složenou pouze z postižených lidí. Toto zařízení nazvali Bostonské centrum nezávislého života, založeno bylo roku 1974. Toto centrum bylo druhým Centrem NŽ v zemi.
I když bylo bydlení v areálu university lepší než ve Wellington Hall, k nezávislému životu mělo pořád
daleko. A tak zkoumali možnosti, jak získat nezávislé, dotované byty v rámci komplexu domova důchodců.
I to se jim podařilo, ale Charlie se přesto zpočátku nemohl odhodlat ze studentské „koleje” odstěhovat.
Viděl, jak se několik kamarádů stěhuje, ale on si nějakou dobu počkal:
Měl jsem šanci jít, ale byl jsem příliš nervózní. Byl jsem šíleně nervózní z toho, že to nedokážu a budu se
muset vrátit zpátky do instituce. A myslím, že kdybych byl býval zklamal, že by mě to rozdrtilo. Nebyl jsem
připraven. Byl jsem rozpolcen. Chtěl jsem na to mít, žít ve svém. Chtěl jsem tu kontrolu. Už jsem měl dost
těch situací, kdy mi sestřička bez ohlášení vtrhla do místnosti.
Poté bylo k dispozici několik dalších bytů. Byl jsem připraven. Nechal jsem se tam odvézt. To už, myslím,
bylo v listopadu 1974. Dlouhou dobu jsme vyjednávali s odborem sociální péče, aby nám zajistili neslýchanou věc, zvanou „osobní asistenti”. V té době to byla absolutně neznámá věc. A tak jsem šel do toho nového
bydlení se sanitářem, který dělal tam, kde jsem předtím bydlel. Předem souhlasil, že pokud ten byt dostanu,
bude mi dělat jednoho z osobních asistentů. Začal jsem vyplňovat přihlášky… a ten byt jsem dostal!
Když jsem poprvé otevřel dveře toho bytu, tak mi se vybavila ta scéna z Čaroděje ze země Oz. Znáte tu
scénu… Dům se bortí a když se Dorotka probudí, otevře dveře a venku stojí Oz, v barvě, zatímco předtím byl
celý její svět černobílý. Bylo to, jako bych se díval na něco, co nikdy nemohlo být moje!… Zpočátku jsem se
zdráhal vstoupit. Jako kdybych vstupoval někam, kde nemám být. Byl tam báječný obývák, koberec, dvě velké
ložnice, obrovská kuchyně a koupelna, ve které jsem se mohl dokonce otočit. Neuvěřitelné!
Ale pravdou je, že jsem měl pořád ještě strach. A sestřička, co tam byla, pro mě udělala něco úžasného. Řekla:
„Charlie, jestli to nedokážeš v několika prvních měsících, slibuju ti, že ti tu podržím postel. Nemusíš se vracet s rozpaky nebo rozrušený. Přijď zpátky a hlavu drž vzhůru. Zkusil jsi to. Ty to dokážeš. Můžeš to zkoušet
tak dlouho, jak budeš chtít.”

V lednu 1975 strávil Charlie od svých čtrnácti let první noc života vně instituce. Takhle popisuje rozhodující moment svého života:
Tu první noc jsem spal jako poleno. Ráno jsem se vzbudil a slyším, jak Michael chrápe v pokoji vedle. Řekl
jsem: „To jsem určitě v nebi!” Od toho okamžiku jsem věděl, že už se nikdy do Wellington Hall nevrátím. Překonal jsem svou první noc! A tak jsme vstali a udělali jsme si na oslavu toho vítězství skvělou snídani.
Ale všechno nebylo zas tak jednoduché. Michael, můj osobní asistent, byl přes den v práci a já měl mezi
semestry volno. A vůbec jsem nechápal hranice svojí nezávislosti. Musím říct, že jsem hodněkrát vypadl
z vozíčku a zůstal spoustu hodin na koberci. A taky se mi stalo hodně nehezkých věcí. Ale ani na minutu mě
nenapadlo, že bych se měl vrátit. Chci říct, bylo to úžasné.

Charlie definuje základ Nezávislého života jako znovunabytí kontroly nad vlastním životem. Když si člověk vezme zpět důstojnost riskovat a právo na neúspěch, stejně jako právo něco zkusit a uspět, může opustit instituce, dělat svá vlastní rozhodnutí a žít nezávisle.
Pro mě to bylo znovunabytí kontroly. Dostat tu kontrolu nebylo vůbec lehké. Bylo to náročné. Některé věci
přišly přirozeně, jiné nikoliv. Jednou z věcí, které jsem se musel naučit, bylo, že kontrola je provázena obětí.
Abych mohl mít kontrolu, musím záviset na lidech. Myslím, že v té době jsem to ještě neměl promyšlené. Ale
musel jsem se spoléhat na lidi a stále tomu tak je. Rovněž jsem si musel uvědomit, že všichni na někom závisíme, nějak, kvůli něčemu. Ačkoliv jsem se po celé ty roky musel spoléhat na sestřičky a asistenty a personál,
měli nade mnou všechnu moc a kontrolu. Ale teď to bylo jiné. Stále jsem spoléhal na lidi, ale teď jsem se JÁ
rozhodoval, na kom budu JÁ záviset. Rozhodoval jsem si, co JÁ budu dělat, co budu jíst atd. Když jsem byl
institucionalizovaný, neměl jsem na výběr.
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Znovunabytí kontroly nad svým životem. To je ten klíč. V tom spočívá celý Nezávislý život. A mezi roky 1974
a 1977 Nezávislý život vzkvétal. Nemuseli jsme se spoléhat na sestry, že nás oblečou, nakrmí a dají spát, jak
se to hodí jim. A tak jsme ten nápad začali rozšiřovat ve velkém. Nazvali jsme tu službu „osobní asistenti”.
Naučili jsme se sjednávat si asistenty, dělat s nimi pohovory a cvičit je, aby dělali, co jsme po nich chtěli a kdy
jsme to chtěli. A přiměli jsme odbor sociální péče, aby nám osobní asistenty zaplatil. To znamenalo, že mezi
roky 1974 a 1979 jsme se rozrostli z deseti osob, které osobního asistenta používali, až téměř ke dvěma stovkám. Než jsme se nadáli, Nezávislý život se přeměnil z myšlenky v praxi. Už nebylo cesty zpátky.

Jak jsem poslouchala příběh Charlieho a mnoha jiných postižených, došlo mi, že témata institucionalizace,
ztráty kontroly nad vlastním životem, malá či žádná možnost výběru bydlení a způsobu života a fakt, že v
základu náš život řídili profesionálové, jsou témata, která překračovala umělé hranice rozdělující postižené.
Šlo o témata a společné zkušenosti, ke kterým se kdokoliv označený za postiženého mohl okamžitě vztáhnout, včetně lidí s psychiatrickým postižením.

CO MŮŽE NEZÁVISLÝ ŽIVOT ZNAMENAT PRO LIDI S PSYCHIATRICKÝM
POSTIŽENÍM?
Jak bylo uvedeno dříve, Nezávislý život jsou ve skutečnosti tři vzájemně spojené věci. Zaprvé jde o zdola
budované hnutí, bojující za sociální spravedlnost a občanská práva postižených. Zadruhé jde o filosofii,
nebo ještě lépe, o „žitou filosofii”, která vyrostla z každodenních zkušeností lidí usilujících o znovunabytí
kontroly nad svými životy a okolnostmi jejich životy ovlivňující. A nakonec je Nezávislý život celostátní
síť neziskových organizací, zajišťujících služby a obhajobu práv. Tato Centra nezávislého života provozují
postižení a ti v nich převážně pracují. Nyní bych se chtěla zaměřit jednotlivě na tyto tři aspekty z hlediska
jejich významu pro psychiatricky postižené.
A. Nezávislý život je zdola budované hnutí za sociální spravedlnost a občanská práva postižených
Charlieho příběh nám pomáhá pochopit, že ti z nás, kteří jsou postižení, žijí v prostředích, jež je utlačují,
okrádají je o právo na sebeurčení; v prostředích vytvářejících a podporujících závislost na lidech, kteří mají
velkou moc rozhodovat o směřování našich životů. Charlieho reakcí na institucionalizaci byl hněv. Jeho
rozhořčení bylo živoucí, silnou, pozitivní odpovědí na nespravedlnost. Dokázal svůj hněv mobilizovat
a použít jej coby motivující sílu, jež přináší změnu. Tuto změnu ale neuskutečnil sám. Změny dosáhl tím,
že se spojil s jinými postiženými, kteří byli taktéž utlačováni. Ve svém počtu společně našli sílu a cestu
k nezávislosti.
Lidé s psychiatrickým postižením rovněž žijí v utiskujícím prostředí, které brání našemu úsilí získat kontrolu nad našimi životy a podmínkami naše životy ovlivňujícími. Avšak na rozdíl od tělesně postižených,
jejichž hněvivé rozhořčení je vnímáno jako správná reakce na nespravedlivou situaci, náš hněv je často vnímán jako jeden z dalších symptomů naší psychopatologie. Mnoho z nás se naučilo, že pokud svůj hněv
vyjádříme, přijde trest, tj. zvýší nám medikaci, mají-li nás za rozzlobené. Mohou nás vyhodit z programu,
říkají, že se „dekompenzujeme”, často nás rehospitalizují a tvrdí nám, že jsme „zneklidněni” a že do ústraní
jsme zatlačováni „pro naše vlastní dobro”.
Základním úkolem jedinců, kteří byli označeni za těžce duševně nemocné, je naučit se, že zlobit se je
správné, že kvůli mnoha věcem se můžeme zlobit, že svůj hněv nemusíme považovat za symptom duševní
nemoci a že za to nemusíme přijímat trest. Náš hněv je mocnou motivující silou, neboť v jádru našeho rozhořčení je sebepotvrzení. V hněvu si bereme zpět právo říci, že nespravedlnost, zneužití, degradace a diskriminace, kterým jsme byli vystaveni, nejsou správné. Jsme hodnotné lidské bytosti. Nepřijímáme podmínky útlaku, kterým se máme podle očekávání „přizpůsobit”. Odvážíme-li se vyjádřit naše rozzlobené
rozhořčení a spojíme-li se s dalšími lidmi s psychiatrickým postižením, kteří mohou náš hněv potvrdit
a utvrdit, zjistíme, že díky našemu počtu máme moc a můžeme začít pracovat na sociální spravedlnosti
a našem osvobození (Shaw, 1989).
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Podle mého názoru prvním úkolem při rozvoji programů Center nezávislého života pro lidi s psychiatrickým postižením je začít organizovat řadové uživatele služeb v komunitě. Musíme se vyvarovat léčky
v podobě snahy vtěsnat psychiatricky postižené do stejné formy, která fungovala pro lidi postižené tělesně.
Stejně tak se musíme vyhnout pokušení tlačit jedince do okamžitého nabízení služeb a názoru na Centra
nezávislého život jako okamžité alternativy k tradičním službám péče o duševní zdraví. Nezávislý život
vznikl jako zezdola budované hnutí postižených. Ti z nás s psychiatrickým postižením musí mít stejnou
možnost stavět na od základu budovaném hnutí se svou vlastní historií (Chamberlin, 1971, 1984) a propracovat se tak ke svému vlastnímu osvobození.
V Programu nezávislého života Northeast jsme shledali, že je naprosto nutné úzce spolupracovat s jinými
zdola utvořenými organizacemi lidí s psychiatrickým postižením a být ve styku s našimi národními organizacemi. Rovněž jsme zaměstnali zkušeného komunitního organizátora členské základny a přímé akce
a organizačního praktikanta, abychom zajistili pomoc technického rázu skupinám řízeným svými členy, jež
jsou vytvářeny, aby měnily systém péče o duševní zdraví. Dále jsme vyvinuli model pro fungování konferencí zcela provozovaných a řízených uživateli. Tyto konference slouží jako vynikající nástroj pro rozvoj
vůdcovství v rámci našich místních společenství psychiatricky postižených, k získávání dalších členů a pro
poskytnutí prostoru pro vyjádření, vzrůst uvědomění a nácvik používání hněvu jako motivující síly bez
nebezpečí potrestání. Tyto konference organizujeme v komunitě i uvnitř státních léčeben.
Když od základu vytváříme naše vlastní hnutí za sociální spravedlnost, přicházíme na to, že psychiatricky
postižení čelí mnoha problémům. Stigma, nedostatek dostupného bydlení, odrazování od práce, špatná
zdravotní péče, chudoba, nezaměstnanost a segregace jsou překážkami sebeurčení a nezávislému životu.
Velkým příslibem přeměny Center nezávislého života v centra pro lidi s různými typy postižení je vytvoření silného spojenectví mezi skupinami zastupujícími 43 miliónů postižených Američanů. Koncept „různých druhů postižení” znamená uznání autonomie a oslavu odlišnosti každé kultury postižených, a zároveň
odmítnutí umělých bariér, jež jsou na nás uvaleny kvůli našim jednotlivým nálepkám. Spojíme-li se, jsme
tou největší menšinou v zemi a jak dokazuje schválení zákona o postižených, náš počet nám k překonání
útlaku dává násobenou sílu.
B. Nezávislý život jako filosofie
Nezávislý život se od svých počátků zezdola budovaného hnutí za sociální spravedlnost a občanská práva
rozvinul jako „žitá filosofie”, jejímž prostřednictvím začali postižení rozumět sobě a svému světu novým
způsobem. Gerben DeJong (1979) ve svém příspěvku „Nezávislý život: od sociálního hnutí k analytickému
paradigmatu” zachytil vznikající filosofii hnutí NŽ. Charakteristickými znaky této filosofie jsou podle
DeJonga 1) názor, že problém není uvnitř individua, nýbrž že spíše existuje coby překážka v našem prostředí; 2) že máme právo na neúspěch a důstojnost riskování; 3) že uživatelé musí být suverénní a mají mít
hlavní slovo při rozvoji programů, jež užívají; 4) že se můžeme stát specialisty na péči o sebe samé a naučit se vymanit naše životy z vlivu medicíny; 5) že svépomoc nám může nabídnout mnoho věcí, jež odborníci nabídnout nemohou. Na lidi s psychiatrickým postižením se tyto zásady filosofie Nezávislého života
vztahují následovně:
1. Charakteristickým znakem filosofie NŽ je poznání, že problém neleží v jedinci. Odborníci například
Charlieho v dobré víře učili, že problémem byl jeho omezený pohyb a mobilita kvůli zranění míchy a že
problém měl Charlie. Charlie a lidé okolo však časem začali chápat, že s odpovídajícím adaptivním vybavením, dovednostmi a podporou mohou dosáhnout mobility potřebné k pohybu v prostředí. Pochopili, že
postižení je danost, ne problém. Skutečný problém existoval ve formě překážek prostředí, které jim bránily
v životě, práci a učení. Problémem byly schody, jež stály v cestě dosažení příležitostí vzdělání. Problémem
byly překážky v postojích, jako jsou neznalost a strach, které vedly k diskriminaci v pracovních příležitostech. Problémem byly nezaoblené obrubníky, které jim bránily v uplatnění volebního práva, jelikož se
nemohli dostat do volební místnosti. Díky této nové výhodné pointě se ohnisko zájmu posunulo od snahy
změnit jedince ke snaze rozpoznat a odstranit překážky nezávislosti a sebeurčení dané prostředím. Úkolem
se stalo překážkám se postavit, zpochybnit je a změnit a prostředí zpřístupnit.
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Lidem s psychiatrickým postižením je vštěpováno, že problém existuje v nich, zejména v jejich hlavě.
Cílem musí být nás změnit, neboť problém je v nás, stejně jako u tělesně postižených. Když o tom však
začneme uvažovat, pro mnohé z nás je psychiatrické postižení jednoduše daností. Problém nastává, když
vyhledáme léčbu a nemůžeme si ji dovolit nebo nemá vztah k našim potřebám, tak jak je sami vnímáme.
Problém přichází, když chceme žít v komunitě a zjistíme, že neexistuje bydlení, které bychom si mohli
dovolit. Problém se objeví, když vyhledáme rehabilitační programy a zjistíme, že nejsou možnosti nebo
programy odpovídající našim potřebám. Problém nastává, když se chceme dostat na školu a jsme odmítnuti, neboť se o nás ví, že jsme byli diagnostikováni jako duševně nemocní. Problém vyvstane, když
chceme pracovat a na práci jsme připraveni, ale na pracovišti se setkáme s diskriminací.
Pokud si zapamatujeme, že prostředí nejsou pouze fyzická místa, nýbrž že zahrnují i sociální a mezilidská
prostředí, pak je jasné, že ti z nás, kteří mají psychiatrické postižení, čelí mnoha překážkám prostředí, které
omezují a maří naše úsilí žít nezávisle a brání nám získat kontrolu nad našimi životy a nad podmínkami,
jež je ovlivňují. Mezi překážky prostředí patří chudoba, stigma a předsudky; strach a neznalost; diskriminace v příležitostech bydlení, vzdělání, nácviku, socializace, zaměstnání a lékařské péče; segregace
v „ghettech” duševního zdraví; nedostatek možnosti volby při výběru rehabilitačního programu; a nedostatek podpory od lidí v podobné situaci, resp. nedostatek svépomocných skupin a uživateli zcela řízených
alternativ k tradičním programům péče o duševní zdraví. Některé z překážek snad nejsou tak ostré jako ten
obrubník, ale jsou stejně skutečné a stejně ničivé, pokud jde o zbytečnou závislost a bezmocnost, kterou
v nás vytvářejí.
V programu Northeast jsme identifikovali ústřední překážku v postojích, se kterou se lidé s psychiatrickým
postižením setkávají. Tato ústřední překážka v postojích je základem cyklu zoufalství a zbavení moci, který
tak dobře známe. Chápeme jej následovně:

