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Úvod k českému vydání

Vážení čtenáři,
dostává se vám do ruky kniha ZA ZDMI, sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v italském Meranu v roce 2004. Může se vám
zdát zvláštní, proč se vracíme ke konferenci, která se konala před třinácti lety. Jejím předmětem byla „deinstitucionalizace psychiatrické
péče“, tedy téma, které u nás nyní konečně začalo být velmi aktuální
při právě probíhající Reformě psychiatrické péče.
Ano, o více než čtyřicet let později, než započal proces transformace psychiatrické léčebny v Terstu (od roku 1971 až do uzavření léčebny v roce 1980), o třicet let později, než obdobný proces uzavírání
léčeben probíhal v ostatních částech západní Evropy, o sedmadvacet
let později, než začaly vznikat první komunitní služby u nás, o jedenáct let později, než byla Valným shromážděním OSN přijata Úmluva
o právech osob se zdravotním postižením (tedy až po konání zmíněné
meranské konference).
Ale přesto, anebo snad právě proto, jsou pro nás příspěvky předních odborníků a inovátorů na poli péče o duševní zdraví i v dnešní
době tak cenné. Neukazují nám totiž hotový výsledek deinstitucionalizace, ale příklady jednotlivých dílčích kroků, ba i rizik, a to z různé
perspektivy. Z pohledu jednotlivých služeb, regionů či národní politiky, z perspektivy svobody jedince či obecně lidských práv. Ukazují
nám proces deinstitucionalizace ve své složitosti a komplexnosti. Jak
ve svém příspěvku uvádí Lorenzo Toresini:
„Deinstitucionalizace neznamená jen čistý a prostý přenos lůžek,
není to jen decentralizace zdrojů a zařízení, byť tím vším je také.
Ale deinstitucionalizace je mnohem víc — znamená vše, co děláme
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každodenně případ od případu, když každou situaci posuzujeme
v její jedinečnosti a vztah s každým člověkem zakládáme nejprve
a především na specifické subjektivitě jedince.“

Cílem této knihy není posilovat naši frustraci, že to u nás nejde tak
rychle, ale pomoci v širší diskusi o psychiatrii a péči o duševní zdraví
a podpořit zásadní proměnu systému k péči orientované na člověka,
jeho jedinečnost a jeho vlastní hodnoty.
Věřím, že se pro nás mohou stát mottem slova, která pronesl již
v roce 1979 Franco Basaglia, psychiatr, který zahájil deinstitucionalizaci v Terstu:
„Důležité bylo dokázat, že nemožné se stává možným… Před deseti
dvaceti lety se zdálo nemožné ústav zrušit.“

P AV E L N O VÁ K V P R O S I N C I 2 0 1 7

Předmluva

V období posledních třiceti let vyvíjely vlády po celém světě strategie a politiky, které si kladly za cíl zavedení systémů komunitního
přístupu péče o duševní zdraví, jež měly nahradit zastaralé instituce.
Navzdory tomu byly vytvořeny efektivní služby, které by byly schopny poskytnout kvalitní celkové řešení, jen v poměrně malém množství
situací; to se týká obzvlášť velkých měst.
V oblasti jižního Tyrolska byly vytvořeny strategie pro komunitní
psychiatrické služby teprve v nedávné době. S výjimkou institucionální struktury Stadio zde před rokem 1978 neexistovala vůbec žádná
psychiatrická péče; kromě zařízení Bolzano SPDC (Služba psychiatrické péče) zde až do počátku 90. let minulého století nebyly žádné
struktury psychiatrické péče, a pokud nějaké existovaly, pak pouze
v nejranějším stadiu.
Pokyny Rady provincie berou výrazně v potaz direktivy Evropské
unie na straně jedné a směrnice WHO (Světové zdravotnické organizace) na straně druhé. Jsou založeny na následujících postulátech:
1 | Měly by být vytvořeny koherentní a integrované systémy komunitních služeb, které jsou schopné na daném území vyvíjet politiky odpovídající potřebám péče o duševní zdraví v určité oblasti
tohoto území.
2 | Měly by být převzaty postoje deinstitucionalizace, jejichž cílem je
nejen opustit psychiatrické nemocnice, ale také zavedení moderní praxe „léčení nemoci“ v psychiatrii.
3 | Všechna tato opatření se musejí vyvarovat fragmentace reakcí jen
na specifické individuální potřeby, která by mohla vést k oddělení
a ke konkrétním vyjádřením týkajícím se výhradně jednotlivých
kategorií a ideálů, jež nejsou sdíleny ostatními.
•9•

4 | Aby bylo možné výše uvedeného dosáhnout, mělo by se upustit od
zdravotnického modelu totalizace, který je třeba rozčlenit, a klást
větší důraz na historii pacienta.
5 | Praxe musí vnímat nemoc jako utrpení v životě člověka a s terapií
zacházet podle celkové vize člověka v celé jeho jedinečnosti.
6 | Práva musí být hájena apriorně jako základní fakt v léčbě nemocného.
Na základě těchto předpokladů byla v Evropě založena síť propojená
se Světovou zdravotnickou organizací. Členové sítě porovnávají příslušné praxe a pokroky, k nimž dochází na poli teorie, která o těchto
praktikách mluví. Na základě podobných zkušeností se tyto zkušenosti vztahují ke koncepci deinstitucionalizace; tento termín se pochopitelně již nepoužívá, pouze poukazuje na stále větší demontáž
totálních a centrálních psychiatrických institucí. Rovněž (a především) popisuje celou skupinu praktických postupů, jež se pokoušejí
opustit „mikrofyziku“ plíživé institucionalizace, která je do určité
míry nedílnou součástí víceméně všech služeb péče o duševní zdraví,
dokonce i těch, které prošly procesem reformy.
Na toto téma jsme v listopadu 2004 uspořádali setkání odborníků,
jehož jednání jsou obsažena v této knize. Během něho dostali zakládající členové sítě šanci porovnat své zkušenosti se sítí služeb, které
postupně zavádí místní orgán pro zdravotní péči v oblasti Merana.
LORENZO TORESSINI

• 10 •

Úvod
Z Itálie do Evropy a zpět, příklady pro emancipaci

Tato práce je výjimečný a v určitých ohledech také historický dokument. Je především souborem intervencí přijatých v listopadu 2004
v Meranu během konference s názvem Deinstitucionalizace jako
terapeutická praxe, nejpokrokovější evropské zkušenosti. Konferenci
společně podpořily italsko-německá asociace pro duševní zdraví
Alpe Adria, Psichiatria Democratica a Italské fórum duševního zdraví. Přestože počet účastníků byl skrovný, podnítilo setkání v Meranu
významné konfrontace zahrnující širokou škálu zkušeností a situací.
V závislosti na účastnících a okolnostech obsahuje kniha jak připravené, tak spontánní intervence, stejně jako další komunikace.
Tato kniha však nemá jen dokumentární hodnotu. Nabízí bohaté
informace o praktických zkušenostech z „reálného“ světa, takových,
které v literatuře většinou nenajdeme, obzvlášť ne v odborných psychiatrických časopisech. Oficiální literatura totiž na problémy raději
naráží, než aby je prezentovala, využívá zobecňování namísto uvádění konkrétních příkladů a místo aby odrážela skutečné problémy,
spíš jen produkuje čísla. Čtenářské obci tak nabízí kvantitu namísto
kvality, procesy namísto podrobného popisu procesu, angažuje se
v abstraktních analýzách, které se opírají o zastaralé teoretické základy, namísto toho, aby předávala urgentní individuální nebo kolektivní
zkušenosti. A když už přesto takové zkušenosti zahrne, přístup je
spíše nepodložený než dokumentární. Stručně řečeno, falešná věda
místo emocí a falešné emoce namísto nových a odvážných vědeckých forem.
Namísto uvedeného shledáváme v „záznamech“ ze setkání v Meranu zachycenou momentku pohybu organizovaného jako meziná• 11 •

rodní síť zkušeností a služeb péče o duševní zdraví, které nevznikly
odděleně, ale byly odvozeny přímo z procesu deinstitucionalizace.
Služby, které mají původ v možné komunitě sestavené ze svobodných
a vzájemně se lišících jedinců, jedinečných životních příběhů a jedinečnosti námětů i subjektivity. Pro takové služby je opětné potvrzení
práv občanství a poskytování péče jedním a tímtéž procesem a jejich
intervence jsou orientovány podle nich, přičemž upřednostňují kvalitu života a sociální začlenění uživatele.
V Evropě i ve světě dnes psychiatrická nemocnice stále představuje ten nejdramatičtější protiklad psychiatrie, kvůli tomu, že je od
samého počátku neodlučitelně spjata s otázkou identity samotné
psychiatrie. Ústav byl odjakživa nezbytný pro „vědecké“ podložení
psychiatrického poznání, jako místo pro studium a objektivizaci lidí
(kteří již byli hospitalizováni pro účely sociálního pořádku), jako základ klasifikace nemocí. Ústavy se objevily — a stěží náhodou — skoro
dvě století po „velké internaci“ deviantních, marginálních, chudých
a vyloučených jedinců. Jak píše Foucault v DĚJINÁCH ŠÍLENSTVÍ V DOBĚ
OSVÍCENSTVÍ, „pořádek států nemohl déle tolerovat poruchu srdce“.
Hovoří také o specifické instituci ústavu:
„Je to tato struktura, která vysvětluje cestu od středověké a humanistické zkušenosti šílenství až do dob naší vlastní zkušenosti, jež
umisťuje šílenství do limitů duševní nemoci.“

Jak nám připomíná příspěvek Franca Basaglii na Kongresu sociální
psychiatrie v Londýně roku 1964, ústav nastoluje sám sebe jako raison
d’etre (smysl existence) psychiatrie. Osvobození od řetězů, které obhajoval Pinel, bylo poskytnuto v uzavřeném prostoru, kde byli subjekt
a tělo objektivizováni systémem a organizací kontrolovanou zdravotnickou mocí; takové „osvobození“ neznamenalo nic jiného než definitivní ztrátu svobody následující po ztrátě svobody vyvolané nemocí.
Jde tedy pouze o takové osvobozující praktiky, které se dějí vně tohoto prostoru a jsou založeny na zničení prostoru vyloučení, umožňují
• 12 •

člověku znovu získat svoji individualitu, vlastní Já — „self“ (čímž dnes
rozumíme „proces uzdravování“). Termín „open door“ tento přechod
charakterizuje bez výjimky a nevratně. Agresivita nemocného se stává paradoxním prostředkem k jeho znovunarození, protože znamená
rebelii proti dominanci a vyloučení, kterým byl v minulosti vystaven,
a tím i voláním po autentickém vztahu. Agrese nutí psychiatra překonat objektivizující vztah s pacientem a rozlišit jeho osobní svobody
ve vzájemném napětí směřujícím k rovnosti a vzájemnosti, v němž je
princip svobody antagonismem principu autority. Zatímco Basaglia
popisoval první zkušenosti v italské Gorizii, stále přejímal z anglické
terapeutické komunity, sektorových praktik ve Francii, nebo z center
duševního zdraví v Americe. Pro Basagliu to všechno byly příklady nových experimentálních přístupů, které šly směrem, jímž si přál kráčet
i on. První sítě vznikly právě z boje proti institucím.
V klíčové eseji, kde zdůraznil originalitu italského způsobu deinstitucionalizace (DE ISTITUZIONALIZZAZIONE UN’ALTRA VIA), zmínil Franco
Roteli zásady jakéhokoli transformačního procesu:
•

mobilizace všech aktérů zahrnutých do systému institucionální
akce;

•

absolutní upřednostnění transformace vztahů moci, které existují
mezi institucí a všemi subjekty do ní zahrnutými, počínaje pacienty;

•

chápání deinstitucionalizace jako homeopatického procesu využívajícího vnitřní energie instituce s cílem odbourat ji a rozebrat;

•

„osvobození společnosti od potřeby internace“ vytvořením zcela
alternativních služeb.

„Italský způsob“ řešení tedy zůstává modelem především proto, že
jeho komunitní služby a dobrá praxe jsou odvozeny přímo z procesu
deinstitucionalizace a transformace, který má za následek nejen eliminaci ústavů, ale také vztah k filozofii intervencí a hodnot, které jsou
zde vyjádřeny, a k roli a sociálnímu významu služeb.
• 13 •

Kniha dokumentuje důležitý střet mezi jedněmi z nejlepších
evropských a italských zkušeností, počínaje historickou zkušeností
z Terstu, kterou vzpomínáme kvůli jejím transformačním prvkům.
V roce 1998 hostil Terst konferenci FRANCO BASAGLIA: MOŽNÁ KOMUNITA. Na konci této konference vytvořilo několik účastníků mezinárodní síť. V prosinci 2001 byla v Ženevě na popud Benedetta Saracena,
ředitele divize WHO pro duševní zdraví a návykové látky, formálně
ustavena pracovní skupina s názvem Mezinárodní síť spolupráce na
poli duševního zdraví — zásadní zkušenosti s komunitním přístupem
k duševnímu zdraví (později zestručněno na IMHCN — International
Mental Health Collaborating Network, Mezinárodní síť spolupráce
v péči o duševní zdraví).
První kroky této formace směřovaly k ustavení nezbytných požadavků. Ty zahrnovaly:
1 | Vytvoření veřejných systémů péče o duševní zdraví, které splňují
následující standardy:
• Uzavření nebo postupná eliminace psychiatrických nemocnic,
tj. existence plánu uzavření nebo významného omezení jejich
využití během posledních dvou let — kvůli snižování počtu
nemocnic v tomto období se definice psychiatrických nemocnic stala problematickou; později byla odsouhlasena definice
následující: skupina oddělení určených výlučně pro akutní
nebo chronické psychiatrické případy o 20 nebo více lůžkách,
umístěná mimo prostory všeobecné nemocnice a využívající
metody, které omezují osobní svobodu nebo jakkoli využívají
fyzické omezování.
• Vytvoření sítě komunitních služeb integrovaných vzájemně
svými součástmi a zapadajících do místních sociálně zdravotních služeb. Sítě, která umožňuje odezvu 24 hodin denně a funguje v rámci co možno nejméně restriktivních struktur.
2 | Uznání toho, že prvotní hodnotou je člověk, primární cíl kvalita
života a prvotní směřování odpovědnost vůči komunitě.
• 14 •

3 | Vzájemné výměny s mnoha kolektivními entitami — služby vstupují do kontaktu s uživateli, rodinou, se spolky a s asociacemi
a s dalšími sociálně politickými aktéry v rámci komunity.
4 | Závazek k rozšiřování inovativní praxe a poskytování nezbytného
zaškolování pracovníků.
5 | Závazek, že služby budou pracovat na změnách rozvoje oblasti
duševního zdraví i strategií lidských zdrojů na regionální/národní
úrovni, včetně úprav právního rámce.
Poté se zástupci z Terstu, Birminghamu, Ovieda, Stockholmu, Lille,
Cavanu a Monaghanu s podporou Mezinárodní sítě proti sociálnímu
vyloučení setkali znovu. Veškeré jejich samostatné zkušenosti daly
vzniknout dalším skupinám, spolkům a sítím, a to jak v Evropě, tak ve
světě.
Tato kniha se do hloubky věnuje všem zkušenostem, přičemž
některé z nich dokumentuje detailně. Nicméně od dob konání konference v Meranu se udály mnohé změny ve vývoji zkušeností i vůdčích
postav a aktérů. Tento fakt nás nutí zpětně zhodnotit, jak zabezpečit
udržitelnost změn a jak je více zobecnit.
Například v době konání konference byl v severním Birminghamu
dokončen inovativní systém, který zorganizovali ve druhé polovině
90. let minulého století průkopníci jako John Hoult, Christine Dean,
Pierrs Allot, John Mahoney, John Jenkins a Sashi Sashidaran. Systém
služeb nejen kombinoval kvalitu a efektivitu, ale také poprvé a systematicky představil zásadní přispění uživatelů do psychiatrických
služeb. Jako reakce na důležitost tohoto kroku byl John Mahoney
následně najat anglickou vládou, aby reorganizoval celostátní systém zdravotních služeb na základě birminghamského modelu. V roce
1990 byl uzákoněn celostátní desetiletý Plán zdravotní péče (National
Service Framework). Ten představoval významný krok vpřed: došlo
ke zvýšení počtu mobilních krizových a asertivních „outreach“ týmů
a k zavedení služby (případně ke zvýšení počtu krizových týmů) pro
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dlouhodobé uživatele a pro prvo-onemocnění, to vše ve službě organizované podle funkcí (tzv. funkční týmový model) a zkvalitněné podle vzoru amerického modelu vytvořeného Steinem ve wisconsinském
Madisonu. V dnešní Británii jsou bývalé ústavy uzavřeny a péče o duševní zdraví je poskytována přímo uživatelům v místě, kde žije; opak
této služby — uzavřená „zajišťovací oddělení“, která mají obvykle
malou kapacitu a jsou provozována soukromě — ale stále existují (tzv.
„služby jinde“, jak je nazvala Vieri Marzi). Tento protiklad je patrný také
v Itálii, a to ve formě forenzních nemocnic a zbytkových privátních
ústavů, které byly přetvořeny do rehabilitačních center.
Stejně důležité je, že Birmingham uspěl v rozšíření inovativní
rozkladné síly své vlastní zkušenosti pomocí globální organizace.
Vedoucí osobnosti se rozptýlily do různých částí světa, kam přinesli
energii transformace — Mahoney na Srí Lance po tsunami pracoval na
uzavírání ústavů, Jenkins v okupované Palestině vedl transformační
proces pro WHO, Sashidharan v Indonésii a ve Skotsku, Hoult v Londýně, později i v jiných částech Anglie a nyní zase v rodné Austrálii.
První zkušenosti z Irska (Cavan a Monaghan) se obdobně staly vzorem pro celou zemi, jak při setkání s představiteli sítě uznal irský premiér. Vznikla zde jedinečná skupina zdravotních sester, které se staly
manažerkami a ředitelkami, zorganizovaly mobilní, �exibilní a plně
integrovanou komunitní službu, která nakonec vyústila v uzavření
místních léčeben a během následujících let vedla vládu k uzavření
všech irských psychiatrických nemocnic. Naneštěstí tento proces
zkomplikovaly změny jak ve vedení, tak ve strategii, a situace je tam
nyní o mnoho složitější.
Téměř současně s Itálií uzavřeli ústavy i ve Španělsku, jako první
v Oviedu a Asturiasu, následováni Andalusií a Navarrem začali vytvářet komunitní služby a pokračovali v jejich udržování, přestože Victor
Aparicio Basauri, který tento proces vedl (a jehož příspěvek je zde
zahrnut), se později stal ředitelem WHO ve Střední Americe. Služby
Roelandta v Lille se také stále rozvíjejí, ale spíše ve vysoce morální
snaze bránit občanská práva („občanská psychiatrie“), která zahrnu• 16 •

je účast, integraci a občanské a sociální začleňování, a tak ve Francii
zůstávají izolovaným pokusem. Ačkoli mají služby v komunitě stále
vztah k oddělením staré psychiatrické nemocnice s několika lůžky,
potřeby klientů téměř zcela kompenzují systémem inovativních
programů a zdrojů, od pěstounských rodin pro lidi v krizi po skupiny
uživatelů, a širokou škálou rezidenčních variant pomoci. Ve spojení s politickými podmínkami to jsou velmi odvážné činy. Přestože
ministr zdravotnictví Kouchner velkoryse sliboval, že Francie bude
následovat italský příklad, zůstaly v této zemi ústavy v podstatě netknuté, reformy jsou zablokované a postavení speciálních nemocnic
bylo ještě posíleno. Jako pozitivní fakt bychom měli zaznamenat přítomnost příkladných komunitních zkušeností a postupného snižování počtu nemocničních lůžek.
Na počátku významné zkušenosti ze Stockholmu byl portugalský
psychiatr Filip Costa, který přišel do Švédska přes Angolu a nakonec
ve své městské čtvrti uzavřel ústav. Společné cesty ho brzo přivedly
do Terstu, kde své již tak bohaté zkušenosti rozšířil o 24hodinové stacionáře péče o duševní zdraví, sociální družstva a zapojení uživatelů.
Pod vedením Alaina Topora se tato zkušenost stala v posledních letech paradigmatem tzv. recovery (zotavení), v němž uživatelé nebo ti,
kteří mají přímou zkušenost s duševním utrpením, přejímají vedoucí
úlohu v procesech vlastního zotavování a začleňování, čímž z něj dělají klíčový faktor transformace systémů. Stockholm podobně bojuje
o zachování švédských komunitních služeb, které eliminovaly počet
ústavů, aniž se tamní psychiatrie nějak změnila. Přestože oddělení
zdravotní péče a sociálního systému bylo zákonem schváleno v roce 1994, i v tak sociálně štědrém systému, jako je ten švédský, často
bohužel zanechává zranitelné lidi nepovšimnuté, což stále znovu potvrzuje potřebu integrace služeb. Abychom uvedli pozitivní stránku
problému, je proces uzavírání ústavů v zemi téměř dokončen.
Také další příspěvky vůdčích aktérů z jiných evropských zemí podtrhují zvláštní a výjimečnou povahu meranského setkání jako důležitého historického okamžiku. Zapojené země zahrnují:
• 17 •

•

Německo. Von Cranachova práce v bavorském Kau�eurenu, která začala v jedné nemocnici, posléze podnítila nové definování
metod v komunitě; výsledek ale není jistý kvůli omezením, jež na
komunitu klade systém;

•

Rakousko s novými mobilními krizovými praxemi, které jsou prováděny v regionu Carinzia;

•

Řecko, kde profesor Megaloeconomou analyzuje protiklady transformace, která je neutralizována pomocí trans-institucionalizace
dále udržující staré vztahy moci.

