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ÚVOD 



V posledním desetiletí byla přehlížená důležitost věku, pohlaví, 
kultury a dědičných faktorů. V poslední době byla ale jejich důležitost 
zohledněna. 

 

POHLAVÍ, ROD A ZDRAVÍ  

Dlouho se předpokládalo, že spíše než rod představuje zdraví právě 
pohlaví člověka 

Ve většině zemí je průměrná délka života můžu nižší než délka života 
žen,předpokládá se, že to tak bude pokračovat, ale nevýhoda mužů 
se snižuje 

 

 

 

  



Perspektiva života závisí na věku, pohlaví a dědičných faktorech. 
 

Nemoc je často propojena se stárnutím.  
 

Stáří je často zobrazováno jako období úpadku a úbytku.  
 

Podle některých výzkumů je „maska stárnutí“ konstruována spíše 
sociálně než biologicky. 
 

Koncept pozitivního a zdravého stárnutí byl pro starší lidi propagován 
jako cesta vpřed. 
 
 
  

VĚK A ŽIVOTNÍ CYKLUS: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 
 

 



Je známo, že ve hře jsou všechny faktory. Jak sociální, 
environmentální, tak také chování. 

 

Pozornost byla věnovaná hlavně vztahům  stárnutí- aktivita – zdraví. 

 

Zvláštní důraz byl kladen na roli fyzické aktivity, a to jak v průběhu 
aktivního života, tak v pozdějším věku. 
 
  



NÁCHYLNOST K DEPRESÍM 
 

 
Ve většině zemí EU je sklon nebo náchylnost k depresivním 
poruchám vysoký hlavně u starších lidí nad 65 let 
 

-týká se to většiny evropských zemí,  

-v Itálii je hodnota ve srovnání s průměrem zhruba dvojnásobná  
(11.6%, nárůst je 1.7% v EU), 

-vyšší výskyt je pozorován jen v  Portugalsku (18.9%) a Španělsku 
(13.7%) 

 

 

 



Tendence k nezdravému nebo zdravotně rizikovému chování je 
hlavně u mladých a dospělých v depresi nebo u lidí s chronickou 
úzkostí 

 

V Itálii, 28.3% lidí, kteří trpí úzkostí nebo depresí obvykle kouří, 
oproti    20.6% vrstevníkům, kteří psych. onemocnění nemají  

 

 

 

 

 



WHO - sebevraždy: 
 

•každý rok zemře na sebevraždu téměř 800 000 lidí   

•u mladých lidí  (15 – 29 let), je sebevražda druhou hlavní příčinou 
smrti 

•v Itálii , v roce 2015, 3 988 úmrtí na sebevraždu (6/100,000 
obyvatel) 

•v Europě je to 11/100,000 obyvatel 

•v Itálii je riziko sebevraždy u starší populace vyšší  více než v  
Irsku, Řecku, Velké Británii, Kypru a Maltě 

 

 

 

 

 



Passi (Pokrok ve zdravotnictví pro zdraví v Itálii): deprese a kvalita 
života v Itálii 

 

-6% dospělých (18-69) přiznává depresivní příznaky a vnímají 
svoji psychickou pohodu ohroženou 

 

- depresivní příznaky jsou častější (téměř 8% mezi 50-69 lety), 
mezi ženami (méně než 8%), mezi sociálně znevýhodněnými 
třídami kvůli ekonomickým potížím (14%), vzděláním, mezi 
pracovníků rizikových povolání (8%), mezi těmi, kteří mají 
chronické onemocnění (13%) a mezi těmi, kteří žijí sami (8%) 

 

- 70% italské dospělé populace považuje svůj celkový zdravotní 
stav za pozitivní 

 



Itálie  - nad 64 let 

-21% přiznává depresivní symptomy a vnímá se po psychické 
stránce dobře 18 dní v měsíci  

 

- depresivní příznaky jsou častější se zvyšujícím se věkem  (25% 
po věku 75 let), mezi ženami než muži (26% vs 14%), mezi těmi, 
kteří mají ekonomické problémy (41%), a mezi těmi, kteří mají 
více onemocnění  (36% vs. 11% mezi těmi, kteří se nehlásí k 
žádnému chronickému onemocnění),  

 

- 59% zdravotně postižených a starších lidí trpí příznaky deprese  

- 21% lidí s depresivními příznaky nepožádají nikoho o pomoc 

 



Lidé se symptomy deprese  (n = 7952) (pool Pda 2009-2010) 
 
 Vlastnosti Způsoby % 

Celkově   21,6 

Věkové rozmezí     

  65-74 18,8 

  75 a více 25,3 

Rod (pohlaví)     

  mužský 22,3 

  ženský 25,1 

Vzdělání     

  nízké 24,3 

  vysoké 25,7 



STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ IZOLACE 
 

 
2/3 lidí s příznaky deprese potřebuje pomoc:  

 

-  zdravotníci nebo lékaři  (téměř polovina) 

-  důvěryhodní lidé (20%) 

 

-  mnoho lidí o pomoc nepožádá nikoho 

 

 

 

 

 



SOCIÁLNÍ IZOLACE 
 

 
-spojené s mnoha aspekty zdravotního stavu a využívaní 
zdravotních zdrojů, 

 

-je multidimenzionální koncept, k jehož konstrukci přispívají jak 
"strukturální" aspekty tak aspekty  „funkční" ´povahy 

 

- absence nebo nedostatek sociálních vztahů je jedním z hlavních 
rizikových faktorů pro zdraví tak jako kouření cigaret, zneužívaní 
alkoholu a obezita 

 

 

 

 

 



U starších lidí je sociální izolace spojená s: 

• poklesem kognitivních schopností   

• horším zdravotním stavem (psychickým a fyzickým) 

• zvýšenou úmrtností 

 

Osamělost a sociální izolace:  

• větší frekvence a delší trvání hospitalizací, podvýživa, zneužívaní 
alkoholu 

 

Sociální vztahy mohou ovlivnit zdravotní stav: 

• výměna informací,  

• emocionální podpora, 

• materiální pomoc,  

• podporovat přijetí zdravého chování  

 

 

 

 



Riziko sociální izolace (n=8348) (pool dati Pda 2009-2010) 
 
 Způsoby % 

Celkově     

  8,7 

Věkové rozmezí      

  65-74 6,4 

  Rozdělení 12,1 

Rod (pohlaví)     

  mužský 8,6 

  ženský 11,1 

Vzdělání     

  nízké 11,5 

  vysoké 8,9 



• Adolescence: klíčová fáze budování identity 

• Náročné obtíže jde řešit konstruktivně 

• Přechod do dospělosti – zmatek, izolace 

• Povědomí o možné neshodě, jak se vnímají samy/jak se cítí vnímaný 
ostatními 

• Tento rozpor je nutí vyhodnocovat, zda se mají přizpůsobit nebo naopak 
odlišit od očekávání ostatních 

• Získaní dovednosti k analýze sebe sama 

• Ve vztahu adolescenti přicházejí do boje s  vlastní identitou, hledají nový 
smysl 

 
 
  

MLÁDEŽ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
 

 



• Biologická zralost předchází psychosociální zralosti 

• Změny v dospívání mají zdravotní důsledky ne jen v dospívání, 
ale také v průběhu života 

 

Studie HBSC (2014) – Itálie: studenti 11, 13 a 15 let o vnímání 
zdravotního stavu 

- vnímání (pozitivního nebo negativního) duševního zdraví je 
spojeno s výkony ve škole a ve vztahu a komunikaci s rodiči 

- 90% adolescentů se považuje za „zdravých” 

 

 



• Sebevražda patří mezi 5 hlavních příčin úmrtnosti. Kromě 
afrického regionu a chlapců ve východním Středomoří 

• 5% - 15% mladších adolescentů (ve věku 13–15 let) přiznalo 
pokus o sebevraždu, 12 měsíců před průzkumem 

 

• Méně než 25% dospívajících se řídí doporučenými pokyny 
pro fyzické aktivity  

 

• Podle mnoha adolescentů jsou problémy s duševním zdravím 
hlavním rizikovým faktorem úmrtí (sebevraždy) 

• Chtěli by lepší přístup k péči o duševní zdraví 

• Pokusy o sebevraždu nejsou obecně široce monitorovány  

 



Hlavní příčiny sebevraždy mezi adolescenty jsou: 

- pocity beznaděje a bezmocnosti 

- žádná řešení/ žádná kontrola ke změně jejich situace 

- snaha uniknout pocitu bolesti, odmítnutí, zranění, nemilování nebo 
ztráty 

- pocity jsou nesnesitelné a bez konce 

- strach ze zklamání ostatních, jako jsou jejich rodiče  

- šikana/kyberšikana 

- zneužívaní 

- škodlivé domácí prostředí  

-  ztráta milované osoby nebo dokonce rozchod 

 

Mnohé z těchto faktorů způsobují sebevražedné pocity a chování   

 



Dobré podpůrné sítě (rodina, vrstevníci, mimoškolní sportovní, 
sociální nebo náboženská sdružení) jsou pro adolescenty v krizi 
velmi důležité  

 

Kritické situace nad kterými dospívající lidé nemají kontrolu: 

•rozvod 

•nová rodinná formace (nevlastní rodiče a nevlastní sourozenci) 

•stěhování se do jiné komunity 

•psychické nebo sexuální zneužívání  

•emoční nedostatek( zanedbávání) 

•vystavení domácímu násilí 

•alkoholizmus v domácnosti 

•zneužívání návykových látek 

 



Změny v chování, které je třeba sledovat abychom si všimli 
sebevražedné tendence: 
•odloučení od rodiny a vrstevníků  
•ztráta zájmu o dříve přejemné činnosti 
•obtížné soustředění na práci a ve škole 
•zanedbávání vzhledu 
•zjevné změny v osobnosti 
•smutek a beznaděj 
•změny stravovacích návyků, jako je náhlý úbytek na váze nebo zvýšení 
hmotnosti 
•změny spánkového režimu 
•nedostatek energie 
•příznaky klinické deprese  
•násilné činy, útěk 
•užívání drog a alkoholu 
•příznaky, které často souvisejí s emočním stavem(bolesti hlavy, únava, bolesti 
žaludku) 
•ztráta schopnosti tolerovat chválu jiných 

 



Někteří adolescenti se sebevražednými tendencemi skrývají své 
problémy pod maskováním přebytečné energie 
 
Explicitní znaky jsou nízké sebevědomí a sebepodceňující 
poznámky 
 
Předchozí pokusy o sebevraždu jsou výkřiky o pomoc 
 
Téměř polovina 14-15 letých přiznala některé příznaky deprese  
 
Příznaky deprese v mládi jsou často přehlíženy nebo jsou 
označovány za typické  „adolescentní výlevy" 

 



K sebevraždě dospívajících může také vést snadný přístup ke 
střelným zbraním, drogám, alkoholu a motorovým vozidlům 
 
Prevalence pokusů o sebevraždu je v širokém rozmezí 
•Mnoho zemí s vysokými příjmy uvádí 5–10% 
•V několika zemích s nízkým a středním příjmem je to 15% 
•V několika zemích se o sebevraždu pokusilo více než 33% 
dospívajících 
•V Europě a Americe se o sebevraždu pokusilo dva krát více 
dospívajících dívek než kluků 
 
WHO zjistilo, že mnoho duševních poruch obvykle začíná v dětství 
nebo dospívání  
 
Polovina duševních poruch začíná ve věku 14 let 

 



V zemích s vysokými příjmy je potřebná péče věnována méně než 
polovině dospívajícím s problémy duševního zdraví. 

 

V zemích s nízkým středním příjmem je přístup k léčbě vzácný 

 

Šikana je spojena s celou řadou psychických, psychosociálních, 
kognitivních a zdravotních problémů. 

 

Asi v polovině zemí hlásí šikanu více chlapců než dívek. 

 

Šikana klesá ve většině zemí s vysokými příjmy v Evropě a 
Americe 



Je možné odhadnout vlivy genů (dědičnost) a prostředí na duševní 
zdraví 

 

NTR - vztah: Předběžné výsledky na vzorku dvojčat ve věku 14–17 
let potvrzují existenci vztahu mezi schopností samoregulace emocí a 
kvalitou spánku v dospívání 

 

Duševní zdraví: v důsledku společné akce v prevenci patologických 
stavů - podpora stavů psychické pohody 

 

Existuje významná genetická složka pro sebevědomí a  
spokojenost se životem, zatímco pro optimismus se objevil 
převládající přínos environmentálních zkušeností. 

Aktivity italského Národního registru pro dvojčata 



Rozdíly ve vnímání sebe sama a v postojích k vyhledání pomoci 

Výzkum v oblasti vývojové psychologie sportu: mladí a starší 
dospělí se liší svým sebepochopením, sociálními vlivy, emočními 
odpověďmi, svojí motivací a seberegulací účastnit se nějakého  
sportu  

 

Vývojové faktory, jako je věk, by mohly potenciálně ovlivnit 
duševní houževnatost 

 

Starší věk je spojen s pozitivnějšími postoji k hledání pomoci 

 



Příznivější postoj k  hledání pomoci projevovaly více ženy než 
muži. 

 

Příznivější postoj  k hledání pomoci projevili více starší dospělí 
než mladší dospělí. 

 

Negativní postoje související s psychologickou otevřeností 
mohou přispět k nedostatečnému využití služeb duševního 
zdraví u mužů. 