CYKLUS ZBAVENÍ MOCI A ZOUFALSTVÍ
ÚSTŘEDNÍ PŘEKÁŽKA V POSTOJÍCH
Lidé s psychiatrickým postižením se nemohou sami
rozhodovat, neboť být duševně nemocný znamená
nemít schopnost rozumného uvažování. To znamená,
že člověk je iracionální a šílený. Tudíž všechny
myšlenky, volby, projevy apod. lidí diagnostikovaných
jako duševně nemocní lze ignorovat.…

PŘEDPOVĚĎ SE NAPLNILA

SYSTÉM PŘEBÍRÁ KONTROLU

Úspěšně se naučíme být bezmocnými
pacienty, ústřední překážka je posílena…

Proto musí profesionálové v systému převzít
odpovědnost za nás a za naše životní volby…

NAUČENÁ BEZMOCNOST

Čím víc systém kontroluje naše životy a volby, tím bezmocnějšími, zbavenějšími síly, nezodpovědnějšími
a závislejšími se učíme být…
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Rozumí se, že výsledkem této základní překážky v postojích a cyklu zbavení moci a zoufalství je situace,
kdy centrum kontroly a odpovědnosti za naše vlastní životy je nám odebráno a přesouvá se na systém péče
o duševní zdraví a systém soudní. Když takto ztratíme kontrolu nad našimi životy, pak do našich životů
pronikne silný pocit bezmoci a beznaděje. Esso Leete (1989) tento pocit bezmoci zachytila, když napsala:
Mohu mluvit, ale nemusejí mě poslouchat. Mohu něco navrhovat, ale nemusejí mě brát vážně. Mohu nahlas
vyjádřit své myšlenky, ale mohou je považovat za blud. Mohu uvádět své zkušenosti, ty ale mohou být chápány jako fantazírování. Být pacientem nebo dokonce bývalým pacientem znamená být přehlížen. (str. 1)

Seligman (1975) empiricky ukázal závažný následek, který ztráta kontroly nad našimi životy může mít.
Tento jev nazývá „naučenou bezmocností”. Člověk se učí být bezmocným v situacích, nad kterými nemá
žádnou kontrolu a kdy ať dělá co dělá, vůbec na tom nesejde. Syndrom naučené bezmocnosti vytváří deficit ve třech důležitých sférách lidského fungování, včetně motivace (např. je mi to jedno, protože ať dělám
cokoliv, vyjde to nastejno), poznávání (např. moje činy nemají žádný účinek tady a ani kdekoliv jinde)
a emoce (např. přestanu se snažit a pociťuji apatii/depresi/úzkost). Symptomy naučené bezmocnosti zahrnují apatii, rezignaci, vztek, submisivitu, depresi, úzkost, uzavření a poddajnost. Tyto symptomy profesionálové často zaměňují za takzvané „negativní symptomy” psychotických poruch. Žádné množství léků či
psychoterapie nezpůsobí ústup těchto symptomů. Protilátkou osvojené bezmocnosti je volba, opětovné získání naší síly a učení se, jak kontrolovat naše vlastní životy.
Domníváme se, že ústřední překážka v postoji prostupuje politiku duševního zdraví, postupy, programy
(prostředí) a výcvik, kterého se profesionálům v oboru péče o duševní zdraví dostává. Jelikož následkem
této překážky v postojích je vytvoření bezmocnosti a zbytečná závislost, chápeme, že před námi stojí nejenom zotavení z duševní nemoci, ale i z účinků osvojené bezmocnosti (Deegan, 1988, 1990). Pro mnohé
z nás může být následek osvojené bezmocnosti a toho, čemu říkáme „zlomení ducha” (tj., „jak se systém
snaží zlomit tvého ducha”), ničivější než původní nemoc. Tudíž ústřední překážka v postoji, tj. domněnka,
že lidé s psychiatrickým postižením se nemohou sami rozhodovat, musí být chápána jako překážka, která
proniká a prostupuje politiku péče o duševní zdraví, postupy a programy. Je to skutečná a zneschopňující
překážka, stejně jako je hranatý obrubník překážkou pro vozíčkáře. Naším úkolem je tuto ústřední překážku rozpoznat ve všech jejích podobách, postavit se jí a změnit ji, kdekoliv na ni narazíme.
2. Filosofie Nezávislého života rovněž staví na postřehu, že lidé bez postižení mají nárok na všechny
možné druhy chyb a riskování v životě. Všichni například známe lidi, kteří se opakovaně zamilovávají do
jednoho typu lidí, přičemž po krátké době se jejich vztah rozpadá a oni jsou pokaždé zdrceni. Pak naši
kamarádi začnou chodit s někým jiným a stejný scénář se opakuje znovu! Naši přátelé se zjevně dopouštějí
něčeho, co bychom mohli považovat za dočista hloupá rozhodnutí. Zdá se, že jim schází pochopení své
situace. Neumí si vzít poučení z minulých zkušeností. Neměl by jim být přidělen case manager? Nebylo
by to v jejich nejlepším zájmu? Samozřejmě, odpověď zní ne. Tady je vidět, že lidé bez nálepky postižení
mohou dělat všechny možné hloupé volby znovu a znovu a znovu a nikdo za ně nezačne jednat. Takto lidské bytosti rostou a učí se. Ale jakmile jsme označeni za postižené, pak se má za to, že jsme křehcí, potřebujeme ochranu a najednou si uvědomíme, že nám je odepřena důstojnost nést rizika a důstojnost práva na
neúspěch.
Vymoci si důstojnost riskovat a právo na neúspěch je základním prvkem filosofie Nezávislého života.
Vzpomeňte si na Charlieho, když mluvil o tom, že se musel naučit hranicím své nezávislosti. Vzpomeňte,
jak vypadl z vozíčku a strávil mnoho hodin na koberci v obývacím pokoji až do návratu osobního asistenta.
Tímto způsobem se Charlie postupně zbavoval mýtu o tom, že je zmrzačený a křehký, mýtu, který je tak
často spojován s tělesným postižením. Získával zpět svou důstojnost, stejně jako právo na riskování a růst.
Také my, lidé s psychiatrickou diagnózou, se cítíme oloupeni o důstojnost nést riziko a práva na selhání.
Postoje, které dávají vzniknout dojmu, že jsme křehcí a že potřebujeme být chráněni před rizikem a selháním, jsou často maskovány laskavou benevolencí. Říkají nám, že za nás činí rozhodnutí, jelikož jsou klinicky v našem nejlepším zájmu a pro naše vlastní dobro. Často však zjišťujeme, že takové blahosklonné
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postoje jsou projevem „mentalismu” (Chamberlin, 1971). Stejně jako diskriminace na základě rasy (rasismus), pohlaví (sexismus), druhého pohlaví (heterosexismus), schopností (able-ism) znehodnocuje, opakuje
stereotypy a z celých skupin dělá lidi druhé kategorie, činí tak i diskriminace na základě duševního postižení (mentalismus). Mentalismus je charakterizován následujícími předpoklady:
1. Mentalismus je předpoklad, že lidé, kteří byli diagnostikováni jako duševně nemocní, jsou nebezpeční,
nevyzpytatelní a máme se jich bát.
2. Mentalismus je předpoklad, že jsme méně než lidé, více dětmi než dospělými.
3. Mentalismus je předpoklad, že se zásadně lišíme od ostatních.
4. Mentalismus je předpoklad, že nevíme, co potřebujeme.
5. Mentalismus je předpoklad, že to, co říkáme, je bláznivé a lze to ignorovat.
6. Mentalismus je předpoklad, že potřebujeme, aby za nás rozhodovali jiní.
7. Mentalismus je předpoklad, že bychom neměli riskovat a měli bychom být chráněni před selháním.
8. Mentalismus je předpoklad, že jiní musí rozhodovat o tom, co je v našem nejlepším zájmu.
9. Mentalismus je předpoklad, že bychom měli usilovat o to, abychom byli normální.
10.Mentalismus je předpoklad, že jsme lidé postižení spíše než lidé s postižením.
Mentalismus je hojně rozšířený ve výcviku, kterého se nám coby profesionálům v péči o duševní zdraví
dostává. Mentalismus se institucionalizuje, když nás, lidi s psychiatrickou diagnózou, tlačí opatření,
postupy, teorie a programy do pozice závislosti. Domnívám se, že mentalismus ve výsledku oslabuje také
profesionály péče o duševní zdraví. Předsudky mentalismu oslabují jejich snahu o pomoc. V programu
Northeast jsme zorganizovali workshop s cílem rehabilitovat profesionály péče o duševní zdraví, které
názory mentalismu zablokovaly při poskytování pomoci.
Nakonec bychom měli poznamenat, že ačkoliv se někdy mentalismus zdá být dobročinným, v posledku je
dehumanizující. Paulo Freire (1989) to nazývá „falešnou dobročinností”, která stojí v protikladu k „opravdové štědrosti”:
Opravdová štědrost spočívá právě v úsilí zničit příčiny, které dávají vzniknout falešné dobročinnosti. Falešná
dobročinnost nutí bojácné a potlačené, „odvržené životem”, aby natahovali své třesoucí ruce. Opravdová štědrost spočívá v úsilí, aby se tyto ruce – ať už jedinců či celých národů – musely ve snažné prosbě natahovat
méně a méně, aby z nich víc a víc byly lidské ruce, jež pracují, a prací mění svět. (str. 29)