Jsou zde také zahrnuty další poreformní italské zkušenosti. V regionech Treviso, Merano a Caserta šly principy a praktické zkušenosti
postupného uzavírání ústavů ruku v ruce s rozvojem inovativních
služeb. V Trevisu začal tým Guida Pullii uzavírat psychiatrické nemocnice; v Meranu se bývalý Basagliův spolupracovník Lorenzo Toresini
zaměřil na přeprogramování služeb tak, aby mohly lépe reagovat na
poptávku komunity; a v dramatickém sociálně politickém kontextu
města Caserta pak další veterán z Terstu zavedl do všeobecného zdravotnického systému 24hodinová centra duševního zdraví. Ve všech
třech případech se změna neomezila na organizační modely nebo
inovativní metody, jakkoli byly důležité, ale měla podobu zásadního
kulturního posunu.
Obecněji vzato bychom měli zdůraznit, že rozšiřování inovativní
praxe je stále komplikované, přestože pracujeme na praxích, které
jsou alternativou a protikladem ústavů a mají za cíl jejich případné
potlačení, spolu s vytvářením systémů péče, které jsou lidské, přijatelné, dostupné, „rozumné“ a udržitelné (což pro nás zůstává hlavním
úkolem). Nové praktiky se zdají být předurčeny k tomu, aby zůstaly
omezenými průkopnickými zkušenostmi, za kterých se vytvořily
a často jimi také končí. Vize, umění vést, objevovat nové příležitosti
a rozlišovat důležitost vztahu mezi globálním systémem a místními
zdroji jsou nezbytnými ingrediencemi, jež mohou spustit opravdovou
změnu. Skutečnou výzvou se stala měnící se stabilita v kontextu, kte• 18 •

rý se s časem mění.1 To vyžaduje organizace, jež jsou schopné soustavného vzdělávání a učení, a lídry, kteří dokáží nejen vynutit si změny
a uskutečnit je, ale také překonat hranice charismatického přístupu,
čímž rozšiřují základnu pro své vedení tak, aby zahrnovala i personál
(pomocí rozvoje sdílené kultury), a zvlášť uživatele a jejich rodiny.
Stálá potřeba mezinárodní sítě je naléhavější než kdykoli předtím.
V dnešní Evropě vznikají nové inovativní postupy — v Srbsku jako v Nizozemsku, v Dánsku i na Islandu, v Norsku i v Portugalsku. Terst z tohoto kontextu vyčnívá jako jakási křižovatka: posiluje přesvědčení a myšlenky, ale především rozšiřuje zkušenosti a přináší inovace. Téměř tisíc
aktérů — provozovatelů, uživatelů, administrátorů a kulturních osobností Terstu — každoročně naslouchá tomu, jak tyto služby samy sebe
popisují a vysvětlují (viz Giuseppe Dell’Acqua). Bez ohledu na odlišnosti
kultur a na jejich původ i na různé formy rivality a kritiky, které z těchto kon�iktů plynou, všechny popsané zkušenosti sdílejí společný znak:
v určitém bodě „prošly“ Terstem, vrátily se k Basagliovi a Terstu a poté,
co tam nějaký čas zůstaly, se zase posunuly dál.
Vytváření sítí je tedy zásadní a nevyhnutelné, uvážíme-li stálé
riziko izolace a vyloučení z rozhodovacího procesu na politické a strategické úrovni. A co je dnes ještě větší problém, za okolností globální
povahy povědomí a znalostí, aby bylo možné ukázat to, co je možné,
a jaké metody praxe se ukázaly jako fungující. To platí obzvlášť pro
ty, kdo nehledají rezignaci, nýbrž odkazy nabízející naději, a jsou nespokojeni s rolemi „hlídačů ve vězení“ či jakýchsi techniků snižujících
utrpení technologiemi, jež jsou odsouzeny k zániku a slouží pouze
k tomu, aby reprodukovaly instituce, které je praktikují.
Stefano Egidi ve své intervenci analyzuje, co se stalo v reakci na
aplikaci zákona o psychiatrické reformě: vyjádřením redukcionistické
psychiatrie, která zcela postrádala sebekritiku, obrodu i jakékoli etic1

Rosen, A., Diamond R. J., Miller V., Stein, L.: Becoming real: from model programs to
implemented services. In E. J. Hollingsworth: The successful di�usion of innovative
program approaches, New Directions in Mental Health Services, Nr. 74, 1997, Jossey
Publishers, San Francisco, 27—42.
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ké zaměření, se staly replikace represivních praktik, porušování práv
za zavřenými dveřmi a utlumování osob.
Tyto zkušenosti v naší síti ukazují, že pokus zavést problém psychiatrie zpátky jenom k otázce medicíny je falešná a zbytečná iluze,
která je archaická a vyšlá z módy, ale také postmoderní.
Kromě „provádění psychiatrie“ je mnohem zásadnější, co lze udělat pro její přímé příjemce nebo účastníky (tzv. stakeholders, jak jsou
vznešeně nazýváni). Dříve byli jenom pasivními příjemci, dnes se z nich
stali možní protagonisté, aktivně zapojení do péče o ně samé. Zpráva
Susannah Rix o programu Whole Life (Celý život; National Institute for
Mental Health, England, East Region), jehož samotný název naznačuje
existenci komplexního přístupu k životu jako celku, je inteligentním
příkladem toho, jak lze programy IMHCN a systémů výtečné kvality
využít. Jde o programy, které stojí za to poznat, navštěvovat, objevovat, které vyzývají ke srovnáním, poskytují inspiraci a podněcují
podobně jako prakticko-teoretické dopady Sartrovy myšlenky „prakticky správné“, nikoli o model, ze kterého by si člověk jenom něco
vypůjčil. Z takových programů bude mít užitek mnoho anglických
provozovatelů, administrátorů i uživatelů, kteří na oplátku přispějí
k rozvoji sítě, a budou tak propagovat klíčovou roli procesů zotavení
a zapojení uživatelů do služeb (viz též Mahoney).
V následujících letech IMHCN podpoří různé formy kooperace
mezi organizacemi, které mají za cíl zlepšení kvality péče v Evropě —
ale nejen to. Spolupráce, které jsou zde zaznamenány, byly umožněny
díky aplikaci těch nejlepších zkušeností sítí v obtížných oblastech,
jako je například Balkán (příspěvek Liliany Urbiny), a také díky rozhodnému přispění Benedetta Saraceny k vytváření dynamičtější a proaktivnější role WHO. Přestože konference v Helsinkách, kterou WHO
organizovala za účasti všech evropských zemí v lednu 2005, uzavřela
všechna zde diskutovaná témata vyhlášením mezinárodní dohody,
odpor starých institucí a zastaralé psychiatrie v Evropě i jinde stále
budí respekt. Akční plán vypracovaný po této deklaraci přinese konkrétní výsledky teprve v budoucnu, uvádí Urbina.
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Také proto tato síť nejen nadále existuje, ale po mezinárodním
setkání TERST 2010: CO JE DUŠEVNÍ ZDRAVÍ? se rozšířila do skutečně světové sítě, která není založená na vůdcích a akademických elitách ani
není výsledkem kompromisů a byrokracie, nýbrž stojí na skutečných
procesech změny a vzájemné podpory, na přímém učení se na základě
zkušenosti ve vzájemném, dvousměrném procesu a na základech naší
primární, absolutní potřeby.
Všechny strany této knihy nakonec říkají jednu věc: Pomocí velmi
různých modelů a programů v různých zemích s různými tradicemi
i velmi nesourodými a nerovnými životními úrovněmi je možné dosáhnout duševního zdraví, a to během celého života člověka. Takového
duševního zdraví, které odmítá ústavy, podporuje a posiluje slabé i ty,
kteří nejsou schopni sami se bránit, a váží si lidské zkušenosti víc než
nemoci. Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, musí služby fungovat
uvnitř komunity; ta je tímto vyzývána — někdy trochu drsně — aby se
účastnila bolestného poznávání našich sousedů, kteří trpí, ale zároveň
i jedinečného dobrodružství změny pro nás všechny.
ROBERTO MEZZINA
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Zničení psychiatrické nemocnice
jako místa institucionalizace
Myšlenky podnícené osobní zkušeností, systémem
„open doors“ (otevřených dveří) a denními službami
FRANCO BASAGLIA
PRVNÍ MEZINÁRODNÍ KONGRES SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE
LONDÝN 1964

Anglická verze této knihy byla původně prezentována na konferenci
v Londýně a je výrazně kratší než italský originál převzatý ze SBORNÍKU
PÍSEMNÝCH PRAMENŮ (Einaudi, Torino, 1982). Také titulky anglické verze
jsou trochu jiné než v italštině. Stojí za povšimnutí, že se Basaglia rozhodl
eliminovat všechny odkazy na francouzskou psychiatrickou kulturu (od
Pinela až po Sektorový model) a na Foucaulta (který byl tehdy v anglosaských zemích dost známý), s výjimkou Eye. Také vypustil některé obecnější pasáže, které měly spíše političtější a sociologičtější nádech, a na
konci podrobnější popis zkušeností z Gorizie (psychiatrická léčebna, kde
zpočátku působil jako ředitel). Výsledný text se zdá pragmatický, strohý
a k věci. Ve druhém odstavci píše větu (která není v italské verzi), kde
jasně uvádí, že ústav (slangový výraz „looneybin“, cvokárna) nemůže být
utopicky nahrazen „nemocnicí jako místem péče“. Věříme, že Basaglia tím
mínil modely terapeutických komunit, které v Anglii zaváděli Tom Main,
Maxwell Jones a další a Basaglia je později zavedl v Itálii, nicméně se slavným kritickým úvodem. Uvedená věta zní: „… se člověk nachází před novým výhledem; problémy jsou v některých ohledech nepřekonatelné, pokud
chce člověk dospět — tím, že definitivně zničí ‚cvokárnu’ — k tomu, že vytvoří
nemocnici jako místo pro léčbu duševně nemocných.“
Chceme zde podtrhnout extrémní nadčasovost jeho slov, protože
i dnes jsme svědky znovu se objevujících nemocnic nebo na nemocniční
péči založených modelů, prostě psychiatrie, kterou Basaglia na teoretické
i praktické úrovni tak radikálně odsoudil.
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V roce 1925 byl manifest francouzských umělců, kteří se podepsali
jako La Révolution surréaliste, adresovaný ředitelům cvokáren, zakončen těmito slovy: „Zítra ráno v době vizit, když nebudete nacházet
žádná slova ze svého oboru, kterými se pokoušíte komunikovat s těmito lidmi, budete schopni si připomenout a uznat to, že ve srovnání
s nimi jste vy nadřazení pouze v jednom smyslu, a tím je síla.“
O čtyřicet let později — ve spojení (jako ostatně velká část evropských zemí) s antickým právem, stále oscilujícím mezi asistencí a bezpečností, lítostí a strachem, a ve snaze reorganizovat psychiatrickou
nemocnici na něco, kde síla nemusí být jedinou metodou profesionálního přístupu — se člověk nachází před novým výhledem; problémy
jsou v některých ohledech nepřekonatelné, pokud chce člověk dospět — tím, že definitivně zničí ‚cvokárnu‘ — k tomu, že vytvoří nemocnici jako místo pro léčbu duševně nemocných.
Dnešní psychiatr, zdá se, náhle shledal, že prvním krokem směrem
k léčbě pacienta je návrat ke svobodě, o kterou ho až doposud sám připravoval. Potřeba režimu, systému, ve složité organizaci uzavřeného
prostoru, v němž byli pacienti po staletí izolováni, vyžadovala od lékaře být spíše dozorcem, vnitřním opatrovníkem, usměrňovatelem/moderátorem výstřelků, které nemoc může způsobit; hodnota systému
přesáhla hodnotu objektu jeho péče.
Ale dnešní psychiatr bere na vědomí, že první kroky k osvobození domova pro duševně nemocné mají u pacienta za následek náhlé
osvobození z výhledu času promarněného nejen jeho nemocí, ale také
dlouhou dobou, kterou v ústavu strávil. Pacient — od okamžiku, ve
kterém je umístěn do nové dimenze emocionálního vakua (důsledek
jeho nemoci, který Burton nazývá „institucionální neurózou“, nebo
jednodušeji řečeno, „institucionalizace“) — shledává, že „cvokhaus“ je
místo vytvořené pro úplné zničení jeho individuality, místo, kde může
předpokládat konkrétní stav své vlastní objektivity. Pokud je duševní
nemoc ztrátou individuality a svobody, pak pacient nemůže v ústavu
najít nic jiného než místo, kde bude definitivně ztracen a kde se z něj
stane objekt, jenž z něho kromě nemoci udělají i ti, kdo ho léčí.
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Ztráta struktury, ztráta budoucnosti, stav toho, že jsme v moci
jiných, bez možnosti sami sebe řídit, a vlastní den organizovaný podle
neosobního rytmu, diktovaný jen organizačními požadavky, které —
takové, jaké jsou — nemohou vzít v úvahu jednoho konkrétního člověka a konkrétní okolnosti: to je institucionalizace. Je to nicméně také
rytmus, na kterém je společnost založená. Takže když pacient — odcizený od života, trpící ztrátou vztahů s druhými lidmi a sám — vstupuje
do ústavu pro duševně nemocné, nenachází zde místo, kde by se mohl
osvobodit od zátěže, kterou na něj kladou jiní, a kde by mohl přebudovat svůj osobní svět, nýbrž nalézá zde nová pravidla, nové struktury,
které ho ještě více vzdalují od sebe samého a tlačí jej do objektivity
tak dlouho, dokud se s nimi neztotožní. To je důvod, proč se lidé stále
bojí jeden druhého, proč si navzájem nedůvěřují a proč důsledky bláznění, které jsou pro tvůrce zákonů terčem pozornosti, předčí hodnotu
duševně nemocného jako člověka.
Zdá se, že izolovaný, segregovaný, ještě více bezbranný vinou
ústavních zdí, které ho uzavírají, má pacient hodnotu jinou než člověk;
je něco mezi poddajným, beztvarým zvířetem a nebezpečnou obludou.
To se ovšem děje jen v případě, kdy budeme považovat šílenství za nezměnitelné zlo, proti kterému není léku, a proti kterému nemůžeme
dělat nic jiného, než bránit sami sebe.
Ale ve „cvokhausu“ — který vznikl jako obrana zdravých proti
šíleným, jako ochrana jejich struktur proti napadení infekcí — se zdá,
že byl nakonec vytvořen jako místo, proti němuž musí být duševně
nemocní lidé bráněni a jehož musí být uchráněni. Objektem psychiatrie — jak píše Ey správně v jednom ze svých posledních článků — už
není pacient, který jiné děsí, ale nemocný člověk, který se bojí.
Objevení svobody jako aktu rehabilitace osvobozuje institucionalizovaného pacienta z „cvokhausu“, kde byl po staletí segregován.
Ve skutečnosti jsou všude mříže, ploty, klíče a sestry, které postrádají
sebemenší teoretickou nebo lidskou průpravu, ale problém je stále
otevřený. Zničení „cvokhausu“ je skutečností, která je alespoň urgentně potřebná, ne-li jasně zřetelná.
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Je pravda, že nalezení svobody je nejsamozřejmějším cílem, kterého mohla psychiatrie dosáhnout. Tak zřejmým, že by na toto téma neměly vznikat diskuse ani problémy. Je ale jasné, že to, co je jasné a zřejmé, bývá také tím nejtěžším problémem, se kterým se musíme potýkat, protože to klade před člověka jeho vlastní zásadní problém, bez
jakýchkoli odrazů. To, že by omezený, uzavřený prostor „cvokhausu“
mohl duševně nemocným uškodit, bylo vnímáno již dříve, ale strach
ze šílených lidí překonal všechna logická a lidská chápání. Takže pacient, až do současné doby omezovaný, vlastněný jinými — oběť jejich
vlastních strachů a zmařených plánů a jejich smutných selhání — od
nich nemohl získat nic jiného než chorý vztah.
Institucionalizovaný člověk, kterého Burton popisuje ve své monografii, je člověk umrtvený naším ústavem, nepohyblivý člověk bez cíle,
bez pohledu na lidi kolem sebe, bez očekávání a bez naděje, člověk,
který se nikam nehýbe a jehož nepřiměje ke hledání sebe samého nic
než otevřené dveře, pokud si nepřejeme, aby pokračoval v identifikaci
fyzické bariéry, kterou jsou zavřené dveře s jeho vlastní vnitřní bariérou, tak, aby povinný a omezený prostor domova pro duševně nemocné postupně splýval s jeho vlastním vnitřním vakuem. Pro pacienta je
ztráta svobody, která je základem jeho nemoci, nevyhnutelně totožná
se svobodou, o niž ho my připravujeme: on je těmi dveřmi, které zničí
každý plán a celou jeho budoucnost.
Přirozeně tento problém svobody pro duševně nemocné, nebo
lépe řečeno duševně nemocného člověka v nemocnici, nevznikl náhle, ale odhalením skryté nebo nepochopené skutečnosti: Psychiatrie
jako odvětví medicíny naštěstí nalezla zbraň v podobě psychiatrických léků, které přinesly náhlou transformaci, a to ne ani tolik duševní
nemoci samé, ale spíše v metodě přístupu lékaře k pacientovi.
Jestliže bylo zprvu možné ignorovat přitažlivost, kterou nové psychodynamické teorie odstartovaly, i výuku nových metod přístupu
k duševní chorobě (a tudíž k pacientovi), po adventu psychiatrických
léčiv se nezbytnost nového náhledu na psychiatrické ústavy již vnucovala a vyzývala psychiatrii a odpovědnost psychiatra. Pacient se
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díky novým lékům zdá být osvobozen od starých schémat a naléhavých syndromů, což ho v našich očích uvádí do zcela lidské sféry, takže už je nemožné, abychom ho izolovali v kruhu šílenství, a prostě ho
jen nepovažujeme za nemocného člověka.
Nicméně Burton ve své monografii přiznává psychofarmakům
i institucionalizační moc a nelze s ním než souhlasit, jsou-li léky podávány v klimatu vážně institucionalizujícím: jestliže současně s tím léky
fungují, nemocnice nebrání pacientovu svobodu, jejímž nedostatkem
již trpí; lék mu svým působením dává širší limity vědomí a zesiluje
jeho přesvědčení, že je odmítán a přeložen do okruhu „šílenců“. Proto
konkrétní postoj pacienta, který dostává léčbu farmaky — lhostejnost
a apatie, v mnoha ohledech podobné nedostatku jakéhokoli zájmu
o život, jaký je přítomen i v institucionalizovaném člověku — je možné
připsat na vrub konstantní institucionální moci léčebny, která i nadále
působí na pacienta ve smyslu dalšího zhoršování jeho stavu.
Zjevné objevení svobody, které podle všeho psychiatr učinil, v něm
patrně vedlo k potvrzení jeho vlastní svobody. Překonává objektivní
vztah s pacientem, který nemocného svěřuje do jeho rukou pomocí
odcizeného vztahu otroka k pánovi. V pacientovi už nadále nemůže vidět izolovaný objekt studia nebo analýzy, ale subjekt, ve kterém může
uznat svoji vlastní subjektivitu a svobodu. Lékař je delegát společnosti,
který má uzdravit duševně nemocné, a jako vyšší strážce světa duševně zdravých, který je v kontaktu s těmi sociálně dezintegrovanými, nemůže pokračovat v odrážení postoje společnosti. Jestliže společnost
na výkonné úrovni, administrativní organizace, na níž „cvokárna“ závisí, žije, jak se zdá, v konstantním kultu pesimismu, psychiatr nemůže
zůstat nezainteresovaným mluvčím. Jestliže fatalismus vůči duševně
nemocným lze ospravedlnit za absence účinné terapie, po rozkvětu
farmaceutické éry je to v lepším případě nevysvětlitelné, v horším jde
o obvinění současné psychiatrické třídy za tento stav.
Ambulantní služby s částečnou denní ordinační dobou se všude
začínají rozvíjet vně nemocnic jako první překážka nezbytné hospitalizace. Tato nová služba je schopna udělat první krok k oslabení nemoc• 26 •