 

Potřeba vzdělání s cílem zlepšit přístup mužů k hledání pomoci 
a zvýšit ochotu starších dospělých hledat speciální služby v 
oblasti duševního zdraví. 
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ÚVOD 
 

 Pohlaví: muži / ženy na základě jejich biologických charakteristik 

 

Rod: různé  sociálně konstruované rysy 

 

Pohlaví ovlivňuje kontrolu mužů a žen nad určujícími faktory jejich 
zdraví: 

•ekonomické postavení, 

•sociální status, 

•přístup ke zdrojům 

•pozice, které muži a ženy obsazují v sociální hierarchii 

 

Pohlaví ovlivňuje jiné proměnné: věk, strukturu rodiny, příjem, 
vzdělání,  sociální podporu a různé faktory chování 

 

 



 

Pohlaví a rod ovlivňují biologickou zranitelnost, zdravotní 
rizika, zkušenosti s nemocemi a zdravotním postižením, 
přístup k lékařské péči a veřejným zdravotním službám 
  
Výzkum zaměřený na pohlaví pravděpodobně povede ke 
zlepšení prevencí a  výsledkům léčby  
  
Role rodu neboli pohlaví člověka je nyní ve veřejném zdraví 
široce uznávána 
  
Pohlaví člověka má velký význam pro mnoho  dalších aspektů 
poruch duševního zdraví, na nemocné a jejich rodiny, na 
břemeno péče (nejčastěji na ženy) a stigma spojené s 
problémy duševního zdraví. 
 

 



NĚJAKÁ DATA NA ZAČÁTEK  
 

  
Statistiky o duševních onemocněních skrývají značné rozdíly 
mezi muži a ženami v různých fázích životního cyklu v 
prevalenci specifických typů duševních onemocnění  

  

 Větší pravděpodobnost špatného duševního zdraví je u žen: 
deprese a poruchy příjmu potravy 

  

Míra zneužívání návykových látek je více než třikrát vyšší u 
dospělých mužů než u dospělých žen 

  

Závažnější duševní onemocnění: schizofrenie a bipolární 
poruchy jsou u mužů a žen stejné 

 

 



Typologie/Příčina onemocnění Prevalence 

Deprese Ž 41,9%, M 29,3% 

Deprese, organické mozkové poruchy a 
demence 

Starší dospělý 

Násilné konflikty, občanské války, 
katastrofy a vysídlení 

Ženy a děti 

Míra násilí páchaného na ženách Rozsah 16% -50% 

Znásilnění nebo pokus o znásilnění  
(za celý život) 

Alespoň jedna z pěti žen 

WHO, 2000 



Deprese, úzkost, stres, sexuální násilí, domácí násilí a zvyšující se 
míra užíváni drog postihují více ženy než muže 

 

Špatné duševní zdraví žen je způsobené kombinací: 

- jejich více rolí,  

- rodovou diskriminací, 

- faktory chudoby (hlad, podvýživa),  

- přepracováním,  

- domácím násilím a sexuálním zneužíváním  

 

Až 20% lidí v rozvojových zemích kteří se účastní primární zdravotní 
péče trpí úzkostmi nebo depresivními poruchami. Ve většině center 
nejsou tito pacienti rozpoznáni  a proto nejsou ani léčeni 

 



Problémy při komunikaci se zdravotnickými pracovníky/ženami 
někdy ztěžují odhalení psychologických a emocionálních 
problémů a často dochází ke stigmatizaci. 

 

3 hlavní faktory, které jsou vysoce ochranné proti rozvoji 
duševních problémů:  

•mít kontrolu nad tím co dělám a být dostatečně samostatný 
ve vykonávání závažných  věcí; 

•mít přístup k materiálním zdrojům, které nám v případě 
závažných situacích  umožňují možnost volby; 

•vysoce ochranná je psychologická pomoc od rodiny, přátel 
nebo poskytovatelů zdravotní péče 

 

WHO (2000) 



POHLAVÍ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ: PROČ TOTO SPOJENÍ? 
 

  
Rod/pohlaví (gender):   

 

• determinant duševního zdraví a duševních onemocnění 
(určuje, ovlivňuje ho) 

• velmi významný faktor, co se týká vystavování se rizikům 
v rámci duševního zdraví a jejich zvládání 

• genderové rozdíly v míře výskytu duševních onemocnění 
(schizofrenie a bipolární poruchy) jsou celkově 
zanedbatelné 

- předpokládá se, že deprese budou celosvětově v roce 2020 
druhou hlavní příčinou nemocí 

 



 

• Deprese se vyskytují dvakrát častěji u žen než u mužů 

• I když jsou symptomy identické, diagnostikuje se spíše u žen 

• V diagnostice závislosti na alkoholu převládají muži   

• Deprese a úzkost: společné diagnózy - potřeba školení o 
genderovém povědomí k překonání genderových stereotypů 

• Komorbidita nemocí (přítomnost jednoho či více onemocnění ) je 
spojená s duševním onemocněním, zvýšenou závažností, s vyšší 
úrovní postižením a vyšším využitím služeb 

• U tří a více poruch mají ženy vyšší míru prevalence než muži  

• Deprese a úzkost jsou nejčastějšími komorbidními nemocemi 

.  

 

 

 

 



• Souběžná onemocnění převládající u žen: agorafobie, panická 
porucha, somatoformní poruchy a posttraumatická stresová 
porucha.  

• Aby se snížilo nadměrné zastoupení žen s depresí, je zapotřebí  
víceúrovňový, meziodvětvový přístup a genderová politika v 
oblasti duševního zdraví. 

• Hlavní rizika: jsou vystaveny chudobě, diskriminaci a sociálně 
ekonomickému znevýhodnění. 

• Nízké hodnocení často předchází depresi. 

• Globalizace ukazuje na dramatické rozšiřování nerovnosti. 

• Míra deprese a úzkosti se výrazně zvýšila u chudých  žen v 
rozvojových zemích podstupujících restrukturalizaci 

 

 



 

•Zvýšilo se sexuální obchodování s dívkami a ženami  

 

•Důsledky ekonomických reforem na duševní zdraví musí být 
pečlivě sledovány. 

 

•Duševní zdraví vysoce ovlivňuje závažnost a délka trvání násilí na 
ženách. Míra deprese je vyšší u žen, které byly v dětství 
vystaveny pohlavnímu zneužívání nebo byly v partnerském životě 
fyzicky napadené (je 3 až 4 krát vyšší). Po znásilnění se téměř u 1 
ze 3 žen vyvine posttraumatický syndrom. 

 

•Ženy, které byly v dětství oběťmi násilí, mají z celé populace 
nejvyšší sklon k psychiatrickým onemocněním. 

 

 

 



POHLAVÍ, LIDSKÁ PRÁVA A GLOBÁLNÍ ZÁTĚŽ NEMOCÍ 
 

  

• Je zásadní bavit se o diskriminaci a o násilí na základě 
pohlaví 

 

• Je zapotřebí rámec lidských práv 

 

• Diskriminace a násilí na ženách  

 - závažné porušení jejich práv jakožto lidských bytostí  

 



POHLAVÍ A VZORCE DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ 
 

  

Deprese a úzkost jsou často spojené se somatickými 
potížemi, postihují přibližně 1 z 5 lidí v komunitě 

 

Obecné studie populace ukazují, že celoživotní prevalence je 
v rozmezí od 0,1% do 3% u schizofrenie a od 0,2% do 1,6% 
u bipolárních poruch 

 

Rozdíly v pohlaví souvisí i s rizikem, vnímavostí, 
načasováním, nástupem, průběhem, diagnostikou a léčbou 
psychických onemocnění 

 



Schizofrenie: 

•muži mají obvykle dřívější nástup příznaků než ženy 

•horší premorbidní psychosociální vývoj a fungování- také muži;  

•ženy mají vyšší frekvenci halucinací nebo více pozitivních 
psychotických příznaků než muži 

 

Bipolární porucha: 

•průběh nemoci se u můžu a žen liší 

•u žen je větší pravděpodobnost, že nemoc bude více cyklická, a tím 
pádem také větší pravděpodobnost hospitalizace 

   během manické fáze  

 



Ženy se schizofrenií mají kvalitnější sociální vazby než muži, ale … 

mezinárodní průzkum z Kanady, Kuby a USA zjistil, že to platí pouze pro 
kanadské ženy; kubánští muži uváděli vyšší kvalitu života než kubánské 
ženy. 

 

Finská studie o genderových rozdílech v životních dovednostech (péče o 
sebe, nakupování, vaření) zjistila, že polovině mužů, a pouze třetině žen 
chyběly tyto dovednosti tak důležité pro nezávislý život. 

 

Naše chování, které přenášíme do procesu  socializace může být základem 
vážné duševní poruchy. Muži i ženy jsou vystavení specifickému riziku a 
rozsah nepříznivých následků se také liší. 

 

Schizofrenie + bezdomovectví u žen – vyšší míra sexuálního 

a fyzického násilí, deprese, úzkosti 

 



POHLAVÍ A DEPRESE 
 

 Je to nejčastěji se vyskytující nemoc žen (v oblasti duševního 
zdraví) 

 

Unipolární nebo velká deprese se vyskytuje dvakrát častěji u 
žen než u mužů 

 

Předpokládá se, že deprese bude do roku 2020 druhou hlavní 
příčinou celosvětové zátěže nemocí 

 

Komorbidita/přítomnost více onemocnění - významně 
přispívá ke vzniku postižení způsobenému psychologickými 
poruchami 



Studie prováděné v USA, Portoriku, Kanadě, Francii, na Islandu,  Tchaj-wanu, v 
Koreji, Německu a Hongkongu: ženy převládaly nad muži v celoživotní 

prevalenci deprese.  Ženský rod je významným faktorem recidivy. 

Národní průzkum komorbidity (Itálie):  

Míra prevalence vybraných poruch  

Psychické 

poruchy 

Celoživotně 

Prevalence 

Ženy 

Celoživotně 

Prevalence 

Muži 

12 měsíců 

Prevalence 

Ženy 

12 měsíců 

Prevalence 

Muži 

Velká 

depresivní 

epizoda 

21.3%  12.7%  12.9%  7.7% 

Závislost na 

alkoholu  

8.2%  20.1%  3.7%  10.7% 

Disociální 

porucha 

osobnosti  

1.2%  5.8%  NA  NA 



SEBEVRAŽEDNÉ CHOVÁNÍ 
 

 Klíčové rizikové faktory pro sebevražedné chování jsou 

•duševní poruchy 

•kulturní faktory 

•sociální a ekonomické faktory 

•rozdíly mezi pohlavím způsobuje také rozdíly v počtu 
sebevražd mezi muži a ženami 
 

Vyšší počet sebevražd se vyskytuje u můžu 
 

Počet pokusů o sebevraždu je vyšší u žen 
 

Násilí páchané na ženách je významným faktorem 
sebevražednosti žen. 

 



Ženy mají dvojnásobně vyšší míru posttraumatického syndromu 
než muži. 
 

Vyšší počet sebevražd u mužů byl částečně přičítán použití 
smrtelnějších metod, jako jsou zbraně (kulturní rozdíly v používání 
zbraní). 
 

Ženy mají tendenci volit „měkčí“, méně smrtící prostředky, jako 
jsou pilulky a řezání. 
 

Zvýšená míra sebevražd, se u mužů vyskytuje  zejména  v období 
hospodářské recese a vysoké nezaměstnanosti. 
 

Počet sebevražd mužů ve východní Europě je více než  

třikrát vyšší než u mužů ve většině západní Evropy. 



Je pravděpodobné, že rozdílný dopad rychlé hospodářské 
transformace na východní Evropu  (zvyšující se chudoba a 
nezaměstnanost) je spojen s genderovými rozdíly v sociálních rolích  

 

Více ohroženi sebevražedným chováním jsou muži, kteří čelí 
nezaměstnanosti a hospodářské krizi ve společnosti, kde jejich 
hlavní rolí je role živitele rodiny 

 

K zvládání obtížných životních situacích muži hodně často potřebují 
alkohol a cigarety 

 



POHLAVÍ A KOMORBIDITA 
 

 Deprese a úzkost jsou  komorbidní diagnózy, ženy mají vyšší 
prevalenci než muži 
 

Téměř 50% pacientů s alespoň jedním psychiatrickým 
onemocněním má onemocnění z alespoň jednoho dalšího 
souboru psychiatrických onemocnění 
 

U žen převládá: depresivní epizoda, agorafobie, panická 
porucha, úzkost, somatizace, hypochondrie 

Komorbidita (přítomnost více onemocnění) je spojena se 
zvýšenou závažností, vyšší mírou postižení a vyšším využitím 
služeb 
 

Je soustředěna u malé skupiny lidí 

 



Bylo zjištěno, že vysoce komorbidní lidé nesou jako hlavní břemeno 
psychiatrické onemocnění. 
 

Deprese a úzkost jsou běžné komorbidní diagnózy a ženy mají celoživotně 
vyšší prevalenci než muži. 
 

Studie WHO pro více zemí o psychologických problémech v obecné 
zdravotní péči: 

•záchvaty paniky a diagnóza panické poruchy byly často spojeny s 
přítomností depresivní poruchy 

•ženy převládají ve všech třech poruchách - panické záchvaty, panické 
poruchy a depresivní poruchy 

•kombinace těchto poruch vedla k dlouhodobé a závažné poruše,  

   která byla spojena s vyšší mírou sebevražednosti 

 



KOMORBIDITA  A PROLÍNÁNÍ V ČASE 
 

 Lékaři, tvůrci politik a výzkumní pracovníci chtějí pochopit, proč se 
psychologické poruchy prolínají a objevují se zejména v průběhu života 
žen, aby navrhly účinné intervence. 