Tudíž část práce, která je před námi na cestě k nezávislému životu, je naučit se identifikovat, odmítat
a měnit mentalismus a falešnou dobročinnost, která nás připravuje o právo na selhání a důstojnost rizika.
Poznáváme, že nejsme křehcí mrzáci, kteří vyžadují ochranu. Objevujeme naši hrdost a důstojnost. Přicházíme na to, že jsme silní lidé s divokým houževnatým duchem (Deegan, 1990; Anderson & Deegan,
1991). Vyzvali bychom kohokoliv, ať si zkusí vystačit a přežít na sociální podpoře 400 USD na měsíc! To,
co potřebujeme, není ochrana. Potřebujeme volbu, příležitost, kontrolu a jak to řekl Charlie, pochopení hranic naší nezávislosti a rozhodnutí, na koho se budeme při pomoci spoléhat.
3. Třetí zásada filosofie Nezávislého života je zásada uživatelovy suverenity. Tato zásada tvrdí, že „jelikož
jsou postižené osoby nejlepšími soudci svých vlastních zájmů, jejich slovo by mělo při rozhodování, které
služby jsou na trhu služeb pro postižené poskytovány, mít větší váhu” (DeJong, 1979, str. 439). V Charlieho
vyprávění jsme viděli, jak se tato zásada vyvíjela, když lidé zorganizovali hromadné hlasování a dokázali
si zvolit výbor ředitelů složený pouze z tělesně postižených.
V dnešní době roste vědomí významu zapojení lidí s psychiatrickým postižením do práce výborů organizací a plánovacích komisí. Příliš často však nemáme v těchto výborech při hlasování většinu a někdy
je naše přítomnost pouze symbolická. Jen zřídka jsme zváni k účasti v komisích, jež mají skutečné rozhodovací pravomoci. Naproti tomu Centra nezávislého života jsou zcela pod kontrolou uživatelů, kde
nejméně 51 % výboru ředitelů tvoří postižení.
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Ve vynikajícím článku nazvaném „Účast uživatelů psychiatrické léčby ve výborech a komisích: překážky
a strategie”, Valentine a Capponi (1989) načrtli šest překážek, se kterými se lidé s psychiatrickým postižením potýkají, snaží-li se o účast ve výborech. Mezi tyto překážky patří: 1. nesoulad mezi uvedeným zapojením uživatelů a skutečnou praxí; 2. symbolická účast neboli tendence přizvat pouze jednoho či dva uživatele k práci v komisi a přidělit jim formální zodpovědnost; 3. nedostatek reprezentativity, kdy pouze
„rozumní” uživatelé jsou pozváni k účasti v komisi; 4. deformování rolí, definované jako ”tendence rolí
a funkcí osvojených mimo komisi zasahovat do řádného výkonu rolí v komisi” (str. 10); 5. špatná komunikace, vyznačující se používáním profesionálního pečovatelského žargonu; slouží k mystifikaci uživatele
a bere nám možnost se vyjádřit – je to jako bychom se nemohli zapojit na schůzi, která se celá odehrávala
třeba v ruštině; 6. ekonomické faktory působící coby překážka účasti, zejména když většina členů komise
je přítomna ve své pracovní době, za účast dostává plat a disponuje vlastní dopravou, kdežto lidé žijící
z pevně stanoveného důchodu se mají účastnit během svého volna, zadarmo a berou na sebe náklady na
dopravu na schůzi a zpět. O těchto překážkách se musí mluvit a musejí se odstranit, pokud lidé s psychiatrickou diagnózou mají pokročit k pravé uživatelské suverenitě a získat kontrolu nad podmínkami ovlivňujícími jejich životy.
4. Součástí filosofie Nezávislého života je myšlenka, že lidé s postižením se mohou stát odborníky na péči
o sebe samé. Žít nezávisle znamená vymanit naše životy z medicíny, tak že si osvojíme techniky péče
o sebe samé, které přítomnost lékařství v našich každodenních životech minimalizují. Naučit se vstoupit
do partnerství s lékaři a sestrami, naučit se, kdy využívat nemocnice a jak udržet pod kontrolou naše životy,
to jsou významné dovednosti.
Mnozí z nás navíc považují za důležité přijmout skutečnost postižení, přičemž současně odmítají souhrnný
plán postižení. Ten by se dal charakterizovat jako naučení se poddajnosti; podrobení se předpovědím zkázy,
které nás obklopují; ztotožnění se s otevřenými i skrytými sděleními o tom, že naše osobnost je postižená;
odevzdání kontroly nad našimi životy lékařským autoritám; přeměna v dokonale závislé, pasivní pacienty
a ústup do role nemocného; a pokračování v často celoživotní „roli narušeného”. Tato role byla popsána
Sieglerem a Osmondem (1973): jedinci mají „nižší postavení než v roli nemocného, ale na oplátku za toto
postavení „dítěte” je jim umožněno trávit dny, jako je tráví děti, hrají karty, zabývají se koníčky, jsou
krmeni, „hrají” si jeden s druhým anebo nejčastěji nedělají vůbec nic.” (str. 441)
Mnozí psychiatricky postižení odmítají přijmout svou diagnózu a je nám řečeno, že tento „nedostatek
náhledu” je jen dalším projevem psychopatologie. Věříme však, že zatímco někteří se rozhodnou (plným
právem) odmítnout celou představu, že by měli být diagnostikování jako duševně nemocní, mnoho jiných
odmítá souhrnný plán, jenž diagnózu doprovází. Odmítají předepsané role bezmocnosti popsané nahoře,
stejně jako bídu, bezdomovectví, diskriminaci, segregaci a stigma, které jsou často součástí souhrnného
plánu postižení. Ale poselství obsažené ve filosofii Nezávislého života zní, že můžeme přijmout postižení
a zároveň odmítnout souhrnný plán. V tomto postoji je obsažena představa, že k našemu postižení je možné
zaujmout stanovisko. Lze být nepoškozenou, zdravou osobou a mít postižení. Postižení není totéž co být
pasivní obětí, která je porouchaná a musí být opravena (Anderson & Deegan, 1991).
5. Konečně, filosofie Nezávislého života je založena na představě svépomoci a podpory okolí. Nemusíme
se obracet se všemi našimi problémy na profesionály. Ve skutečnosti je spousta věcí, které známe díky
našemu životu s postižením, jež profesionál jednoduše nezná, protože je nikdy nezakusil. Známkou Nezávislého života jsou lidé s postižením pomáhající jiným postiženým.
C. Centra nezávislého života jsou centra poskytování služeb a obhajoby práv, řízená uživateli
Podobně jako „žitá filosofie” Nezávislého života vyrostla ze zápasu o sociální spravedlnost a občanská
práva, vznik Center nezávislého života měl původ v rozvoji pochopení pro to, co lidé potřebují, aby mohli
žít nezávisle v prostředí, jež si vyberou. Nebylo to tak, že by si profesionálové sedli a posoudili, co lidé
potřebují, a pak pro ně rozvinuli CNŽ. Spíše, jak to krásně ukazuje Charlieho příběh, když lidé s tělesným
postižením začali podnikat kroky k znovunabytí kontroly nad svými životy a podmínkami ovlivňujícími
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jejich život, začali postupně definovat specifické služby vyhovující jejich potřebám, které si sami jako
svoje potřeby definovali. Proto se Centra nezávislého života nepokoušela stát se paralelními službami
poskytování péče a ani se nesnažila zdvojit služby stávající. Počínaje revoluční myšlenkou výcviku uživatelů k získání osobního asistenta se Centra nezávislého života stala místy, kde se lidé s tělesným postižením vzájemně radili, dělili se o své odborné znalosti v péči o sebe sama a učili se dovednostem, jak systém
použít, aby dostali to, co potřebovali. Součástí náplně činnosti CNŽ se stala individuální obhajoba práv,
stejně jako organizované lobbyistické snahy o odstranění překážek prostředí, monitorování zákonů zajišťujících přístup a o obhajobu práv postižených.
Věřím, že společenství lidí s psychiatrickým postižením musí dostat čas, aby rostla a rozvíjela se po svém.
Jak bylo uvedeno výše, naším prvním úkolem je dále organizovat naše společenství na lokální, celostátní
a národní úrovni. Organizováním a zvyšováním našeho uvědomění budujeme žitou filosofii, která je
duchem stejná jako ta, kterou si pro sebe objevili tělesně postižení. Domnívám se, že stejným způsobem
začneme i my časem objevovat zcela nové typy služeb, které nebudou zdvojovat služby současné a ani se
nebudou snažit zajišťovat paralelní systém poskytování služeb. Ale zdůrazňuji, že tyto nové služby vyrostou z rodícího se vědomí toho, co k získání kontroly nad našimi vlastními životy potřebujeme. Nebudeme
a neměli bychom očekávat, že přijdeme do Center nezávislého života a ihned začneme poskytovat stejné
služby, které se osvědčily tělesně postiženým. Potřebujeme čas, abychom naše hnutí zorganizovali, rozvinuli naší „žitou filosofii” a dali tak vzniknout skutečně jedinečným službám, které budou vycházet z naší
zkušenosti znovuzískávání kontroly nad našimi vlastními životy.
Budou to tři roky, co vyvíjíme v Programu nezávislého života Northeast zkušební projekt pro lidi s psychiatrickým postižením, který si tito lidé sami provozují. Během této doby jsme začali s organizováním
našich místních hnutí za sociální spravedlnost a zde vzniká naše žitá filosofie a naše chápání překážek
okolí, jež nás omezují. Po třech letech začínáme chápat, jaké jsou naše potřeby služeb a jakým způsobem
je můžeme v rámci CNŽ řešit. Chápeme například, že jedna z nejdůležitějších otázek našich životů je psychotropní medikace. Vidíme, že CNŽ mohou ve skupinách řízených uživateli poskytovat nácvik toho, jak
mluvit s psychiatrem a jak dosáhnout toho, co chceme. Vnímáme i enormní potřebu dostat se do státních
nemocnic a poskytnout lidem nácvik dovedností a osobní obhajobu práv, zaměřené na to, jak se dostat do
léčebného týmu a jak, dostat to, co chci. Nakonec začínáme zvažovat utvoření nácvikové skupiny, aby lidé
mohli napsat svou vlastní psychiatrickou „vůli”, takzvanou plnou moc ve zdravotní péči. Lidé by za touto
jedinečnou službou přicházeli do CNŽ (anebo bychom šli my za nimi) a naučili by se dovednostem pro
napsání své osobní psychiatrické vůle. Takový dokument, pokud je sepsán během života vně nemocnice,
by jim dal příležitost určit si zvláštního zástupce či přítele nebo důvěrníka. Tento zástupce nebo určená
osoba by dohlíželi, aby preferovaný způsob dané léčby byl dodržován a prováděn v případě, že by došlo k
rehospitalizaci a uživatel by byl shledán nezpůsobilým. Tato služba vpravdě odpovídá duchu filosofie
Nezávislého života, neboť nám pomáhá rozšířit kontrolu nad našimi životy i v období, kdy by se systém
snažil nás této kontroly zbavit.

ZÁVĚR
Nezávislý život je pro společenství lidí s psychiatrickým postižením do budoucna velkým příslibem. Znovunabytí kontroly nad našimi životy a podmínkami, které je ovlivňují, je téma, které překračuje překážky
mezi různými skupinami postižených; spojuje nás společná zkušenost a stejný cíl. S tím, jak se CNŽ stále
více zaměřují na různé typy postižení a na začlenění všech skupin postižených, je třeba uplatňovat určitá
preventivní opatření. Začínají-li například lidé s psychiatrickým postižením rozvíjet programy NŽ, nesmějí
očekávat okamžité zapojení a poskytování služeb, jež jsou historicky užitečné pro tělesně postižené. Koncept různých typů postižení znamená respektovat autonomii každé skupiny, cenit si naší různosti a býti si
přitom vědomi témat, která sdílíme. Znamená to nechat si čas pro zorganizování našeho hnutí, pozvednutí
našeho uvědomění, rozvinutí naší vlastní žité filosofie a znamená to objevit a rozvinout služby, jež potřebujeme, abychom mohli žít nezávisle.
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ZOTAVENÍ Z DUŠEVNÍ NEMOCI:
VŮDČÍ VIZE SYSTÉMU SLUŽEB PÉČE
O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V DEVADESÁTÝCH LETECH
William A. Anthony
Zavedení deinstitucionalizace v šedesátých a sedmdesátých letech a nástup konceptu systému komunitní podpory a metody psychiatrické rehabilitace v letech osmdesátých položily základy pro novou vizi poskytování
služeb lidem s duševním onemocněním. Zotavení z duševní nemoci je vize, která systém péče o duševní zdraví
povede v tomto desetiletí. Tento článek načrtává základní služby a předpoklady systému péče o duševní zdraví
zaměřeného na zotavení. Lepší porozumění konceptu zotavení z nemoci může mít závažné důsledky pro další
podobu systémů péče o duševní zdraví.

Semena vize zotavení byla zaseta v živné půdě éry deinstitucionalizace. Neúspěchy zavádění politiky deinstitucionalizace nás postavily před skutečnost, že osoba s vážnou duševní nemocí chce a potřebuje více než
pouhou úlevu od symptomů. Lidé s vážnou duševní nemocí mohou mít mnohonásobné rezidenční, profesní, vzdělávací a sociální potřeby a požadavky. Deinstitucionalizace radikálně změnila způsob, kterým se
systém snažil těmto potřebám a požadavkům vyhovět. Státní nemocnice již o uspokojení těchto vícenásobných potřeb a požadavků neusilují; od doby deinstitucionalizace vznikl velký počet alternativních
center komunitního typu a alternativních nemocničních prostředí. Tato různorodost si vyžaduje nové konceptualizace toho, jak by měly být služby pro lidi s vážnou duševní nemocí organizovány a poskytovány,
a nové konceptualizace jejich požadavků a potřeb. Tento nový způsob uvažování o službách a nový pohled
na uživatele položil základy pro postupný vznik vize zotavení v devadesátých letech.
Úvodem tento příspěvek stručně představí koncept systému komunitní podpory (SKP) a základní služby
obsažené v systému komplexní komunitní podpory. Dále bude stručně podán přehled úplnějšího pochopení
celkového dopadu vážné duševní nemoci, tak jak bylo formulováno v modelu rehabilitace. Po konceptu
SKP a rehabilitačním modelu, které nám poskytnou historickou a koncepční bázi, představíme současné
chápání konceptu zotavení.

SYSTÉM KOMUNITNÍ PODPORY
Série setkání v Národním institutu duševního zdraví v polovině sedmdesátých let dala vzniknout myšlence
systému komunitní podpory (SKP) – představy, jak by měly být služby poskytovány, aby pomáhaly dlouhodobě duševně nemocným lidem (Turner & TenHoor, 1978). S vědomím, že post-deinstitucionalizační
služby byly nepřijatelné, SKP popsal řadu služeb, jež systém péče o duševní zdraví pro lidi s vážným psychiatrickým postižením vyžadoval (Stroul, 1989). SKP vyplnil koncepční vakuum, které nastalo po deinstitucionalizaci (Test, 1984). SKP byl definován jako „síť pečujících a odpovědných osob odhodlaných
k pomoci zranitelné populaci při uskutečnění jejich potřeb a rozvoji potenciálu, aniž by byli zbytečně izolováni nebo vyřazeni z komunity” (Turner & Schifren, 1979, str. 2). Koncept SKP pojmenovává základní
složky, jež komunita potřebuje k poskytnutí přiměřených služeb a podpory osobám s psychiatrickým zneschopněním.
Anthony, W.A. (1993). Recovery from mental illness. The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. Psychosocial Rehabilitation journal, 16, (4), 11-23.
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Základní části systému SKP byly od svého počátku vysvětlovány a vyhodnocovány. Test (1984) ze svého
výzkumu vyvozuje, že programy nabízející více funkcí SKP se zdají být účinnější (s menším počtem rehospitalizací, a v některých případech lepším sociálním přizpůsobením), než programy nabízející méně funkcí
SKP. Anthony a Blanch (1989) později prozkoumali údaje vztahující se k SKP a dospěli k závěru, že
výzkum v osmdesátých letech doložil potřebu řady služeb a podpory, původně postulovaných v konceptu
SKP. Zdá se, že potřeba dílčích služeb SKP vychází ze zkušeností i z logické rozvahy. Nejobsáhlejší iniciativy v systému péče o duševní zdraví v osmdesátých letech mají původ v konceptualizaci SKP (Národní
institut duševního zdraví, 1987).
V rámci modelu SKP Centrum pro psychiatrickou rehabilitaci upřesnilo a vymezilo služby nezbytné ke
splnění požadavků a potřeb osob s dlouhodobou duševní nemocí. Tabulka č. 1 tyto podstatné služby pro
klienty představuje.
TABULKA č. 1 Podstatné služby pro klienty v systému péče
Kategorie služeb

Popis

Výsledek ve vztahu
k uživateli

léčba

zmírnění symptomů a úzkosti

úleva od symptomů

krizová intervence

kontrola a řešení kritických či nebezpečných problémů

osobní bezpečnost je zajištěna

case management

zajištění služeb, jež klient potřebuje a vyžaduje

služby jsou dostupné

rehabilitace

rozvoj klientových dovedností a podpora vztažená
ke klientovým cílům

fungování v rolích

obohacení

zapojení klienta do naplňujících a uspokojujících činností rozvoj sebe sama

ochrana práv

zasazování se o dodržování osobních práv

rovnost příležitostí

základní podpora

poskytnutí lidí, místa a věcí, které klient potřebuje
k přežití (např. přístřeší, jídlo, zdravotní péče)

přežití osoby je zajištěno

svépomoc

uplatnění vlastního názoru a volby ve svém životě

zplnomocnění

Převzato z: Cohen, M.B., Nemec, P.B. Farkas, M.D., & Forbes, R (1990). Psychiatric rehabilitation technology. Case management (trainer package). Boston: Boston University, Center for Psychiatric Rehabilitation

DOPAD VÁŽNÉ DUŠEVNÍ NEMOCI
Nové pochopení významu komplexního, komunitně založeného systému služeb vychází z důkladnějšího
a jasnějšího porozumění klientům onoho systému. Obor psychiatrické rehabilitace, se svým důrazem na
práci s následky nemoci spíše než na nemoc samu, poskytl tomuto novému uspořádání systému služeb úplnější chápaní celkového dopadu vážné duševní nemoci. Obor psychiatrické rehabilitace se při poskytování
koncepčního rámce pro popis dopadu vážné duševní nemoci spolehl na klasifikaci následků nemoci vypracovanou Světovou zdravotnickou organizací (Frey, 1984).
V osmdesátých letech zastánci psychiatrické rehabilitace zdůrazňovali, že duševní nemoc nezpůsobuje
jenom duševní poškození či symptomy, ale že též způsobuje výrazné funkční omezení, zneschopnění a znevýhodnění (Anthony, 1982; Anthony & Liberman, 1986; Anthony, Cohen & Farkas, 1990;
Cohen & Anthony, 1984). Světová zdravotnická organizace (Wood, 1980) již tehdy vytvořila, na rozdíl od
tvůrců politiky péče o duševní zdraví, model nemoci, který zahrnoval nejenom nemoc či poškození, ale
i následky nemoci (zneschopnění a handicap). Jak je patrno z tabulky č. 2, tyto termíny mohou být uspořádány jako poškození, dysfunkce, zneschopnění a znevýhodnění. Tato konceptualizace následků těžké
duševní nemoci vešla v povědomí jako rehabilitační model (Anthony, Cohen & Farkas, 1990).
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TABULKA č. 2 Negativní dopady těžké duševní nemoci
Stupeň

I. Poškození

II. Dysfunkce

III.Zneschopnění

IV. Znevýhodnění

definice

jakákoli ztráta
či abnormálnost
psychologických,
fyziologických
či anatomických
struktur nebo funkcí

jakékoliv omezení
nebo nedostatek
schopnosti vykonávat
činnost či úkol
způsobem či v rozmezí
považovaném
za normální
pro lidskou bytost

jakékoliv omezení či
nedostatek schopnosti
vykonávat roli
způsobem či v rozmezí
považovaném
za normální
pro lidskou bytost

nedostatek příležitosti
pro jedince, který
omezuje či zabraňuje
provedení činnosti
anebo splnění role,
jež je pro jedince
normální (v závislosti na
věku, pohlaví, sociálněkulturních faktorech)

příklady

halucinace, bludy,
deprese

nedostatek dovedností
nezaměstnanost,
pro přizpůsobení se práci, bezdomovectví
sociálních dovedností,
dovedností pro aktivity
každodenního života

diskriminace
a chudoba

Převzato z: Anthony, W.A., Cohen, M.R., & Farkas, M.D. (1990). Psychiatric rehabilitation. Boston: Boston University, Center for Psychiatric
Rehabilitation

Rozvoj konceptu komplexního systému komunitní podpory, v kombinaci s úplnějším pochopením dopadu
vážné duševní nemoci ze strany rehabilitačního modelu, položil koncepční základ nové vize služeb péče
o duševní zdraví v devadesátých letech. Na základě vhledů pocházejících ze sedmdesátých a osmdesátých
let budou programy a systémy poskytování služeb vedeny vizí prosazování zotavení z duševní nemoci
(Anthony, 1991).