nice ve smyslu institucionalizace, kde je pacient podobný hrdinovi
v probíhajícím soudním procesu, odsouzený každým okamžikem k tomu, že proti němu vznesou obvinění, a on nezná jeho znění, protože je
vytvořeno z celého jeho života, který strávil v ústavu. Není čas na to,
abychom v zemi jako Anglie, kde první kroky emancipace začaly před
mnoha lety, hovořili o tom, kolik jsme toho již vykonali a experimentálně ověřili v nemocnici se 600 pacienty, kde byla úroveň institucionalizace pod hranicí hypotetického předpokladu. Raději bych vyzdvihl
některé body, abych se zde pokusil vytvořit páku — bez nejmenší podpory zákona a společnosti, která tvrdí, že není ani připravena, ani dost
zralá na to, aby mohla převzít iniciativu takového druhu.
1 | Tlak na správu, na které závisí nemocnice, tím, že vyvoláme akce
společné zodpovědnosti za situaci, která byla v minulosti udržována.
2 | Probuzení vědomí a společné zodpovědnosti části lékařů, kteří
přijali a udržovali tuto situaci.
3 | Zavedení léků, jejichž pomocí, bez ohledu na prostředí institucionalizace, bylo možné prolomit „pouta“ pacienta.
4 | Pokus o další vzdělávání — teoretické i lidské — sester (tento cíl je
však stále velmi daleko).
5 | Udržování vazeb — jak je to jen možné — pacienta se světem venku (rodina, přátelé, zájmy).
6 | Otevření dveří a začátek života podle systému open door.
7 | Vytvoření předpokladů pro denní nemocnice (stacionáře) jako
služby fungující po část dne, které budou v blízké době otevřeny.
Vyjádřit v číslech, jakého jsme svou dvouletou prací dosáhli v tomto
ohledu výsledku, by bylo nad rámec cíle této publikace, a to především
proto, že tyto výsledky jsou podobné jakýmkoli jiným experimentům
podobného druhu v jakémkoli „cvokhausu“, který si přeje přeměnit
se na nemocnici, a také — jako je tomu v našem případě — pokud byl
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kult pesimismu přítomen a stále se vznáší na pokraji každé iniciativy,
kterou je možné uskutečnit tím, že budeme udržovat čilou sdílenou
zodpovědnost všech, jimž chybí realizace potřebných prostředků.
Zde se proto omezím na vysvětlení některých úvah, které mají
vztah k našim výsledkům obsaženým v této knize. Po uskutečnění
prvních kroků směřujících ke svobodě v nemocnici je nejdůležitějším
bodem pozvolné získávání vědomí práv pacienta. Duševně nemocný
člověk již není prezentován jako člověk, který rezignoval a je poddajný jakýmkoli přáním (a člověk si ani nepřeje, aby takový byl), jako
člověk, který je zbaven schopnosti přijmout cokoli, protože je zastrašován mocí a autoritou těch, kdo se o něj starají, ani jako člověk, který
jako přirozený a logický krok pasivně přijímá svou vlastní podřízenost.
On se prezentuje jako šílený člověk, který i přesto, že z něj kvůli jeho
nemoci udělali objekt, už nepřijímá to, že bude objektivizován tím, že
ho prohlédne doktor, který si ho udržuje od těla. Zmírněná agresivita
se občas prodere na povrch jako výraz nemoci a institucionalizace
a následné apatie a nezájem dávají u mnoha pacientů průchod nové
agresivitě, která vzlíná z jejich temných pocitů — mimo jejich konkrétní klamy — tím, že nejsou „nespravedlivě“ pokládáni za lidi, jenom
proto, že jsou nemocní.
Právě v tomto okamžiku pacient s agresivitou, která přesahuje
jeho současný stav nemoci, obnoví vlastnictví svého práva vést lidský
život. A právě nyní již lékař nemůže zradit svůj vztah rovnosti s pacientem; poté, co pracoval na pocitech ponížené a zraněné lidskosti, které
v pacientovi stále konejšil, jej už nemůže ponechat v uzavřeném prostoru, jenž nemohou prolomit ani jeho nové iluze.
Jako konečný svědek lékařova úniku ze světa podvodu přicházejí
na scénu „open doors“ a mají na pacienta vliv jako nejúčinnější demonstrace toho, že psychiatr již nežije v kultu pesimismu, přestože pacient
i společnost mu stále věří. Pacient porozuměl jeho významu dlouho
předtím, než mu porozuměla společnost, které se stále zdají být tyto
problémy zcela cizí. „Open doors“ — postrach našich zákonodárců, odstranění mříží, otevření bran — na něj nesmírně působí, dávají mu pocit,
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že žije v místě uzdravení a ochrany, kde může postupně znovu opanovat svůj vztah s „těmi druhými“, tedy s lékaři a se svými přáteli.
Jak se zdá, z důvodů, které jsme již uvedli, však odcizené místo
psychiatrické nemocnice riskuje, že se změní na jiné odcizené místo,
pokud bude organizováno jako svět sám o sobě, ve kterém jsou uspokojovány všechny potřeby jako ve zlaté kleci: život pacienta je promítán směrem ven, vazby mezi pacientem a místem jeho pocitů, jeho
zápasů, jeho zranění, nemohou být přetnuty. Takže veškerá opatření,
která jsou nyní přijímána jako překážky zabránění hospitalizaci (denní
stacionář a noční provoz nemocnice), mohou být jedním z posledních
kroků směrem k úplnému osvobození pacienta, který prošel rehabilitací. V takovém zařízení s částečným provozem může pacient žít ve
dvou úrovních — jednak léčby, a jednak jeho znovunabyté svobody,
které se bude cítit on pánem a za kterou je on odpovědný.
Nemocný i nadále cítí, jako by k němu svoboda přicházela zvenčí, a nikoli jako výsledek vlastní snahy dobýt ji, takže i po překonání
hranic, které ho materiálně omezují, dlouho nepřekračuje to, co mu
vnutili duševně zdraví, obraz dvora léčebny zůstává po dlouhou dobu
v jeho mysli a open doors jsou pro něj dveřmi zatím zavřenými. Aniž si
to uvědomuje, zříká se svým agresivním postojem zcela svého osobního práva na svobodu člověka a pacienta, protože tím, že je přijal od
lékaře jako dárek, znovu upadá do odcizeného vztahu pán–otrok.
Agresivita, která takto vzniká (my psychiatři ji potřebujeme pro
autentický vztah s pacientem), se mezitím uvolňuje a organizuje do
skupinového tvaru v různých podobách, jako jsou pracovní a diskusní
skupiny, komunitní terapie, kluby, standardní nebo specifické skupinové terapie, kde je pacient sice po boku jiného pacienta, ale každý
sám za sebe, a spolu s těmi druhými usiluje o společný cíl — zdraví.
Tím, že jsme zničili „cvokárnu“ a postupně zredukovali nemocnici
fungující na principu „open doors“ v podobě ústavu pro duševně nemocné pacienty, budeme pomocí externích možností schopni dosáhnout takové psychiatrické služby, jež dokáže uchránit svobodu těch,
kteří ji kvůli svojí nemoci ztratili.
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S P O L U P R Á C E P Ř E S M E Z I N Á RO D N Í O RG A N I Z A C E
A SÍTĚ DOBRÉ PRAXE

JOHN JENKINS

Vytvoření evropské sítě
nejmodernějších zkušeností
deinstitucionalizace
John Jenkins je velšský manažer. V 80. letech minulého století byl vedoucím psychiatrické nemocnice v Exminsteru,
již později nechal zavřít, a také vedoucím služeb duševního
zdraví v britském Exeteru. Později pracoval na Ministerstvu
zdravotnictví Velké Británie a stal se provozním ředitelem
Trustu pro duševní zdraví NHS. V roce 1995 založil první Síť zkušeností
a dobré praxe v rámci Světové federace duševního zdraví a v roce 1999
Síť mezinárodní spolupráce v oblasti duševního zdraví (IMHCN), jejímž je
prezidentem. Několik let byl vedoucím projektu WHO v Palestině a participoval na Globálním fóru duševního zdraví podporovaném WHO.

Hnutí institucionální psychiatrie, které začalo Philipem Pinelem, se
rozvinulo nejen v západní Evropě, kde se pochopitelně zrodilo, ve
Francii a Anglii — a já děkuji těm, kdo nás v minulosti podporovali, za
to, že to dělali — ale neúnavně se šíří po zbytku světa, a to vlastně tak
úspěšně, že má kdekoli tytéž znaky i tentýž odkaz, které byly vytvořeny takzvaně civilizovanými společnostmi v 18. století.
Co se týče způsobu poskytování služeb je dnes doktrína, ve společnosti pevně zakotvená před dvěma sty lety, stejně živá, jako byla tehdy.
Více než 90 % světa má dosud velké ústavy, obrovské instituce a velmi
málo komunitních služeb pro lidi. Většina obyvatel jakékoli země má
za to, že lidé s duševní nemocí jsou nebezpeční; velké stigma, které
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proti nim stále existuje, brání tomu, aby byli považováni za rovnocenné
členy společnosti. A to je normou, která existuje dodnes. Systém, který
vytvořil instituce, myšlení institucí a praxi, je tedy většinou stále s námi. Přestože známe příklady dobré a inovativní praxe i nové modely
služeb, je stále důležité pamatovat na to, že máme před sebou ohromný úkol překonat některá z podobných dědictví minulosti.
Proč potřebujeme síť dobré praxe, jež by propagovala jiný styl práce i odlišný způsob uvažování, víry a přístupu k lidem s problémy v oblasti duševního zdraví? Protože je to stále obrovská cesta do kopce, je
to boj, a k cíli se nedostaneme, aniž by se lidé setkávali a vytvářeli hnutí
založené na komunitním přístupu stojícím na správných hodnotách,
na principech a správném systému víry, na partnerství, a to nejen mezi
profesionály všech profesí, ale také s uživateli a těmi, kdo o ně pečují,
a s komunitními organizacemi. Potřebujeme takové hnutí, abychom
překonali instituce a negativní postoje, které lidem brání uzdravit se.
Důvod, proč mít síť vůdčích zkušeností, je tedy jasný nejen těm z nás,
kteří se v tomto zápasu dlouhoudobě angažují.
Naše hnutí není nové — sítě a lidé, kteří se sdružovali, jsou tady již
delší čas. Například Franco Basaglia, který byl velkým průkopníkem
komunitního přístupu k duševnímu zdraví v této zemi, měl partnera ve
Skotsku, Maxwella Jonese, který tam vytvářel terapeutický komunitní
přístup ve stejné době. To zase působilo na lidi v severní Americe, konkrétně na Lena Steina v Madisonu, jenž naopak ovlivnil průkopnické
komunitní služby Johna Holta v Austrálii. Takže vliv, který měli jednotlivci tím, že byly partnery tohoto ideologického systému, vytvořil
poměrně velké rozdíly na jejich vlastních územích a v jejich vlastních
zemích, stejně jako během šíření příkladů dobré praxe po celém světě.
Moje přesvědčení je takové, že skutečná a trvalá změna pochází z inovativní praxe a nové myšlenky zase od lidí, kteří služby denně poskytují, a také od těch, kteří tyto služby využívají, tj. od uživatelů, a v neposlední řadě od organizací profesionálů, kteří se o ně starají. Tito lidé
jsou průkopníky a inovátory a právě oni měli největší vliv nejen na
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oblast rozvoje služeb, ale také při vytváření politik na celostátní úrovni. Je to přístup zdola nahoru („bottom-up“). Samozřejmě, že budete
potřebovat vlády, aby přijaly celostátní politiky, které budou udržovat
principy a hodnoty, ale my známe hranice britských politických dokumentů z vlastní zkušenosti. V roce 1975 vznikl strategický dokument
LEPŠÍ SLUŽBY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ. Bylo to před téměř třiceti lety
a dosud nelze říci, že služby, kterým se dokument věnoval, byly všude
v Británii realizovány.
Dokud nebudeme mít lidi, kteří budou skutečně připraveni ukázat
vedoucí přístup a odvahu něco realizovat, může na dokumenty v regálech sedat prach. Takových osob je ale ve většině zemí žalostně málo
a inovativní služby, které již byly vytvořeny, jsou navíc velmi nesourodé, a to v každé zemi, kde je vytvořili. Zbytek světa stále poskytuje
služby institucionální.
Máme sice příklady praxe dobré, ale často také velmi špatné. Naším
úkolem je ovlivnit více míst, více lidí, aby vytvářeli inovativní služby
tak, že se z nich budou učit a budou otevření jak novým nápadům, tak
praktickým příkladům, které pro uživatele vykazují lepší výsledky.
Průkopníci, kteří něco tvoří, přebírají riziko, že při vytváření nových pracovních postupů sklidí kritiku svých kolegů nebo lidí, kteří
v komunitní přístup nevěří, a pak se mohou ve své tvůrčí práci cítit
velmi izolovaní a osamělí. Síť je tedy důležitá i pro podporu těchto
osob — vzájemnou podporu, podporu od skupin peerů (lidí majících
vlastní zkušenost s nemocí) i od lidí, kteří věří ve stejné věci — aby
neztratily sílu jít dál a pokračovat v inovacích a dobré praxi. Věříme, že
způsob, jímž jsme se pokusili vytvořit mezinárodní síť vítězů a inovátorů, která podpoří jejich dobrou praxi, je správný.
Nyní se dotknu principů a hodnot a přečtu vám, co mi jeden člověk
s vážnou duševní nemocí řekl o tom, co by si přál:
„Aby se mnou jednali s respektem a aby byla vždy zachována má důstojnost, abych se z nemoci uzdravil, abych viděl, jak společnost řeší
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otázku stigmatu a diskriminace, nejprve zabránit tomu, aby byly věci
ještě horší, pracovat s lidmi ve vzájemně se respektujícím a prospěšném prostředí, být schopen si užít volný čas a mít příležitost vzdělávat se, mít dobré bydlení, dobré jídlo a zdravý životní styl, dostat
pomoc, kterou potřebuji v době, kdy to potřebuji, mít práci a pěkný
příjem, být zapojen do své komunity, dostat dobrou podporu, když
jsem v krizi, mít služby, které budou dobře informovat a poskytovat
pomoc pro mne snadno dostupnou, pracovat v partnerství s ostatními lidmi na řešení svých problémů, a ne, aby mi říkali, co mám dělat,
abych měl kontrolu nad vlastním životem, aby moje potřeby byly
uspokojovány včas a abych nemusel příliš dlouho čekat, abych nebyl
sociálně vyloučený, abych byl zdravý a cítil se dobře, abych si mohl
užívat pocit pohody, abych měl vztah a lásku a pocit, že někam patřím, abych mohl užívat toho, že jsem občanem komunity, abych byl
dobře informován a dostával reálné možnosti volby, abych věděl, že
moji rodinu a přátele podrží v jejich podpoře mé osoby.“

Myslím, že hodnoty a principy toho, čeho se snažíme dosáhnout, nemohou být shrnuty lépe než slovy člověka, který našich služeb využívá.
Taková síť přesahuje zdi ústavu! Je snadné ústavy zavřít, není to
obtížný úkol, ale změnit postoje a přístup nejen obecné veřejnosti,
ale především personálu, který pracuje v oboru duševního zdraví, je
našim úkolem, a to je to, co pro nás deinstitucionalizace znamená. Je
to dlouhodobý proces, ale my musíme vytrvat, pokud chceme změnit dědictví, které nám bylo dáno, tedy to, co bylo úspěšně rozvíjeno
vládami v minulosti během dvousetleté historie psychiatrických
institucí. Pokud bychom měli dnes stejné nadšení jako ti, kdo tyto
instituce vytvářeli, pane Bože, to bychom měli jiné služby! Bohužel
nemáme státníky, průkopníky ani filantropy nebo mecenáše, kteří
tu byli před dvěma sty let a po celém světě vytvořili tento obrovský
ústav. Vytrvejme proto, vytvářejme sítě a pokračujme ve svém neformálním přístupu, i ve jménu toho, že jsme navzájem propojeni snahou
uvedené dědictví překonat.
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LILIANA URBINA

Role politik deinstitucionalizace
v zajištění základů praxe
komunitního přístupu v oblasti
duševního zdraví
Zkušenosti WHO z jihovýchodní Evropy
Liliana Urbina je argentinská psychiatrička. Tři roky pracovala v Terstu
v oblasti sociální spolupráce. Byla zástupcem WHO v Albánii, Kosovu
a na Ukrajině.