 

Riziko nástupu tělesného postižení, a to i po kontrole závažnosti fyzického 
onemocnění, se zvýšilo 1,5krát za tři měsíce po nástupu onemocnění 
depresí a 1,8krát za 12 měsíců. 

 

Riziko nástupu sociálního postižení se zvyšuje z 2,2násobného rizika ve 3 
měsících na 23násobné riziko ve 12 měsících. 

 

Je velmi důležité identifikovat ženy, které mají v anamnéze nebo v 
současnosti zažívají násilnou viktimizaci. 

 

Vyšší míra deprese a posttraumatického syndromu se zvyšuje, když je 
viktimizace nezjištěna, takže je nákladnější využití systému péče o zdraví 
a duševní zdraví. 

 



RODOVÉ PŘEDSUDKY 
 

 Výzkum 

Vztah žen k jejich duševnímu zdraví je po mnoho let předmětem 
dlouhodobého a intenzivního zkoumání. 

 

Dopad biologických a reprodukčních faktorů na duševní zdraví žen 
je silně propojený nebo mizí, pokud jsou zohledněny 
psychosociální faktory. 

 

Příspěvek reprodukčních funkcí mužů k jejich duševnímu zdraví byl 
prakticky ignorován. 

 

Některé studie odhalily, že muži citově reagují na mnoho stejných 
událostí jako ženy (deprese po narození dítěte),  mezi rodiči také 
existuje vysoká korelace depresivních symptomů. 

 



Léčba 

 

Ženský rod: významný faktor při předepisování psychotropních 
látek. 

 

U žen je o 48% vyšší pravděpodobnost, že budou používat 
psychotropní léky, přičemž vycházíme ze statistického zhodnocení 
demografie, zdravotního stavu, ekonomického situace a diagnozy. 

 

Ženy s větší pravděpodobností vyhledají pomoc a sdělí  

problémy o svém  duševním  zdraví  svému lékaři. 

 



• Muži častěji vyhledávají  odbornou pomoc  a jsou hlavními 
uživateli lůžkové péče. 

 

• Muži také častěji než ženy sdělí svému poskytovateli zdravotní 
péče problémy s užíváním alkoholu. 

 

• Přes tyto rozdíly mezi pohlavími mnoho lidí s psych. poruchami 
nechodí ke svým lékařům. 

 

• Pokud není pomoc vyhledána v roce vzniku poruchy, je 

   v mnoha zemích běžné zpoždění při hledání pomoci 

   o více než 10 let. 

 



Financování, organizace a pojištění 
Organizace a financování péče o duševní zdraví jsou: 

•důležitý příspěvek do sociálního kapitálu 

•ukazatel přístupu a spravedlnosti v péči o duševní zdraví. 

 

Nadměrné zastoupení žen mezi chudými znamená, že náklady budou významnou 
překážkou péče o duševní zdraví. 

Systém „uživatel platí“ dále znevýhodní chudé ženy, které jsou nadměrně 
zastoupeny mezi lidmi s depresí, úzkostí, panickou poruchou, somatizační 
poruchou a posttraumatem. 

 

Pokud přístup k péči není blokován z hlediska nákladů, je pravděpodobné, že 
osoby, které to nejvíce potřebují, vyhledají léčbu. 

Žena samoživitelka na mateřské dovolené je nejsilnějším nezávislým faktorem 
morbidity duševního zdraví a využívání služeb duševního zdraví. 

Ženy samoživitelky na mateřské dovolené mají také velmi nízký příjem, což také  
působí na jejich duševní zdraví. 

 

 

 

 

 



Služby zaměřené na muže a ženy 
Pro snížení genderových rozdílů v léčbě duševního zdraví jsou nezbytné služby 
citlivé  a zaměřené na pohlaví člověka. 

Služby musí být přizpůsobeny jejich potřebám. 

 

Aby byla zajištěna také smysluplnost poskytované pomoci, je třeba se zabývat 
celou řadou psychosociálních a duševních potřeb pacientů. 

Služby by měly zaujmout přístup k životnímu cyklu. 

 

Pokud jde o vztahy mezi lékařem a pacientem, preferovanými poskytovateli 
zdravotní péče jsou ti, kteří projevují pocit obav a respektu a jsou ochotni mluvit a 
trávit čas s pacienty 

 

Služby si musí být vědomy dopadu role rodičů na ženy s duševním onemocněním 
nebo poruchami užívání návykových látek 

 

 



Násilí a závažná duševní onemocnění 

Problémy duševního zdraví související s násilím jsou špatně 
identifikovány. 

 

Ženy se zdráhají prozradit historii násilí, pokud se jich lékaři přímo 
nezeptají. 

 

Násilná viktimizace v dětství přispívá k zařazení do psychiatrického 
zařízení v dospělosti. 

 

Studie na Novém Zélandu: u žen, jejichž sexuální zneužívání 

v dětství zahrnovalo penetrační sex, byla šestnáctkrát vyšší 
pravděpodobnost, že se budou léčit na psychiatrii, než u těch, 

které byly vystaveny menším formám zneužívání. 

 



Pohlaví a riziko 

Dopad genderových rozdílů na duševní zdraví je umocněn vzájemnými 
vztahy se vzděláním, příjmem, zaměstnáním,  sociálními rolemi a 
postavením. 
 

Ve všech zemích existují silné, byť rozdílné vazby mezi genderovou 
nerovností, lidskou chudobou a socioekonomickými rozdíly. 
 

Genderové rozdíly v materiálním zajištěním a lidském rozvoji jsou 
všeobecně uznávány. 
 

Zdraví žen je neoddělitelně spjato s jejich postavením ve společnosti. 
 

Psychická pohoda nespočetných milionů žen na celém světě 

zůstává nízká. 

 



Pohlaví a práce 

 

Slabé zákony na ochranu pracovníků v případě sexuálního 
obtěžování  představují významné ohrožení duševního a fyzického 
zdraví a porušování lidských práv žen. 

 

Pracoviště je další oblastí, kde postavení má vliv na vznik deprese 
a je spojeno s pohlavím člověka. 

 

Charakter práce úzce souvisí s platovou třídou a nejvíce přispívají 
k vysvětlení rozdílů v psychické pohodě a depresi 
 



Ženy zastávají zaměstnání s nižším statusem a mají jen malou 
rozhodovací pravomoc. 
 
Vztah mezi různými objektivními způsoby ohodnocování a 
zvýšenou pravděpodobností špatného zdraví- deprese a úzkosti. 
 
 
Nízké  vzdělání, nezaměstnanost, nízké pozice v zaměstnání a 
platy, nejistota, „příležitostná“ zaměstnání, postavení rodiče - 
samoživitele, bezdomovectví,nejistá bytová situace, nedostatečný 
příjem, špatná sociální podpora a snížený sociální kapitál jsou 
některé z příčin špatného duševního zdraví. 



Genderové role 
Ženy v reprodukčním věku mohou nést trojnásobnou zátěž při produktivní, 
reprodukční a pečovatelské práci. 

 

Genderové rozdíly v míře deprese jsou silně závislé na věku. 

 

Největší rozdíly se vyskytují v dospělosti. 

 

Studie WHO z více zemí o psychologických problémech v primární péči: když 
byly mezi ženami a muži přiřazeny proměnné sociální role, byl nadbytek žen v 
depresi ve všech centrech studie snížen o 50%. 

 

Genderové role se protínají s kritickými strukturálními determinanty zdraví 
(sociální postavení, příjem, vzdělání, stav zaměstnaneckého a zdravotního 
pojištění). 

 

 

 



Role žen nejsou rovnoměrně rozděleny mezi úrovně příjmů 

Matky s nízkým příjmem - vyšší úrveň deprese 

Chudé ženy jsou vystaveny častějším, ohrožujícím a nekontrolovatelnějším 
životním událostem: nemoc, smrt dětí a uvěznění nebo smrt manželů 

Čelí: 

•nebezpečnější čtvrti 

•nebezpečná pracoviště 

•větší nejistota v zaměstnání 

•násilí a diskriminace 

Potraty, sexuální zneužívání, jiné formy násilí v dětském nebo dospělém životě 
přispívají k horšímu duševnímu zdraví. 

 

Tyto faktory usilují o snížení míry autonomie, kontroly a možnosti rozhodování 
pro ženy s nízkými příjmy. 

 

 



Hospodářská politika 

Souvislost mezi rostoucí nerovností v příjmech - zvyšující se 
četnost běžných duševních poruch - zvýšená úmrtnost na fyzické 
stavy - zvýšená úmrtnost související s duševním zdravím spojená 
s poruchami užívání návykových látek a sebevraždou 

 

V Rusku: 

•mezi významné poklesy délky života patří rychlé ekonomické 
změny 

•vysoký obrat pracovní síly 

•zvýšená úroveň trestné činnosti 

•alkoholismus 

•nerovnost 

•snižování sociální soudržnosti 



Dopad  globalizace a strukturálních změn je obzvláště 
závažný v nejchudších zemích 
 
 
Nižší platy  ve veřejném sektoru mohou způsobit, že náklady 
na zdravotní péči, vzdělání a základní potraviny se stanou 
nedostupnými, zejména u chudých žen. 
 
Je prokázáno, že dopady ekonomických změn na duševní 
zdraví vykazují významnou souvislost mezi vysokou mírou 
deprese, úzkosti a somatickými příznaky a ženským 
pohlavím, nízkým vzděláním a chudobou. 



 

Genderová nerovnost se zlepšuje, ale zhoršuje se  ekonomická 
nerovnost a rostoucí nerovnost v příjmech. 

 

Výsledkem této interakce je prudký nárůst  duševních onemocnění, 
v nichž ženy již převládají. 

 

 

Velký nárůst  rušivých negativních životních událostí  přispívá  

k vyššímu počtu žen, které trpí depresí 
 



Výzkum provedený ve Velké Británii: 

 

•85% žen, u kterých se během dvouletého období studie vyvinula 
deprese, zažila závažnou událost 6 měsíců před jejím nástupem  

 

•deprese byla doprovázena nízkou sebeúctou a nedostatečnou 
podporou 

 

•pro nástup deprese byly kritické také závažné události s 
přetrvávajícími obtížemi 

 

•nejdůležitější ze všech byl zážitek ponížení, porážky 

   a pocitu zajetí, často v partnerském vztahu 
 



Studie založené na výzkumu v Zimbabwe, Londýně, 
Španělsku: 

 

•ženy splňující kritéria deprese se pohybovaly od nízkého 
zastoupení 2,4% v Baskicku až po vysoké 30% v Zimbabwe 

 

•bylo zjištěno, že negativní, nepravidelné a rušivé životní události 
vyvolávají depresi ve všech zemích 

 

•mezi počtem  závažných událostí a výskytem deprese  

   existuje silný lineární vztah 
 



Dopad násilí na základě pohlaví na duševní zdraví 

Genderově odlišná citlivost a vystavení riziku násilí striktně omezují 
schopnost žen zachovat si kontrolu nad jejich duševním zdraví. 

 

Sociální výzkum naznačuje, že deprese u žen je vyvolána situacemi, které 
jsou charakterizovány ponížením a uvězněním. 

 

Násilí v domácnosti má tendenci se v průběhu času opakovat a stupňovat 
se v závažnosti.  Násilí tím podporuje všechny tři rysy, které u žen 
vyvolávají depresi:  

•ponížení 

•vynucené nižší postavení a podřízenost 

•nemožnost úniku 

 



Násilí - fyzické, sexuální a psychologické 

- vysoká míra deprese a komorbidní psychopatologie. 
 

Psychologické poruchy jsou doprovázeny vícenásobnou somatizací, 
změnou zdravotního chování, změnou ve využití  zdravotní péče. 
 

Být podroben donucovací kontrole vede ke snížení sebeúcty a schopnosti 
vyrovnat se s problémem. 
 

Násilná viktimizace zvyšuje u žen riziko nezaměstnanosti, sníženého 
příjmu a rozvodu. 
 

Rodové násilí je důležitou příčinou špatného duševního zdraví, protože 
dále oslabuje sociální postavení žen 
 

Oběti sexuálního násilí tvoří největší skupinu osob trpících 
posttraumatickým syndromem. 

 



Pravděpodobnou příčinnou deprese, úzkosti a jiných onemocnění, jako je 
posttraumatická stresová porucha : 
 

• trojnásobné až čtyřnásobné zvýšení míry deprese a úzkosti u velkých 
komunitních vzorků mezi osobami vystavenými násilí ve srovnání s těmi, 
kteří nebyli vystaveni násilí 

• závažnost a délka násilí předpovídá závažnost a počet nepříznivých 
psychologických následků (dopad domácího násilí a sexuálního zneužívání 
dětí) 

• výrazné snížení úrovně deprese a úzkosti se projeví, jakmile ženy 
přestanou trpět násilím a cítí se bezpečně 

 

Velký počet žen trpící depresí nebo jinou psychickou poruchou značí 

to, že ženy jsou vystavené řadě stresových faktorů a rizik,  

které můžou negativně ovlivňovat jejich psychické zdraví. 

 



Vittorio Lannutti 

Sociolog, lektor 

Coo.S.S. Marche 

Jak kulturní proměnná může ovlivnit duševní 

zdraví 

 
 



ÚVOD 
 

 Pojetí kultury: 

• intelektuální a materiální dědictví, 

• heterogenní / integrovaná, 

• někdy interně antagonistické, 

• trvalá, ale předmět neustálých proměn 
 

Skládající se z: 

• hodnoty, 

• normy, 

• definice, 

• jazyky, 

• symboly, 

 



• znaky, 

• vzorce chování, 

• mentální a tělesné techniky, 

• kognitivní, afektivní, hodnotící, expresivní, 
regulační, manipulativní funkce; 

• předměty, 

• podpora, 

• doprava a přepravování,  

• materiální prostředky pro výrobu a sociální 
reprodukci člověka, které byly vyvinuty a vytvořeny 
prostřednictvím práce a sociální interakce 



Míra prevalence běžných duševních onemocnění se v jednotlivých zemích 
značně liší. 
 