ZOTAVENÍ: POJETÍ
Koncepci zotavení, docela běžné v oblasti tělesné nemoci či postižení (Wright, 1983), se dříve v praxi i ve
výzkumu jedinců s vážnou a přetrvávající duševní nemocí nevěnovala velká pozornost (Spaniol, 1991).
Koncepce zotavení z tělesné nemoci a zneschopnění neznamená, že se trápení ztratilo, že všechny symptomy byly odstraněny a že bylo zcela obnoveno fungování (Harrison, 1984). Kupříkladu paraplegik se
může zotavit, zatímco jeho mícha nikoliv. Podobně se může zotavit osoba s duševní nemocí, třebaže nemoc
není „vyléčena”.
Tato rodící se koncepce zotavení byla zavedena i v oboru péče o duševní zdraví a je nejvíce diskutována
ve statích uživatelů/přeživších/klientů (Anonym, 1989; Deegan, 1988; Houghton, 1982; Leete, 1989;
Mc Dermott, 1990; Unzicker, 1989). Zotavení je popisováno jako hluboce osobní, výjimečný proces
změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, dovedností a/nebo rolí. Je to způsob prožívání uspokojujícího, slibného a přínosného života i s omezeními zapříčiněnými nemocí. Zotavení obnáší rozvinutí nového smyslu
a cílů ve vlastním životě s tím, jak člověk překonává katastrofické účinky duševní nemoci.
Zotavení z duševní nemoci zahrnuje mnohem více než pouhé zotavení z nemoci samotné. Lidé s duševní
nemocí se mohou zotavit ze stigmatu, jež začlenili do svého bytí; z iatrogenních účinků prostředí léčby;
z nedostatku nových příležitostí k sebeurčování; z negativních vedlejších účinků nezaměstnanosti; a ze zničených snů. Zotavení je často komplexní, dlouhotrvající proces.
Zotavení je to, co dělají postižení. Léčba, case management a rehabilitace je to, co pomáhající pracovníci
dělají pro umožnění zotavení (Anthony, 1991). Je zajímavé, že zkušenost zotavení není zkušeností cizí pracovníkům služeb. Zotavení přesahuje nemoc a samotnou oblast zneschopnění. Zotavení je skutečně lidsky
sjednocující zkušenost. Jelikož všichni lidé (včetně pomáhajících pracovníků) zažívají neštěstí (smrt milo-
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vaného člověka, rozvod, hrozba těžké tělesné nemoci, zneschopnění), musejí čelit výzvě zotavení. Úspěšné
zotavení z neštěstí nemění nic na faktu, že ta zku_enost se stala, že účinky jsou stále přítomné a že jedincův život se navždy změnil. Úspěšné zotavení znamená, že se změnila osoba a že se pro ni tudíž změnil
i smysl těchto skutečností. Už nejsou prvotním zájmem jejího života. Jedinec postupuje k dalším zájmům
a činnostem.

ZOTAVENÍ: VÝSLEDEK
Zotavení může vypadat jako iluzorní představa. Ještě stále víme málo o tom, co tento proces pro lidi s vážnou duševní chorobou znamená. Přesto mnoho nedávných klinických studií fakticky stanovilo součásti
zotavení, ačkoliv proces zotavení zmíněn nebyl. Zotavení je koncepce o mnoha dimenzích: neexistuje
jedna míra zotavení, nýbrž mnoho různých měřítek, jež posuzují její různé aspekty. Vize zotavení rozšiřuje
náš koncept výsledků služeb tak, že zahrnuje rozměry, jako jsou např. sebeúcta, přizpůsobení se zneschopnění, zplnomocnění a sebeurčování. Nicméně je to koncept zotavení, a ne mnoho způsobů, jak ji
měřit, který spojuje rozličné složky oboru do jednotné vize. Pro poskytovatele služeb je zotavení vizí odpovídající výzkumníkově vizi léčby a prevence duševní nemoci. Zotavení je vize jednoduchá, ale vlivná
(Anthony, 1991).

SYSTÉM PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ZAMĚŘENÝ NA ZOTAVENÍ
Systém péče o duševní zdraví vedený vizí zotavení zahrnuje důležité služby systému komunitní podpory,
které jsou organizovány na základě popisu dopadu těžkého duševního onemocnění vycházejícího z modelu
rehabilitace. Všechny služby jsou zastřešeny vizí zotavení. V systému péče o duševní zdraví zaměřeném
na zotavení je každá základní služba analyzována s ohledem na svoji schopnost zlepšit jedincovo poškození, dysfunkci, zneschopnění a znevýhodnění (tabulka č.3).
Tabulka č. 3 přináší přehled základních služeb systému komunitní podpory s jejich zaměřením na hlavní
výsledky, které přinášejí uživatelům. Služby zaměřené především na poškození jsou tradiční „klinické”
služby, které v systému zotavení řeší jen jednu část následků nemoci (symptomy). K zásadnímu zotavení
může dojít bez celkového ústupu symptomů. To znamená, že ačkoliv jedinec může nadále zakoušet
závažné příhody exacerbace symptomů, jeho schopnost vykonávat úkoly a role může být výrazně obnovena a/nebo mohou být odstraněny významné překážky stojící v cestě příležitostem. Tyto z hlediska zotavení úspěšné výsledky mohly vést k novému smyslu a účelu jedincova života.
Tvůrci systému zaměřeného na zotavení považují systém péče o duševní zdraví za víc než pouhý úhrn jeho
částí. Je možné, že úsilí pozitivně ovlivnit dopad vážné duševní nemoci může dokázat víc, než že jedince
zanechá pouze méně poškozeného, méně dysfunkčního, méně zneschopněného a méně znevýhodněného.
Tyto zákroky mohou způsobit, že člověk má nejenom „méně”, ale i „ více” – více smyslu, více účelu, více
úspěchu a je více spokojen se svým životem. Je možné, že výsledky mohou být něčím více než jen specifickými výsledky služeb, jako je zvládání a ústup symptomů, fungování v rolích, přístup k službám, zajištění nároků atd. Zatímco tyto výsledky jsou podstatou každé služby, každý z nich může přispívat neznámým způsobem ke zotavení z duševní nemoci. Poskytovatel specifických služeb si uvědomuje, že
symptomy jsou zmírňovány nejenom proto, aby se omezila potíž, ale protože symptomy mohou brzdit
zotavení; že krize jsou kontrolovány nejenom kvůli zajištění osobní bezpečnosti, ale protože krize mohou
zničit příležitost k zotavení; že ochrana práv nejenom zajišťuje právní nároky, ale že nároky mohou napomoci zotavení. Jak bylo uvedeno dříve, výsledky zotavení zahrnují subjektivnější výsledky, jako například
sebeúctu, zplnomocnění a sebeurčení.
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TABULKA č. 3 Zaměření služeb péče o duševní zdraví
Zotavení:

Rozvoj nového smyslu a cílů při překonávání katastrofických následků duševní nemoci

Služby péče o duševní zdraví
(a výsledky)

Následky vážné duševní nemoci
Poškození
myšlení,
pocitů
a chování)

Porušené funkce
(omezené
provádění
úkolů)

Zneschopnění
(omezené
fungování
v rolích)

Znevýhodnění
(omezené
příležitosti)

Léčba (ústup symptomů)

X

Krizová intervence (bezpečnost)

X

Case management (dostupnost)

X

X

X

X

Rehabilitace (fungování v rolích)

X

X

X

X

Obohacení (rozvoj sebe sama)

X

X

X

X

Ochrana práv (rovnost příležitostí)

X

Základní podpora (přežití)

X

Svépomoc (zplnomocnění)

X

X

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY SYSTÉMU PÉČE ZAMĚŘENÉHO NA ZOTAVENÍ
Proces zotavení nebyl dosud zkoumán. Vrtochy zotavení z něj dělají záhadný proces, proces většinou subjektivní, vybízející k účasti a porozumění. Lidé s těžkým postižením (včetně psychiatrického postižení)
nám napomohli tento proces skrze svoje slova a činy nahlédnout (Weisburd, 1992). Navíc všichni z nás
jsme zažili proces zotavení jako reakci na životní neštěstí. Na základě informací získaných z výše uvedené
knihy se dá rozpoznat řada hypotéz o zotavení.
1. K zotavení může dojít bez odborného zásahu. Klíč ke zotavení nemají profesionálové; mají jej uživatelé. Úkolem profesionálů je napomoci zotavení; úkolem uživatelů je zotavení. Ke zotavení může napomoci uživatelův systém přirozené podpory. Koneckonců, jestliže je zotavení běžnou lidskou situací, kterou prožíváme všichni, potom lidé, kteří jsou ve styku se svým vlastním zotavením, mohou pomoci
ostatním tímto procesem projít. Svépomocné skupiny, rodiny a přátelé jsou nejlepším příkladem tohoto jevu.
Pro poskytovatele péče je důležité si uvědomit, že to, co podporuje zotavení, není jednoduše soubor služeb duševního zdraví. K zotavení též nezbytně patří aktivity a organizace vně systému péče o duševní
zdraví, jako je sport, kluby, vzdělávání dospělých a církev. Je mnoho cest k zotavení, včetně volby být
mimo systém péče o duševní zdraví.
2. Společným jmenovatelem zotavení je přítomnost lidí, kteří jedinci věří a stojí při něm. Názor, že pro
jedincovo zotavení je důležitá osoba či osoby, kterým můžeme věřit, že v případě potřeby „budou k dispozici”, je, jak se zdá, v konceptu zotavení obecný. Zotavující se jedinci mluví o lidech, kteří jim věřili,
když si dokonce oni sami nevěřili, kteří jejich zotavení podporovali, ale nevynucovali je, snažili se
naslouchat a pochopit v momentech, kdy se zdálo, že nic nedává smysl. Zotavení je hluboce lidská zkušenost, umožněná hluboce lidskými reakcemi těch druhých. Zotavení může napomoci kdokoliv. Zotavení
se týká každého.
3. Vize zotavení není funkcí něčí teorie o příčinách duševních nemocí. Otázka, zda stojí za duševní
nemocí biologické a/nebo psychosociální příčiny, plodí mezi profesionály, obhájci práv a uživateli
značné spory. Přijetí vize zotavení nás nepřipoutává ani k jednomu táboru a ani nás nezavazuje k použití
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či nepoužívání lékařských zákroků. Zotavení se může dostavit bez ohledu na to, jsou-li něčí názory na
nemoc biologické či nikoliv. Lidé s nepříznivými tělesnými postiženími (nevidomost, quadruplegie) se
mohou zotavit, i když se tělesná podstata nemoci nemění či dokonce zhorší.
4. K zotavení dochází, i když se znovu objevují symptomy. Episodická podstata těžkých duševních
nemocí zotavení nevylučuje. Lidé s jinou nemocí, která může být episodická (revmatická artritida, roztroušená skleróza), se mohou zotavit. Jedinci zažívající intenzivní psychiatrické symptomy epizodně se
mohou zotavit též.
5. Zotavení mění frekvenci a trvání symptomů. Lidé, kteří se zotavují a zakoušejí exacerbaci symptomů,
mohou mít stupeň intenzity symptomů stejně špatný či ještě horší, než tomu bylo dříve. Když se jedinec
zotavuje, zdá se, že frekvence a trvání symptomů jsou pozměněny k lepšímu. To znamená, že symptomy
zasahují do fungování méně častěji a na kratší dobu. Většina života je pak bez symptomů. Opakování
symptomů je pro naše zotavení menším ohrožením a návrat k předchozímu fungování se po exacerbaci
odehraje rychleji.
6. Zotavení nepřipomíná lineární proces. Zotavení zahrnuje růst a zastavení, období rychlých a malých
změn. I když celkové směřování může být vzestupné, zkušenost v určitém okamžiku nenapovídá, že by
„někam směřovala”. Jedince mohou neočekávaně přemoci intenzivní pocity. Období vhledu nebo růstu
se objevují nečekaně. Proces zotavení se může zdát jakýmkoliv, jen ne systematickým a plánovaným.
7. Zotavení z následků nemoci je někdy těžší než zotavení z nemoci samotné. Problémy dysfunkce, zneschopnění a znevýhodnění jsou často těžší než problémy samotného poškození. Neschopnost vykonat
důležité úkoly a role, a následná ztráta sebeúcty jsou významnými překážkami zotavení. Překážky způsobené zařazením do kategorie „duševně nemocný” mohou být zdrcující. Tato znevýhodnění zahrnují
ztrátu práv a rovnosti příležitostí, diskriminaci při zaměstnávání a bydlení, stejně jako překážky vytvořené při pokusech systému pomáhat – např. nedostatek příležitostí pro sebeurčování, znesvéprávňující
léčebné praktiky. Tato zneschopnění a znevýhodnění se mohou v omezování jedincova zotavení kombinovat, ačkoliv jedinec je převážně asymptomatický.
8. Zotavení z duševní nemoci neznamená, že jedinec nebyl „doopravdy duševně nemocný”. Někdy jsou
lidé, kteří se úspěšně zotavili z duševní nemoci, podceňováni, jako by „doopravdy” nemoc neměli. Jejich
úspěšné zotavení není vnímáno jako vzor, jako maják naděje pro ty, kteří jsou na začátku zotavení, ale
spíše jako odchylka či v horším případě jako podvod. Je to jako bychom o zotaveném quadruplegikovi
řekli, že „ve skutečnosti” neměl poškozenou míchu! Lidé, kteří se zotavili nebo se z duševní nemoci
zotavují, jsou zdrojem vědomostí o procesu zotavení a o tom, jak mohou být lidé nápomocni těm, kteří
se zotavují.