Současná chvíle je velmi důležitá pro Evropskou regionální pobočku
WHO. Někteří z vás jistě vědí, že Světová zdravotnická organizace
několik let žádný program duševního zdraví pro Evropu neměla.
Přestože jsme si po dlouhou dobu byli vědomi faktu, že duševní zdraví
je významnou prioritou, program neexistoval pro nedostatek prostředků.
Jak jistě dobře víte, uskutečnila se v roce 2005 v Helsinkách konference WHO ve spolupráci s Radou Evropy a Evropskou unií. To je velmi
podstatné, protože Evropská unie většinou pracovala s programy zaměřenými na prevenci a propagaci duševního zdraví, zatímco WHO se
v minulosti vždy soustředila na rozvoj komunitních služeb duševního
zdraví. Tato dvě zaměření si v minulosti vlastně vzájemně odporovala
a helsinská konference byla výsledkem mediace mezi nimi. Obě strany udělaly nějaké ústupky a nakonec se dohodly na smlouvě o spolupráci. Hostitelská země Finsko sehrála v organizaci konference velmi
významnou roli.
Jedním z předních cílů je konstatování stavu sektoru péče o duševní zdraví v Evropě, kde existují velké vnitřní odlišnosti. Na jedné
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straně máme země, které se zapojily do dlouhého procesu reformy
služeb a vytvořily programy propagace a prevence. Na druhé straně
existují situace, na kterých jsem já shodou okolností pracovala mnohem více, například ve východní Evropě, kde služby z velké části sestávají z ohromných psychiatrických ústavů s obrovskými problémy.
To neznamená, že západní Evropa všechny problémy vyřešila, přestože to mnoho západoevropských expertů říká. Lidé si často myslí, že
Západ vše problematické vyřešil a že by člověk mohl jezdit na Východ
a začít lidem říkat, co mají dělat. Já se domnívám, že by bylo dobré,
kdyby byl tento proces výměnou, protože země západní Evropy stále
mají co na práci — vždyť v mnoha zemích západní Evropy jsou dosud
ústavy a v jiných začaly reformy, které ale velkou část zodpovědnosti
za oblast duševního zdraví delegovaly na sociální služby. Jinde zase
byla tato reforma spíše kosmetického rázu, snad jsou zde ústavy krásnější, ale zůstávají plně totálními institucemi. Existují také další země,
kde reformy postupují velmi rychle a kde se potýkají s dalšími druhy
problémů, které se musí řešit.
Analýza by se měla soustředit na nejslabší sociální skupiny.
V Evropě je například stále spousta práce, pokud jde o péči o malé děti,
což platí obdobně i pro seniory. Mezi dospělými existují zvlášť zranitelné skupiny, které by si zasloužily specifické programy; ty však nebyly vytvořeny. V mnoha zemích Evropy existují zdroje i kapacity, které
by to mohly změnit, k tomu máme WHO a další organizace připravené asistovat. Nicméně, k žádnému pokroku nedošlo. A to je to, čemu
potřebujeme porozumět — proč je pro nás pořád tak těžké směřovat
dopředu, provádět změny, navrhovat lepší služby, když v podstatě
jsou kapacity a potřebné zdroje k dispozici? Jedním z cílů konference
v Helsinkách je porozumět tomu, jaké jsou vlastně překážky, které
nám brání v pohybu kupředu.
Ale je také nutné navrhnout, vyzkoušet a uskutečnit řešení, která
jsou podpořena vědeckými poznatky a jejichž úspěch byl již prokázán.
Pro takový účel jsou sítě dobré praxe, jako je ta naše dnešní, extrémně
důležité. Je to proto, že zkušenosti pocházejí od lidí, kteří znají prak• 35 •
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tické aspekty reformy. Světová zdravotnická organizace vyhledává
a využívá odborné rady řady expertů z akademických kruhů, které
jsou v některých situacích velmi cenné, ale pokud jde o deinstitucionalizaci, potřebujeme ty, kdo tuto práci v minulosti již dělali: sestry,
doktory a psychology.
Poslední bod — a možná nejdůležitější — je ten, že tato konference vytvořila akční plán, který by měl být implementován v Evropě. Má
být základem pro naši práci ve WHO. Byl již prodiskutován, ministři
v Helsinkách odsouhlasili stanovisko a podepsali deklaraci i akční
plán. Rádi bychom od vlád členských států obdrželi slib, abychom
v této oblasti mohli snáze pracovat. To neznamená, že něco změníme
jen tímto dokumentem; po jeho podepsání musí následovat dobře koordinované akční kroky.
Vedoucím motivem konference bylo z naší strany vědomí skutečnosti, že jsme dlouho zanedbávali taková témata duševního zdraví,
jako jsou prevence a propagace. Nyní je musíme vzít na vědomí. Jak
vidíte, tyto aspekty byly řešeny v bodech uvedených výše.
Poslední bod je věnován službám, které obzvlášť pro Světovou
zdravotnickou organizaci zůstávají hlavním centrem zájmu. Přehled
situace v Evropě, který se konkrétně věnuje lůžkům v psychiatrických
nemocnicích na 100 000 obyvatel, ukazuje, že jsou země, kde došlo ke
snížení jejich počtu. Bohužel nám to samo o sobě nic neříká, protože
nevíme, zda zdroje, které touto redukcí vznikly, byly následně využity
na investice do nových komunitních služeb (jak doufáme), nebo byly
přesunuty do jiných veřejných sektorů dané země. Naneštěstí právě
to se často děje. Jedním z problémů, se kterým se setkávají profesionálové nebo ti, kdo se věnují transformaci služeb, je zvládnout
postupné rušení starých služeb a zároveň zachovat takto uvolněné
zdroje. Často se děje to, že jakmile dojde ke snížení počtu lůžek, zdroje
se přesunou například do chirurgie nebo jiného blyštivého a atraktivního oboru. Zatímco některé země vyvinuly ohromné úsilí na redukci
lůžek, jiné zůstávají na stejném počtu jako v minulosti. Pro další země
nemáme aktuálnější data k dispozici.
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Na dalším grafu vidíme přehled suicidality. Cílem je ukázat, jak
výrazně v některých zemích zafungovaly preventivní programy zaměřené na snížení počtu sebevražd. To znovu poukazuje na značnou diverzitu mezi jednotlivými zeměmi Evropy a učí nás to, že nemůže existovat jediný akční plán, který by bylo možné aplikovat na celý region.
Další — a pro mne nejdůležitější — problém se týká takzvané díry,
tedy nedostatku léčby pro určité diagnostické kategorie.
Ať tak či onak, snažíme se ukázat, že přestože znalosti a povědomí,
schopnosti a zdroje, které by se měly vypořádat s problémy a nabídnout řešení, existují, zůstává zde mnoho lidí, kteří problémy v oblasti
duševního zdraví trpí a nedostává se jim odpovídající léčby. Například
90 % alkoholiků v Evropě nedostane jakoukoli podporu ani potřebnou
odbornou péči. Totéž platí přibližně pro 40 až 60 % schizofreniků. Tato
situace trvá, protože vlády se zdráhají zahrnout péči o duševní zdraví
do svých priorit a investují do služeb, které jsou potom nevhodné.
Faktor stigmatu zde také hraje svou roli, opravdu se stává, že lidé
takovou pomoc sami nevyhledají. Ať už je to jakkoli, duševní zdraví je
vždy zjevně poslední prioritou.
Nyní postoupím do druhé části svého projevu, který — jak jsem již zmínila — souvisí víc s mou přímou zkušeností v tomto oboru. Přestože
nyní trvale žiji v Kodani, stále pracuji na programu pro balkánské země
a v této oblasti jsem se vždy pohybovala. Myslím, že stále budu pracovat v oboru — mimochodem, ten by se měl rozšiřovat z Kyjeva dál na
východ a zahrnout země bývalého Sovětského svazu. Pracovala jsem
ve východní Evropě dlouho a musím říci, že je tam opravdu problém
najít kvalifikované lidi, kteří by na svých místech zůstali dlouhodobě
a měli pro práci potřebné znalosti a zkušenosti.
V této oblasti plní stále WHO tradiční roli pomáhat vládám, se kterými máme výborné vztahy, ony nás ve své zemi chtějí, my nabízíme
poradenství v oblasti péče o duševní zdraví, a až do tohoto okamžiku
je vše v pořádku. Ale to nestačí, protože my v té zemi potřebujeme
silné odhodlání změnit situaci, a to je proces deinstitucionalizace,
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pro který jsou potřeba další zdroje. Nejprve je potřeba dodat profesionály, kteří vědí, jak to dělat, a potom výrazně navýšit financování.
Například v balkánských zemích jsme se pokoušeli jít za hranici naší
tradiční role a současnému ministrovi sdělit, že je lepší snížit počty
léčeben nebo vytvářet komunitní služby, protože často tyto rady
nejsou podpořeny praxí. Jako organizace jsme byli vždy odhodláni
k vytváření politik péče o duševní zdraví, a proto jsme se ve všech
těchto zemích pokoušeli vytvořit politické plány a podpořit jejich
implementaci. To je ale bohužel málo, protože mezi politickou úrovní
a implementací je hluboká propast. Je to krok, který WHO s nástroji,
které má tradičně k dispozici, nedokáže učinit. Jak mnozí z vás vědí,
pracovali jsme na Balkáně společně — některá z center, která jsou zde
přítomna, byla do této práce ostatně zapojena — a pokoušeli se udělat z hlediska implementace hodně, ale nakonec jsme sklidili mnoho
kritiky. Nicméně já jsem přesvědčena, a mnozí v organizaci se mnou
souhlasí, že se v této oblasti musíme ujmout aktivnější role, musíme
přitlačit a pomoci, alespoň v počáteční fázi. Jako organizace jsme také
schopni přitáhnout zdroje a financování, které v těchto zemích využijí užitečným způsobem.
V Kosovu, Albánii a Bosně (přestože v Bosně jsou věci teprve na
samém počátku) jsme takovým způsobem postupovali. Poskytli jsme
rady na centrální úrovni, vytvořili politiky a posoudili legislativu (metody, které WHO tradičně při své práci využívá), ale pak jsme se pustili
rovnou do implementace. Ta spočívá hlavně ve vytváření komunitních služeb. Nicméně je dobře známo, že v Evropě bohužel existuje
silný tlak rozvíjet služby a na nemocnice zapomínat. Typická teorie
zní: „Nechme nemocnice být, ony samy zahynou i s těmi všemi věcmi vevnitř, které vidět nechceme.“ A to se nestane, nemocnice samy
o sobě nezanikají. Musí nastat jejich transformace, ale ta je možná jen
tehdy, existuje-li vůle provést ji jak politicky, tak profesně a na takové
úrovni, kde jsou do ní zapojeni uživatelé a občanská sdružení.
Například v Kosovu jsme vytvořili služby a započali proces redukce jediné tamní instituce, nazývané Ústav pro péči o duševně zaosta• 40 •

lé. To byl jeho název, ačkoli pečoval o směsici lidí s duševní nemocí,
jinými poruchami i sociálními problémy. Počet lůžek zde byl snížen
z 370 na 250. V nedávné době, navzdory omezeným zdrojům, zde byl
vytvořen program — nemohu ho zde probírat z důvodu nedostatku
času — který zahrnuje vytvoření série chráněných bytů, center pro
duševně nemocné a služeb poskytovaných v domácím prostředí klienta. Nicméně tohle vše se děje souběžně se snižováním lůžek ústavu
a s převodem zdrojů z jednoho sektoru do druhého.
V Albánii v současné době začínáme pracovat na specifickém
úkolu jednoho z psychiatrických ústavů, který funguje ve skutečně
děsivých podmínkách. Mnoho let jsme pracovali na rozvoji služeb
a strategií péče o duševní zdraví. Jako prvním se nám nedávno podařilo získat financování zaměřené výlučně na redukci ústavu — to je
novinka, protože dosud jsme získávali peníze jen na rozvoj center duševního zdraví, strategií a legislativy. Získat zdroje na takové oblasti je
mnohem jednodušší, ale žádat o finance na redukci ústavu příliš populární není, nejde o přitažlivé téma. Měli jsme velké štěstí, protože díky
našim irským spolupracovníkům, kteří jsou také zde (John zná situaci
dobře), se nám podařilo získat financování zvlášť pro tuto nemocnici — takže nyní můžeme začít s akcí. Bylo velmi těžké najít osobu, která bude za celý proces zodpovídat, a my si zatím nejsme jisti, že jsme
ji opravdu našli, protože, jak jsem již říkala, je pro nás velmi těžké najít
lidi, kteří se k podobné činnosti dlouhodobě zavážou. Jeden člověk
ovšem rozhodně stačit nebude. Náš přítel Sashi Sashidharan mi včera
říkal, že zrovna vytváří organizaci s cílem zaměřit se na deinstitucionalizaci. To zní jako sen, najít organizaci, která je dostupná a schopná
přitáhnout různé zdroje a s níž je možné spolupracovat. Bylo by to výborné pro budoucnost naší práce, protože pro to, aby dohlédli na vše
potřebné, je zapotřebí mnohem víc lidí než jeden.
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SUSANNAH RIX

Celoživotní program
Susannah Rix (nyní Howard) je britská psycholožka. Pracovala v Královské koleji psychiatrů, stala se vedoucí NIMH pro východní region (kde
s Johnem Jenkinsem rozjížděla Celoživotní program) a později se stala
partnerem WHO pro Spojené království.

Myšlenka, která stojí za celoživotním učením a vzděláváním, je změnit pohled na péči o duševní zdraví v Anglii a podpořit způsob práce,
který zachází s pacienty jako s individualitami. Musíme je vidět jako
jedinečné bytosti, které žijí svůj život, mají vlastní denní aktivity,
důstojnost a respekt, bydlení a práci. Musíme proto podpořit rozvoj
služeb, které budou součástí mnohem širšího systému, nejen systému
péče o duševní zdraví. Ten většinou bývá součástí vládních služeb
a snad i neziskových organizací, které se péčí o duševní zdraví zabývají. Musíme uvážit i důležitou roli širších komunitních zdrojů, jako
jsou bydlení, zaměstnávání, umění, volný čas, vzdělávání, svépomocné aktivity a zapojení uživatelů.
Celoživotní program v Británii započal na východě a jihozápadě
země. Vyzvali jsme tamní poskytovatele služeb, které se péčí o duševní zdraví zabývají, aby se programu zúčastnili. Vybrali jsme místa
na východě Anglie — Norfolk, Bedfordshire a Luton (blízko Londýna)
a Hertfordshire (také blízko Londýna) — a daleko na jihozápadě Anglie,
Cornwall a Plymouth. Jedná se o docela široký program, sestávající
z mnoha aktivit s cílem rozvíjet služby v regionech. Jednou z iniciativ
bylo vytvořit systematičtější souhrn celoživotních potřeb klientů.
Účelem bylo snažit se poskytnout informace k diskusi a podnítit
přemýšlení o tom, co se děje v oblasti služeb, co se nabízí nemocným
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a jejich rodinám, jak individuálně s nimi personál pracuje, jak by mohly
fungovat služby nebo týmy a jak napříč celým systémem běží proces
plánování. Identifikovali jsme informace, které bylo možné během
času získat rutinním způsobem, abychom zjistili, jak se věci pohnuly
a jak se plní výsledek našeho programu. Pracovali jsme také s místními službami v oboru duševního zdraví — zde byla naším cílem snaha
nastartovat zájem o práci se širšími komunitními zdroji či organizacemi a povzbudit zapojení do ní.
Některá vykonaná práce zahrnovala cestování zainteresovaných
lidí z pěti lokalit v Anglii do míst zapojených do Evropské sítě zkušeností s komunitním přístupem. Kontaktovali jsme partnerské evropské lokality Stockholm, Terst, Asturias, Cavan, Monaghan a Lille a na
dvou- až třídenní stáže v těchto místech posílali zhruba dvacet osob.
Nějaký čas jsme strávili návštěvami služeb, hovory s uživateli, profesionály, psychiatry, sestrami, sociálními pracovníky, manažery i s lidmi
z lokálních nevládních organizací. Vybavili jsme všechny zainteresované celkem obsáhlým materiálem, organizovali jsme setkání se
všemi, kteří byli zapojeni do programu, a probírali naše očekávání ve
vztahu k nim. Před každou cestou jsme je také vybavili teoretickými
materiály, a co bylo zásadní, ujasnili jsme si s nimi, že skupina, která se
stáže zúčastní, by si měla dohodnout se svými kolegy způsob, jakým
získanou zkušenost předat do svých služeb.
Kromě toho jsme podnítili výměny mezi pěti místy v Británii,
například mezi Norwichem a Plymouthem. Lidi z partnerských míst
v Evropě jsme vyzvali, aby přijeli a navštívili naše místa v Anglii.
Všichni naše pozvání přijali, a tak se profesionálové z Lille, Asturias,
Terstu a Stockholmu zapojili do našich služeb. Na konci stáže se zúčastnili společné konference, která zhodnotila, co jsme se v rámci
návštěv navzájem naučili.
Myslíme si, že nás výměny zkušeností obohatily o několik věcí.
Na všech navštívených místech měli naši angličtí vyslanci dojem, že
hodnoty i principy služeb jsou velmi explicitní a zjevné. V Anglii jsme
získali pocit, že jsme snad až příliš soustředěni na modely a vědecké
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poznatky, a nikoli na hodnoty. Účastníkům stáží nová zkušenost znovu
ozřejmila hodnoty, ke kterým chtějí směřovat. Někdy angličtí frekventanti vyrazili na studijní cestu s očekáváním, že budou moci například
přesně spočítat, kolik sester je třeba, aby daná služba opravdu posloužila, nebo jakou specifikaci má mít konkrétní budova; po stáži si ovšem
uvědomili, že tyto věci nejsou tak důležité, jak si původně mysleli, a že
mnohem důležitější je využít jednotlivé součásti stavebnice, které již
mají k dispozici. To bylo zvlášť zjevné v Cavanu a Monaghanu, kde skutečně uvažovali o možnosti čerpat hodnoty a principy z jiných oblastí
a nakonec využili komponenty, které měli k dispozici na místě.
Význam zaměření na potřeby jednotlivců a na péči o ně byl zjevný
v Lille a Terstu, stejně jako odhodlání využít minimum restriktivních
prvků. Na stážisty z Anglie, kde je počet nedobrovolných hospitalizací
značně vysoký a stále roste, udělala velký dojem velmi nízká míra využití nedobrovolné léčby v Terstu. S hodnotou mezinárodní sítě jsme
se ztotožnili a během stáží vnímali, jak se myšlenky z jednoho místa
přesouvají na jiné. Vytváření sítí zjevně prospělo každému z nich,
a tak dnes víme, že by podobné předávání zkušeností mělo pokračovat. Ve všech navštívených lokalitách, obzvlášť v Lille, byla důležitá
aktivní integrace tématu duševního zdraví s mainstreamovými zdroji
komunity.
Ze stáží vyplynuly další klíčové otázky, jako jsou proces změny,
který se uskutečnil všude, důležitost místní vize a také problém vedení celého procesu. Často jsme byli udiveni tím, jak dlouho uskutečnění
restrukturalizačních procesů trvalo; například v Lille nám dr. Roelandt
sdělil, že porazit dvě století starý systém péče o duševní zdraví zabralo dobrých dvacet let.
Zvlášť nás zajímala role navštívených míst v ovlivňování služeb
daných zemí. V Lille jsme se zeptali, zda podobně vypadají všechny
francouzské služby, a dr. Roelandt odpověděl, že v Lille je to jiné a že
v celé Francii patrně stejná situace není. To bylo zajímavé sdělení —
bylo nám totiž jasné, že jde o dobrou službu, a tak jsme se začali ptát,
proč se podobné modely nešíří v jednotlivých zemích rychleji.
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Je složité popsat nebo jinak vyjádřit něco z toho, čemu jsme se
naučili. Problém snad tkví v tom, kolik informací existuje a zda jsou
dostupné pro ty, kteří se o podobném způsobu práce chtějí něco dozvědět. Abychom se pokusili jasněji vyjádřit své zkušenosti, je určitě
zapotřebí posílit vytváření sítí i zdrojů. Významné je i to, že lidé mohou
vidět věci na vlastní oči a sami si z nich vzít poučení.
Naši stážisté se domů vraceli skutečně inspirováni a s opravdovým nadšením. Měli jasno v tom, jak řešit důležité problémy, i vizi,
čeho by ve svých službách chtěli dosáhnout.
Tento projekt stále živě pokračuje. Od přemýšlení o tom, jak by
modely služeb mohly vypadat, jsme se přesunuli k otázce, jak přimět
personál k diskusi o hodnotách, principech a vizích, jichž chceme dosáhnout. Přijali jsme strategický závazek změny s využitím celoživotního programu, který ovlivní budoucí směřování služeb. Dotýkáme
se toho i v prohlášeních z oficiálních výročních zpráv a dalších dokumentů, v nichž se zavazujeme změny realizovat.
Existuje mnoho příkladů dílčích změn, které již proběhly. Ty se
samozřejmě liší — od toho, jak se provádí diagnostika péče, až třeba
k tomu, jak se využívají budovy ústavů. Existují i kladné příklady nových zaměstnanců či nových rolí, které vznikly v některých místních
týmech. Kolegové v Monaghanu například převzali nápad z Cornwallu, takže se zdá, že zdravá výměna myšlenek a způsobů, jak věci dělat,
skutečně existuje.
V širší perspektivě máme v plánu pokračovat ve vytváření sítí
a zdokonalování myšlenek a hodnot, které ze sítí vzešly. Máme hromadu práce s tím, jak změnit služby v oboru duševního zdraví v Anglii.
Musíme zapracovat i na přístupu praxe založené na hodnotách (values-based practice) a chceme vytvořit program, který by do sdílení
naší vize zapojil nejvyšší manažery, lékaře, zdravotní ředitele a vrcholové vedení fondů.
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JOHN MAHONEY