Je zásadní najít smysluplné empirické nástroje pro zachycení pojmu 
„kultury“ u duševních poruch. 
 
Záleží na tom, co  lidé přinášejí do klinického prostředí. 
 
Způsob, jakým lidé mluví o svých příznacích. 
 
Některé aspekty kultury mohou být také základem kulturně podmíněných 
syndromů/symptomů. 
 



Je důležité zvážit, jaké druhy pomoci lidé hledají, kolik mají sociální 
podpory  a jak velké stigma připisují duševní nemoci. To ovlivňuje 
významy, které lidé dávají své nemoci. 
 

Uživatelé služeb duševního zdraví přinášejí do služeb rozmanitost.  

 

Kultura/přístup lékaře a příslušných systémů ovlivňují klinický 
přístup a utvářejí interakci s uživatelem.  
 

Kultura a sociální kontexty ovlivňují duševní zdraví menšin 

a také mění typy služeb, které klienti využívají. 
 

Kulturní nepochopení mezi pacientem a lékařem. 



KULTURA PACIENTA 
 

 
Kultura pacienta ovlivňuje: duševní zdraví, duševní 
onemocnění a způsob využití zdravotní péče. 
 
Kulturní charakteristika skupiny může vyvolat stereotypy 
jednotlivců na základě jejich vzhledu nebo příslušnosti. 
 
Kultura ovlivňuje způsob, jakým lidé popisují své příznaky. 
 
Kultury se liší významem a úrovní obav, které věnují 
duševnímu onemocnění. 
 
Každá kultura má svůj vlastní způsob vnímání osobní 
zkušenosti v oblasti duševního zdraví. 

 



Každý má svůj názor na to, zda je duševní nemoc skutečná, nebo 
imaginární: kdo je jí ohrožen, co ji mohlo způsobit, a jaká je úroveň 
stigmatu. 

 

Duševní nemoc může být častější v určitých kulturách/komunitách: 

•výskyt schizofrenie je na celém světě shodný 

•výskyt deprese, posttraumatického syndromu a sebevražd jsou 
více připisovány kulturním a sociálním faktorům 

 

 



Kulturní faktory často určují, jak velkou podporu mají lidé při 
hledání pomoci od svých rodin a komunit 
 
Má to významný dopad na kvalitu života člověka a může to způsobit 
vážné úzkosti a další zdravotní potíže. 
 
Příznaky duševních onemocnění se vyskytují po celém světě. 
 
Kulturní a sociální kontext je úzce spojen s výskytem deprese. 
 
 Při nástupu deprese hrají sociální a kulturní faktory velkou roli.  



 

Faktory spojené s etnicitou můžou  zvyšovat pravděpodobnost 
stresu. 

  

Kulturní a sociální faktory mají významnou roli v příčině 
posttraumatického syndromu (PTSD). 

 

Traumatické zážitky jsou obzvláště běžné u některých populací: 
váleční veteráni, obyvatelé měst, přistěhovalci z ohrožených zemí  

 

Vysoká míra PTSD je v přistěhovaleckých komunitách. 



RODINNÝ FAKTOR 
 

 
 

Rodinný život ovlivňuje duševní zdraví. 

Rodinné faktory chrání před rizikem vzniku duševní choroby nebo k 
němu přispívají. 

Rodinné riziko a ochranné faktory duševních chorob se u 
jednotlivých etnických skupin liší. 

Výzkumy rodinných faktorů a duševních chorob se zabývají 
relapsem schizofrenie. 

 

Studie z Velké Británie 

Lidé se schizofrenií, kteří se vrátili z hospitalizací zpět do své 
rodiny, kde se setkávají s kritikou/nepřátelstvím od členů rodiny,  
měli větší pravděpodobnost recidivy než ti, kteří se vrátili k členům 
rodiny, kteří projevili nižší úroveň negativních emocí. 

 

 

 



 

Jiné studie o roli rodiny 

Studie srovnávající rodiny Američanů s mexickými kořeny a rodiny „bílých“ 
Američanů zjistila, že relaps můžou způsobit různé příčiny: 

- v rodinách Američanů s mexickými kořeny se ukázalo, že  odstup a 
nedostatek vřelosti v rodinných vztazích předcházely relapsu schizofreniků 

-v rodinách „bílých“ Američanů tomu bylo naopak 

 

Kulturní rozdíly v rodině tedy mohou souviset s průběhem duševních 
poruch. 

(Lopez a Guarnaccia, 2000) 

 



ZPŮSOBY ZVLÁDÁNÍ 
 

 
 
Jakým způsobem se lidé vyrovnávají s každodenními 
problémy a s extrémnější nepřízní osudu. 
 
Některé asijské americké skupiny nemají tendenci zabývat se 
znepokojivými myšlenkami, protože si myslí, že zdrženlivost 
je lepší než vnější vyjádření. 
 
Afroameričané mají tendenci aktivně přistupovat k řešení 
osobních problémů, spíše než se jim vyhýbat. 
 
Lepší pochopení způsobů zvládání má důsledky pro to, jak 
dělat osvětu v oblasti duševního zdraví. 



(VY)HLEDÁNÍ LÉČBY 
 

 
V USA etnické menšiny pomoc v oblasti duševního zdraví  
nevyhledávají tak často, jako „bílí“ Američané, takže služby 
tak často nevyužívají. 
 
(Vy)hledání léčby označuje: 
-cesty k dosažení léčby a typy požadovaných vyšetření; 
-konečný výsledek poté, co bylo rozpoznáno konkrétní 
duševní onemocnění 
 
Některé menšinové etnické skupiny s větší pravděpodobností  
odloží hledání léčby, dokud nebudou příznaky závažnější 
 
V některých případech se obracejí na neformální zdroje péče: 
duchovenstvo, tradiční léčitelé a rodina a přátelé 



Někteří Afroameričané dávají přednost terapeutům stejné etnicity 
(vývoj etnických specifických programů, které spojují pacienty s 
terapeuty stejné kultury) 
 

Mnoho afrických Američanů  dává přednost poradenství před 
drogovou terapií 
 

Mnoho etnických menšin není nakloněno hledat v oblasti duševního 
zdraví léčbu a to hlavě pro: 

- náklady 

- fragmentace služeb 

- společenská stigma duševních chorob 

- nedůvěra 

- omezená znalost angličtiny 

 



NEDŮVĚRA 

U etnických menšin je nedůvěra hlavní překážkou v přijímání 
léčby duševních nemocí 
 

Nedůvěra menšin k lékařům vyplývá z: 
•pronásledování v minulosti, 
•boje s rasismem a diskriminací, který pokračuje i v současnosti 
•zdokumentováno zneužívání a vnímaného špatného zacházení 

 

V USA průzkum ukázal, že 12% Afroameričanů a 15% 
Američanů latinskoamer. původu ve srovnání s 1% bělochů 
zaznamenalo nespravedlivé nebo neuctivé zacházení  
ze strany  poskytovatelů  péče. 
 

S ohledem na zvěrstva, která zažili ve své domovské zemi, 
pociťují přistěhovalci a uprchlíci extrémní nedůvěru vůči vládě. 



STIGMA 

Postupná netolerance vůči cizincum 
 
Předsudek - kognitivní mechanismus: rozlišení „objektů“ v 
předem stanovených kategoriích (realita a cizinci jsou 
zařazeni do mentálních kategorií) 
 
Předsudek - důvod vzniku stereotypů: rigidní  reprezentace 
sociálních skupin (negativní a stigmatizovaná hodnocení) 
 
Stereotyp a předsudky doplňují etnocentrismus 
 
Rasismus a xenofobie podporují etnické předsudky a 
etnocentrismus 
 



Stigma duševní nemoci: devalvující, zneuctivý, znechucující 
 

Diskriminace 
 

Neúspěšné zacházení 
 

Odepření občanských práv 
 

Důsledky stigmatizace: 
•odpírání zdrojů 
•nevýhody na ekonomické, sociální, právní a institucionální úrovni 
•potíže s hledáním léčby 
•potíže s dodržováním léčebných režimů 
•potíže s hledáním zaměstnání 
•potíže s úspěchem v komunitním prostředí 

 



Postoje k duševním onemocněním se liší. 
 

Kulturní a náboženská učení mohou ovlivnit přesvědčení o duševních 
chorobách. 
 

Přesvědčení o duševní nemoci může ovlivnit připravenost a ochotu 
pacientů hledat a dodržovat léčbu. 
 

Pochopení individuálních a kulturních přesvědčení o duševních 
onemocněních je užitečné pro efektivní přístup k péči o duševní zdraví. 
 

Zkušenosti každého jednotlivce s duševními nemocemi jsou 
jedinečné. 
 

Různé postoje stigmatizace amerických indiánských kmenů  

k duševním onemocněním:  úplně nebo částečně. 

 



Stigmatizace může ovlivnit vnímání příčin duševních nemocí. 
 
Studie, do níž byli zapojeni Američané čínského původu a 
Američané s evropskými kořeny: genetické zatížení duševním 
onemocněním  mezi Američany čínského původu významně snížilo 
neochotu oženit se a mít potomky, ale u Američanů s evropskými 
kořeny to naopak tuto ochotu zvýšilo.  
 
Světové průzkumy o  duševním zdraví: stigma bylo úzce spojeno s 
úzkostí a poruchami nálad u dospělých s významným postižením. 
  
Stigma vede ke snížení sebeúcty, větší izolaci a beznaději. 
 
Stigma může ovlivňovat také rodinné příslušníky. 

 



Zkušenosti s příznaky duševního onemocnění - mezikulturní studie o 
asijských Američanech žijících v Los Angeles: 

•12% by  o svých problémech s duševním zdravím zmínilo  příteli 
nebo příbuznému (oproti 25% bělochům), 

•4% by vyhledalo pomoc psychiatra nebo specialisty (oproti 26% 
bělochům) 

•3% by vyhledalo pomoc lékaře (oproti 13% bělochům) 

 

Ve studii stigmatu v USA se objevily tyto postoje veřejnosti k 
duševním onemocněním: 

•lidé s duševním onemocněním byli vnímáni jako nebezpeční 

a méně způsobilí zvládat běžné záležitosti 

•etnicita neovlivňuje stupeň stigmatizace 

 



V USA mají menšiny podobné nebo silnější stigmatizující postoje k 
duševním onemocněním než většinová společnost (bělochů).  

 

Společenská stigma  brání menšinám v hledání potřebné pomoci. 

 

Stigma ovlivňuje sebevědomí pacientů i členů rodiny 

 

Stigma odrazuje lidi od hledání pomoci 

 

 

 

 



Většina lidí s diagnostikovatelnými duševními nemocemi není léčena 

 

Nabízení služeb péče o duševní zdraví tak, aby více braly v potaz 
kulturní rozdíly,   by mohl zvýšit přístup ke zdravotnickým službám 
a jejich využívání. 

 

U léčby deprese by  se měly zohledňovat různé náhledy na duševní 
onemocnění, aby se maximalizovala účinnost programů poskytování 
péče. 

 



IMIGRACE 
 

 
Imigrace, stresující životní událost, také ovlivňuje duševní zdraví 

Uprchlíci zažívají více traumat 
 

Nejvíce stresu migrace působí často  v prvních třech letech  

Podle studií uprchlíků z jihovýchodní Asie: 

•první rok – počáteční stres 

•druhý rok - silné rozčarování a demoralizační reakce 

•třetí rok - postupný návrat k  spokojenosti 
 

Přistěhovalectví samo o sobě nevede k vyšší míře duševních 
poruch 

Traumata dospělých a dětí z válečných zemí – posttraumatický 
syndrom 

 



CELKOVÝ ZDRAVOTNÍ STAV 
 

 Zatížení spojené s nemocí je vyšší u etnických menšin 
 

Vyšší výskyt somatických (tělesných)  onemocnění u etnických menšin 
má významné důsledky po duševní zdraví 
 

Chronické somatické onemocnění je rizikovým faktorem duševního 
onemocnění 
 

Skupiny etnických menšin, které již mají duševní i somatické 
onemocnění, mají s větší pravděpodobností špatně diagnostikované 
duševní onemocnění 
 

Lidé s komorbidními nemocemi jsou: 

-léčeni souběžně více léky najednou a s vedlejšími účinky 

-je pravděpodobnější, že budou nezaměstnaní a zdravotně  

postižení, než ti, kteří mají jen jedno postižení 
 

Vztah mezi myslí a tělem je nepřehlédnutelný. 