DŮSLEDKY PRO VYTVÁŘENÍ SYSTÉMŮ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Koncept zotavení není v žádném případě úplně pochopen. Zbývá provést ještě hodně výzkumu, kvalitativního i kvantitativního. Nejdůležitější na konceptu zotavení jsou pokusy pochopit zkušenost zotavení
z duševní nemoci z podání jedinců, kteří ji sami zakoušejí. V tomto ohledu může být obzvláště důležitý
kvalitativní výzkum.
Pro tvůrce systému přesto není příliš brzy, aby do něj zapracovali to, co v současnosti o zotavení víme.
Například většina osobních vyprávění o zotavení z neštěstí (včetně duševní nemoci) popisuje důležitou roli
osobní podpory (předpoklad zotavení č. 2). Otázka, kterou si tvůrci kladou, zní: měla by být v systému péče
o duševní zdraví poskytována osobní podpora? A pokud ano, jak může být taková osobní podpora zajištěna? Měli by tuto úlohu plnit case manageři pro intenzivní péči? A co svépomocné skupiny? Nemělo by
jich být víc a neměly by být požádány o plnění více z těchto funkcí?
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Jestliže je osobní podpora charakterizována jako podpora na základě důvěry a empatie, mají zaměstnanci
odpovědní za nábor nových zaměstnanců cvičit pomocníky v interpersonálních dovednostech nezbytných
k usnadnění tohoto osobního vztahu? Zaměstnanci odpovědní za kontrolu kvality by měli porozumět lhůtě,
jež je k vytvoření takového vztahu nutná, a vymyslet způsob, jakým tento proces hodnotit a dokumentovat.
Zotavení, jak mu v současnosti rozumíme, zahrnuje rozvoj nového smyslu a účelu v jedincově životě, když
jedinec překoná katastrofické účinky duševní choroby. Pomáhá v tomto hledání nového smyslu systém
péče o duševní zdraví? Snaží se aktivně poskytovat příležitosti, které mohou odstartovat rozvoj nového
účelu života? Je to ten typ služby, o kterém mluví profesionálové a uživatelé, když se mluví o hodnotě
„podpůrné psychoterapie”? Je k dispozici podpora terapeutů vycvičených k pomoci osobám duševně
nemocným, aby znovu kontrolovali své životy – ačkoliv plně nekontrolují svou duševní nemoc?
Existuje řada možných povzbuzujících prostředků ke zotavení. K těm patří i další uživatelé, kteří se účinně
zotavují. Knihy, filmy a skupiny mohou přinést nečekané pochopení možných životních příležitostí.
Návštěva nových míst a povídání s různými lidmi jsou dalšími cestami, na nichž může být spuštěn proces
zotavení. Pro zotavení je důležité znovunabytí víry, že existují možnosti, z nichž si jedinec může vybrat –
tato víra je pro zotavení snad ještě důležitější než samotná možnost, kterou si zprvu jedinec vybere.
Systém péče o duševní zdraví zaměřený na zotavení musí uspořádat svá prostředí, aby byly přítomny
„spouštěče” zotavení. Nudné denní léčebné programy a neaktivní pacientské programy se vyznačují nedostatkem prostředků, které by zotavení povzbuzovaly. Systém péče o duševní zdraví musí pomoci zasít
a vyživovat semínka zotavení skrze kreativní vytváření programů. Vůči konceptu spouštěčů zotavení však
existuje důležitá námitka. Někdy mohou být informace získané prostřednictvím lidí, míst, věcí a činností
zahlcující. V různých údobích zotavení je užitečné různé množství informací. Někdy je nutné je odmítnout –
pokud zotavující se osoba vnímá, že informací je až příliš. Odmítnutí informací v určitých obdobích zotavení chrání jedince před zahlcením. Informace může být pociťována jako bomba nebo jako deka – může
být krutá a nepřátelská nebo teplá a přátelská. Pomáhající pracovníci v systému péče o duševní zdraví
musejí s touto obměnou v časovém rámci, kdy informaci poskytují, počítat – a ne rutinně a jednoduše označit odmítnutí za nefunkční.
Stejně tak rozsah emocí, se kterými se jedinec při zotavení setkává, nemůže být jednoduše diagnostikován
jako abnormální či patologický. Všichni, kdo se zotavují, ať jsou duševně nemocní či nikoliv, zažívají silné
emoce v širokém rozsahu. Takové emoce zahrnují depresi, vinu, izolaci, podezřívavost a hněv. U mnohých,
kteří se zotavují z jiných neštěstí, než je duševní nemoc, se tyto silné emoce považují za součást zotavovacího procesu. U osob zotavujících se z duševní nemoci se tyto emoce hned a rutinně považují za součást
nemoci, spíše než za součást zotavení. Systém péče o duševní zdraví musí umožnit, aby tyto emoce byly
zakoušeny v nestigmatizujícím a vstřícném prostředí. Pomáhající pracovníci musejí konceptu zotavení lépe
rozumět, aby takové prostředí usnadňující zotavení mohlo vzniknout.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Pohled zaměřený na zotavení podnítil tvůrce systému k mnoha novým otázkám a tématům. Ačkoliv koncept zotavení ještě zdaleka nechápeme a v běžné praxi nejsme schopni pomoci lidem zotavení dosáhnout,
je tato vize pro devadesátá léta nesmírně cenná.
Vize vtahuje oblast služeb do budoucnosti. Vize neodráží to, čeho právě dosahujeme, ale odráží to, v co
doufáme a o čem sníme, že dokážeme. Vizionářské uvažování nevzbuzuje nerealistická očekávání. Vize
nevyvolává falešné sliby, nýbrž vášeň pro to, co děláme (Anthony, Cohen & Farkas, 1990).
Předchozí „vize”, jež systém péče o duševní zdraví vedly, nestavěly na uživateli. Nepopisovaly, jaký prospěch z nich bude mít uživatel. Vize deinstitucionalizace popisovala, jak budou fungovat budovy a ne
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jak budou fungovat příjemci služeb. Vize SKP podobně popsala, jak bude fungovat systém služeb, nikoliv
fungování příjemců služeb. Oproti tomu, vize zotavení mluví o tom, jak budou fungovat příjemci služeb.
Změny v budovách a službách jsou nahlíženy v kontextu toho, nakolik mohou být přínosné pro vizi zotavení.
Na rozdíl od oblasti služeb, vědci zabývající se biomedicínou a nervovým systémem vizi mají. Pravidelně
mluví o léčení a předcházení vážných duševních nemocí. Napomohli tomu, že se devadesátým létům přezdívalo „desetiletí mozku”. Zotavení z duševní nemoci je vize podobně mocná. Mluví o do té doby nezmiňovaném a snad i kacířském přesvědčení, že jakákoliv osoba s těžkým duševním onemocněním může přerůst hranice, jež jí byly vnuceny nemocí. Zotavení je koncept, který nám pomůže zahlédnout nové možnosti
pro ty, jimž pomáháme, a najít nové cesty, jak jim služby zařídit. Devadesátá léta se mohou stát „desetiletím zotavení”.
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ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH ZPŮSOBŮ TRÉNINKU DOVEDNOSTÍ
PRO VÁŽNĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ: UCLA MODULY DOVEDNOSTÍ
SOCIÁLNÍHO A NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA
Robert Paul Liberman, Charles J. Wallace, Gayla Blackwell,
Thad A. Eckman, Jerome V. Vaccaro a Timothy G. Kuehnel
Metoda nácviku sociálních dovedností, díky svým terapeutickým účinkům uplatnitelná i při schizofrenii,
byla uspořádána do uživatelsky vstřícných modulů využívajících videa, aby se rychle rozšířila a zdomácněla
mezi profesionály. Srovnávací klinický výzkum a terénní experimenty v nemocnicích a v zařízeních komunitního typu prokázaly: 1) účinnost modulů při podpoře značného a trvalého osvojení sociálních dovedností
a dovedností potřebných pro nezávislý život u široké škály duševně postižených jedinců, i u těch se středně
těžkými symptomy; 2) přenositelnost dovedností osvojených v tréninkových situacích do situací reálného
života; 3) zlepšení kvality života z hlediska uživatelů; 4) pozitivní dopady nácviku v USA, Kanadě, Evropě
a Japonsku, byl-li nácvik veden širokým seskupením profesionálů a poloprofesionálů. Jelikož se zdá, že neuropsychologické a kognitivní deficity u schizofrenních jedinců působí jako faktory omezující míru nabývání
dovedností, prošetřují současné výzkumy v Klinickém výzkumném centru University of California Los Angeles
vazby mezi mozkem a chováním. Cílem zkoumání je stanovit, může-li být mozek vycvičen ke zlepšení své
kapacity zpracování informací, a usnadnit tak osvojování sociálních dovedností a dovedností potřebných pro
nezávislý život.

Těžce duševně nemocní, včetně převážné většiny schizofreniků, jsou léčitelní a rehabilitovatelní. Dlouhodobé, následné studie prováděné ve Spojených státech, Evropě a Japonsku na osobách s jasně diagnostikovanou schizofrenní poruchou zřetelně prokazují, že k podstatnému sociálnímu a symptomatickému zotavení dochází za dvacet až čtyřicet let, jsou-li léčba a rehabilitace jedincům a jejich rodinám nepřetržitě
dostupné (Harding a kol., 1987; Ciompi, 1980; Bleuler, 1974). Jak je patrno z obrázku č. 1, přibližně 50–65 %
jedinců, kteří zakusili během rané dospělosti dlouhá období hospitalizací kvůli schizofrenii, může po
mnoha letech dosáhnout uspokojivé kvality života v komunitě s minimálním omezením a s minimálním
návratem nedobrovolné léčby. Je zřejmé, že při využití všeho, co v současnosti o léčbě a rehabilitaci víme,
lze u těžce duševně nemocných dosáhnout značného zlepšení života.
Průkopníci nových směrů a postupů v psychiatrické rehabilitaci (Anthony, 1992; Strauss, 1986; Liberman,
1992) si nicméně kladou odvážnější otázku: jak lze urychlit symptomatické a sociální zotavení u těžce
duševně nemocných, aby se tyto zdravotní výsledky dostavily v rozmezí 3 až 5 let, namísto dvaceti až čtyřiceti? Jedině koncepční plán, založený na vědecky ověřených znalostech o biobehaviorálních nebo biopsychosociálních vlivech souvisejících s původem, průběhem a výsledkem schizofrenie a jiných zneschopňujících duševních poruch, může výzkumníkům a profesionálům poskytnout uspokojivý a realistický
návod, jak vylepšit výkonnost a účinnost jejich léčebných zákroků.

Liberman, R.P., et al. (1993). Innovations in skills training for the seriously mentally ill: The UCLA social and independent living skills modules.
Innovations and Research, 2, (2), 43–59.
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OBRÁZEK 1. Dlouhodobé výsledky osob s chronickou schizofrenií v místě s dostupnou
nepřetržitou léčbou

OCHRANNÉ FAKTORY VŮČI ÚČINKŮM STRESU A ZRANITELNOSTI
U SCHIZOFRENIE
Model schopnosti vyrovnávat se se stresem a zranitelností u závažnějších duševních poruch vysvětluje
nástup, průběh a výsledek symptomů a sociálního fungování jako komplexní interakci mezi faktory biologickými, behaviorálními a faktory prostředí (Liberman, 1982; Neuchterlein & Dawson, 1984). Tento model
může být novátorům vodítkem při vytváření účinnějších rehabilitačních postupů. Psychobiologická zranitelnost, zřejmě geneticky přenášená a přítomná v mozku před nástupem psychotických symptomů, může
omezovat rozvoj sociálních kompetencí v dětství a dospívání a tím předurčit jedince k náchylnosti k psychotickým symptomům, pokud stresující životní události či okolní napětí v prostředí rodiny, vzdělávací
instituce nebo práce převládnou nad jedincovými schopnostmi vyrovnávat se se situací.
Jak je patrno z obrázku č. 2, přítomnost a činnost ochranných faktorů zmírňuje dopad zranitelnosti a stresorů na poškození, zneschopnění a znevýhodnění. Mezi ochrannými faktory stojí na prvním místě schopnost vyrovnávat se se situací a způsobilost osvědčovaná jedinci, rodinami, systémy přirozené podpory
a odbornou léčbou. Mezi ochranné faktory lze zařadit rehabilitační programy nabízející vytváření dovedností, sociální podporu či přechodné zaměstnání. Schopnost vyrovnávání se se situací a způsobilost mohou
být ochrannými atributy jedince nebo sociálního prostředí. Z tohoto pohledu by exacerbace či relaps schizofrenních symptomů provázející užívání uličních drog (např. PCP, amfetaminy) vyplývaly ze stresujícího
účinku těchto drog na jedincovu základní biologickou diatézu ke schizofrenii. Podobně mohou stresující
události (např. ztráta důvěryhodného terapeuta či propuštění po dlouhodobé hospitalizaci), které převáží
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nad ochrannými účinky medikace, osobní schopností vyrovnávat se se situací a nad společenskou podporou, vést k exacerbaci symptomů. Zranitelní jedinci mohou dokonce i při absenci závažnějších životních
stresorů podlehnout tlakům okolí, tenzi či konfliktu ve svém okolí, schází-li jim ochrana dodaná medikací,
schopností vyrovnávat se se situací a společenskou podporou. Stresory s velkou pravděpodobností uvedou
ve zmatek centrální nervový systém, což vede k nadměrnému vzrušení, biochemické a fyziologické abnormalitě a prodromálním symptomům ohlašujícím relaps.

Psychobiologická
zranitelnost

Socioenviromentální
stresory

OCHRANNÉ FAKTORY
spoleãenská podpora
vytváﬁení dovedností
pﬁechodné zamûstnání &
programy bydlení
psychotropní léky
case management

po‰kození

zneschopnûní
znev˘hodnûní
V˘sledky rehabilitace
dobré

‰patné

OBRÁZEK 2. Faktory ovlivňující těžkou duševní poruchu.Vzájemné působení stresu, zranitelnosti
a ochranných faktorů určuje průběh a výsledek těžkých duševních poruch, pokud jde
o poškození symptomy, psychosociální zneschopnění a následné znevýhodnění
v rolích. Všimněme si, že existují zpětné vazby, jejichž prostřednictvím může zlepšení
symptomů a fungování poskytnout zvýšenou ochranu před škodlivými vlivy stresu
a zranitelnosti, kdežto zhoršení symptomů a fungování může vyvolat zesílení stresorů
působících na jedince.

Model schopnosti vyrovnávat se se stresem a zranitelností zdůrazňuje roli specifických psychosociálních
intervencí při rozvoji osobních dovedností, dovedností nezávislého života a schopností rodiny vyrovnávat
se se situací a interpersonálních a profesních kompetencí coby ochranných faktorů v průběhu psychických
poruch. Psychosociální ochranné faktory tlumí dopad stresorů a tím se snižuje pravděpodobnost relapsu
symptomů.
Tím, že odpovídá na výzvy a řeší problémy každodenního života, pomáhá sociálně osvojená schopnost
vyrovnávat se se situací jedinci uspokojit jeho instrumentální a socioemoční potřeby. Schopnost vyrovnávat se se situací a způsobilost chrání jedince s danou úrovní náchylnosti ke schizofrenii před stresujícími
životními událostmi a okolní mírou enviromentálního napětí. Schopnost vyrovnávat se se situací může
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zmírnit sociální poškození, pracovní poškození i zhoršení péče o sebe sama vážící se k poruše, a to při jakékoli míře psychopatologie.
Tento model rovněž pobízí novátory, aby navrhli optimální psychofarmakologické zákroky k ochraně
jedince před relapsem vyvolaným stresem. Antipsychotická medikace s největší pravděpodobností zvedá
práh, za kterým již okolní stresory zesilují psychotické symptomy zranitelného jedince do schizofrenních
záchvatů (Vaughn, Snyder, Freeman a kol., 1982). Zmírnění biologické zranitelnosti antipsychotickými
léky však není s to plně napravit jedincovu náchylnost k relapsu, je-li vystaven silným stresorům, ztrátě
společenské podpory či zhoršení osobních dovedností při řešení problémů. Dokonce i při spolehlivém
podávání neuroleptik má více než 30–40 % schizofreniích pacientů do roka relaps. Obory péče o duševní
zdraví v posledních letech uznaly potřebu integrovaného biobehaviorální přístupu k léčbě a rehabilitaci
osob s psychickým zneschopněním. Nácvik sociálních dovedností se stal důležitou součástí při poskytování komplexních „behaviorálních” služeb osobám s těžkými duševními poruchami.