Co pomáhá lidem s psychiatrickými
nemocemi uzdravit se?
John Mahoney je velšský manažer. Mnoho let zastával
funkci výkonného ředitele NHS v severním Birminghamu,
později byl jmenován programovým manažerem pro
duševní zdraví v Blairově vládě. Byl aktivní v britském
reformačním procesu, v letech 1999—2000 zahájil rámec
Národní zdravotní služby a pracoval v NIMH pro východní region. Byl jmenován zástupcem WHO na Srí Lance a později v Libérii.
Přispěl ke Světovému fóru pro duševní zdraví.

Spolu s ministry britské vlády jsem byl zodpovědný za vytvoření Plánu
péče o duševní zdraví NHS (National Health System — Systém státního zdravotnictví v Británii), který stanovil, že do roku 2005 bude mít
každý, kdo zažívá krizi duševní nemoci, dostupnou pomoc ve formě
krizového týmu. Nyní řešíme jiný problém — pro každou větší změnu
totiž platí, že se lidé mění pomalu. Existuje dobře známá poučka pro
management, že 15 % organizací jsou inovátoři — pouze 15 %. Pak
existuje 35 % těch, kteří je následují, a ty nazýváme „časní přizpůsobivci“. Následuje dalších 35 % „pozdních přizpůsobivců“ a zbývá 15 %
těch, kteří se nezmění nikdy a jež je nutné ke změně doslova dokopat.
Pokud jde o reformy přístupu k péči o duševní zdraví v Anglii, myslím
si, že jsme ve fázi inovátorů nebo časných přizpůsobivců.
Je zde s námi Damian Murray z Monaghanu. Prací s týmem domácí
léčby (home treatment team), s níž začal před pár lety, se mu podařilo
snížit hospitalizace o 90 %, takže z původních padesáti lůžek jich má
dnes jen pět. A měl jen jednoho pacienta, který v nemocnici zůstal
opravdu dlouho. Proto jsem o moc, opravdu o moc optimističtější a věřím, že služby se u nás opravdu změní, a to docela radikálně.
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Odmítl jsem legislativní práci na ministerstvu zdravotnictví, pro
vládu totiž neexistuje způsob, jak předložit legislativu, kterou chce.
(V té době britská vláda chtěla novelizovat Zákon o duševním zdraví a např. zpřísnit podmínky nařízené léčby — pozn. ed.) Jsem o tom
skálopevně přesvědčen, oni mají masivní hnutí uživatelů a jejich
rodin, všechny psychiatry a skoro všechny odborníky v oblasti péče
o duševní zdraví, kteří jim oponují. A jsem si jist, že jakmile si uvědomí
rozsah opozice, legislativu nepředloží.
Když jsem začal pracovat v oblasti péče o duševní zdraví, bylo
v Anglii přes sto tisíc ústavních lůžek, sedmdesát tisíc je dnes zrušeno.
Bylo zde 130 velkých psychiatrických nemocnic, 116 je nyní úplně zavřených, velikost ostatních byla zatím výrazně zredukována a výhledově budou uzavřeny také. Většina zlepšení byla provedena za peníze
pro původní instituce. Jak říkal Sashi, většina personálu, který pracuje
v komunitních službách, byla dříve v ústavech, což je někdy problém.
Ústavy ale žijí a daří se jim po celém světě, zvlášť ve východní Evropě.
Byli jsme tedy úspěšní částečně. Původní pacienti byli spokojeni
a ocenili, že mohou nemocnice opustit. Co je zajímavé, třetina z nich
chtěla v nemocnici zůstat, patrně proto, že měla strach z budoucnosti,
ale jakmile se odstěhovala, nikdo už nechtěl zpátky. Došlo k určitému
zlepšení v sociálních sítích pacientů. Alespoň v prvních dnech byla
v Británii silná obava z kriminality a tuláctví, ale k tomu nedošlo. Chci
zdůraznit, že peníze nedělají dobré komunitní služby. Británie pravděpodobně patří ke státům, jež na péči o duševní zdraví vynakládají nejvíce prostředků, snad jen Kanada, Švédsko a Nový Zéland mají vyšší
náklady. U nás se utratí zhruba dvojnásobek toho co v Itálii. Proto také
náklady na služby v oboru duševního zdraví tvoří asi 12 % celkových
výdajů na zdravotnické služby.2
Já zde ale nechci mluvit o službách v oboru duševního zdraví, raději chci zmínit některé aspekty, které jsme v psychiatrii nebrali moc

2

V Itálii se na péči o duševně nemocné vynakládají asi 3 % z celkového objemu výdajů
na zdravotní péči.
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vážně. Náklady na služby péče o duševně nemocné dospělé v Británii
jsou obrovské, dosahují téměř pěti miliard liber. Ale to pořád není nic
ve srovnání s dalšími náklady. Ve skutečnosti utratíme téměř osm miliard liber tím, že lidi nechodí do práce a my se o ně staráme. Systém
dávek pro takové potřebné je sice posílen, ale tyto dávky jsou stále
velmi nízké. Za osm miliard ročně je v mnoha ohledech necháváme
v podmínkách nouze, a to je jeden z klíčových problémů, jichž bych
se chtěl dnes dotknout. V oblasti přímé péče o duševní zdraví tvoří náklady na sestry a lékaře třetinu výdajů. A pro ekonomy mezi vámi jsou
tu další náklady, které jsou obrovské, například nezaměstnaní, čas pečujících osob či promarněný čas — a to je dalších až 13 miliard liber.
Poměrně nedávný průzkum zaměstnanosti Britů s postižením přinesl tato data: 628 tisíc dospělých uvedlo duševní nemoc jako hlavní
problém znevýhodnění; z tohoto počtu bylo 80 % bez práce a mnozí
nepracovali nikdy. Ale co mě znepokojuje ještě víc: Vinou duševní nemoci celkem dost lidí o práci přišlo a výrazné procento zjistilo, že o práci přijde, pokud bude přijato do nemocnice. A služby péče o duševní
zdraví neudělaly nic pro to, aby si tito lidé práci udrželi. Zjistili jsme,
že většina lidí s nemocí pracovat chce, že chtějí mít důvod, proč ráno
vstát, nechtějí se celý den jen po�akovat a nemít nic na práci. Hodně
významné je i to, že mezi lidmi trpícími problémy s duševním zdravím
je velmi nízká úroveň dosaženého vzdělání a značně vysoká míra nezaměstnanosti. To platí pro lidi s veškerými druhy duševních problémů
v celé Británii. Jsou často velmi osamělí, až 60 % z nich žije samo.
Je zde další aspekt, na nějž často zapomínáme — život Britů, kteří
trpí nějakou zvlášť vážnou duševní nemocí, je v průměru o deset let
kratší, než je tomu u lidí, kteří takový problém nemají. Osobně si myslím, že jde o důsledek životního stylu. Protože jsem kuřák, kdybych byl
bez práce, kouřil bych patrně dál, ale asi bych i víc pil, byl bych znuděný, neměl bych co dělat, necvičil bych (což tedy necvičím stejně…).
Myslím si, že tohle služby v oblasti duševního zdraví zanedbávají.
Někteří z vás to asi budou vědět, ale pro mne to bylo skutečné překvapení. V rozvojových zemích, které my nazýváme „zeměmi chudými
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na zdroje“, mají lidé — a to mluvím o pacientech trpících schizofrenií —
mnohem lepší vyhlídky než na Západě; například obyvatelé Bangalore
budou mít daleko lepší prognózu než lidé z Birminghamu. Jsou to data
mezinárodní kontrolní studie z roku 1979, jde tedy o dávno známou
věc. Mezi lidmi z rozvojových zemí se 70 procent dočká dobrého výsledku nemoci, zatímco na Západě to není více než 50 procent. Je to
skutečně důležitý „vědecký poznatek“. Pokud jde o nezápadní neboli
rozvojové země, tzv. země chudé na zdroje, následná pětiletá studie
zjistila, že 76 procent lidí zažilo úplnější remisi schizofrenie, symptomy tolik nezhoršovaly jejich stav, a bylo zde méně osob, které byly
označeny za lidi s postižením.
Domníváme se (a za pravdu nám dává i WHO), že právě tohle je
důvodem vyšší míry uzdravení. Když jsem byl se Sashi Sashidharanem
v Indii, všiml jsem si, že když tam jdete do vesnice, vidíte spoustu štěstí. Z pohledu Zápaďana tam lidé žijí v chatrčích z bambusových listů,
a tak si řeknete: „Bože, jak jsou chudí!“ Ale pak vidíte, jak jsou opravdu
šťastní — pobíhají tam děti, lidé se spolu baví, komunita je úžasná,
je tam ohromné občanské zapojení. Myslím, že na mnoha místech
stigma duševní nemoci vůbec neexistuje. Setkali jsme se tam s jedním psychiatrem, a ten pracuje s uživatelkou, kterou tam lidi hodně
obdivovali, protože slyšela hlasy. Stovky lidí ji následovaly a myslely
si, že je velmi výjimečná. Do hry vstupuje také ohodnocení pracovní
role. Přestože tam nemáte ani úroveň, na které jste museli začínat, lidé
se tam stejně vracejí k produktivní aktivitě. Musejí to dělat, protože
žádný systém sociálního zabezpečení neexistuje. Proto lidé pracovat
musejí, a jak jsme mockrát viděli, práce velmi prospívá jejich celkovému i duševnímu zdraví. A rodiny tam obvykle nejsou izolované.
To jsou tedy obecné závěry. Samozřejmě jsme viděli i hrozné situace. V Indii i v Africe nám ukázali svázané lidi, lidi spoutané řetězy — je
to strašný pohled. Ale neplatí to obecně. A myslím, že o tom služby duševního zdraví musejí začít přemýšlet. Naši psychiatři se soustředí na
symptomy, „léčí“ je a to je všechno. Jakmile jsou pod kontrolou, jejich
práce končí. To ale nemá být konec, nýbrž začátek jejich práce.
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Jak ukazují data profesora Warnera z coloradského Boulderu,
když máme konjunkturu a akciové trhy rostou, zlepšují se i statistiky
zotavení se ze schizofrenie. Ne, to pořád není ono… Ve Velké Británii
se většina lidí s takovými problémy léčí v rámci primární péče, což je
způsob, kterým bych chtěl být léčen i já — praktickým lékařem, který
je obeznámený, s pomocí týmu komunitního přístupu kde je to jen
možné. Jak nám říkal Sashi, mají někdy komunitní týmy péče o duševní zdraví ordinační dobu jen od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, jako
by lidi museli začít trpět duševní nemocí právě v tuto dobu… Myslím,
že kdybychom mohli náš čas využít znovu, začali bychom aplikovat
model Terstu, kde komunitní týmy pracují od 8 do 20 hodin a mají velmi dobrou možnost sjednávání péče po telefonu.
Musel jsem přesvědčovat ministry, ty tam nahoře, aby investovali
právě do takových maličkostí. A první, co jsem jim řekl, bylo, že v Británii onemocní schizofrenií ohromné množství lidí, kteří čekají rok a půl,
než se jim dostane léčby. A vsadil bych se, že v Itálii je to stejné, samozřejmě ne v Terstu nebo v Meranu.
Ale je to skutečně tak. Na většině míst v Anglii i ve většině zemí světa čekají nemocní i rok a půl, než se jim někdo začne léčebně věnovat.
Pokud jsou ještě ve škole, pak je odtud vyloučí, a oni školu opustí. Pokud
mají přátele, ztratí je, jejich rodina je naprosto zničená a nikdo jim nepomůže. My jsme přesvědčili ministry, že je třeba každému, u koho se
rozvine schizofrenie, okamžitě zajistit, aby ho přijala specializovaná
služba a ta aby zasáhla co nejdříve, zůstala v kontaktu s rodinou, poskytla rodině informace a pokusila se začít s léčbou. Nejpodstatnějším
aspektem časné léčby jsou nízké dávky medikace. Nyní ale takového
člověka odtáhnou do nemocnice, tam mu dají medikaci nad rámec potřebné dávky, on nemocnici opustí a od psychiatrie se vzdálí tak rychle,
jak může. Ruku na srdce, na jeho místě bychom udělali totéž.
Proto říkáme: Všemi prostředky a za každou cenu se vyhněte hospitalizaci. Téměř dvě třetiny lidí, u nichž se schizofrenie vyvine, jsou
nedobrovolně hospitalizovány; většinou jde o mladé lidi. A pokud vám
ještě není 18 let, nedostanete vůbec žádnou léčbu, protože tato hrani• 50 •