KULTURA LÉKAŘE 
 

 Profesionálové mají „kulturu“: 

- sdílené přesvědčení, normy a hodnoty 

- žargon, orientace a důraz v jejich způsobu pohledu na svět 

 

Západní medicína: nadřazenost lidského těla při nemoci 

- první formy biologické psychiatrie v polovině 19. století (pokrok ve farmakologické 
terapii) 

- příchod psychoterapie (psychoanalýza) 

 

Dnes mnoho forem psychoterapie - verbální komunikace pacient / terapeut 

Nejlepší dnešní léčba specifických duševních poruch kombinuje 

farmakologickou terapii a psychoterapii 

 



Většina lékařů: vzájemné vztahy mezi tělem a myslí 

 

Pokud lékař a pacient nesdílejí stejné etnické nebo kulturní zázemí, 
vynořují se kulturní rozdíly 

 

Možné rozdílné představy lékařů a pacientů o diagnózách, příznacích 
nemoci a o léčbě  

 

 

Lékaři by měli pochopit, jak kulturní rozdíly ovlivňují jejich 

vztah s pacientem  

 



KOMUNIKACE 
 

 Důraz na verbální komunikaci 

 

Diagnóza a léčba většinou závisí na verbální komunikaci pacienta 
a lékaře o symptomech, jejich povaze, intenzitě a dopadu na 
fungování 

 

Zjevné i méně zjevné formy špatné komunikace a nedorozumění 
mohou vést k nesprávné diagnóze, konfliktům o léčbě a špatnému 
dodržování léčebného plánu. 

 



 
PŘEDSUDKY LÉKAŘŮ A STEREOTYPY 

Nesprávná diagnóza může být stanovena kvůli předsudkům lékařů 
a kvůli stereotypům v uvažování o menšinách 

 

Rasismus a diskriminace se snížily, přesto se projevují v méně 
zjevných podobách v lékařské praxi: 

- diagnózy 

- léčba 

- předepisování léků 

- doporučení 

 



U afroamerických pacientů  v USA je nadměrně diagnostikována  
diagnóza schizofrenie a naopak bipolární porucha, deprese, úzkost 
je diagnostikována nedostatečně. 

 

Pacienti z menšin získají nejlepší dostupnou léčbu deprese a úzkosti 
s menší pravděpodobností než většinoví běloši. 

 

Možnost, že institucionální faktory a postoje, které byly společné 
pro černošské a bělošské lékaře, přispěly k nižší míře využití 
černošskými pacienty 

 

 

 

 



NASTAVENÍ SLUŽEB A SEKTORY 
 

 Služby duševního zdraví jsou poskytovány lékaři v různých 
podobách: 

- doma, 

- v komunitě, 

- v instituci, 

 

a sektory: 

- veřejná nebo soukromá primární péče, 

- speciální péče 

 

 



Současná dostupnost služeb je v ostrém kontrastu s institucionální 
orientací v minulosti. 
 
Dnešní nejlepší služby v oblasti duševního zdraví přesahují diagnózu 
a léčbu,  aby pokryly prevenci a naplnění širších potřeb. 
 
Služby jsou: 
- formální (profesionálové) 
- neformální/příležitostné (dobrovolníci) 



4 hlavní sektory v oblasti péče o duševní zdraví: 

 

1. služby - psychiatrické nemocnice, rezidenční léčebná zařízení, 
komunitní centra duševního zdraví, denní léčebné programy, 
rehabilitační programy se specializovanými pracovníky pro duševní 
zdraví 

 

2. sektor všeobecné lékařské a primární péče (lékaři primární péče, 
lékaři zdravotní sestry, internisté a pediatři) v nemocnicích a 
klinikách, ambulancích, zdravotních střediscích 



3. Sektor občanských služeb - sociální péče (bydlení, doprava a 
zaměstnání), trestní soudnictví, vzdělávací, náboženské a 
charitativní služby; 

 

4. dobrovolná podpůrná síť - svépomocné skupiny a organizace 
zaměřené na vzdělávání, komunikaci a podporu 

 

Uživatelé si mohou vybrat mezi léčbou psychoterapií, poradenstvím, 
farmakoterapií (léky) nebo rehabilitací. 
 



KULTURNĚ KOMPETENTNÍ SLUŽBY 
 

 V posledních čtyřech desetiletích došlo k zásadním změnám v 
poskytování služeb v oblasti duševního zdraví 
 
Sociální faktory: 
•hnutí za občanská práva, 
•rozšíření služeb v oblasti duševního zdraví  do komunity, 
•demografický posun směrem k větší rozmanitosti obyvatel 
 
Hlavní rozdíly spočívají u některých duševních onemocnění, ve 
způsobu, jakým se mluví o nadměrném stresu a v tom, jakým 
způsobem se hledá pomoc 
 

Autodiagnostika v oblasti duševního zdraví a nástup 
obhajoby práv uživatelů a jejich rodin 

 



Klíčové prvky terapeutického úspěchu: 

•vztah lékaře a pacienta a porozumění pacientově kulturní identitě, 

•sociální podpora, 

•sebevědomí, 

•diskrétnost ohledně léčby v důsledku stigmatu společnosti 
 

Trvání zúčastněných stran na poskytování služeb reagujících na 
kulturní zájmy etnických menšin 
 

Humanistické hodnoty a intuitivní citlivost 
 

Přizpůsobení služeb specifickým potřebám těchto skupin 

zlepšuje využití a výsledky 
 



Kulturní kompetence podtrhují uznání kultur pacientů 

 

Služby přizpůsobené různorodosti a  kultuře mohou povzbudit lidi z 
menšinových skupin k léčbě  

 

Kulturní kompetence představují zásadní posun v etnických vztazích 

 

Nezbytná je také účast uživatelů, rodin a komunit, které pomáhají  
zlepšovat a navrhovat  systémy služeb pro lidi z menšin 
 



RASISMUS, DISKRIMINACE A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
 

 Rasismus a diskriminace: přesvědčení, postoje a praktiky, které 
označuji jednotlivce nebo skupiny kvůli podle jejich vzhledu nebo 
příslušnosti k etnickým skupinám 
 
Diskriminace je zjevná v prodeji nemovitostí a při získávání práce 
 
Rasismus a diskriminace se vyskytuje  ve veřejné správě a ve 
zdravotnictví 
 
Rasismus a diskriminace: od ponižování každodenních urážek až 
po zločiny z nenávisti 
 
Rasismu a diskriminace se mohou dopouštět instituce nebo 
jednotlivci, jednající úmyslně nebo neúmyslně 

 



Průzkum veřejného mínění (v USA): významné procento bělochů projevilo 
pohrdavé názory směrem  k Afroameričanům, Hispáncům a Asiatům 
 

Menšinové skupiny obvykle uvádějí, že zkušenosti s rasismem a 
diskriminací jsou stresující 
 

Afroameričané a hispánští Američané uvádějí vyšší míru stresu než běloši 
žijící v Americe.  
 

Některé studie spojují zkušenost s rasismem s horším duševním a 
fyzickým zdravím 
 

U Afroameričanů je prokázána souvislost mezi rasismem a vysokým 
krevním tlakem 
 

Diskriminace je spojena s psychologickými potížemi, snížením pocitu 
pohody, špatným zdravotním stavem a počtem depresí 
 



Rasismus a diskriminace jsou jednoznačně stresující okolnosti 
 
Američtí vědci se ptali, jak může rasismus ohrozit duševní zdraví 
menšin. Jsou navrženy tři obecné způsoby: 
1.Rasové stereotypy a negativní obrazy mohou být internalizovány a 
znevažují hodnotu jednotlivců; 

 
2. Rasismus a diskriminace ze strany společenských institucí vedly k 
nižšímu sociálně ekonomickému statutu menšin, kde chudoba, 
zločin a násilí jsou trvalými stresory, které mohou duševní zdraví 
ovlivnit; 
 
3. Rasismus a diskriminace jsou stresující okolnosti,  
které mohou přímo vést k psychickému utrpení 
 



CHUDOBA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 
 

 Lidé žijící v chudobě mají nejslabší zdraví (také to duševní) 
 
Lidé v nejnižších sociálně ekonomických skupinách mají asi 2-
3krát větší pravděpodobnost duševního onemocnění než lidé v 
nejvyšších vrstvách 
 
Prostředí přispívá k násilí, pokud: 
•znevýhodněná komunita vyznačující se ekonomickým a sociálními 
změnami/nestabilitou 
•vysoká fluktuace obyvatel, 
•nízká úroveň dohledu nad teenagery a mladými dospělými 
 
Mladí muži z etnických menšin jsou vnímaní jako náchylní k 
násilnému chování- vyšší míra zatčení za násilné trestné činy 

 



Vystavení násilí ve vlastní komunitě zanechává okamžité / dlouhodobé 
účinky na duševním zdraví 

 

Chudoba souvisí s horším duševním zdravím: 

1. Chudí lidé jsou více vystaveni stresujícímu sociálnímu prostředí 

2. Duševní nemoc může vést k chudobě 

Chudoba je tedy následkem duševního onemocnění. 

 

Chudoba a sociálně ekonomický status nehrají určující roli 

Samotný nižší socioekonomický status nevysvětluje etnické nerovnosti: 

-Mexičtí američtí imigranti v USA se těší dobrému duševnímu zdraví, i když 
jsou chudí 

-Kultura imigrantů je ochranou před dopadem chudoby 
 



Vittorio Lannutti 

Sociolog, lektor 

Coo.S.S. Marche 

Organizace veřejných a soukromých služeb v 

oblasti duševního zdraví 

 
 



EVROPA 

Podpora duševního zdraví, prevence a léčení duševních nemocí 
jsou cíle, které přijaly: členské státy EU, Evropská komise a Rada 
Evropy 

 

Regionální úřad WHO pro Evropu vytvořil tento akční plán ve 
spolupráci s hlavními aktéry v oblasti duševního zdraví 

 

Akční plán je plně v souladu s hodnotami a prioritami nového 
evropského politického rámce pro zdraví a pohodu (well-being), 
Zdraví 2020 

 

Je úzce propojen s jinými programy WHO, zahrnuje duševní 

zdraví a duševní poruchy v průběhu celého života 
 



DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V EVROPĚ: STAV A VÝZVY 
 

 EU čelí různým výzvám ovlivňujícím (duševní) pohodu 
 
Společné výzvy pro členské státy: 
- udržování blahobytu obyvatelstva, 
- zavázat se k právům a zplnomocňování uživatelů služeb a jejich 
rodin, 
- zajištění přístupu a kvality péče 
 
Koncepční strategie napříč vládou mohou zvýšit duševní pohodu a 
snížit vystavení rizikovým faktorům 
 
Problémy s duševním zdravím jsou v mnoha zemích hlavní 
příčinou zdravotního postižení a předčasného odchodu 
do důchodu a představují hlavní zátěž pro ekonomiky 



Závazek k deinstitucionalizaci, ale různé výsledky 
 

Péče a léčba by měla být poskytována v místních podmínkách 
 

Velké psychiatrické léčebny často vedou k zanedbávání a institucionalizaci 

 

Zaměření na multidisciplinární pracovníky duševního zdraví v komunitních 
zařízeních 

 

Velká část lidí s duševním onemocněním má potíže s přístupem k léčbě 

 

Reformy musí dosáhnout vyšší důvěry v bezpečnost a účinnost péče 

 



Průměrná délka života lidí s problémy s duševním zdravím je o 
mnoho let kratší než u ostatní populace 

 

Důležitou roli hraje nedostatečná informovanost a stigma 

 

Odpovědnost za duševní zdraví mají všechna odvětví společnosti 

 

Stále může být obtížné určit, kdo má na starosti koordinační činnost 

 

Důležitost volby a partnerství zdůrazňuje potřebu jasných informací 
a zodpovědnosti informovat všechny zúčastněné strany o kvalitě 
péče a  prokázat potřebu zlepšení a potenciál inovací a změn 



EVROPSKÉ HODNOTY A VIZE  DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
 

 3 doplňující hodnoty a vize inspirující tento akční plán: 
 
a)Spravedlnost: Každý má možnost dosáhnout nejvyšší možné 
úrovně duševní pohody a je mu poskytována podpora úměrná 
jeho potřebám 

 
b)Posílení: všichni lidé s problémy s duševním zdraví mají právo, 
být autonomní, mít příležitost převzít odpovědnost a podílet se na 
všech rozhodnutích ovlivňujících jejich životy, duševní zdraví a 
pohodu 

 
c)Bezpečnost a účinnost: lidé mohou věřit, že všechny  
činnosti a intervence jsou bezpečné a efektivní, schopné 
prokázat výhody pro duševní zdraví obyvatel nebo 
pro blaho lidí s problémy s duševním zdravím 



EVROPSKÝ AKČNÍ PLÁN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ:  
oblast působnosti 

Oblast působnosti akčního plánu navrhuje třístranný, vzájemně 
závislý, nedělitelný a vzájemně se prosazující přístup 

 

a)Zlepšit duševní pohodu obyvatelstva a snížit zátěž duševních 
poruch (zvláštní zaměření na zranitelné skupiny) 

 

b)Respektovat práva lidí s problémy s duševním zdravím a nabízet 
spravedlivé příležitosti k dosažení nejvyšší kvality života 

 

c)Zřídit přístupné, bezpečné a efektivní služby, které uspokojí 
duševní, fyzické a sociální potřeby a očekávání lidí s problémy s 
duševním zdravím a jejich rodin 



EVROPSKÝ AKČNÍ PLÁN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ:  
cíle 

Cíle by měly být upřednostňovány podle potřeb a zdrojů na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni 

 

4 základní cíle jsou: 

 

a)každý má stejnou příležitost k dosažení duševní pohody; 

b)lidé s problémy v oblasti duševního zdraví jsou občany, jejichž 
lidská práva jsou plně oceňována, chráněna a prosazována; 

c)služby v oblasti duševního zdraví jsou dostupné  

d)lidé mají právo na ohleduplné, bezpečné a účinné zacházení 



3 průřezové cíle jsou: 

 

a)zdravotní systémy poskytují dobrou péči o fyzické a duševní 
zdraví pro všechny; 

b)systémy v oblasti duševního zdraví pracují v dobře v 
koordinovaných partnerstvích s jinými sektory; a 

c)správa poskytovaných služeb je řízena dobrými informacemi a 
znalostmi 



Služby v oblasti duševního zdraví jsou v komunitě dostupné 
podle potřeby 

Soustředěné psychologické, biomedicínské, socioekonomické a kulturní 
záležitosti 
 

Ve všech zemích EU: přechod z ústavní psychiatrie na komunitní péči  
 

V některých zemích byly uzavřeny velké léčebny, zatímco v jiných je 
jejich uzavírání plánováno - ve většině zemí je snížen počet 
psychiatrických lůžek 
 

Primární péče je prvním kontaktním místem 
 

Stigma primární péče je nízké 
 

Možnosti jsou dostupné a rychlé zásahy lze efektivně realizovat 



Služby duševního zdraví, které jsou místní a komunitní, organizované 
podle potřeb populace dané komunity, poskytují a integrují: 

 

•informace a prostředky na pomoc sobě nebo na podporu rodinných 
příslušníků, 

•služby spojené s primární péčí pro léčbu běžných problémů duševního 
zdraví, 

•komunitní služby duševního zdraví pro prevenci, léčbu a psychosociální 
rehabilitaci, 

•lůžka dostupná jako poslední možnost v zařízeních, jako jsou centra 
duševního zdraví nebo spádové všeobecné nemocnice pro lidi vyžadující 
intenzivní péči, 

•podpora lidí s dlouhodobými problémy s duševním zdravím v rezidenčních 
službách a některé regionální nebo národních služby 
pro zvláštní podmínky, včetně forenzních služeb. 