ZÁKLADNÍ DŮVOD PRO NÁCVIK DOVEDNOSTÍ V PSYCHIATRICKÉ
REHABILITACI
Základní důvod psychiatrické rehabilitace je stejný jako u rehabilitace tělesné: nemoc má za následek
poškození, zneschopnění a znevýhodnění, která mohou být napravena kombinací vyučování jedinců
novým dovednostem, poskytnutím protézy a úpravou jejich okolí. V obou typech rehabilitace je nemocí
zapříčiněné poškození omezením základních fyzických a/nebo psychologických procesů, které má za
důsledek omezené fungování v hlavních společenských rolích partnera, rodiče, osoby výdělečně činné.
Toto omezené vykonávání rolí, pokud je vážné a přetrvávající, může u nemocných jedinců vést ke vzniku
znevýhodnění. Léčba se zaměřuje na výuku dovedností hlavních společenských rolí a/nebo na úpravu prostředí, aby se přizpůsobilo postižení (např. zajištění case managera).
Existuje množství důkazů, že toto odůvodnění se vztahuje i na jedince s těžkým duševním onemocněním.
Zaprvé: tito jedinci, zvláště ti, u nichž je nemoc trvalá, mají dlouhotrvající deficit ve vykonávání i těch nejzákladnějších společenských úloh. Zpravidla jsou izolováni, chronicky nezaměstnaní, ve špatném fyzickém stavu, schází jim dovednosti pro nezávislý život, mají bídnou kvalitu života a často se stávají oběťmi
zločinu (Bellack & Mueser, 1984; Goldstom & Manderschied, 1981; Goodman, Schulthorpe, Goldstom,
Euve, Slater & Linn, 1969; Hogarty & Katz, 1971; Serban, 1975; Spitzer, Endicott, Fleiss & Cohen, 1970).
Bachrach (1983) toto zneschopnění popsal výmluvně:
Často bez silné sociální podpory, tito jedinci někdy nemají členy rodiny, kteří by je podporovali, nebo nemají
blízké přátele. Zakoušejí problémy v mezilidských vztazích a v dosažení a udržení obstojného zaměstnání.
Často jsou stydliví, nešikovní, pasivní, závislí, nemotivovaní, společensky nesví a příležitostně agresivní způsobem, který je pro ostatní trapný či děsivý. Navíc trpí negativními účinky dlouhodobé léčby psychotropními
léky, trpí nedostatkem výživy a brání se řádné lékařské péči. Chybí jim základní dovednosti pro přežití ve společnosti (str. 165).

Zadruhé: tito jedinci mají dlouhotrvající poškození. Tytéž symptomy, které jsou charakteristické pro nemoc –
zmatečné myšlení, halucinace, mánie a/nebo extrémní deprese – jsou nejviditelnějšími poškozeními.
Symptomy rostou a ubývají navzdory důslednému užívání léků a občas jsou tak intenzívní, že zcela naruší
fungování jedinců v rolích, odcizí sítě jejich mezilidských vztahů a vedou ke ztrátě práce, přátel a podpory
jejich rodin.
I když jsou symptomy méně intenzívní, často setrvávají a omezují jedincovy schopnosti. Například vytrvalé halucinace a bludy zasahují do kognitivních procesů jedince a ztěžují tak získávání nových informací,
rozvíjení dovedností a rozhodování nutné pro úspěšné fungování v rolích. Navíc se vyskytují i jiné přetrvávající negativní symptomy těžké duševní nemoci, obzvláště schizofrenie, které jsou méně vidět, ale mají
stejný oslabující účinek. Mezi tyto negativní symptomy patří celkově snížené motivace, zájmy a potěšení
z vykonávání společenské a profesní role a z hledání prospěšných mezilidských vztahů.
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Vedle těchto poškození spojených se symptomy nemoci jsou zde přetrvávající poškození, která reagují na
medikaci jen částečně a odlišují zvláště schizofrenní jedince od lidí s jiným těžkým onemocněním, např.
depresí. Tato poškození se zdají být trvalou „známkou” náchylnosti ke schizofrenii a vyskytují se při těch
nejzákladnějších kognitivních procesech, jako je pozornost, řešení problémů, paměť a abstrakce (Asarnow,
Granholm & Sherman, 1991; Neuchterlein & Dawson, 1984; Oltmanns, 1987). Jsou zvláště oslabující,
neboť tyto elementární kognitivní procesy jsou nutné pro výkon i těch nejzákladnějších úloh a učení se
novým rolím a dovednostem.
Konečně: je příznačné, že ty nápadnější symptomy nemoci se projeví a vyžadují léčbu v pozdním dospívání, kritickém období ve vývoji jedincova fungování v závažnějších rolích. Počáteční léčba a následný
průběh nemoci omezují jedincovo zapojení do mnoha situací nutných pro získání a vytříbení těchto životních dovedností. Tento nedostatek zapojení je zásadní nevýhodou, jež se ještě zhoršuje symptomatickými
a kognitivními poškozeními, které pocházejí z nemoci. Navíc existují důkazy, že v letech předcházejících
nástupu patrných symptomů jedinci špatně fungují v sociálních vztazích, jsou izolováni a mají stále se snižující počet příležitostí, aby se naučili mezilidským rolím pracovníka, studenta, partnera a rodiče.

NÁCVIK DOVEDNOSTÍ A PŘIZPŮSOBENÍ PROSTŘEDÍ
Při takových poškozeních a následné nezpůsobilosti se psychiatrická rehabilitace snaží jedincům pomoci
při „výkonu fyzických, emočních, sociálních a intelektuálních dovedností nutných k životu, učení a práci
v komunitě s co nejmenší podporou pomáhajících pracovníků” (Anthony, 1979). Stejně jako rehabilitace
fyzická, ta psychiatrická pro dosažení svého cíle používá dva typy technik: 1) učení jedince chybějícím
dovednostem či těm, co ty chybějící vyváží a 2) přizpůsobení prostředí, aby byly podpořeny nově získané
dovednosti nebo aby se nahradily ty chybějící.
Dovednostem se vyučuje jednoduchými výukovými metodami: popisem, vysvětlením, ukázkou a cvičením. Jednoduchost těchto technik však neodpovídá náročným úkolům nácvikového procesu. Kognitivní
poškození vlastní schizofrenii vážně omezuje jedincovu schopnost se učit, pamatovat si a přizpůsobovat
nové dovednosti svému vlastnímu prostředí (Bowen, Weallace, Glynn, Neuchterlein & Lutzker, 1993;
Liberman, Neuchterlein & Wallace, 1982; Muesser, Bellack, Douglas & Wade, 1991). Aby se překonala jedincova zhoršená pozornost, látka se musí předkládat pomalu, opakovaně a důsledně. Při zhoršené paměti (Mueser a kol., 1991; Oltmanns, 1987) se látka podává v malých „částech”, přerušovaných
mnoha opakováními a vydatnou kladnou podporou. Při poškození abstrakce se látka předkládá za použití
slov a aktivit, které úzce korespondují s jejich přirozeným prostředím, doplněná cvičeními naživo,
jež jedinci přesně pomohou procvičit nově nabyté dovednosti v těchto prostředích (Liberman, Nuechterlein & Wallace, 1982).
K vyvážení pacientových učebních zneschopnění se dá použít několika náhradních prostředí. Výuka může
probíhat tam, kde jedinec žije, učí se, socializuje se a pracuje, aby nácvik dovedností mohl být výslovně
ušit na míru potřebám a omezením přirozeného prostředí. Prostředí lze měnit, aby příbuzní, přátelé, poskytovatelé péče nebo zaměstnavatelé nové dovednosti podněcovali a posilovali. Lze vytvořit specializovaná
podpůrná prostředí, jež vyžadují omezenou množinu dovedností, které jedinci již ovládají nebo se jim
naučí, jak postupují systematickým programem výuky.

UCLA MODULY NÁCVIKU DOVEDNOSTÍ SOCIÁLNÍCH A DOVEDNOSTÍ
NEZÁVISLÉHO ŽIVOTA
Mnohé léčebné a rehabilitační programy prohlašují, že používají metody „nácviku sociálních dovedností”
nebo „nácviku života v komunitě” (Test, 1992); avšak většina programů – v nejlepším případě – užívá
samozřejmé, nestrukturované, nahodilé, spontánní metody výuky nápomocných a vedlejších dovedností
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nutných pro optimální integraci do společnosti. Je pravděpodobné, že při kognitivních deficitech a učebních zneschopněních doložitelných u mnoha osob se schizofrenií pouze vysoce strukturované a pečlivě
naplánované metody nácviku, do nichž jsou vpraveny zásady lidského učení, povedou k trvalému a přenositelnému osvojení dovedností (Liberman, 1988; Liberman, DeRisi & Mueser, 1989). Tyto procedury
musí být navíc kvůli zajištění kvality a důslednosti nácviku přesně stanoveny, aby je praktici s rozdílným
vzděláním, klinickým výcvikem a zkušenostmi snadno pochopili a použili.
Techniky nácviku sociálních dovedností musí vyhovět specializovaným potřebám duševně nemocných,
aby klienti mohli překonat svoje učební zneschopnění a musí se přizpůsobit podmínkám a omezením místních programů, tak aby bylo zajištěno spolehlivé opakování širokou skupinou poloprofesionálů a profesionálů, kteří poskytují vážně duševně nemocným klinické služby. Wallace a Liberman a jejich kolegové
v Klinickém výzkumném centru schizofrenie a psychiatrické rehabilitace proto vyvinuli modulární přístup
nácviku sociálních dovedností a dovedností pro nezávislý život.
Modul je vymezená část služby s jednotným tématem a přináší pacientům informace nutné pro získání specifických znalostí či dovedností. Modul je upraven tak, aby jej kliničtí pracovníci mohli strukturovaně
a normativně předávat, a lze jej začlenit do širší léčby a rehabilitačního programu (Gordon a kol., 1980).
Při srovnávacích klinických pokusech se ukázalo, že techniky nácviku psychoedukativních a sociálních
dovedností, které splňují tato modulární kritéria, snižují relapsy a opětovné hospitalizace, zlepšují sociální
fungování a zmenšují stres a zátěž v rodině (Wallace & Liberman, 1985; Falloon, Boyd, McGill a kol.,
1985; Leff, Kuipers, Berkowitz & Sturgeon, 1985; Hogarty, Anderson, Reiss a kol., 1986; Tarrier, Barrowclough, Vaughn a kol.,1988). Aby se snížily „náklady” praktiků na učení a používání intervencí nácviku
dovedností a aby se současně usnadnilo zajištění kvality při výuce těchto technik, vytvořilo Klinické
výzkumné centrum UCLA pro výcvik dovedností sociálních a dovedností nezávislého života jedinců se
schizofrenií a jiným psychiatrickým zneschopněním řadu modulů a vyzkoušelo je v praxi.
Vzdělávací obsah modulů je zaměřen na potřeby a deficity schizofreniků, jež byly klíčovými překážkami
úspěšného zvládání jejich onemocnění; např. samostatné zvládání medikace, vyrovnávání se se symptomy,
provádění dovedností instrumentálních a dovedností nutných k udržení se v komunitě. Cvičné aktivity
modulů byly vyvinuty tak, aby kompenzovaly kognitivní poruchy a učební zneschopnění pacientů; kupř.
opakování a přeučování se provádí pomocí modelů za použití videa, dále behaviorálními nácviky, cvičením naživo. Aby se dosáhlo opakovatelnosti pro účely klinické a výzkumné, byly techniky velmi podrobně
odstupňovány; drží-li se kliničtí pracovníci tohoto normativního rozvržení, mohou snadno a přesně techniky používat bez ohledu na rozdíly ve vzdělání či odborné zkušenosti.

MODULY NÁCVIKŮ: STRUKTURA A PROCES
Techniky nácviku sociálních dovedností byly uspořádány jako samostatné moduly, každý z nich se skládá
z manuálu cvičitele, pacientovy cvičebnice, ukázkové videokazety a průvodce uživatele (Wallace, Boone,
Donahoe & Foy, 1985). Prostřednictvím každého modulu mohou kliničtí pracovníci vyučovat instrumentální, sociální dovednosti a dovednosti k řešení problémů, potřebné ve značné části nezávislého života, jako
např. samostatné zvládání medikace, péče o osobní hygienu a účast při aktivitách volného času a zábavy.
Manuál cvičitele stanoví, co se má při výuce těchto dovedností říkat a provádět; videokazeta dovednosti
předvádí; pacientova cvičebnice obsahuje doplňkovou psanou látku, formuláře pro sebepozorování
a domácí cvičení pro lepší osvojení; průvodce uživatele poskytuje technickou pomoc řídícím pracovníkům
a praktikům při zavádění modulů do praxe.
Každý z modulů je rozčleněn na oblasti dovedností, které se nacvičují za použití stejných výukových technik. Modul zvládání medikace je například rozdělen do pěti částí: rozpoznání přínosu antipsychotických
léků, rozpoznání vedlejších příznaků, sledování těchto příznaků, interakce s lékaři a dalšími poskytovateli
péče v otázkách medikace a rozpoznání přínosu dlouhodobě působících, injekcí podávaných léků. Každá
oblast dovedností postupně obsahuje předepsanou řadu kompetencí, které jsou výchovným cílem modulu.
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Na obrázku 3 jsou zobrazeny kompetence v modulu zvládání medikace v souvislosti se čtvrtou oblastí
dovedností.
Každá z oblastí dovedností se vyučuje systematicky za použití sedmi činností, jež pacientům umožňují osvojit si dovednosti a praktikovat je při výuce a v „reálném světě”. První činnost – úvod do oblasti
dovedností – popisuje dovednosti, jimž se bude vyučovat, a přínos, který mohou pacienti očekávat, pokud
dovednosti použijí. Cvičitel pokládá sérii otázek, které buď čte nebo parafrázuje z cvičitelova manuálu, aby
prověřil pochopení látky. Vhodné odpovědi jsou uvedeny v manuálu; nesprávné či neúplné odpovědi cvičitel opravuje za použití standardizovaného postupu nápovědy, instruování a upevňování. Úspěšné zvládnutí úvodu podporuje pochopení a motivaci ke skutečným úkolům, jež následují.
Cvičitel poté předvede dovednosti v druhé učební činnosti, modelování za pomoci videa. Přehraje videokazetu, která ukazuje klientovy protějšky, v tomto případě herce, jak předvádějí každou z dovedností.
Video má pravidelné „pauzy”, které nabádají cvičitele k pokládání připravených otázek z manuálu, aby
zhodnotil pochopení ukázky. Nesprávné či neúplné odpovědi jsou stejně jako v úvodu opraveny sledem
nápovědy, instruování a upevňování.
Poté, co byly dovednosti předvedeny, cvičitel se pustí do třetí učební činnosti, hraní rolí. Každý z účastníků je požádán, aby zahrál dovednosti, které byly právě ukázány, a cvičitel použije připravený seznam v
manuálu, aby posoudil přesnost provedení. Nesprávné provedení vede k tomu, že cvičitel použije standardizovaný postup nápovědy, modelování a instruování.
Poté cvičitel připraví účastníky na použití dovedností mimo lekce nácviku. Cvičitel provede čtvrtou učební
činnost, řešení problémů při zvládání zdrojů, klade sadu připravených otázek z manuálu, jež učí účastníky aktivnímu přemýšlení, jak si zajistit zdroje, které budou potřebovat při využívání dovedností v reálném světě. Správné otázky jsou uvedeny v manuálu; nesprávné či neúplné odpovědi vedou k tomu, že cvičitel použije standardizovanou posloupnost nápovědy, instruování a pomoci. Cvičitel provádí pátou učební
činnost, řešení problémů při používání výstupů, téměř stejným způsobem, s tím rozdílem, že se jedná
o problémy nečekaných překážek při používání dovedností spíše než o problémy zdrojů, jež je třeba získat. Metoda vyrovnávání se s výzvami a zklamáními, zaměřená na řešení problému, se opakuje v každé
části každého modulu. Očekává se proto, že si účastníci osvojí obecný přístup zaměřený na řešení problémů, použitelný při jakémkoli setkání se stresory.
Poté mají účastníci použít dovednosti mimo lekci nácviku. Cvičitel provádí šestou učební činnost, cvičení
naživo, přičemž dohlíží, jak účastnící plní připravené úkoly z manuálu, což obnáší použití těchto dovedností v reálném prostředí. Cvičitel účastníky při cvičení provází a poskytuje povzbuzení, podporu a pozitivní zpětnou vazbu. Cvičitel uskuteční sedmou učební činnost, domácí úlohy, velmi podobným způsobem, s tím rozdílem, že účastníci vykonávají dovednosti sami a předvedením „stálého výsledku” doloží
splnění úkolu.
Těchto sedm učebních činností se používá pro všechny oblasti dovedností ve všech modulech. I když lze
modul provádět i s jedním účastníkem, nácvik je nejúčinnější a nejprospěšnější ve skupině o čtyřech až
osmi účastnících s jedním cvičitelem. Počet vyšší než osm snižuje příležitosti, aby každý mohl odpovědět
na připravené otázky a zapojit se do hraní rolí a do cvičení zaměřených na řešení problémů. Účast méně
než čtyř jedinců značně zvyšuje náklady na provádění modulu. Nácvik je nejúčinnější a nejprospěšnější,
pokud se sezení konají dvakrát až třikrát týdně, přičemž každé trvá jednu až jednu a půl hodiny. Sezení
delší než devadesát minut přetíží pozornost účastníků a méně než dvě sezení za týden vyžadují k dokončení dlouhé období, přesahující čtyřměsíční trvání sezení konaných dvakrát týdně.
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Oblast dovednosti:
jednání o otázkách medikace
Potﬁebné chování:
Pﬁíjemn˘ pozdrav
Popi‰ podrobnû problém
Uveì trvání pﬁíhody
Popi‰ rozsah problému
V˘slovnû poÏaduj postup
Opakuj/ objasni radu/ pﬁíkaz
Zeptej se na oãekávanou
dobu pÛsobení
Podûkuj za pomoc
Dobr˘ oãní kontakt
Dobré drÏení tûla
Zﬁetelnû sly‰iteln˘ projev