ce odděluje služby pro děti a pro dospělé. Tu ve zbytku světa nemají.
Musíme se věnovat psychosociálním intervencím, a pokud takoví lidé
chodí do školy nebo na univerzitu, nechme je studovat, pokud pracují,
nechme je pracovat, pokud žijí v nějakém vztahu, nechme je v něm žít,
a pokud mají rodiny, ponechme je v rodinách. V této oblasti bohužel
nebylo dosaženo shody. Z toho, co zde říkám, vyplývá nutnost intenzivní rané intervence po dobu tří let, jejíž výsledky budeme muset
zhodnotit až po čase.
„Assertive outreach“, asertivní týmy pro chronické pacienty —
nebo jak jim uživatelé přezdívali „agresivní vyhledávání“; já bych byl
ovšem rád, aby se tomu říkalo „aktivní vyhledávání“ — je služba určená pro malou skupinu lidí, kteří jsou opakovaně hospitalizováni. Jsou
buď venku, nebo v psychiatrické nemocnici. V týmu, který jsme vedli
se Sashim v Birminghamu, jich polovina byla ve vězení nebo čerstvě za
jeho zdmi. Byli chudí, mnozí brali drogy, jiní hodně pili, a protože si své
zlozvyky nemohli dovolit, páchali trestné činy, aby na ně měli. Pokud
těmto lidem nezlepšíme kvalitu života, což tato služba nedokázala
(a my se na to musíme zaměřit), alespoň vyřešila některé z jejich nejpalčivějších problémů.
Teď k domácí léčbě. Jak už jsem řekl, do pěti let každý, kdo v Británii onemocní, nepůjde do nemocnice, nýbrž do týmu pro domácí léčbu
a ten rozhodne, zda daný člověk hospitalizaci potřebuje. Můj odhad
je, že během zmíněných pěti let dojde k masivní redukci hospitalizací.
Někteří lidé do nemocnice chtějí, ale naprostá většina nikoli. Možná,
že v Itálii máte jiné zkušenosti, možná je to u vás jiné a možná jdou
lidé do vašich psychiatrických nemocnic rádi, ale moje zkušenost
je, že tam nechtějí. Pokud bych to měl vyjádřit na škále, nechal bych
všechna slova, ale dal bych je do jednoho malého kruhu. A ten zbytek,
co bych ještě chtěl říci, je, že se musíme zaměřit na zotavení, regeneraci, zaměstnání, sociální integraci. Zde je, myslím, pro psychiatrii velká
příležitost.
Teď chci zmínit něco, na co k naší vlastní škodě často zapomínáme: Pokud uvážíme nemoci, jako jsou schizofrenie, psychóza a zřejmě
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i většina dalších duševních poruch, pak schizofrenie je nemoc mladých. To vím bezpečně, významný podíl osob onemocní před třicátým
rokem věku, mnozí dokonce v adolescenci, 15, 16, 17, 18 letech. U žen vidíme nástup o trochu později, ale pořád jde o mladé lidi. A z nějakého
důvodu je tu malé přerušení, někde okolo čtyřicítky. Stále ovšem platí,
že schizofrenie je nemocí mladých. Je to právě mládí, kdy dochází
k tolika poškozením života, a děje se tak náhle, včetně školy, kamarádů, rodiny. Proto musíme nacházet způsoby, jak dělat psychiatrii
se skupinou mladých. Myslím, že práce a sociální integrace jsou dvě
nejdůležitější věci.
Další věc, kterou nám stále říkají — chtějí opravdu lidé s duševními
problémy pracovat? Setkal jsem se s jedněmi rodiči, které jsem později viděl v nemocnici, jak pláčou. Zeptal jsem se jich, co se děje, a oni mi
řekli: „Právě jsme se dověděli, že náš syn má schizofrenii, a psychiatr
nám doporučil, aby opustil vysokou školu a nikdy raději nepracoval,
protože by taková zátěž mohla mít za následek relaps nemoci.“ Tohle
se stalo docela nedávno a šlo o dobře míněnou radu! Většina lidí ve
skutečnosti pracovat chce; v jedné studii, kterou jsme dělali ve velkém anglickém městě, se zjistilo, že ze všech osob, které mají zvýšený
dohled nad léčbou — tzv. zesílený CPA přístup k programu péče (Care
program approach), odpusťte mi ten žargon — a v jejichž nemoci hraje
roli více faktorů, jen desetina pracovat nechtěla. Hodně z nich mělo
starosti ohledně dávek, báli se, že o ně přijdou, pokud budou pracovat,
ale jen deset procent pracovat opravdu nechtělo. Vyjdeme-li z pracovních záznamů lidí s postižením, včetně těch s duševními problémy,
ukazuje se, že mají nadprůměrné statistiky bezpečnosti práce a nadprůměrnou docházku, podávají vyšší pracovní výkony a jsou celkově
spolehlivější. To zjistil i Richard Warner v Bolderu, když zaměstnával
lidi se schizofrenií. A kdo jsou na Západě největší zaměstnavatelé ve
většině měst a velkoměst? Jsme to my. Kolik lidí se schizofrenií zaměstnáváme jako oceňovanou pracovní sílu? Já k tomu říkám, jsou to
odborníci, a to odborníci skrze zkušenost. Myslím, že na lidi musíme
začínat nahlížet úplně jinak.
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Jiná studie, víc než rok stará, ukázala, jak efektivní jsou intenzivní
zaměstnávání a podpora, při nichž člen týmu duševního zdraví chodí
s klientem do zaměstnání. Mluvím zde o obecných službách péče
o duševní zdraví. Jedna z nejlepších pro tento druh aktivit, kterou
jsem kdy viděl, je v Terstu. Díky hnutí sociálních družstev si tam velmi
brzy uvědomili, že práce je extrémně důležitá. Možná toho nedělají
dost, ale určitě využívají svůj rozpočet k tomu, aby dali prostředky
zaměstnavatelům na účely zaškolování lidí s duševními problémy.
Osoby trpící problémy s duševním zdravím jsou často osamělé
a nízká úroveň zaměstnanosti a sociálního začlenění jejich problémy
jen zhoršuje. Byť jsou Italové trochu jiní, myslím si, že v Británii patřili
k nejosamělejším afrokaribští lidé v Birminghamu. A velmi překvapivě
měli nejvyšší míru přijetí v nemocnicích, kde výrazně vybočovali nad
průměr svého zastoupení v populaci. Nikdy nezapomenu na velmi
traumatický zážitek, který jsem měl v nemocnici, již se Sashi pokoušel zavřít — byla plná mladých černochů, kteří se prali s personálem
a chtěli ven, a personál je tam držel. To bylo děsivé místo.
Studie mladých Italoameričanů v New Yorku zjistila, že jsou
velmi úspěšní, protože se hodně sdružují a vykonávají spoustu nejrůznějších aktivit (i rodinných), chodí do kostela, jsou členy odborů…
Prostřednictvím svých sdružovacích aktivit byli italští Američané
mnohem zdravější než jejich sousedé. A na to, myslím, hodně zapomínáme. Lidé, kteří vedou společenský život, vstupují do spolků a skupin,
sportovních klubů i náboženských sdružení, si vedou velmi dobře.
Musíme si uvědomit, že naši zaměstnanci musejí brát klienty třeba
každý týden na fotbal, nebo ať jednou za měsíc vyrazí do Milána na
opravdu velký zápas. Je to součást naší i jejich práce, tak proč nevzít
klienty na fotbal a užít si to?! Dost možná by to na uzdravení mělo
větší vliv než jakákoli léčba, kterou známe.
Abych to nějak zakončil: Klíč k úspěšnému zotavení tkví ve faktu,
že byť jsou služby duševního zdraví důležité, musíme se soustředit
na to, co nám ukázal jeden tým z Bristolu: Dáme-li si s klienty práci
a vytvoříme kolem nich skupinu přátel, funguje to. Říkají tomu „kru• 53 •

hy podpory“. S klienty pracovali tak, že jim hledali a vytvářeli přátele,
budovali přátelství. A to se dařilo. Týmy duševního zdraví musejí navštěvovat místní firmy a pomáhat svým klientům získat práci, a když
už ji mají, je třeba zůstat s nimi v kontaktu, podporovat je a znovu
integrovat s rodinami a přáteli. Myslím si, že jsou to nejdůležitější věci,
které vedou k zotavení, stejně jako — byť poslední na seznamu — cílené služby péče o duševní zdraví.
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ZAOSTŘENO NA…

Mezinárodní síť spolupráce
v oblasti péče o duševní zdraví
(International Mental Health Collaborating Network)

Hlavní zkušenosti z komunitního přístupu
k péči o duševní zdraví ve spolupráci s WHO
Náš záměr
Během posledních třiceti let došlo v mnoha zemích k posunu od
ústavní péče směrem ke komunitním systémům. Nicméně komplexní,
integrované a efektivní služby byly vytvořeny pouze v relativně malém počtu míst.
Cílem Sítě spolupráce (Collaborating Network) je propojit místa,
která byla ve vytváření kvalitních komunitních služeb péče o duševní zdraví úspěšná, s těmi, jež se nacházejí v procesu implementace.
S podporou soustavné vzdělávací spolupráce mohou mít organizace
prospěch ze zkušeností druhých.
Takovým způsobem lze snáze udržovat snahy o komunitní přístup,
což bude efektivní v ovlivňování a zlepšování kvality života lidí s duševními problémy.
Naše vize a hodnoty
Naší vizí je svět, který respektuje a oceňuje rozdíly mezi lidmi,
čímž umožňuje těm, kteří trpí problémy s duševním zdravím, vést
s vhodnou podporou naplňující a produktivní život, jenž využívá jejich
silných stránek k přispění na účasti v občanském životě a k obohacení
naší společnosti.
Našimi hodnotami jsou rozvoj komunitních služeb v péči o duševní zdraví a praxe podpořená potřebami a touhami našich uživatelů.
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Naše poslání
Posláním Sítě spolupráce je sdílet zdroje svých členů s cílem společně hledat zlepšení a výsledky pro lidi s duševními problémy. Toto
poslání zahrnuje:
•

terapie, které zlepšují životní situaci pacientů;

•

přiměřené bydlení;

•

zaměstnání;

•

sociální sítě;

•

účast na komunitním životě a integraci;

•

nezávislou advokacii pro uživatele služeb;

•

podporu rozvoje účasti a organizace uživatelů.

Naše cíle a dlouhodobé cíle
Síť vzájemné spolupráce má tyto cíle:
•

Vytvoření takových komunitních služeb, které jsou integrované,
sourodé a schopné vytvořit strategii reagující na potřeby duševního zdraví dané komunity.

•

Deinstitucionalizace, a to nejen v oblasti psychiatrických nemocnic, ale také v současné psychiatrické praxi „léčení a vyléčení nemoci“.

•

Snaha vyhnout se fragmentaci specifických reakcí chování na
specifické potřeby, které vedou k separaci a vyloučení.

Cílem Sítě spolupráce je pomoci takovým místům, která jsou potřebná. Síť funguje ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací
(WHO), jejími partnerskými organizacemi, národními ministerstvy
a nevládními organizacemi.
Síť chce svých cílů dosáhnout prostřednictvím webových stránek,
výměnných studijních pobytů, pracovních míst, workshopů i mezinárodních konferencí a dále přístupem k organizacím s podobnými
hodnotami, principy a zkušenostmi.
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Členství v síti
Zakládajícími členy sítě jsou:
• Mezinárodní síť pro duševní zdraví (International Mental Health
Network)
• Mezinárodní síť praktických zkušeností proti sociálnímu vyloučení (International Network of Practical Experience Against Social
Exclusion)
• Oddělení duševního zdraví Terst (Trieste Department of Mental
Health); Itálie
• Centrum komunitní péče o duševní zdraví (Centre for Community
Mental Health); Velká Británie
• Nadace duševního zdraví severní Birmingham (North Birmingham
Mental Health Trust); Velká Británie
• Služba duševního zdraví Asturias (Asturias Mental Health Services);
Španělsko
• Centrum pro duševní zdraví Lille (Lille Centre for Mental Health);
Francie
• Služba duševního zdraví jižní Stockholm (South Stockholm Mental
Health Service); Švédsko
Organizace duševního zdraví i jednotlivci, kteří aspirují na hodnoty
a principy sítě, se mohou aktivit zúčastnit. Jedná se o multidisciplinární síť, v jejímž rámci jsou uživatelé a lidé, kteří se o ně starají, rovnými
partnery. Jednotlivci by se měli zavázat k popisu a sdílení své práce
pomocí aktivit této sítě. Mohou zde vylepšit své znalosti a dovednosti,
ať se nacházejí v jakémkoli stádiu rozvoje místních služeb. Lidé v průkopnické fázi rozvoje se mohou sami cítit izolovaní. Sdílet zkušenosti
a společně nalézat řešení je podpůrnou funkcí sítě.
Organizace budou vytvářet integrované komunitní služby za těchto
podmínek:
• žádné velké psychiatrické instituce;
• provoz 24 hodin denně nebo podle potřeb komunity;
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•
•
•
•
•
•

zapojení uživatelů do rozvoje služeb;
partnerství s komunitními poskytovateli bydlení, práce, vzdělávání a volnočasových aktivit;
co možno nejméně restriktivní prostředí pro krizovou péči;
zlepšení kvality života uživatele jako ústřední cíl služeb;
vyhodnocení služeb a sdílení výsledků;
odhodlání řešit potřeby minoritních skupin.

S přáním připojit se k síti by měly organizace veřejného zdraví a nevládní organizace prokázat připravenost k naplňování cílů sítě.
Jak se k síti připojit
• Navštivte naše stránky www. IMHCN.com
• Vyplňte šablonu profilu služeb.
• Pošlete e-mailem vyplněnou šablonu na náš sekretariát v Terstu.
Podpora cílů sítě
Konec éry ústavů bude znamenat eliminaci všech psychiatrických
nemocnic, protože taková zařízení zůstávají hlavním místem reprodukce psychiatrie, odlidštění, vyloučení a znevažování lidí, kteří trpí.
Vize a systém hodnot komunitní služby musejí být založeny na
stěžejním významu uživatelů služeb a na procesech jejich zotavení.
Uživatelé služeb by měli mít garantováno:
• Právo žít ve svém osobním prostoru, bez ohledu na vážnost jejich
poruchy.
• Právo na aktivní roli ve společnosti prostřednictvím pracovního
místa nebo forem sociálního podnikání.
Komunitní zodpovědnost za duševní zdraví musí znovu definovat
sociální kontrolu, aby zohlednila názory všech zúčastněných (stakeholders), ale především aby ochránila slabé a zranitelné subjekty.
Služby musejí odlišit rozdíly vyplývající z pohlaví, „rasy“ a kultury,
které zásadním způsobem určují koncept rovných práv.
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PŘÍLOHA 1

ARGUMENTY PRO OSPRAVEDLNĚNÍ
DLOUHODOBÝCH CÍLŮ SÍTĚ
TOTÁLNÍ INSTITUCE
Žádná forma péče o duševní zdraví není možná bez eliminace psychiatrických nemocnic jakéhokoli typu a velikosti, za předpokladu, že takové instituce zůstávají hlavním místem pro reprodukci psychiatrie a její
odlidštění, vyloučení a ponižování těch, kteří nemocí trpí. Poslání eliminace ústavů by se mělo rozšířit, dokud nedosáhne globální dimenze,
a tím bude jak deklarován, tak naplněn konec éry ústavů.
Existuje několik zásadních indikátorů této snahy, které formují
motivaci pro vytvoření komunitního přístupu péče:
• žádné násilí;
• žádné omezování nebo nátlak;
• žádné praktiky poškozující tělo;
• žádné omezování svobody;
• žádné věznění.

KOMUNITNÍ SLUŽBA
Hodnoty
Je nutné, aby komunitní služba představovala ústřední strategicko-organizační moment ve vytváření praxe prevence, léčby a rehabilitace, které chápeme jako sjednocený problém duševního zdraví.
Vize služeb, její záměry a systém jejích hodnot z hlediska sociálního i terapeutického musejí být vždy a beze změn založeny na klíčovém významu primárního uživatele a procesu jeho zotavení, „návratu“
a možností existence.
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Koncept komunitní odpovědnosti za duševní zdraví musí být
schopen znovu definovat mandát sociální kontroly. Tato definice
musí vzít v potaz názory všech zúčastněných jako aktérů, ale především — jako hlavní prioritu — chránit slabé a zranitelné subjekty.
Právo žít v osobním prostoru bez ohledu na vážnost poruchy by
mělo být také zaručeno, a tím by mělo být eliminováno riziko nových
forem ústavů, institucionalizace, vyloučení a objektivizace.
Právo mít produktivní nebo alespoň aktivní roli ve společnosti
prostřednictvím pracovního místa nebo forem sociálního podniku by
také mělo být zaručeno.
Služby musejí rozlišovat rozdíly vyplývající z pohlaví, „rasy“, a kultury, které zásadně určují koncept rovných práv, a ty budou současně
vytvářet základ praxe zdravotní péče.
Destigmatizace by měla fungovat nejen ve smyslu překonávání medicínského paradigmatu, ale také rozšířením forem přístupu
k účasti na životě služby samé pro všechny zúčastněné, od plánování
po management. Tyto formy mohou zahrnovat výbory a konzultační
skupiny složené z uživatelů, aktérů-praktiků a běžných lidí žijících
v dané komunitě.
Kritéria
Organizace služby by měla být založena na:
•

koordinaci mezi různými součástmi sítě služeb, s cílem zaručit
kontinuitu terapie;

•

dostupnosti služby, která by měla být vyhodnocována a navrhována na základě potřeb uživatelů;

•

programech, které jsou �exibilní a modifikovatelné navzdory rigidním léčebným protokolům;

•

zabránění selekce uživatelů v závislosti na závažnosti jejich stavu;

•

integraci zdrojů s účelem reagovat na materiální a vztahové potřeby uživatelů;
• 60 •

•

zabránění hospitalizacím pomocí rozvoje služeb komunitní krizové intervence;

•

řešení nejobtížnějších situací, které nejvíce obsahují osobní a sociální utrpení, uvnitř komunity a nedelegování takových situací
institucionálním a omezujícím strukturám jak starým, tak novým.

Služby se musejí posunout od klinického modelu založeného na nemoci (symptomech) k takovému modelu, který je obecnější co do vize
a přístupu a je založen na „převzetí odpovědnosti za břemeno“ nebo
na předpokladu významu řešení všech potřeb a cílů uživatelů.
Zdroje
Praxe péče o duševní zdraví musí obsáhnout i další lidi, zdroje a sociální procesy, které přesahují aktéry psychiatrie, aby zapojila uživatele samotné i členy sociální a komunitní sítě.
Nové milénium bude svědkem rozhodujícího rozvoje role neprofesionálů ve strategiích asistence a sociální reintegrace. Nicméně
tento zápas musí pokračovat tak, aby službám po celém světě byly garantovány přiměřené lidské i materiální zdroje, ať už pomocí lokálních,
nebo mezinárodních snah.
Služby musejí být zakládány jako realita ve vývoji, která je otevřená změně a reaguje na nové potřeby a v interakci s nimi tak, jak ve
společnosti vznikají. Musejí být rovněž schopny identifikovat a překonat nové formy institucionalizace.
Zařízení a programy
Základním kamenem systému komunitního přístupu k duševnímu zdraví je jakákoli forma integrované organizace fungující 24 hodin
denně, která nezahrnuje podmínky střednědobé nebo dlouhodobé
psychiatrické hospitalizace a je současně zaměřena na překlenování
forem krátkodobých pobytů ve zdravotnickém prostředí.
Pokud to situace vyžaduje, měla by být k dispozici také skupinová
bydlení s malým počtem ubytovaných, která nejsou klinickými pracovišti a jsou založena na situacích denního života. Měly by být přechod• 61 •

ným ubytováním, nabízet �exibilní provozní dobu, přizpůsobovat se
individuálním potřebám a snažit se udržet a rozvíjet schopnosti zvládání sebe sama a zkušenosti účasti na komunitním životě.
Organizační práce musí proto propojit struktury a programy.
Nesmí jim dovolit setrvávat v oddělených kontextech, ale musí je vyjadřovat způsoby, které dovolují uživateli volit své příležitosti.
Terapeuticko-rehabilitační programy by měly být nahlíženy z perspektivy integrace různých druhů intervencí, oproti modelům, které
jsou sektorové nebo založené na technických členěních.
Je třeba vyhnout se přístupům, které jsou prefabrikované a ústí ve
standardizaci, a místo toho zaručit, že je to právě jedinečnost člověka
a vytvoření jeho vlastního existenciálního smyslu, co řídí terapeutický
přístup. Léčba je možná pouze tehdy, pokud člověk začne u aktivního
zapojení uživatele do jeho terapeutického projektu a v člověku rozpozná efektivní smluvní vztah a moc.
Musí být posílena hodnota rozdílů v kontextech, místech a lidech,
stejně jako je třeba rozšířit nároky na materiál a zdroje pro terapeutické aktivity.
Nejsou tedy zapotřebí modely léčby, ale spíše integrované projekty duševního zdraví a zdraví obecně (také ve významu „sociální“
pohody). Takové projekty musejí vzít v úvahu také institucionální
situace, ale nelze je aplikovat v rámci totální instituce, jinak riskují to,
že budou překrouceny na strategie mystifikace, falešné rehabilitace
a zvládání konsensu.
Oddělení nebo opozice mezi místy terapeutické a rehabilitační
léčby je třeba překonat. Mělo by se s nimi zacházet v rámci kontextu
a synergie.