Komunitní služby se často spoléhají na rodiny, v jejich prospěch by 
měla jít podpora, vzdělávání  a  poskytování zdrojů   

 

Nezbytnost kvalifikovaného personálu 

 

Změny ve struktuře služeb a způsobech práce vyžadují změny počtu 
pracovníků a kombinace dovedností ve všech částech služeb  

 

Péče o duševní zdraví je v Europě poskytována obvykle, ale ne 
vždy, bezplatně  

 

V některých zemích může být vyžadována platba nebo částečná 
platba za specializované služby 



Zdravotní systémy poskytují dobrou péči o fyzické a duševní zdraví 
pro všechny 

Vysokou zátěž v oblasti duševního zdraví zhoršuje řada komorbidit 
a souvislostí mezi duševním a fyzickým zdravím (nemocemi) 

 

Rozdíly v přístupu ke zdravotní péči určují také rozdíly v úmrtností 
mezi lidmi s duševními poruchami a zbytkem populace (tato 
propast se zvětšuje) 

 

Duševní onemocnění jsou rizikovými faktory pro celou řadu 
fyzických onemocnění 

 

Špatné duševní zdraví nepříznivě ovlivňuje průběh a výsledek 
mnoha fyzických nemocí 



Systémy v oblasti duševního zdraví fungují v dobře koordinovaném 
partnerství s ostatními sektory 

Je to nezbytná kombinace  

 

Centrální orgány musí určit své role a zodpovědnosti a zorganizovat 
vhodné koordinační systémy 

 

V mnoha zemích pocházejí finanční příjmy pro duševní zdraví, veřejné 
zdraví a služby sociální péče z různých zdrojů a rozpočtů, což vede k 
pravidlům o platbách nebo úhradách, která mohou bránit dobrým 
postupům 

 

V některých případech uživatelé služeb a jejich rodiny vědí sami 

nejlépe, jak efektivně rozdělit zdroje, a to je také zplnomocňuje 



Itálie – uspořádání služeb v oblasti duševního zdraví 

Zavedení Zákona 180: 

•78-98: experimentování s reformou 

•První projekt zaměřený na ochranu duševního zdraví 1994 - 
historický krok 

•Druhý projekt na ochranu duševního zdraví 1999-2000: 

•potvrzuje obsah Zákona 180, 

•Odbor péče o duševní zdraví (DMH- Department of mental 
health) se stává organizační a koordinační strukturou 



Cíl projektu na ochranu duševního zdraví 

Užitečné pro kvalitativní a kvantitativní rozvoj psychiatrické 
pomoci z  5 základních důvodů: 

•Konečné překonání léčebny 

•Identifikuje DMH jako nejvhodnější organizační model pro 
terapeutickou kontinuitu a jednotnost intervencí 

•Definuje DMH jako integrovaný soubor struktur a služeb s 
jedinečnou koordinací 

•Psychiatrická služba diagnostiky a péče, i když se nachází ve 
všeobecné nemocnici, je nedílnou součástí DMH 

•Vyžaduje ověření kvality služeb a intervencí 



Úkoly DMH (Odbor péče o duševního zdraví) 

 

•terapeutický 

 

•rehabilitace 

 

•sociální reintegrace 



Terapeutický úkol: 

ambulantní a domácí psychiatrické intervence, zásahy v případě 
nouze a krize 

 

Rehabilitační úkol: 

jednat s cílem rozvíjet dovednosti dané osoby (málo nebo více), 
zlepšit její autonomii a vztahy 

 

Úkol sociální reintegrace: 

vytvořit podmínky nezbytné pro zařazení osoby do kolektivního 
života (terapeutické a rehabilitační programy, ekonomické a relační 
zdroje, pracovní příležitosti a možnosti bydlení) 



Systém péče v rámci zdravotního odboru 
 

• Centrum duševního zdraví (CDZ) 

 

• Psychiatrická služba diagnostiky a péče (PSDP) 

 

• Služby bydlení (B) 



Odbor péče o duševní zdraví v Terstu 

4 CDZ 24 h 

 

1 Univerzitní psychiatrická klinika / CDZ (8 lůžek z toho 4 
teritoriální) 

 

1 Kvalifikační a pobytová služba (QRS) (koordinuje sociální 
spolupráci, zaučování a umísťování do zaměstnání) 

 

1 PDSP (6 lůžek ve všeobecné nemocnici) 



CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

Místo přijetí, rozhovor a příležitost pro navázání vztahů, možnost 
zůstat alespoň dočasně mimo obtížnou rodinnou situaci 

 

Aby dobře fungovalo, mělo by: 

•spravovat populaci mezi 50 000 a 80 000 obyvatel, 

•být bez problémů dostupné i veřejnou dopravou 



FUNKCE, AKTIVITY, PROGRAM CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

• Rozpoznání a řešení krizí za 24 hodin 

• Individuální rehabilitační léčebné programy 

• Podpora a zapojení uživatelů služeb 

• Informace a edukace pro rodinné příslušníky 

• Propagace svépomocných činností 

• Pomoc při vzniku a vedení spolků 

• Volnočasové a rekreační  aktivity 

• Podpora ve vzdělávání, při hledání práce 
a sociálním podnikání 



• Poradenská služba ve vězení 

• Spolupráce se zdravotními obvody 

• Zapojení rodinných lékařů (Health Tutor) 

• Prevence spojená s osamělostí starších lidí 

• Prevence sebevražd 

• Genderové rozdíly a duševní zdraví 

• Vztahy s kulturními odbory města 



SLUŽBY CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
 

 Přijetí na noc: 

 - na různé časové období (od jedné noci do několika týdnů) 

Přijetí z důvodu nařízené léčby  

 

Přijetí ve dne: 

- na několik hodin nebo na celý den  

- nabídnuta možnost dočasné ochrany nebo ochrany během krize, 
která odlehčí rodině 

 

Ambulantní návštěva: 

Během ambulantní návštěvy dochází k výměně zpráv 
a k rozhovoru s osobou a/nebo rodinnými příslušníky 
v krizových situacích 



Domácí návštěva: 

Plánovaná nebo v naléhavém případě, umožňuje poznání životních 
podmínek člověka a jeho rodiny 

 

Individuální terapeutická práce: 

Setkání s členy rodiny za účelem diskuse o  konfliktech s cílem 
podpořit rodinu a najít společně řešení problému 



Skupinové aktivity: 

Schůzky, na nichž výměna informací o společných problémech 
posiluje schopnost vzájemně se poznat. Hlavní účel: aktivizace 
sociální sítě  

 

Rehabilitace a prevence: 

Kroky na cestě k přístupu k informacím a kultuře, vzdělání/školení a 
k získání zaměstnání 

 

Podpora přístupu k sociálním právům a příležitostem 



Podpora bydlení: 

Programy prováděné doma na podporu každodenních životních 
dovedností a zachování nebo reedukace sociálních a mezilidských 
dovedností skupinového života. Podpora aktivit spojených s 
bydlením 
 

Poradenská činnost: 

Intervence ve zdravotních službách nebo nemocničních oddělení, 
věznic, okresních úřadů, veřejných a soukromých domovů pro 
seniory 
 

Telefon: 

Aktivní nejméně 12 hodin denně pro zprávy, návrhy, schůzky, 
kontroly i v případě nouze 



PSYCHIATRICKÁ SLUŽBA DIAGNOSTIKY A PÉČE   
ROZHRANÍ MEZI NEMOCNICÍ A OBLASTÍ/REGIONEM 

• oddělení určené pro mimořádné události  

• umístěno uvnitř všeobecné nemocnice 

• otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 

• místo přechodu  

• provádí nařízenou léčbu i dobrovolnou léčbu při hospitalizaci  

• psychiatrické poradenství jiným nemocničním oddělením 
a  pohotovosti 

• napojeno na zdravotní odbor (v Itálii MHD-Mental Health 
Department)  
- administrativně, funkčně, provozně 



- lůžko na každých 10 000 obyvatel 

- max. 16 lůžek 

- přiměřené prostory, které zaručí respektování soukromí a práv 
prostory pro společné aktivity 

- Otevřené dveře 

- žádné omezení 

- zkrátit dobu nezbytné hospitalizace v souladu se zásadou územní 
příslušnosti péče 

- hospitalizace nikdy nenahrazuje převzetí odpovědnosti za CDZ, 
ale pouze výjimku motivovanou velmi specifickými potřebami 

- možnost udržování kontaktů s vlastním prostředím pro snazší 
překonání krizových situací 

- zaručit pokračování péče CDZ dle principu územní příslušnosti 



SLUŽBY BYDLENÍ (REZIDENČNÍ SLUŽBY) 
Odpovídají potřebám lidí 

• Mimonemocniční zařízení, kde probíhá část terapeutického, 
rehabilitačního a sociálního integračního programu 

 

• Poloha v urbanizovaných a snadno přístupných oblastech 

 

• Spravováno CDZ nebo sociálním podnikem 

 

• Přístup a propuštění na základě osobního terapeutického programu 
dohodnutého s provozovateli CDZ, provozovateli služby bydlení, 
osobou, rodinnými příslušníky a / nebo jinými osobami 

 

• 2 místa / 10 000 obyvatel 



Terapeutická komunita: 

•služba s vysokou intenzitou terapeutické rehabilitace 

•provozovaná 24 hodin denně 

•obzvláště aktivní individuální a zplnomocňující programy 

 

Chráněné bydlení skupinové: 

•podpora 12 hodin denně 

•lidé s přiměřenou úrovní dovedností a autonomie 

•jednotlivé programy zaměřené především na sociální  
integraci a na zajištění  důstojného  bydlení 



Bytové domy nebo soužití: 

•více lidí bydlí společně a sdílejí byt a náklady  

•podpora pouze několik hodin denně nebo podle potřeby 

 

Zaručuje integrace se sociálním okolím a zajišťuje slušné bydlení 



SLUŽBY BYDLENÍ co by nemělo být 

Náhradní místa za léčebny 

 

Místa pasivního a chronického opouštění 

 

Místa řízení psychiatrických krizí 



SEMI-REZIDENČNÍ SLUŽBY 

• Starají se o  lidi ve dne 

 

• Poskytují individuální a skupinové rehabilitační léčebné 
programy 

 

• Denní stacionář: Zvláštní pozornost je věnována intenzivním 
terapeutickým programům i v krizových podmínkách 

 

• Denní centrum: Zvláštní pozornost je věnována vzdělávacím a 
socializačním programům 



Italská reforma péče o duševní zdraví: výsledky 

Snížení počtu pacientů v psychiatrických léčebnách / odděleních 
(78.538 v roce 1978 – 7.704 v roce 1998) 

 

V současné době existuje 10 lůžek / 100 000 v psychiatrických 
odděleních a 46 lůžek / 100 000 v komunitních rezidenčních 
zařízeních 

 

Velké rozdíly mezi geografickými oblastmi 

 

Snížení počtu psychiatrických lůžek není spojeno se zvýšením 
počtu sebevražd 

 

OECD: počet sebevražd zůstal v Itálii stabilní 

 



Po vydání Zákona 180 se počet povinných hospitalizovaných postupně 
snižoval: více než 20.000 v roce 1978 - méně než 9.000 v roce 2015 

 

Podíl nařízených psychiatrických hospitalizací se v letech 1978 až 2005 
postupně snižoval a poté zůstal stabilní, v roce 2015 to bylo méně než 5% 
(8 815) ze všech 187 205 psychiatrických hospitalizací 

 

Snížení celkového počtu psychiatrických lůžek nevede ke zvýšenému 
využívání psychiatrických forenzních zařízení 

 

V roce 2016 bylo po postupném vyřazování z forenzních psychiatrických 
léčeben umístěno 541 osob v nových pobytových zařízeních a 201 osob s 
duševními poruchami umístěno do psychiatrických oddělení ve vězení 

 

Itálie investovala do psychiatrických lůžek umístěných v komunálních 
bytových zařízeních 



Vittorio Lannutti 

Sociolog, lektor 

Coo.S.S. Marche 

Jak přistupovat k lidem s problémy s 
duševním zdravím základě tří 

proměnných  
 



Před navržením fyzické aktivity je nutné konzultovat s 
psychiatrem zdravotní stav 

 

- možná kardiovaskulární a metabolická onemocnění. 