KaÏd˘ modul je rozdûlen na samostatné ãásti podle
dovedností; kaÏdá ãást se vûnuje urãitému chování,
jemuÏ se vyuãuje pro dosaÏení osobní efektivnosti
OBRÁZEK 3

Kritické znalosti a dovednosti obsažené v oblasti dovedností „Vyjednávání o otázkách
medikace”, skládají se z verbální a neverbální komunikace

MOHOU SI PACIENTI SE SCHIZOFRENIÍ OSVOJIT DOVEDNOSTI?
Mnoho psychiatrických profesionálů pochybuje o významu a prospěšnosti behaviorální rehabilitace, a to
kvůli převládajícímu názoru na schizofrenii jako na poruchu mozku, vyžadující biologické, nikoliv psychosociální léčení. Proto je nezbytné poskytnout empirické doklady toho, že lidé se schizofrenií se mohou
dovednostem vyučovaným v modulech naučit, udržet si je a zobecnit pro reálný život. Moduly by byly pro
správce a poskytovatele služeb přesvědčivější coby klinické inovace, kdyby se mohlo doložit, že je účinně
používají poloprofesionálové stejně jako profesionální odborníci na péči o duševní zdraví.
Aby se zjistilo, mohou-li se pacienti se schizofrenií naučit a udržet si vědomosti a dovednosti obsažené ve
čtyřech různých modulech, byly vypracovány dvě nezávislé studie. Týkaly se modulů Zvládání medikace,
Zvládání symptomů, Trávení volného času, Péče o zevnějšek a osobní hygiena. V jedné studii bylo jednačtyřicet dlouholetých ambulantních pacientů mužského pohlaví, splňujících kritéria DSM-III-R pro schizofrenii, s průměrným trváním nemoci čtrnáct let, náhodně přiděleno do nácviku dovedností probíhajícího
dvakrát týdně (modul Zvládání medikace a Zvládání symptomů) nebo do stejně časté podpůrné skupinové
terapie na dobu šesti měsíců (Eckman a kol., 1992). Dosažení dovedností bylo hodnoceno před a po šestiměsíčním programu a znovu po dalších šesti a dvanácti měsících po ukončení výcviku, prostřednictvím
řady standardizovaných pohovorů a testů výkonnosti. Hodnotitelé vycvičení, aby posuzovali podle stejných měřítek a dosáhli tak uspokojivé úrovně vnitřní reliability, oznámkovali výkon každého pacienta na
čtyřbodové stupnici (hodnocení výkonu „chabé” až „výborné”) za jejich slovní obsah a neverbální a mimojazykové dovednosti týkající se každé z dovedností, nacvičovaných v modulech.
Pacienti, kteří prošli nácvikem dovedností, si zlepšili výkonnost od 55 do 90 % možného osvojení si
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dovedností v modulu Zvládání medikace, zatímco srovnávací skupina, která čerpala podpůrnou skupinovou terapii, měla velmi malý nárůst od 55 do 60 %. Obdobné osvojení dovedností bylo zaznamenáno
v modulu Zvládání symptomů. Pacienti v modulárním programu si, na rozdíl od pacientů podpůrné terapie, osvojili dovednosti statisticky významně. Navíc pacienti po absolvování kurzu dovedností uspěli
v poléčebném hodnocení znalostí a dovedností bez ohledu na svůj počáteční stupeň psychopatologie. To
naznačuje, že metodika modulů byla při vyrovnání učebních zneschopnění, která lze přičíst kognitivním
deficitům či symptomům, vskutku úspěšná.
Ve druhé studii prošlo dvě stě dlouhodobě duševně nemocných (90 % z nich mělo diagnózu schizofrenie
nebo schizoafektivní poruchu) modulárním nácvikem dovedností ve svých rezidenčních léčebných zařízeních či v denních sanatoriích (Wallace a kol., 1992). Zkoumaní překlenovali široké rozpětí funkčního
a symptomatického stavu; například účastníci žijící ve státních nemocnicích byli mnohem regresivnější
a více symptomatičtí než jiní, kteří žili napůl nezávisle v komunitě v pečovatelských domech s dohledem.
Jak je patrno z obrázku 4, základní hodnoty testů založených na rozhovoru a na předvedení výkonu a provedených před nácvikem a po něm, odrážely markantní rozdíly v úrovni fungování různých skupin pacientů. Průměrný věk pacientů byl třicet tři roky, v průměru byli nemocní dvanáct let, 74 % bylo mužů.
MEDIKACE
Nácvik dovedností
Kontrolní skupina CSH
Nácvik dovedností
Kontrolní skupina RC4
PÉâE O ZEVNùJ·EK
Nácvik dovedností
Kontrolní skupina CSH
Nácvik dovedností
Kontrolní skupina RC5
TRÁVENÍ VOLNÉHO âASU
Nácvik dovedností
Kontrolní skupina RC5
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OBRÁZEK 4.
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Osvojování si znalostí a dovedností u jedinců s vážnou psychickou poruchou, kteří se zúčastnili modulu Zvládání medikace nebo kontrolní skupiny. Prázdné obdélníky představují průměrné hodnoty testu po nácviku, černé obdélníky průměrné hodnoty testu před nácvikem.
CSH = oddělení dlouhodobě nemocných státní nemocnice Camarillo. RC4 = zařízení rezidenční léčby. RC5 = zařízení rezidenční péče.
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V oddělení státní nemocnice a ve dvou větších komunitních rezidenčních zařízeních byl použit design
dvouskupinového experimentálního výzkumu s náhodným výběrem, s kontrolní skupinou pacientů na
čekacím listu, se zachováním reprezentativity vzorku. Vzhledem k malému počtu pacientů v denním sanatoriu a třech malých rezidencích byl použit design quasi-experimentálního výzkumu o jedné skupině,
s hodnocením před nácvikem a po něm. Pro tuto studii byly použity moduly Trávení volného času, Péče
o zevnějšek a osobní hygiena a Zvládání medikace.
Dovednosti osvojené pacienty při nácviků modulů ve státní nemocnici a dvou větších domovech byly analyzovány s využitím výsledků testů před nácvikem a po něm dvoucestnou (skupina; místo) faktoriální analýzou kovariance (2-way /Group, Site/ factorial analysis of covariance). Výsledky odhalily významné rozdíly v každém modulu mezi quasi-experimentální a kontrolní skupinou, mezi místy nebyl rozdíl. K analýze
opakovatelnosti účinků modulů byly výsledky pro všechna místa léčby analyzovány zvlášť pro každý
modul s pomocí dvoucestné (místo; před vs. po) split-plot faktoriální analýzy variance (2-way /Site, Pre vs.
Post/ split-plot factorial analysis of variance). Výsledky odhalily velmi významné rozdíly v testech provedených před nácvikem a po nácviku. Na obrázku 4 jsou zobrazeny úrovně dovedností před nácvikem a po
něm pro modul Zvládání medikace a pro kontrolní skupiny ve třech zařízeních, kde byl využit design experimentálního výzkumu. Stojí za zmínku, že těchto příznivých výsledků bylo dosaženo převážně zaměstnanci poloprofesionály se stejnou úrovní profesionality, kteří absolvovali omezený výcvik a supervizi pod
vedením psychologů.

JSOU DOVEDNOSTI OSVOJENÉ ZA POMOCI MODULŮ TRVALÉ?
Aby byl pracovně náročný nácvik sociálních dovedností ospravedlnitelný, mají dovednosti nabyté při
nácviku vydržet nejméně po dobu šesti měsíců, a pokud pacientovo přirozené prostředí tyto dovednosti
podporuje, mají být patrné i rok poté. Zásadní je porozumět podmínkám, za kterých se dovednosti udržují,
ať už tyto dovednosti projevují osoby normální nebo osoby s učebním zneschopněním způsobeným schizofrenií. Nikdo z nás nemůže spolehlivě a dlouhodobě osvědčovat svoje dovednosti, pokud mu prostředí
našeho reálného světa nedává příležitost, povzbuzení a posilu k tomu, aby je používal. (tuhle řádku neumím upravit) Dobrým příkladem je kardiopulmunární resuscitace (CPR), kterou by lékaři v případě nouze
měli umět použít. Protože ve skutečnosti využije CPR během roku jen málo lékařů, musí Americký červený kříž a nemocnice po celých Spojených státech každoročně CPR znovu cvičit a opakovaně udělovat
osvědčení.
Stálost dovedností osvojených v modulech Zvládání medikace a symptomů, dokumentovaná na schizofrenních ambulantních pacientech ve virginské klinické studii popsané výše, je ukázána na obrázku 5. Stálost osvojení v čase byla hodnocena s pomocí srovnání průměrných hodnot z doby po ukončení léčby s průměrnými hodnotami po dalších šesti následujících měsících; a poté srovnáním průměrných hodnot po šesti
měsících s průměrnými hodnotami po dvanácti měsících. U obou modulů došlo v průběhu jednoho roku
následného hodnocení k velmi malému narušení úrovně dovedností. Postupný nárůst znalostí a dovedností
u pacientů, kterým se dostávalo podpůrné skupinové terapie, byl pravděpodobně důsledkem opakovaných
návštěv kliniky kvůli medikaci a diskusí s ošetřujícím lékařem, psychiatrem a case managerem.
Bylo rovněž provedeno roční následné hodnocení znalostí a výkonu pacientů, kteří se účastnili tří modulů
nabízených v rezidenčních a denních léčebných programech popsaných výše (Wallace a kol., 1992). Rozbor údajů z testů pro každý modul naznačil, že pacienti v každém z modulů výrazně zlepšili díky účasti v
modulech své dovednosti, přičemž mezi testy provedenými po skončení nácviku a testy následujícími
později nebyl rozdíl. Měli bychom však opatrně poznamenat, že trvání dovedností záleží na alespoň
skromném výskytu příležitostí, povzbuzení a posily při používání těchto dovedností v prostředí reálného
života.
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V jiné studii osmdesáti schizofrenních pacientů, z nichž jedni byli náhodně zařazeni do
šestiměsíčního ambulantního intenzivního
nácviku sociálních dovedností a druzí oproti
tomu do tradiční psychosociální pracovní
terapie (Vaccaro a kol., 1992), bylo používání dovedností v každodenním životě
měřeno Dotazníkem dovedností nezávislého
života (Wallace, 1986). Pacienti, kteří prošli
jedním ze čtyř modulů nácviku sociálních
dovedností a dovedností nezávislého života
programu UCLA, vykázali statisticky významné zlepšení v celkovém, kumulativním
výsledku, stejně jako v podstupnicích hodnotících přípravu jídla, zacházení s penězi a
hledání zaměstnání. U pacientů, kteří prošli
nácvikem, se rovněž projevilo statisticky
významné zlepšení subjektivně referované
kvality života podle Lehmanovy stupnice
kvality života (Lehman, 1983).

Zvládání medikace
prÛmûrné procento dosaÏené dovednosti

V rámci studie ambulantních schizofrenních
pacientů na virginské klinice (Eckman
a kol., 1992) byly zkoumané osoby systematicky podrobovány pohovorům, aby se zjistilo, jak používají dovednosti zvládání medikace a symptomů při interakci se členy
rodiny, provozovateli rezidenční péče, lékaři
a dalšími poskytovateli zdravotní péče. Pacienti, kteří prošli moduly nácviku dovedností,
vykazovali výrazně četnější používání dovedností než jejich protějšky, kteří prošli
podpůrnou skupinovou terapií. Ve stejné studii pacienti sami hodnotili úroveň svého fungování po dobu dvou let na Stupnici sociálního přizpůsobení a prokázala se statisticky
významná zobecnitelnost nácviku sociálních
dovedností na interpersonální blízkost,
osobní pohodu a (na hranici statistické významnosti) na společenské aktivity obecně.
Tyto údaje o zobecnitelnosti, které neprokazují žádné zlepšení u osob v podpůrné terapii, jsou zobrazeny na obrázku 6.
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Doklady nasbírané ze čtyř nezávislých studií, které použily moduly nácviku sociálních
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Stálost dovedností osvojených ve dvou
modulech, Zvládání medikace a Zvládání symptomů, ve srovnání se skupinou podpůrné skupinové terapie

dovedností a nezávislého života programu UCLA,
tedy zřetelně ukazují, že celá řada pacientů se schizofrenií se může naučit a udržet si dovednosti
týkající se života v komunitě a samostatného zvládání jejich nemoci. Navíc se zdá, že osvojení
dovedností vede k používaní těchto dovedností
v každodenním životě a k následnému zlepšení
sociálního přizpůsobení a kvality života.
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V rámci hodnocení potřeby výcviku a supervizí
u klinických pracovníků, kteří si přáli zavést
jeden či více modulů, bylo dvacet osm pracovišť
z celých Spojených států a Kanady rozděleno na
ty, které mají režim „Nácvik + konzultace” a na
ty, které nabízejí „Pouze konzultace” (Eckman
a kol., 1990).
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příležitost zúčastnit se zkušebního provozu
modulu Zvládání medikace, představovala velké
geografické rozpětí a širokou škálu programů
nemocničních a programů s částečnou hospitalizací, komunitní programy péče o duševní zdraví
a zařízení rezidenční péče. Klinický personál,
jenž se zúčastnil v pozici cvičitelů, pocházel
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OBRÁZEK 6.

Zobecnitelnost užití sociálních dovedností na další oblasti životních zkušeností dle měření tří podstupnic Stupnice sociálního přizpůsobení
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Zaváděcí fáze zkušebního provozu se účastnilo
celkem sto šedesát pacientů. Všichni se ucházeli
o udržovací antipsychotickou medikaci, měli za
sebou nejméně dvě hospitalizace a schizofrenie
byla jejich hlavní diagnóza. Kliničtí zaměstnanci
v režimu „Nácvik + konzultace” absolvovali
dvoudenní vzdělávací kurz, který zahrnoval
i pozorování modulů a jeho učebních aktivit
v praxi se zkušenými cvičiteli a též řízené provádění učebních aktivit. Druhá polovina cvičitelůklinického personálu jednoduše obdržela modul
poštou a bylo jim doporučeno, aby si, než použijí
metodiku na skutečných pacientech, probrali
a zahráli učební aktivity se spolupracovníky.
Během tříměsíční zaváděcí fáze měli cvičiteléklinický personál v obou režimech jednou týdně
či jednou za dva týdny telefonické konzultace.