 

- vedlejší účinky léků, 

 

proto, aby instruktor byl schopen posoudit, na jaké úrovni 
může s pacientem cvičit 



 

Náčrt projektu, do kterého by měli být zapojeni i samotní 
pacienti, aby bylo možné stanovit: 

- intervenci 

- množství času věnovaného fyzické aktivitě, 

- délku sledování, tj. jak pacient reaguje na navrhované 
  cvičení, 

- posouzení limitů a fyzických možností pacientů, 

- pozornost ke stravě pacienta 



EAP: fyzická aktivita (aerobní), je užitečná a měla by se 
pravidelně cvičit, aby: 

 

- se zlepšila nálada a zdraví  

- je to skutečná pomocná terapie účinná při léčbě 
psychiatrických onemocnění 

 

 



Výhody 

•snižuje riziko: 

- hypertenze, 

- akutní a chronického kardiovaskulárního onemocnění, 

- cukrovky / nadváhy, 

- úbytku kostní hmoty a osteoporózy, 

 

•zmírňuje psychiatrické příznaky, 

•zlepšuje fyzickou, mentální a intelektuální funkčnost (může 
zpomalit zhoršování kognitivních funkcí) 

•pohyb má příznivé účinky na spánek 



Aby bylo cvičení co nejpřínosnější, měli by lidé s depresí provádět 

aerobní fyzickou aktivitu nebo kombinaci aerobního tréninku a 

vytrvalosti nejméně 2-3krát týdně po dobu přibližně 45–60 minut 

 

Každý by si měl zvolit disciplínu, kterou preferuje, a to s 

přihlédnutím k věku a vlastním fyzickým možnostem 

 

Každopádně musí být vykonávána pod dohledem kompetentního 

instruktora 



 

V případě schizofrenie doporučuje EAP nejméně 150 minut mírné až 

silné pohybové aktivity týdně 

 

 

Člověk by od pohybové aktivity neměl očekávat zázraky , ale je 

prokázáno, že může mít velký přínos 



PRÁCE SE MLADÝMI 

Je zapotřebí širších zásahů intervencí do zdraví obyvatel: 

 

- zabránit odklonu od pohybových aktivit, 

- omezit sedavé chování mladých lidí obecně, zejména těch, 

kterým hrozí rozvoj problémů duševního zdraví 



Věkové rozmezí 12–25 let je kritickým obdobím, kdy je třeba 
zasáhnout: 

-   podporovat včasné zotavení, 

-   omezit negativní důsledky na sociální a profesní fungování 

- maximalizovat příležitost zavést pozitivní dlouhodobé 
chování související se zdravím 

 

Tyto intervence jsou vysoce přijatelné a nestigmatizující 



Intervence pro mladé lidi by měly: 

- propagovat cvičení jako příjemnou a zábavnou činnost k 

maximalizaci  trvalého zapojení, 

 

- sledovat dlouhodobé zdravotní výsledky a výsledky v oblasti 

duševního zdraví jako zásadní pro prokázání dlouhodobějších 

účinků cvičení v životě mladých lidí 



Cvičení je: 

 

- efektivní při snižování klíčových klinických příznaků, 

 

- může být prováděno společně s obvyklou léčbou časné psychózy 

 

Individuální cvičební trénink - zlepšení symptomatických, 

neurogognitivních a metabolických výsledků u první psychotické 

epizody / v časných stádiích nemoci 



Carter T, Morres ID, Meade O, Callaghan (2016) uvedli některá 
doporučení: 

 

Skupinové a pod dohledem cvičené aktivity s nízkou nebo střední 
intenzitou třikrát týdně po dobu 6 až 12 týdnů by mohly zmírnit 
deprese 

 

- Zdá se, že cvičení je stejně účinné pro mírnou i těžkou depresi v 
lůžkovém i ambulantním prostředí 



U věkové skupiny 5–17 let odpovídající úroveň fyzické aktivity 

přispívá k rozvoji: 

- zdravé muskuloskeletální tkáně, 

- zdravý kardiovaskulární systém, 

- neuromuskulární vědomí, 

- usnadňuje udržování zdravé tělesné hmotnosti 

 

Fyzická aktivita je u mladých lidí spojována s psychologickými 

přínosy 



CVIČENÍ S DOSPĚLÝMI 

Zpráva WHO (2010) - doporučení pro úroveň fyzické aktivity 
potřebné k prevenci nepřenosných nemocí: 

 

- věk 18 - 65 let,  nejméně 150 minut aerobní aktivity střední 
intenzity týdně 

 

- provádí se 2 nebo více dní v týdnu 



Doporučení (Paterson, Murias, 2014): 

• provádět mírné až intenzivní aerobní aktivity, pro  zlepšení 

srdeční-respirační zdatnosti, 

 

• provádět minimálně 150 min týdně aktivity střední intenzity, což 

představuje energetický výdaj přibližně 1 000 kcal týdně (nebo ~ 

90 min týdně intenzivního cvičení) 



• získat další přínosy přidáním aktivity na posílení svalů 

- nejlépe 2 krát týdně 

 

• rovnováha a mobilita jsou omezení 

 

• ukázalo se, že strukturované cvičební programy, obvykle 

sestávající z 30 minut /cvičení s mírnou a intenzivní 

intenzitou, jsou účinné a bezpečné 



• zlepšení jsou pozorovaná v psychosociálním fungování a verbální 
krátkodobé paměti 

 

• zvýšení kardiovaskulární zdatnosti 

 

• cvičení s vysokou a s nízkou intenzitou snižuje celkovou citlivost 
na úzkost a strach 

 

• cvičení s vysokou intenzitou mělo oproti cvičení s nízkou 
intenzitou několik zřetelných výhod 



• Skupina s vysokou intenzitou cvičení zaznamenala výrazně 
méně strachu z tělesných pocitů souvisejících s úzkostí ve 
srovnání se srovnávací skupinou 

 

• Používání aerobního cvičení s vysokou intenzitou jako 
intervence pro citlivost na úzkost má svá omezení 

 

• Aerobní cvičení se může ukázat jako neocenitelná 
alternativa léčby u jedinců s vysokou citlivostí na úzkost, 
kteří nemohou nebo nebudou zvažovat tradiční způsoby 
léčby 



CVIČENÍ SE STARŠÍMI 

Pohybová aktivita ovlivňuje duševní zdraví 
 
Starší lidé v zařízeních pro ústavní péči mají často nějaké fyzické 

omezení/postižení a jsou závislostí na pomoci při běžných 
denních úkonech 

 
Zvýšená fyzická zdatnost a nezávislost při běžných denních 

úkonech může být pro duševní zdraví důležité: 
- zvýšené sebevědomí a schopnost účastnit se společenských 

aktivit 
-  posílená možnost zvýšit úroveň každodenní fyzické aktivity 
 
Lidé s demencí mají často potíže se zahájením fyzické činnosti 



Epidemiologické studie prokázaly účinnost pohybové aktivity při 
zvyšování aktivní délky života a při prevenci: 

 

•funkční úbytky vedoucí ke ztrátě nezávislosti a pohody (well-being)  
a některé aspekty kognitivních úbytků a deprese 

•nemoci a všechny ostatní příčiny úmrtnosti 

 

Pravidelná pohybová aktivita je obecně spojena s psychologickou 
pohodou, i když u starších dospělých existuje relativně málo 
prospektivních studií 



Pasco et al .: 

 

• Vyšší úrovně navyklé fyzické aktivity chrání před následným 
rizikem rozvoje de novo depresivních a úzkostných poruch 

 

• Je potvrzené, že fyzická aktivita má terapeutické účinky při léčbě 
deprese 

 

• Cvičení je životaschopným kandidátem na životní styl pro 
primární prevenci duševních onemocnění s častým výskytem 



Erickson & Kramer (2008): 6 měsíců střední úrovně 
aerobní aktivity postačuje k výraznému zlepšení 
kognitivních funkcí 

 

Zlepšení doprovázené změnami mozkových aktivit a 
nárůstem prefrontálního a dočasného objemu šedé hmoty 



Mírné úrovně cvičení mohou sloužit jako: 

 

• preventivní opatření proti kognitivnímu poškození mozku 
a jeho poškození 

 

• léčba kognitivních deficitů, které již existují u starších 
dospělých 



• Kombinace aerobních a anaerobních programů má sama o 
sobě větší přínosy pro kognitivní funkce než kterýkoli typ 
cvičení  

 

• Existují rostoucí důkazy, že cvičení má příznivé kognitivní a 
nervové účinky nejen na populaci s demencí, ale také na 
řadu dalších populací, včetně dětí, pacientů se sklerózou 
multiplex a pacientů s Parkinsonovou chorobou. 



ROZDÍLY V REAKCI NA FYZICKOU AKTIVITU NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ 

Zhang et al (2015) analyzoval vztah mezi depresivními 
symptomy a FA mezi mírně a středně depresivními jedinci: 
pravidelná fyzická aktivita snižuje depresivní symptomy 

 

FA je účinný nástroj v boji proti depresi 

 

Ke zmírnění depresivních příznaků u jedinců se špatným 
tělesným  zdravím by bylo třeba dosáhnout zmírnění deprese 
spolu s fyzickou aktivitou a dalšími prostředky 



Program mírného až intenzivního cvičení je slibná strategie pro 
snížení citlivosti na úzkost  

 

Medina a kol. (2014): účinky cvičení na duševní zdraví se mohou 
lišit v závislosti na pohlaví, přičemž pro muže je přínosnější než pro 
ženy 

 

Tyto intervence by měly být pro ženy a pro muže odlišné, alespoň 
co se týká snižování úzkosti 

 

Studie, které porovnávají typy pohybových modalit a dávek, mohou 
pomoci upřesnit znalosti potřebné k rozvoji individuálně 
přizpůsobených zátěžových intervencí 



Z psychosociálního hlediska se předpokládá, že biologické 
tendence žen ke zvýšenému znepokojení jsou často silně 
posíleny genderovými normami 

 

Převaha žen trpících úzkostnými nebo afektivními poruchami 
je s největší pravděpodobností způsobena kombinací těchto 
základních rozdílů na biologické a psychosociální úrovni 



ROZDÍLY V REAKCI NA FYZICKOU AKTIVITU ZALOŽENÉ NA KULTUŘE 

V chování souvisícím s pohybovou aktivitou existuje sociální 
gradient 

 

Tento gradient je do velké míry zaveden v dětství a převládá po 
celý životní cyklus 

 

Fyzická nečinnost u sociálně slabých osob může zdůraznit účinky 
psychosociálního stresu a částečně zohlednit zjištěné sociální 
rozdíly ve zdraví a pohodě 

 

Nepříznivá socioekonomická situace je spojena s nižší  

Pohybovou aktivitou a větším sedavým chováním 

(horší vzdělání) 



Brodersen a kol. (2006) hodnotili vývojové trendy ve fyzických 
aktivitách a sedavém chování u britských studentů (11–12 let). 
Výsledek: 

•asijští studenti byli méně aktivní než běloši, to také platí o černých 
dívkách, ale ne o chlapcích 

•černí studenti byli sedavější než běloši 

•úrovně sedavého chování byly vyšší u respondentů z nižších 
sociálně ekonomických skupin 

•většina rozdílů mezi etnickými skupinami a sociálně ekonomickými 
skupinami byla přítomna ve věku 11 let a během dospívání se 
nevyvíjí 



FA klesá a sedavé chování se během dospívání stává běžnějším 

 

Etnické a sociálně ekonomické rozdíly jsou pozorovány ve fyzické 
aktivitě a v sedavém chování u mládeže a předjímají rozdílná 
zdravotní rizika dospělých 

 

Dospívající s nižším sociálně ekonomickým statutem mají více 
sedavé chování, ale fyzické aktivity u různých sociálně 
ekonomických skupin se liší pouze u dívek 

 

Včasné intervence 



FA je důležitým faktorem při určování zdravotních výsledků u 
etnických menšin, které sídlí ve sociálně slabších oblastech 

 

Intervence FA musí být zaměřeny na sociálně slabé skupiny, ale je 
důležité pochopit také překážky, které brání jejich fyzickým 
aktivitám v prostředí, kde žijí  

 

Programy FA by měly být přizpůsobeny jednotlivcům a měly by 
obsahovat více složek: 

- stanovení cílů, 

- řešení problému, 

- sebe pozorování (self-monitoring), 

- cvičení pod dohledem 



Změna zdravotního chování ve skupinách s nízkými příjmy 
může být náročná a složitá a vyžaduje spolupráci mezi 
různými aktéry 

 

Intervence by měly být prováděny během dětského i 
dospělého života 



Vittorio Lannutti 

Sociologist - Educator 

Coo.S.S. Marche 

Šíření pohybových aktivit ke zlepšení 
duševního zdraví 

 



Směrem k novému veřejnému zdraví 

Veřejné zdraví má široký rozsah: 

 

- kontrola přenosných nemocí 

- původní podnět k práci v oblasti veřejného zdraví 

- vedení mezisektorového úsilí o podporu zdraví 

 

Veřejné zdraví: sociální a politický koncept zaměřený na zlepšení 
zdraví, prodloužení života a zlepšení kvality života u celé populace 

 

Podpora zdraví, prevence nemocí a další formy zdravotní 
intervence 



Strategie podpory zdraví jsou založeny na otázce, jak je zdraví 
vytvářeno, a jeho cílem je nabídnout lidem větší kontrolu nad 
určujícími faktory jejich zdraví. 

 

Musí přesunout debatu o duševním zdraví z jediného zaměření na 
sektor zdravotnictví na oblasti, jako jsou: 

- zaměstnanost, 

- vzdělávání, 

- doprava, 

- bydlení, 

- kriminální spravedlnost, 

- prosperita, 

- zastavěné prostředí 



Úspěch v propagaci duševního zdraví: zapojení a podpora celé 
komunity a rozvoj partnerství pro spolupráci s řadou agentur ve 
veřejném, soukromém a nevládním sektoru 

 

Propagace duševního zdraví musí probíhat v sektoru zdravotnictví a 
ve všech ostatních sektorech, které ovlivňují způsob, jakým lidé žijí, 
milují, jsou vzděláváni a pracují 



Nástup duševních onemocnění 

Polovina všech chronických duševních chorob začíná ve věku 14 let 

 

Když se studenti dozvědí více o oblasti duševního zdraví, jsou schopni 
efektivně rozpoznat příznaky a symptomy související s problémy a vědí, 
kam se o pomoc obrátit 

 

Stigma, které obklopuje duševní zdraví, se naopak sníží 

 

Deprese u dospívajících se mezi polovinou 80. a 2000. let zdvojnásobila: 

•prevalence MDD se nyní pohybuje od 4% do 8%, 

•12% dětí / dospívajících může mít sub prahové příznaky deprese, 

•20% mladých lidí zažívá alespoň jednu epizodu velké deprese před 
dosažením 18 let věku 



Vzdělávání v oblasti duševního zdraví 

Existují čtyři klíčové komponenty gramotnosti o duševním zdraví 
důležité pro blaho a úspěch každého: 

 

1.Pochopit, jak získat a udržovat dobré duševní zdraví; 

2.Snížit stigma související s duševním zdravím; 

3.Zvyšovat účinnost hledání pomoci (vědět kdy, kde a jak získat 
dobré zdraví) 

4.Porozumět duševním poruchám a léčbě 



Fyzická aktivita pomáhá zlepšovat kognitivní výkon a studijní 
výsledky 

 

Negativní souvislost mezi duševním zdravím a sedavým chováním 

 

Duševní zdraví: důležité po celý životní cyklus, ovlivňující myšlení a 
učení, pocity a činy 

 

Duševní zdraví v dětství a dospívání: dosažení vývojových a 
emocionálních milníků, při učení zdravých sociálních dovedností a 
jak se vypořádat s náročnými situacemi 



Duševně zdravé děti / mládež mají pozitivní kvalitu života a mohou 
dobře fungovat doma, ve škole i ve svých komunitách 
 
Když jsou mladí lidé v oblasti duševního zdraví vzděláváni, 
pravděpodobnost zdraví a pohody povede k pozitivním projevům a 
příznakům. 
 
CDC: Zaměření na zdravé chování během dětství je účinnější než 
snaha změnit nezdravé chování v dospělosti  
(CDC – Centers for Deases Control and Prevention) 

 
Výchova ke zdraví, která respektuje význam duševního zdraví, 
pomáhá mladým lidem, jejich rodinám a komunitám cítit se 
dobře při hledání pomoci, zlepšování studijních výsledků a 
zachránit životy 



V USA: uspokojivý program výchovy ke zdraví vyvinutý v souladu s 
potřebami žáků ve všech ročnících musí zahrnovat výuku v několika 
dimenzích zdraví a musí: 

 

•zahrnovat celkové propojení- vztah fyzického a duševního zdraví;  

 

•rozvinout porozumění, postoje a chování, které podporují zdraví, 
psychickou pohodu a lidskou důstojnost 



ACE (Adverse Childhood Experiences) - adverzní dětské zkušenosti: 

•stresové nebo traumatické události, které mohou vést k sociálnímu, 
emocionálnímu a kognitivnímu poškození, 

•osvojení si vysoce rizikového chování; nemoc nebo předčasná smrt 

 

Děti, které tyto traumatické události zažívají, se ve škole často potýkají s 
problémy 

 

Kumulativní účinek traumatu a toxického stresu může být významný s 
výsledkem: 

- nezdravé chování, 

- neschopnost soustředit se a zpracovat informace 

- náročné reakce na třídní kolektiv a sociální situace 



Doporučení pro osvětu duševního zdraví ve vzdělávacím prostředí: 

 

• Podporovat děti a mládež ve vývoji:  

• cvičení a hry;   

• dobrá výživa;  

• pravidelné spánkové návyky;   

• schopnost zvládat stres;   

• pečující vztahy 

• Snaha o snížení stigmatu kolem duševního zdraví. 

• Rozvíjení přátelských a pečujících vztahů 

• Podporovat pozitivní školní klima a kulturu 



• Podporovat rozvoj sociálně emocionálních dovedností a dovednost 
říct si o pomoc 

 

• Poskytovat podporu studentům, u kterých existují obavy o jejich 
duševním zdraví, příp. duševní zdraví jejich přátel či rodiny 

 

• Přijmout přístup interdisciplinární spolupráce s komunitními zdroji 

 

• Rozvíjet podporu školních zaměstnanců pro jejich vlastní 
 duševní zdraví a psychickou pohodu 



Mozek dítěte a další systémy se vyvíjejí nejrychleji během prvních 
tří let života 

 

Adolescence je druhé kritické vývojové stadium 

 

Základy získané v dětství  mohou rozkvést do dovedností, chování a 
příležitostí – psychické pohody v adolescenci a později do více 
produktivní dospělosti 

 

Správné investice a příležitosti mohou nabídnout druhou šanci 
mladým lidem, kteří ji během dětství neměli  



Mentální houževnatost, odolnost: 

 

•ovládání se (emocionální a život) 

 

•odhodlání, angažovanost  

 

•výzvy 

 

•sebevědomí (v mezilidských vztazích a ve schopnostech) 



Zdravotní intervence jsou nutné k tomu, aby se nezapomínalo na 
pohybové aktivity a aby se snížilo sedavé chování mladých lidí, ale 
zejména těch, kterým hrozí rozvoj problémů s duševním zdravím 

 

Zdá se, že fyzické cvičení zlepšuje depresivní příznaky u 
dospívajících (antidepresivní účinek) 

 

Cvičení může být užitečnou léčebou pro depresi 



Více dimenzí přístupu k duševnímu zdraví a psychické pohodě 

Vzdělávání o významu spojení mysli a těla zvyšuje 
porozumění studentů, postoje a pozitivní chování 

 

Duševní zdraví jako něco víc než nemoc 

 

CDC: duševní zdraví v dětství / dospívání znamená dosažení 
vývojových a emocionálních milníků, naučit se zdravé sociální 
dovednosti a zvládat náročné situace 



Duševně zdravé děti / mládež mají pozitivní kvalitu života a 
fungují dobře doma, ve škole i ve svých komunitách 

 

Komplexní přístup k duševnímu zdraví a psychické pohodě 
zahrnuje zaměření na tělesnou výchovu, výchovu ke zdraví a 
výživu 



TĚLESNÁ VÝCHOVA  (TV) A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

TV je přímo spojena s duševním zdravím, emočním zdravím a 
celkovou pohodou 

 

TV učí studenty, jak dosáhnout celoživotního závazku vůči 
pohybovým aktivitám a duševnímu zdraví   

 

Vytváření pozitivních návyků a rutin ohledně pohybových aktivit 
přispívá k pohodě každého člověka 

 

Střední míra fyzické aktivity může zvýšit náladu a sebevědomí 



Kvalitní tělovýchovný program se zaměřuje na následující: 

 

•snížení obezity a chronických onemocnění; 

 

•snížení stresu a úzkosti; 

 

•vzbuzuje sebevědomí a sebeúctu; 

 

•podpora asertivity, nezávislosti a sebekontroly; a 

 

•podporuje zdravější stravovací návyky prostřednictvím správné 
výživy 



Fyzická aktivita a funkce učení 

FA - významná zlepšení v oblasti duševního zdraví a kognitivního 
fungování 

 

Pozdní adolescence se vyznačuje zvýšeným stresem a nárůstem 
problémů v oblasti duševního zdraví, které pravděpodobně 
přetrvávají a dosáhnou vrcholu v ranné dospělosti 

 

FA je zvláště důležitá během pozdní adolescence 

 

Značná pozornost veřejnosti byla věnována zdůraznění 
vztahu fyzické aktivity a učení a chování ve škole 



Tomporowski a kol .: cvičení podporuje vznik mentálních funkcí dětí, 
zejména výkonných 

 

Ostatní popisují, že: 

•poskytování krátkých přestávek fyzické aktivity během vyučování 
zlepšilo schopnost plnit úkoly 

 

•po cvičení byli studenti soustředěnější, ohleduplnější, méně 
impulzivní a neposední, déle si udržovali pozornost 

 

•FA zvýšila koncentraci na práci ve třídě 



• čast v programu FA zlepšuje svalovou kapacitu, motorické 
dovednosti, chování a úroveň zpracování informací u dětí s ADHD 

 

• nabízet FA prostřednictvím komplexních školních programů, 
včetně přestávek, tělesné aktivity ve třídě, školních sportovních 
klubů a tělesné výchovy 

 

• zajistit, aby byla tělesná výchova poskytována všem studentům 
všech ročníků a aby byla vyučována kvalifikovanými učiteli 

 

• spolupracovat s komunitními organizacemi na poskytování 
mimoškolních programů tělesné aktivity a sdílení sportovišť 



Mezi nejvíce zmiňované strategie pro zvýšení FA ve školních 
hodinách patří: 

•poskytuje rozšířenou TV, která prodlužuje dobu výuky, je 
poskytována školenými odborníky (instruktážní praxe na mírné až 
intenzivní úrovni FA) 

•přestávky ve výuce využívány k FA 

•pořádání lekcí aktivit před a po škole a zároveň zajištění 
přiměřeného prostoru a vybavení 

•účast na aktivní dopravě (chůze a cykloturistika do školy a ze 
školy) 

•povzbuzování k FA během přestávek, obědů a jiných  
přestávek s nabídkou organizovaných činností a herním 
náčiním k dispozici 



Vztah mezi školním klimatem a psychickou pohodou 

Školní klima ovlivňuje pocit bezpečí, přijetí, psychickou pohodu a 
spojení s ostatními 

 

Školní klima, které podporuje zdravé emoční fungování, zahrnuje 
struktury, které nabízejí preventivní a pohotovou podporu 

 

Mezi prvky podpory patří: 

- dodržování bezpečnosti 

- podporující učitel 

- disciplína a prostředí vhodné pro FA 

- povzbuzování a udržování respektujících, důvěryhodných a 
pečujících vztahů v celé školní komunitě 



Vytváření prostředí, ve kterém je duševní pohoda všech lidí 
oceňována a rozvíjena, bez stigmatu, je zásadní pro to, aby se 
studenti cítili bezpečně a akceptovaní. 

 

Školy by měly podporovat sociálně-emoční učení a duševní zdraví 
pro všechny studenty jako základní součásti zdraví a životní 
spokojenosti. 

 

Všichni ve školním prostředí uspějí, když se  cítí přijímáni, 
oceňováni a respektováni 



ZDRAVOTNICKÁ OSVĚTA 

Výchova ke zdraví učí o fyzickém, duševním, emočním a sociálním 
zdraví 

 

Zdravotní výchova rozvíjí pozitivní zdravotní postoje 

 

Komplexní osnovy výchovy ke zdraví jsou důležité pro motivaci 
studentů ke zlepšování a udržování jejich zdraví, prevenci nemocí 
a snižování rizikového chování (drogy, alkohol a tabák; sexualita; 
zranění; výživa a nemoci) 



ROLE MOTIVACE 

Někteří studenti jsou vysoce motivováni k fyzické aktivitě / někteří 
ne 

 

Snahy o posílení fyzické aktivity studentů musí: 

- řešit rozdíly v motivační připravenosti, 

- rozvíjet procesy, které podporují zapojení v rámci školy i mimo ni 

 

Při vytváření příležitostí k účasti na cvičení by školy měly 
poskytnout širokou škálu možností 



Zdroje duševního zdraví podporující partnerství škol  
a obcí 

Pokud dobře spolupracuje škola s obcí, je to: 
 
- kritické pro pozitivní dopad školního klimatu na podporu všech 
studentů (zejména těch, kteří mají potřeby v oblasti duševního 
zdraví) 
 
- může to usnadnit přístup ke stávajícím službám novými způsoby 
 
Psychická pohoda studentů tak může být posíleno a může 
podporovat zdravější celkové školní klima 



Kvalita školního klimatu může být i jediným faktorem, který nejvíce 
ovlivňuje úspěchy studentů 

 

Hodnocení: 

- mohou být formální nebo neformální a stručné nebo složitější 

- měla by být prováděna v pravidelných intervalech 

 

Po vyhodnocení by dané kraje měly zaměřit svou pozornost na 
budování a posilování partnerství škol a obcí, které to nejvíce 
potřebují 



Školy jsou místa, kde probíhá mnoho fyzických aktivit.  
 
Míra, do jaké je cvičení plně integrováno do škol, se liší podle 
míry zájmu veřejnosti o záležitosti zdraví, a o to, jak moc je 
fyzická aktivita prosazována 
 
Zatím jde stále jen o nahodilé a dílčí iniciativy   
 
Do budoucna zůstává otázkou: Jak by měly školy ukotvit 
pravidelné, dobře integrované a spravedlivé zaměření na 
pohybovou aktivitu do svých dalších úkolů na podporu zdravého 
rozvoje a řešení problémů studentů? 
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