Měření jejich způsobilosti, založená na přímém pozorování průběhu modulu na dvaceti osmi pracovištích,
naznačila, že vedoucí modulů se na-učili metodice uvedené v manuálu a prováděli ji s vysokou přesností.
Zatímco kliničtí zaměstnanci, kteří měli výhodu dvoudenní zkušenostní dílny, byli poněkud lepší v přesnosti a sebedůvěře, s níž vedli pacientské skupiny, pacienti v obou režimech prokázali statisticky významný
pokrok ve znalostech, dovednostech, používání dovedností a dodržování medikace.
Význam věrné a systematické aplikace celého souboru učebních aktivit předepsaných manuálem se ukázal,
když jeden vedoucí modulu v rezidenčním zařízení komunitního typu vynechal hraní rolí a aktivity řešení
problémů, a výsledkem bylo, že pacienti ve znalostech a dovednostech neprojevili zásadní pokrok. V přidaném zkušebním pracovišti v Kalifornii, v oddělení státní věznice pro duševně nemocné ti pacienti, kteří prošli osmnácti nebo více sezeními, vykázali osvojení o 77 % vyšší než ti, kteří se účastnili pěti či méně sezení.

ROZŠIŘOVÁNÍ A ZAVÁDĚNÍ MODULŮ
Od vypracování prvního modulu v roce 1985 bylo více než pět tisíc modulů distribuováno do zařízení péče
o duševní zdraví a rehabilitace po celých Spojených státech. Pro posouzení dlouhodobého využívání
modulů organizacemi, programy, nemocnicemi a profesionály, kteří o ně na počátku projevili zájem, byly
na 126 zařízeních zjišťovány jejich zkušenosti se zaváděním modulu Zvládání medikace jeden až dva roky
poté, co modul poprvé obdrželi. 61 % zařízení oznámilo pokračování práce s moduly a dalších 35 % oznámilo, že použilo modul jednou se záměrem jej použít znovu. Jen 4 % respondentů hlásilo, že nemají zájem
o další využití modulů. 96 % tázaných uvedlo, že zapojení pacienti získali z nácviku to, co očekávali, či
mnohem víc. Jako vedlejší produkt, který moduly přinesly, byly uváděny: 1) živější zapojení pacientů ve
skupinách; 2) spíše než vztah terapeut-pacient byl nastolen vztah učitel-student s lepším léčebným svazkem a spoluprací; 3) pacienti udělali pokrok v asertivitě a odpovědnosti, jelikož se z nich stali lépe informovaní uživatelé své medikace.
Moduly Zvládání medikace a symptomů byly přeloženy do francouzštiny, němčiny, švédštiny, norštiny,
polštiny a japonštiny a další překlady do bulharštiny, holandštiny, španělštiny, italštiny, čínštiny, korejštiny
se připravují. Řízené zkušební provozy v Quebecku, Francii, Švýcarsku a Německu naznačují, že moduly
jsou účinné i v těchto zemích, stejně jako v USA (Liberman a kol., 1993). Cvičitelé i pacienti neoficiálně
komentovali moduly v tom smyslu, že byly vnímány jako „uživatelsky přátelské”, hodnotné a zábavné.
Navíc mnoho cvičitelů dokázalo převzít modulární učební aktivity i do jiných aspektů své klinické práce –
zvláště hraní rolí a cvičení zaměřená na řešení problémů.

BUDOUCÍ SMĚŘOVÁNÍ NÁCVIKU DOVEDNOSTÍ
Doufáme, že dosud příznivé výsledky práce s moduly povzbudí další klinický personál k navržení a přípravě
dalších, uživatelsky přátelských léčebných a rehabilitačních metod s videotréninkem, hraním rolí
a řešením problémů. Moduly léčby, jež vybaví klinický personál jasně stanovenými učebními nástroji, podporují užití účinných učebních zásad – jako jsou podněty k formování a sociální posilování – bez potřeby
hromadného přecvičování zaměstnanců či reorganizace léčebného zařízení, personálu a programu. Moduly
jsou navíc dostatečně normativní, takže dokonce i poloprofesionálové, dobrovolníci a sami uživatelé mohou
duševně nemocné účinně školit. Zdá se, že jeden takový program, zřízený v malém oregonském městě
a vedený obhájcem práv Marvem Higginsem a dobrovolníky NAMI (Národní asociace duševně nemocných)
takto dosahuje svých rehabilitačních cílů. Poloprofesionálové a dobrovolníci mohou být užitečnými školiteli, pokud mají sociální dovednosti, nadšení, zkušenost a potěšení při interakci s pacienty; takže s pacienty
je pak zacházeno jako s lidmi, kteří se i s omezeními a zneschopněním, jež přináší nemoc, snaží, seč mohou.
Tato prokázaná opakovatelnost modulů nácviku dovedností též zastiňuje obavy, že psychosociální rehabilitace je použitelná pouze pro malou část výkonně fungujících jedinců s chronickým duševním onemocně-
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ním. Moduly tak jako tak zlepšily znalosti a dovednosti pacientů v porovnání s počátečními výkony, nezávisle na výchozím stupni fungování, ačkoliv méně fungující a více symptomatičtí pacienti ke zvládnutí
dovednosti vyžadovali více pobízení, předvádění a opakování (Eckman a kol., 1992).
Přijetí zákona o postižených Američanech (Americans with Disabilities Act) slibuje v příštích desetiletích
nové a lepší možnosti pro nácvik dovedností k překonání znevýhodnění duševně nemocných. Díky tomu,
jak váha zákona ovlivní zaměstnavatele, aby se přizpůsobovali jedincům se zneschopněním, takže ti budou
moci získat práci a dosáhnout důstojnosti a sebeúcty v roli „pracovníka”, budou zdravotní a rehabilitační
pracovníci schopni zlepšit u svojí klientely „lícování jedince a prostředí”. Objeví se nové možnosti spolupráce profesionálů, zaměstnavatelů a veřejnosti při vytváření příležitostí, podpory a posilování jedinců
s duševními poruchami v používání dovedností naučených přirozeně či v nácvikových programech, čímž
bude prostředí uzpůsobováno jedincům na míru. Na oplátku tyto nové cesty rehabilitace podnítí strategie
a techniky, aby léčebné a rehabilitační týmy pozměnily přirozená rezidenční, pracovní a rekreační prostředí
osob s duševním zneschopněním tak, že se posílí a podpoří jejich zkušební používání nově osvojených
dovedností.
Budoucí zdokonalení způsobu, jak modulární dovednosti dostat k vážně duševně nemocným, bude vyžadovat spojení nácviku dovedností s asertivními, vyhledávacími formami case managementu a nepřetržitou
klinickou léčbou. Přestože dovednostem se lze přiměřeně naučit v prostředí podobném školnímu, teprve
jejich budoucí použití v reálných životních situacích ukáže, „kde je kámen úrazu”. Pokud mají case manageři trénink podle behaviorálních učebních zásad, mohou zobecnění a zužitkování dovedností rozšířit tím,
že 1) použijí aktivně-direktivní techniky nácviku (tj. hraní naživo, pobídky a podporu) v komunitních podmínkách, kde pacienti skutečně čelí problémům a stresorům; 2) naváží spojení s přirozenými poskytovateli péče, příbuznými, zaměstnavateli a budou s nimi konzultovat, čímž budou působit ve funkci „jednatelů” a „zprostředkovatelů změny”, aby otevírali příležitostí, povzbuzovali a posilovali pacienty
v používání dovedností; 3) překlenou rozdíly mezi nácvikem a užíváním dovedností pomocí podpůrných
a praktických terapeutických koalic s pacienty (Vaccaro a kol., 1992; Baker & Intagliata, 1992).
Předpokládáme, že v roce 2000 týmy pro změny v životě a pomocníci v osobních službách budou při interakci s pacienty v přirozených podmínkách komunity používat strukturované techniky nácviku dovedností.
Tento přístup byl již uveden do praxe v jedné ukázkové studii, provedené v malém předměstském hrabství
mezi Oxfordem a Londýnem v Anglii. Studie ukázala, jak včasná a terapeuticky průbojná intervence za
použití kompletního sortimentu ohodnocení, diagnózy, farmakologického a kognitivně-behaviorálního
způsobu léčby zhatila, jak se zdá, plné rozvinutí chronické schizofrenie u většiny mladých jedinců, kteří
jevili prodromální či raně psychotické příznaky a symptomy (Falloon a kol., 1990).
Jiný směr nových postupů nácviku dovedností pramení z úsilí zaměřeného na léčení či náhradu kognitivních deficitů, nalezených u schizofrenie. Tato strategie se soustřeďuje na normalizaci „osoby”, a snaží se
tak vylepšit to, jak si jedinec s prostředím navzájem „padnou” při rehabilitaci. Několik nedávných studií
přineslo důkazy, že trvalé psychobiologické zranitelnosti – projevující se – slabými výkony při namáhání
paměti, pozornosti a ostražitosti během relapsů a remisí symptomů – jsou omezujícími faktory působícími na
pacientovu schopnost učit se dovednostem sociálním a dovednostem nezávislého života (Bowen a kol., 1993;
Liberman & Green, 1992; Mueser a kol., 1991; Kern, Green & Satz, 1993; Green, 1993).
Názor, že „klíče” k odemčení dveří kvalitnějšího sociálního fungování jsou přetrvávající deficity v kognitivních funkcích, vedl výzkumníky k navrhování a zkoušení tréninkových a rehabilitačních programů určených k nápravě těchto deficitů (Green, 1993; Liberman & Green, 1992). K pokroku došlo, když se prokázalo, že některé kognitivní deficity jsou v omezeném slova smyslu vyléčitelné tak, že provedení daného
úkolu se často může zlepšit. Navíc se postupně hromadí důkazy, že pokud se mozek cvičí přímo pomocí
kognitivní nápravy, dochází k jakési přenositelnosti kvalitnějšího sociálního fungování. Tak byl položen
základ pro novou generaci studií snažících se určit, zdali „základní nátěr” mozku pomocí kognitivní
nápravy může ulehčit a urychlit ucelenější rehabilitaci osob s vážnými duševními poruchami.
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S tím, jak budou dostupnější účinné psychofarmakologické prostředky, budou kognitivní omezení pravděpodobně stále důležitější, neboť kliničtí pracovníci budou dále muset řešit trvalé kognitivní deficity, které
přetrvávají ještě dlouho po ústupu symptomů. Význam celostního biobehaviorálního přístupu k léčbě
a rehabilitaci byl již zdůrazněn příchodem clozapinu ve Spojených státech. I když u některých pacientů má
tento lék za následek dramatické zlepšení symptomů a remisí, tyto léčebné účinky pouze upozornily na nutnost behaviorálních a psychosociálních intervencí, které by pacienti naučily, jak řešit problémy, vybírat si
cíle a osvojovat si schopnosti požadované životem v komunitě. Je důležité rozlišovat mezi remisí symptomů a konečným cílem znovunastolení sociálního a pracovního fungování. Pro většinu pacientů je snazší
dosáhnout zmírnění symptomů, než si udržet zaměstnání. Můžeme doufat, že symptomatického a sociálního zotavení pacientů, doloženého dlouhodobými následnými studiemi, může být dosaženo v mnohem
kratším časovém rámci za pomoci koordinovaných, mnohotvarých, biopsychosociálních intervencí při
funkčních abnormalitách mozku, tvořících podstatu schizofrenního syndromu, společně s pomocí komunitně založených snah o vytvoření přívětivějšího a podpůrného přirozeného prostředí.
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Nositel projektu
Fokus Ústí nad Labem, sdružení pro péči o duševně nemocné
Fokus Ústí nad Labem – sdružení pro péči o duševně nemocné, je nevládní nezisková organizace, která
sdružuje odbornou i laickou veřejnost v oblasti péče o dlouhodobě duševně nemocné. Sdružení vzniklo
v roce 1989 jako reakce na absenci komunitních služeb pro psychiatrické pacienty v České republice.
Fokus Ústí nad Labem je ambulantní zařízení, které poskytuje širokou škálu psychologických a sociálních
rehabilitačních programů pro klienty s dlouhodobým psychiatrickým onemocněním. Těchto programů
denně využívá 40–50 klientů denně.
Posláním sdružení je:
• pomáhat duševně nemocným v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením různých možností pro
jejich psychologickou, sociální a pracovní rehabilitaci
• prosazovat zájmy a práva duševně nemocných ve společnosti
• přispívat k humanizaci péče o duševně nemocné
• rozvíjet komplexní péči o duševně nemocné občany
• vytvářet a rozvíjet programy v oblasti psychologické, sociální a pracovní rehabilitace
• rozvíjet péči o dlouhodobě hospitalizované klienty
• rozvíjet systém komunitní práce ve městě Ústí nad Labem
• vytvářet a zřizovat zařízení mimonemocniční péče
• zaměřovat svou činnost i na prevenci a práci s komunitou v oblasti duševního zdraví v regionu
Kontakt
Fokus Ústí nad Labem
V Zeleni 530/4
400 03 Ústí nad Labem

tel./fax: 475 245 159
IČO: 442 26 586
e-mail: fokusul@volny.cz
web: web.usti-nl.cz/fokus, www.cpb.cz

Partneři projektu
Dobrovolnické centrum
Posláním občanského sdružení Dobrovolnické centrum je podpora a propagace DOBROVOLNICTVÍ
a povzbuzení občanů, aby se na dobrovolnických aktivitách podíleli.
Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, státní správou, samosprávou, komerčním sektorem
a veřejností rozšiřujeme nabídku sociálních služeb pro občany a informujeme o nich.
Spoluobčanům nabízíme prostor pro seberealizaci, vytváříme podmínky pro setkávání a komunikaci, podporujeme a rozvíjíme dobré mezilidské vztahy.
Rozšiřujeme stávající nabídku služeb o cílené dobrovolnické programy, více dále. Nabízíme semináře,
konzultace a poradenství v oblasti managementu dobrovolnictví, dále realizaci a asistenci výcviků a supervizí dobrovolníků.
Jmenovanými aktivitami se snažíme o přibližování, vzájemnou toleranci a respekt lidí různého věku,
národností a vrstev.
Kontakt
Dobrovolnické centrum
Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem

tel./fax: 475 216 684
IČO: 702 25 842
e-mail: dcul@dcul.cz
web: www.dcul.cz
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Pečovatelská a ošetřovatelská služba města Ústí nad Labem
Hlavním cílem organizace je pomoci seniorům, občanům pobírajícím plný invalidní důchod či zdravotně
postiženým občanům setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, v jejich rodině při zachování maximálně možné kvalitě života. Umožnit seniorům a zdravotně postiženým vést aktivní život přiměřeně zdravotnímu stavu.
Nabízené služby: neústavní péče v terénu, poskytování úplných pečovatelských úkonů v domácnosti klientů včetně dovozu obědů a nabídky vakuované stravy, zajištění cílené odborné péče středního zdravotnického personálu dle indikace lékaře. Organizace rovněž provozuje dva kluby důchodců, zajišťuje služby
v domech s pečovatelskou službou. Zajišťujeme průvodcovskou službu pro nevidomé, poskytujeme služby
matkám v krizové situaci. Zařízení ve spolupráci s Městskou policií Ústí nad Labem provozuje systém
Centra tísňového volání pro případ krizové situace. Nabízíme služby masérské, pedikérské a kadeřnické
v domácnosti klientů.
Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem
Kontakt
Ošetřovatelská a pečovatelská
služba Ústí nad Labem
Pasteurova 7
400 01 Ústí nad Labem

tel: 475 211 781 ředitelství
475 211 161
472 731 913 DPS Krásné Březno
475 210 631 domácí ošetřovatelská péče
IČO: 445 55 385
e-mail: holinkova.ivana@quick.cz
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Poznámky
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