KOMUNITNÍ SÍTĚ
Posílení a rozšíření komunity by mělo mít zásadní význam v provozu
a plánování komunitních služeb. Takové služby musejí být schopny
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sítě produkovat i pracovat s těmi, které již existují. Zvláštní pozornost
je třeba věnovat sítím primárním (rodina, sousedé, přátelé, spolupracovníci).
Pozornost je třeba věnovat také formálním nebo oficiálním sítím,
jako jsou zdravotní a sociální služby, s nimiž musí vytváření nových
sítí a služeb probíhat. Služba by měla vytvářet sítě s dalšími sociálně-zdravotními službami. Spádové oblasti péče o zdraví, komunitní
zdravotní služby a primární péče by měly být upraveny s přihlédnutím
k jejich maximální dostupnosti.
Je rovněž nezbytné „kontaminovat“ celý sociálně zdravotní systém z pohledu deinstitucionalizace (a směřovat tím k formulaci všeobecných zdravotnických projektů) a „demedikalizovat“ systém, kdekoli je to možné.
Konečně je třeba podporovat a propagovat sítě spolupráce a snažit se o jejich propojení uvnitř oblasti péče o duševní zdraví i mimo ni.
Vytváření sítí by nemělo být vnímáno jako alternativa práce budování služeb. Nemá proto nic společného se snižováním nákladů,
s absolutním nedostatkem zdrojů na tyto služby nebo s vytvářením
strategií mimo oficiální služby, ačkoli i ty jsou možné a navíc žádoucí.
Místo toho se velmi reálným způsobem zaměřuje na rozlišování těžko
překonatelných hranic systémů zabezpečení a asistence. Je to způsob
preventivní strategie, který má zabránit diktování pravidel shora, aniž
jsou zváženy role jednotlivých lidí, jejich zájmy, hodnoty a ideologie.
Sítě, které z tohoto přístupu vznikají, se stávají prostředkem hodnot a zplnomocnění a měly by být vnímány jako mobilní, rovné a horizontální organizace, složené z jednotlivců sdílejících společné cíle.
Služby musejí fungovat jako styčný bod s komunitou.
Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je třeba uskutečnit mnoho
základních kroků:
•

Účast ve službách musí být možná pro všechny, kdo do služby
vstupují, ať jsou jakkoli organizováni, mají jakoukoli formu sdružování nebo nemají žádnou organizaci.
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•

Uživatelé by měli být do služeb zapojováni pomocí sdružování,
podpory svépomoci a vzájemné pomoci, pomocí vztahů se sdruženími a forem konzultací a účasti na rozhodování coby forem zmocnění. Současně tyto akce nestačí samy o sobě a musejí existovat za
předpokladu dostupnosti reálných zdrojů a schopnosti jich užívat
a mít z nich prospěch, pomocí strategií vzdělávání občanů a poskytování informací.

•

Musejí být využity mimoprofesní a „mimoklinické“ zdroje, a to
nejen v terapeutické a rehabilitační práci, ale také v komunitních
projektech duševního zdraví.

•

Mělo by se propagovat zdraví komunity, a to jak upevňováním sociální integrace uživatelů, tak stimulací povědomí obyčejných lidí
ve vztahu k problémům duševního zdraví, a také formou plánování
„obousměrných“ výměn s komunitou.

•

Měly by být posilovány praktiky začleňování do komunity a sounáležitosti s ní, což podporuje a udržuje vytváření identity a rozmanitých sociálních rolí, ale nepotlačuje primárního uživatele v jeho roli
jako takové, nýbrž podporuje jeho jedinečnost jako člověka.

•

Měly by být vyhledávány a posilovány všechny formy kolektivní
účasti a kolektivní participace, které zahrnují citovou dimenzi pomocí vzájemnosti a překonávání limitů institucionálních rolí.

•

Vzdělávací a „zplnomocňující“ strategie by měly být vnímány jako
vytváření autonomie a snižování sociálních bariér, které brání plnému uplatňování občanských práv.

•

Mělo by také dojít k uznání hodnoty a posilování sítí s cílem pomoci transformaci služby a urychlení antiinstitucionální práce.

•

Služba musí aktivně intervenovat v kultuře komunity s ohledem na
duševní zdraví a se záměrem překonat sociální vyloučení.

Pomocí těchto aktivit nebude třeba, aby tolerance i nadále zůstávala
paternalistickou koncepcí, ale stane se cílem reálných procesů sociálního začleňování.
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PŘÍLOHA 2

DEVĚT ZÁSAD SPOLUPRÁCE
V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

3

Zásada explicitně vyjádřených cílů
Mezinárodní spolupráce musí mít explicitní cíle. Boj proti sociálnímu vyloučení se musí rozšiřovat a obsahovat širší okruhy, převzít
lokální formy a posilovat vzájemně aktéry. Proto musí mít spolupráce
primární cíl vytvářet společný a mezinárodní způsob hodnot proti
sociálnímu vyloučení a současně musí zůstat založená na diverzifikovaných místních strategiích.
Zásada důvěryhodnosti původní praxe
Touha zapojit se do spolupráce ale nestačí. Praxe, kterou zamýšlíme využít v těch zemích, kde chceme rozvíjet snahy o spolupráci, musela v oblastech původu dosáhnout toho, oč usilujeme. Nemůžeme
si dát za cíl zavírat psychiatrické nemocnice ve vzdálených místech,
protože jsme nebyli schopni zavřít ani ty v naší zemi. Naše kolektivní
praxe, jakož i naše osobní životy musejí být důvěryhodné, aby mohla
být důvěryhodná i naše spolupráce.
Zásada výběru našich partnerů
Rovněž naši místní partneři musejí být důvěryhodní. Regresivní
praktiky a ideologie existují všude. (A celosvětové rozptýlení mezinárodních psychiatrických asociací s pomocí farmaceutického průmyslu nárůst takových praktik a ideologií podněcuje.) Je nezbytné, aby
záměry partnerů a prvopočáteční zkušenosti, které již existují, určily
společné oblasti pro realizaci těchto projektů.
3

Na základě návrhu předloženého dr. B. Saracenem.
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Zásada akreditace
Spolupráci se zúčastněnými zeměmi (nebo místními reáliemi) je
třeba akreditovat tam, kde zamýšlíme společně pracovat. Propagace
zkušeností bez jakéhokoli institucionálního nebo politického zapojení nevyhnutelně vyústí ve vytváření soukromých sítí, produkujících
spíše občasnou spolupráci místo vytváření realit, které mohou ovlivnit sociální politiku zúčastněných zemí. Musíme neustále usilovat
o udržení rovnováhy mezi spoluprací, která je politicky akreditovaná,
a místními zkušenostmi. Oddělení těchto dvou úrovní může mít za
následek jedině selhání, jak již ukázaly mnohé zkušenosti — na jedné
straně je tu minimalistický přístup nevládních organizací bez akreditace, na straně druhé přístup WHO, která sice akreditaci má, ale absentuje zde lokální základní praxe.
Zásada mezisektorového přístupu
Obecné cíle intervencí spolupráce by měly představovat boj proti
sociálnímu vyloučení a propagaci a podporu občanského přístupu,
mírumilovného soužití a tolerance. Intervence spolupráce musejí
proto směřovat k interdisciplinárnímu přístupu, a to tak, že budou
pracovat na vícečetných podobách vyloučení, které je v dané oblasti
patrné, spíše než aby se věnovaly jednomu oboru samostatně (psychiatrické nemocnice, ústavy pro seniory, postižené, opuštěné děti
apod.). Přístupy založené na populaci musejí mít přednost před přístupy tematickými (psychiatrie, problematika postižených, žen, dětí).
Spolupráce znamená práci s místy a lidmi, nikoli s „problémy.“
Zásada specifičnosti
Nicméně mezioborový přístup se nesmí stát omluvou pro zanedbávání historické specifičnosti boje proti psychiatrickým nemocnicím ani zanedbávání vytváření systému psychiatrické péče založeného na komunitě, chápaného jako konkrétní centrum přenosu procesů občanství a také jako symbolický model v boji proti sociálnímu
vyloučení. Při boji proti globalizaci ideologie neoliberalismu, která
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centra moci rozptyluje a mění jejich směr, musíme dávat pozor na to,
abychom neodporovali zobecňující globalizací boje proti jakémukoli
vyloučení. Místo toho by tu měla stále být zarputilá snaha znovu nabízet boj proti psychiatrickému ústavu.
Zásada kontinuity
Spolupráce musí být udržitelná, tj. musí vytvářet takové modely,
které nezmizí na konci intenzivní fáze spolupráce. Protože to je velmi
obtížně dosažitelný cíl, je nezbytné zaručit kontinuitu intervencí po
ukončení intenzivní fáze. Je mnohem lepší mít několik „polí“, která
jsou otevřená, ale přesto pevná, než velké množství menších projektů
spolupráce, které jsou předurčeny k rychlému zániku.
Zásada přenosu zkušeností
Existuje povinnost zaznamenávat zkušenosti. To vyžaduje jazyky,
které jsou světově srozumitelné, a efektivní nástroje komunikace
a rozšiřování. Je nezbytné překonat strach z měřitelného, aby bylo
možné předávat přesvědčivá fakta. Spolupráce by rovněž měla být
nástrojem pro odborné vzdělávání. Je nezbytné vzdát se používání
odborného žargonu a vytvořit takový jazyk, který komunikuje (stejně
jako znát jazyky zemí, ve kterých pracujeme).
Zásada vytváření sítí
Různé zkušenosti, individuální aktéři a zapojené instituce musejí
pracovat v síti neustále. Trvalým cílem musí být posílení okrajových
zkušeností prostřednictvím vytvoření sítě konzultantů a stálých
výměn. Tato síť by měla začínat posilováním zdrojů takových aktérů,
kteří jsou nejslabší.
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ZKUŠENOSTI PRVNÍ A DRUHÉ GENERACE

ROBERTO MEZZINA

Zkušenosti
z deinstitucionalizace v Terstu
Roberto Mezzina je italský psychiatr. V posledních
třiceti letech přispíval k aktivitám v Terstu a v roce 1995 se stal ředitelem jednoho z Center duševního zdraví. Založil několik projektů mezinárodní spolupráce v Evropě, Americe, Austrálii a Asii; ty byly
zaměřeny na organizaci služby, inovativní praxi, výzkum a vzdělávání. Společně s Johnem Jenkinsem
přispěl v roce 1999 k založení Sítě mezinárodní spolupráce v oblasti
duševního zdraví (NIMH). Od roku 2010 je vedoucím Společného centra
WHO pro výzkum a vzdělávání Správy péče o duševní zdraví v Terstu.

Mnozí z vás o historii i současné situaci v Terstu dobře vědí, přesto
vám hodlám sdělit pár věcí. Zhustit veškeré nezbytné informace
a hodnocení do pouhých deseti minut je téměř neslušné k těm, kteří
tu jsou. Vyzdvihnu jen několik zásadních bodů, abych současnou situaci dobře popsal pro ty, kdo s ní obeznámeni nejsou, a pak se s vámi
podělím o pár maličkostí, které v současné době zvažujeme a jež se
týkají budoucnosti terstské zkušenosti.
Jak jistě víte, všechno začalo v roce 1971 díky Franco Basagliovi
a jeho skupině, jejímž nejvýznamnějším počinem bylo uzavření psychiatrické nemocnice v roce 1980 a vytvoření spektra úplně nových
služeb, které byly psychiatrické nemocnici alternativou. V tomto okamžiku má Oddělení duševního zdraví (MHD) čtyři komunitní centra
duševního zdraví, otevřená 24 hodin denně, každé o 6 až 8 lůžkách, se
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spádovou oblastí 50 až 65 tisíc obyvatel. Patří sem i akutní psychiatrické oddělení, které funguje hlavně jako filtr pro krizové akutní situace v noci a které normálně nepřijímá pacienty na dobu delší než 24 hodin, ale co nejrychleji je odkazuje na příslušné komunitní centrum.
Dalším úspěchem byla integrace Univerzitní psychiatrické kliniky do
Oddělení duševního zdraví, a to pomocí procesu komunitní integrace
na malém území velkoměsta. Kromě toho poskytuje některá rezidenční zařízení Rehabilitační a rezidenční služba: je zde asi 70 lůžek
ve skupinových domovech a zařízeních s bydlením různé úrovně podpory a dohledu, dosahující až 24 hodin denně; naším hlavním cílem
ovšem je podporovat uživatele, aby žili společně a sdíleli své zkušenosti. Existuje také síť sociálních družstev — v současné době je jich
dvanáct. Původní čtyři byla vytvořena Oddělením duševního zdraví,
ta nová vznikla ve městě nezávisle a jsou nyní do schématu zahrnuta. Oddělení duševního zdraví podporuje několik sdružení uživatelů
a jejich rodin, která spravují několik sociálně zaměřených prostor ve
městě a udržují je. Některá tato místa fungují jako kluby, jiná jsou centry převážně svépomocných aktivit. Existují také některé workshopy,
které se oficializovaly a v posledních několika letech získaly licenci
k provozování vzdělávacích aktivit, a to nejen v oblasti odborného,
ale také kulturního vzdělávání v otázkách občanství, což bylo jedním
z nedůležitějších témat v naší práci několika posledních let.
Dalším způsobem, jak shrnout situaci v Terstu dnes, je podívat se
na určitá data. Od doby, kdy byla v roce 1980 uzavřena psychiatrická
nemocnice, byla některá její menší oddělení využita jako bydlení pro
lidi, kteří zde žijí v dobrých podmínkách dodnes. Máme celkem asi
110 tzv. „komunitních lůžek“, kde mohou být lidé ubytováni. Kromě
72 lůžek ve skupinových domovech bydlení je zde k dispozici 30 lůžek v komunitních centrech duševního zdraví (CDZ), plus další 4 na
univerzitní klinice a 8 na akutním psychiatrickém oddělení. Pouze
jeden člověk z deseti, kteří jsou během roku hospitalizováni v komunitních centrech duševního zdraví, tráví noc v nemocnici. Průměrná
délka hospitalizace lidí přijatých v krizi je 7 dnů, přičemž u pacientů
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přijatých na akutní oddělení je tato doba kratší než 3 dny a oddělení
odkazuje pacienty na příslušné CDZ co nejrychleji. V minulých letech
klesala čísla týkající se poskytování akutní péče a krizí, což ukazuje, že komunitní systém je dlouhodobě udržitelný a co do statistik
zdravotní situace občanů vede ke zlepšení. V Terstu podstoupí ročně
nedobrovolnou léčbu méně než šest lidí ze sta tisíc, přičemž každá
taková léčba je v průměru velmi krátká; za rok strávili lidé nedobrovolnou hospitalizací pouze 150 nocí. Zhruba třetina lidí byla přijata do
komunitních center duševního zdraví napodruhé; kromě toho počet
nocí, které zde hospitalizovaní pacienti tráví, trvale klesá. Pokud jde
o tři pacienty z Terstu hospitalizované ve forenzních psychiatrických
nemocnicích, pro ty naše centrum navrhlo plán, takže budou brzy
propuštěni. Navíc jsme v posledních několika letech investovali velké finanční prostředky v krátkém čase do toho, abychom pomohli
obzvlášť komplikovaným pacientům tím, že jsme pro ně ustanovili
zvláštní týmy a specifické strategie.
Ročně absolvuje odborné vzdělávání nebo odborný trénink asi
150 lidí a 30 z nich je ročně zaměstnáno na pracovním trhu v Terstu;
mají vhodnou práci, mnozí pracují v oblasti sociálních družstev a asi
třetina v soukromých firmách.
V současné době máme ve městě asi padesát míst, kde jsou poskytovány naše služby a kde probíhají aktivity na poli péče o duševní
zdraví. Každý občan Terstu na ně ročně přispěje částkou asi 60 eur, což
umožňuje Oddělení duševního zdraví vynaložit ročně 15 milionů eur
na provoz veškerých služeb. Pouze 5 % z této částky jde na nemocniční péči a 95 % financuje komunitní služby.
Jak se zdá, v souhrnu nám tato data z Terstu přinášejí několik závěrů: Je možné, aby systém přes třicet let fungoval bez aktivní instituce
ústavního typu a také bez dalších institucí, které by hrály v komunitě podobnou roli, a dále je možné instituci ve městě nahradit sítí
nízkoprahových služeb. Tato síť je pro potřebné perfektně dostupná,
může neformálně lidi odesílat do Centra duševního zdraví, funguje
a je integrována do společnosti a místní komunity.
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V Terstu platí: Pokud je samotný systém integrován do komunity,
vytváří se situace, v níž lze duševní nemoc či poruchu socializovat, a to
nejen v otevřených zařízeních komunitních center duševního zdraví,
ale ve městě samém. Díky tomu lze lidi s duševním onemocněním vnímat jinak — když se běžně pohybují městem, stanou se jinak „viditelní“
a mohou znovu získat, udržet si či obnovit své místo v komunitě nebo
ve společnosti, čímž překonají hranice předsudků; ty ovšem mohou
ve společnosti dál přetrvávat. Představte si sociální prostory, kde se
zdraví a nemoc mohou prolínat, kde je možné, že člověka nedefinují
jen prostřednictvím nemoci, ale vidí jej jako zdravou osobu, která jen
současně vyhledává pomoc. Tím se lze vyhnout přístupu založenému
na postupném uzdravování a následné rehabilitaci, podle něhož musí
být člověk nejprve „zbaven nemoci“, aby měl sociální práva. My si naopak myslíme, že pro naše služby je lepší podstoupit pár rizik a za to
nabízet příležitosti, a to dokonce i těm nejvážněji nemocným a náročným pacientům, abychom jim umožnili začít se uzdravovat.
Mimochodem, za posledních pár let byly vedle psychiatrie samotné odhaleny některé související problémy. Jako by se otevřela
Pandořina skříňka — jde o právní, zdravotní i sociální otázky na různých úrovních. Zjistili jsme, že nelze začít s organizací komunitního
typu, která by fungovala napořád, spíš musíme systém péče stále
přizpůsobovat potřebám populace, zatímco budeme určovat takové
neoinstitucionální znaky, které mají tendenci stále znovu se objevovat ve službách založených na komunitním přístupu.
Ale máme také důkaz pro to, že lze řešit otázku moci v péči o duševní zdraví, že je možné vytvořit distribuci moci na víc center a že
právě to je nejefektivnějším hybatelem rozvoje služeb. Podle mého
názoru je jedním z nejdůležitějších problémů, na který bychom se
měli zaměřit, přesun moci směrem k nezdravotnickým profesionálům.
V Itálii měli lékaři dříve moc opravdu velkou, což sice mělo pozitivní
efekt, ale zároveň byl celý proces značně ovlivněn jejich specifickými
názory. Věřím, že přemýšlení nad těmito aspekty naší praxe je také
velmi důležité.
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Jednou z našich myšlenek bylo, že lze vytvořit systém založený na
hodnotách, jež lze přepsat do praktických postupů a rutinních znaků,
a proto mohou být stále monitorovány prostřednictvím pozorování
denní práce a praxe personálu.
Ukázali jsme, že není třeba přemýšlet nad ideologickým rámcem toho, co děláme, ale že naše představa může být — jak to nazval
Basaglia — „prakticky správná“, což je možné vidět v činech lidí, jak to
vnímá společnost. A přirozeně jsme se pokusili ukázat, že systém lze
změnit od skupin institucí a organizací, založených na jednosmyslovém a téměř svatém poznání, k systému praktických postupů, které
si vytvářejí vlastní význam přispěním denních činností lidí. Pomocí
podobných změn pak lze prolomit stará pouta nemoci a dovolit, aby
se objevil člověk.
V posledních letech jsme zaznamenali nové a rozumné scénáře
a výzvy, kterým musíme čelit. První se týká otevření „faktické hodinové služby“, jež funguje opravdu celých 24 hodin a umožňuje pomoc
lidem, kteří se potýkají s problémy života, tím, že budou začleněni do
toho, čemu naši kolegové říkají „úplný život“. Víme, že lze vytvořit
takový systém, který nabízí širokou škálu služeb — například mobilní
službu dostupnou po 20. hodině nebo v noci, je-li to nezbytné, která
potřebné navštěvuje v jejich domovech, dále něco jako krizová centra
a také umísťování do hostitelských rodin, na němž pracujeme. Věříme,
že by to mohly všechno být užitečné příležitosti, které přesahují možnosti denního nebo nočního přijetí do komunitních center duševního
zdraví (KCDZ), která fungují 24 hodin denně.
Dokázali jsme, že nestačí reagovat na sociální potřeby nejnižších
společenských vrstev, tedy podpořit je v přístupu ke službám. Služby
musíme integrovat do širší sociálně prospěšné komunity (welfare),
která přesahuje psychiatrii. Abychom umožnili širší odpověď prostřednictvím sítě všech v komunitě dostupných zdrojů, je nutné
podporovat všechny typy integrace a sladit je se spádovými oblastmi
zdravotní péče, a to aplikací zákona č. 328. To je požadavek, na němž
v současnosti pracujeme především.
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Pokusili jsme se ukázat, že je důležité mít v komunitě jeden tým
a zaměstnat takový personál, který rozvíjí své schopnosti, ale soustředí se rovněž na zodpovědnost. Nicméně ani tohle nestačí — abychom
porozuměli tomu, co nejlepšího můžeme udělat, aby kvalita péče byla
co nejvyšší, je třeba zaměřit se na hodnotu a vidět ji v lidech. Chceme-li
toho dosáhnout, je třeba vykonat ještě hodně práce.
Věříme také, že je potřeba řešit problém zplnomocňování, který
bude začínat u samotného uživatele, ale měl by zahrnout také tým,
a to všechny profese, nejen pečující personál. Současně je nutné zvýšit
počet lidí zahrnutých do případu, tedy jeho aktérů.
Pokoušeli jsme se vytvořit takovou situaci, v níž schopnost lidí
zlepšit svůj stav a uzdravit se závisí na povědomí lidí, kteří se o ně starají, a na jejich schopnosti využívat adekvátně zdroje, vést lidi a otevírat jim nové možnosti a příležitosti; jakési nové dveře, za nimiž je cesta
k zotavení a rehabilitaci. Takové zdroje musíme koordinovat tak, aby
byly skutečně přístupné. Proto jsme se rozhodli, že je pro klienty důležité moci si vybrat formu bydlení, a snažíme se, aby tyto formy byly skutečně individuální, nikoli institucionalizované. Další myšlenka uvažuje
o tom, že dnes by již mělo být možné mít individuální rozpočet na péči
o klienta, a proto pracujeme na tom, aby každý měl rozpočet pro svou
vlastní cestu za uzdravením, která mu umožní vzájemnou podporu
„člověka člověku“, jako jsou například sociální asistence nebo veškeré
podpůrné aktivity v dané síti dostupné. Myslíme si, že práce uživatele
nesmí být založena na jeho integrovaném psychiatrickém kontextu
a že ani vytváření sociálních družstev nestačí; naopak je důležité, aby
dostali možnost volby, a tím jim vznikla skutečná škála příležitostí.
Závěrem chci vyjádřit přesvědčení, že politika otevřených dveří
(open doors) je stěžejním tématem naší praxe, a tak vyzýváme každého,
aby využíval služeb, které mají stále otevřené dveře, protože pokud
otevřené jsou, pak je mnohem více příležitostí pro komunikaci a služby
mohou být transparentní. Paradoxně jsme zjistili, že pokud máme dveře otevřené, lidé opravdu zůstanou, vyhledávají nás, chtějí nás, chtějí
být v novém povědomí i v takovém novém světle pospolu.
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PŘÍLOHA

ODDĚLENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ TERSTU
Oddělení pro ochranu duševního zdraví je pracovní jednotkou místní
Agentury pro zdravotní péči, která byla vytvořena za účelem prevence, diagnostiky, odborné péče a rehabilitace v oboru psychiatrie,
a také pro organizaci akcí, které mají za cíl ochranu duševního zdraví
občanů.
Oddělení má povinnost jednat tak, aby odstranilo jakékoli formy
diskriminace, stigmatizace a vyloučení, a při tom má respektovat lidi
s duševní zátěží nebo poruchami, stejně jako participovat a aktivně
podporovat práva občanů v plném rozsahu.
Oddělení garantuje, že služby a oddělení pro duševní zdraví působící v Agentuře pro zdravotní péči jsou jedinečným a uceleným
organizačním celkem, kladou důraz na zdržení se jakékoli fragmentace nebo nečinnosti, a tím zajišťují úzkou spolupráci mezi službami
samotnými, jakož i dalšími službami zdravotní agentury, se zvláštním
zřetelem na služby příslušné spádové oblasti a na propojení s komunitou a jejími agenturami a institucemi.

ORGANIZACE
Oddělení duševního zdraví v Terstu, městě, kde působil Franco
Basaglia v letech 1971—1980, slouží jako spádová oblast pro 242 tisíc
obyvatel. Jeho dnešními znaky jsou:
Zařízení
• 4 komunitní centra duševního zdraví (každé vybavené 8 lůžky
a otevřené nonstop); plus 4 lůžka na Univerzitní klinice;
• 1 malé oddělení ve všeobecné nemocnici s 8 akutními lůžky;
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služby rehabilitace a rezidenční podpory (12 skupinových bytů
vybavených celkem 72 lůžky, s různou úrovní profesionálního dohledu);
denní centrum s tréninkovými programy a dílnami;
13 akreditovaných sociálních družstev;
spolky rodičů a uživatelů, kluby a domovy pro uzdravení.

Personál
Personál tvoří celkem 237 pracovníků, z toho je 28 psychiatrů,
7 psychologů, 180 sester, 10 sociálních pracovníků a 6 pracovníků
psychosociální rehabilitace.
Náklady na péči
• 1971: Psychiatrická nemocnice — 5 miliard lir (28 mil. eur)
• 2004: Síť center duševního zdraví — 15 mil. eur
• Náklady na hlavu: 60 eur (z toho 94 % výdajů na komunitní služby,
6 % na akutní lůžka v nemocnicích)

JAK VSTOUPIT DO SLUŽEB DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Pro vstup do služeb duševního zdraví v Terstu nejsou vyžadovány
žádné zvláštní postupy. Doporučení může provést přímo zainteresovaný člověk nebo kdokoli z jiných zapojených aktérů (příbuzní, rodina,
sousedé nebo jakkoli jinak zapojené osoby), kteří člověka odešlou do
příslušného Centra duševního zdraví.
Tento akt je proveden podle pravidel důvěrnosti a práva na soukromí primárních uživatelů. Způsoby kontaktu jsou tyto:
• přímý kontakt v době provozu, s cílem požadavku konzultace
nebo dohodnutí osobní schůzky;
• vyhodnocení situace klienta doma, posouzení akutnosti případu;
• telefonická žádost o rozhovor nebo konzultaci;
• odeslání praktickým lékařem.
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První kontakt lze uskutečnit i na jiných místech, než je komunitní
centrum — na zdravotním středisku (obvodním), doma nebo v jakýchkoli jiných agenturách, organizacích, sociálních či zdravotních službách. Vstup do centra duševního zdraví výlučně prostřednictvím
Psychiatrické služby diagnostiky a péče se týká těch, jejichž žádosti,
urgentní nebo posouzené jako akutní, se dostaly do nemocničního
oddělení úrazů.
Neexistují žádné čekací seznamy, první pohovor se uskuteční většinou do 24 hodin od žádosti o přijetí. Žádost je zpracována personálem
příjmového oddělení a první vyšetření po vstupním pohovoru provádí
psychiatr nebo psycholog ve spolupráci s dalšími profesemi (sestry, sociální pracovníci).
Během prvního kontaktu se probírají problematické otázky tak, jak
je klient prezentuje, jsou stanoveny příležitosti a konzistence projektu
péče a také možné způsoby kontinuity profesionálního vztahu. Reakce
a terapeutický program většinou odpovídají problémům a konkrétním
potřebám zapojených osob — v tomto smyslu je nabídka služeb pokud
možno šitá na míru, nejedná se o služby standardizované.

KOMUNITNÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
KCDZ jsou charakterizována jako místa setkávání a výměny zkušeností. Poskytují programy, léčbu a intervence jak uživatelům, tak jejich
rodinám. Fungují v režimu 24/7 a nabízejí 8 lůžek pro denní i noční hospitalizaci. Poskytují krizové i nouzové intervence a ambulantní i denní
péči a reagují na velmi rozdílné potřeby a nároky. Navíc řídí zařízení
skupinového bydlení, přechodné terapeutické komunity a další podporované formy bydlení.
Metody práce upřednostňují kontinuitu terapeuticko-rehabilitačních aktivit, zvlášť pro ty, kteří trpí vážnými problémy s duševním
zdravím. Toto kritérium se vztahuje na podporu osoby při uplatňování
jejích základních práv, stejně jako na přístup k sociálním příležitostem
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(domácnost, vzdělávání, pracovní trénink, zvládání zdravotního stavu,
volnočasové aktivity), provází ji na její cestě rehabilitací a směruje ji na
další služby a instituce. Z týchž důvodů je služba uspořádána k intervencím na různých místech, kde se lze setkat s uživatelem, nejen u něj
doma, ale také v nemocnicích a pečovatelských ústavech až po možné
věznice nebo forenzní zařízení.

PSYCHIATRICKÁ SLUŽBA DIAGNOSTIKY A PÉČE
Služba diagnostiky a péče (SPDC) funguje jako styčný bod nemocnice
s příslušnou spádovou oblastí. Je umístěna ve všeobecné nemocnici,
i když její podoba závisí na místní Agentuře zdravotní péče. Je vybavena 8 lůžky a funguje 24 hodin denně. Úzce spolupracuje se záchrannou
službou a dalšími odděleními Centra pro duševní zdraví (MHD).
Hlavní funkcí SPDC je poskytovat psychiatrické konzultace pro
krizové akutní případy, které se prezentují v úrazovém oddělení, a zajišťovat konzilia na žádost jiných nemocničních oddělení. Personál daný
případ zváží a po vyšetření specialistou (přes 2000 případů ročně)
a poté, co poskytne příslušnou první pomoc, kontaktuje komunitní
centrum duševního zdraví, které rozhodne o možnosti léčby.
Cílem služby je snížit délku hospitalizací všude, kde je to možné,
v souladu s principy komunitního přístupu k duševnímu zdraví. Proto
nemůže být přijetí do SPDC — ani v případech dobrovolné, ani povinné
péče — považováno za alternativu nebo náhradu péče kompetentního
komunitního centra pro duševní zdraví. Dveře služby jsou stále otevřené, nikdy se neuvažuje o omezování nebo izolování klienta.

SLUŽBA REHABILITACE A REZIDENČNÍ SLUŽBY
Služba zahájila činnost na počátku devadesátých let minulého století
a leží v oblasti San Giovanni. Má za cíl podněcovat další aktivity v ob• 77 •

lasti rehabilitace, vzdělávání a sociální integrace ve prospěch uživatelů Oddělení duševního zdraví.
Pracuje v těsné součinnosti s komunitními centry duševního zdraví a v návaznosti na ně, spolupracuje s místními orgány. Vykonává
funkce plánování, koordinace a monitorování rezidenčních a rehabilitačních aktivit (ve spolupráci se sociálními družstvy typu A; u nás obdoba NNO — pozn. ed.), aktivit denních center (ve spolupráci se vzdělávacími agenturami), tréninkových programů a programů pracovního
začleňování (ve spolupráci se vzdělávacími agenturami a sociálními
družstvy typu B; obdoba sociálních podniků u nás — pozn. ed.).
Funkce a aktivity
• přenocování, ubytování;
• denní ubytování / denní centrum / denní stacionář;
• ambulantní aktivity;
• aktivity domácí péče;
• individuální a skupinová terapie;
• psychosociální podpora /aktivace sítí;
• psychosociální rehabilitace;
• rezidenční služby;
• odborné vzdělávání a zácvik;
• pracovní místa;
• sdružování a volnočasové aktivity.
Programy
• vzdělávání/trénink a zapojování uživatelů;
• informace pro rodinné příslušníky;
• zapojení praktického lékaře (zdravotního „tutora“);
• služba konzultací pro vězně;
• prevence „smrti z osamění“ (projekt Amálie);
• prevence sebevražd (projekt Zvláštní telefon);
• soustavné zvyšování kvality;
• usnadnění postupů, jak se stát členy spolků a asociací apod.;
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aktivity základního a odborného vzdělávání/výcviku;
podpora aktivit sociálního podnikání;
kreativní aktivity/hry;
propagace svépomocných aktivit;
posilování vztahů se spádovými zdravotními oblastmi;
posilování vztahů s nemocnicemi;
vztahy s městskými kulturními organizacemi;
gender odlišnosti a duševní zdraví.

Provozní kritéria
1 | Zodpovědnost za oblast duševního zdraví v komunitě
Tato zodpovědnost by měla být chápána nejen s ohledem na problémy, které jsou relevantní na podkladě specifických symptomů,
ale také z hlediska prevence ve vztahu k sociálním problémům, jež
mají dopad na kvalitu života člověka. Ty zahrnují:
•

specifické „napětí“ namířené na eliminaci odesílání do nemocničních zařízení (deklarované nebo „maskované“);

•

v zásadě předpokládání zodpovědnosti za veškerou psychiatrickou poptávku v dané spádové oblasti, a tím „nesení odpovědnosti“ bez selekce na základě klinické závažnosti;

•

následnou eliminaci zdržení se péče o těžce nemocné a náročné pacienty (stálé opětovné formulování selhávání terapeutického přístupu), stejně jako vyhýbání se procesům napříč institucemi (věznice, forenzní nemocnice);

•

rozvíjení vztahů s komplexním uživatelem, tedy nejen s pacientem, ale také s mikrosociálním kontextem a krok za krokem se
stále širšími částmi komunity.

2 | Aktivní přítomnost a pohyb služeb směrem k poptávce
V praxi tento bod znamená opuštění čekacích listin v urgentních
situacích a také byrokratických filtrů, které podporují přístup
„přenášení odpovědnosti“ v oblastech, kde uživatelé skutečně žijí.
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3 | Terapeutická kontinuita
Zahrnuje vztah mezi týmem a pacientem a kontinuitu služeb, které jsou mu poskytovány.
•

Intervence se uskutečňují (sestupně) v následujících místech:
v aktuálním bydlišti pacienta a v úzkém kontaktu s jeho kontextem — v sociálně zdravotnických zařízeních — v trestně-právních institucích (soudy, věznice, forenzní ústavy).

•

Dočasná kontinuita je definována na základě potřeby péče
a třístupňových kritérií prevence/péče a rehabilitace.

4 | Ústřední význam a zvládání krize komunitními službami, následná schopnost na ni reagovat.
Ta zahrnuje:
•

alternativní formy managementu;

•

vyhýbání se hospitalizacím;

•

organizace péče o duševní zdraví, které jsou schopny řešit
krizové situace, a pokud je to nezbytné, i nedobrovolnou hospitalizaci (povinná zdravotní péče).

5 | Komplexní/integrované přístupy na pomezí mezi sociální službou a zdravotní péčí, terapeutickou asistencí a sociálním zabezpečením
Tím rozumíme zapojení zdrojů, které jsou službě dostupné, a aktivaci sociálních a zdravotních služeb, stejně jako použití zdrojů, jež
mohou být přítomny v mikrosociálním kontextu.
6 | Týmová práce
Je potřebná zejména proto, aby byla služba �exibilní, pro iniciaci
reakce na potřeby uživatelů, a také proto, aby bylo možné službu
udělat co nejpřístupnější pro uživatele (dostupnost „bez bariér“).
Toto opatření zahrnuje soubor vzájemně provázaných prvků:
• 80 •

•

Formulace terapeutických projektů.

•

Koordinace mezi profesionály, ve které je vklad každého
z nich považován za hodnotný a kde existuje rovnováha mezi
vzájemnou závislostí a autonomními rolemi (optimální využití
osobních zdrojů a profesionality).

•

Vytváření mezioborových a meziprofesních přístupů prostřednictvím intervencí zahrnujících spolupráci odlišných osob.
V tomto smyslu by měly být identifikovány specifické psychoterapeutické kompetence, nicméně měly by být zaměřeny
směrem k propojení s rehabilitačním působením a nikdy by
neměly být pokládány za oddělené funkce nebo autonomní
službu Centra duševního zdraví.

•

Soustavné profesní vzdělávání a trénink, aktivity týmové intervize na pracovišti.

•

Oběh informací v rámci služby. Sem patří například neformální diskuse, pravidelná setkávání týmu s cílem formulovat terapeutické projekty a spolupráci mezi jednotlivými odděleními,
mítinky přístupné i nezdravotnickým profesionálům aj.

•

Integrace práce neprofesionálů a dobrovolníků (včetně rodin),
a to především pro účely rehabilitace a vytváření sítí sociální
podpory.

NĚKTERÉ RELEVANTNÍ VÝSTUPY
•

V roce 2004 bylo v Terstu nedobrovolně léčeno 16 osob (7 na
100 000 obyvatel), což je nejnižší počet v Itálii (celostátní hodnota
je 30/100 000); z toho všechny v rámci 24hodinové služby Centra
duševního zdraví.

•

Politika otevřených dveří (open doors), neomezování, žádná elektrokonvulzivní terapie na všech pracovištích včetně nemocnic.
• 81 •

•

Žádní uživatelé psychiatrické péče nejsou bezdomovci.

•

Sociální družstva zaměstnávají 400 znevýhodněných lidí, z nichž
30 % trpí psychózou.

•

Každoročně je proškoleno 150 účastníků v sociálních družstvech
a na otevřeném trhu práce; 30 z nich našlo uplatnění jako zaměstnanci.

•

Program prevence sebevražd docílil za posledních osm let snížení
míry sebevražednosti o 30 % (průměrné hodnoty).

•

Jedna osoba ročně se ocitla ve forenzním ústavu.
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SASHI SASHIDHARAN

Zkušenosti ze severního
Birminghamu, které potvrzují
fungování komunitního přístupu
Sashi Sashidharan je indický psychiatr a klíčová
postava britské psychiatrické scény. Pracoval v Edinburghu, v 90. letech minulého století se stal lékařským
ředitelem Trustu duševního zdraví NHS pro severní
Birmingham a učil na Universitě ve Warwicku. Po spolupráci s asijskou neziskovou organizací v Indonésii
i jiných zemích a také s WHO v kontextu Světového
fóra pro duševní zdraví pracuje v současné době v Glasgowě.

Omlouvám se, že k vám nemohu promluvit v italštině, nicméně
i tak se s vámi chci podělit o naše pracovní zkušenosti v anglickém
Birminghamu za posledních deset patnáct let. K tomu bych vám
chtěl nejdříve položit dvě otázky: Dospěli jsme od doby, kdy byl přijat zákon 1804 — a v mnoha západních zemích se za poslední dekádu
v oblasti deinstitucionalizace a duševního zdraví událo mnoho vzrušujících proměn — do bodu, kdy musíme znovu zvažovat nejlepší způsob, jak dosáhnout dalšího pokroku? Je pravděpodobné, že myšlenky
a metodika, které fungovaly v posledních třech desetiletích, nám
budou dál přinášet úspěch i v celoevropském rámci?
Moje zkušenost pramení z vytváření modelu komunitních služeb
péče o duševní zdraví v Birminghamu a z jeho úspěšné implementace
během posledních deseti let. Model, který jsme zde zavedli, pokračoval a nakonec měl v Anglii celostátní dopad. Zkušenosti z Birming4

Zákon č. 180 o psychiatrické péči (tzv. Basaglia Law), schválený v Itálii v roce 1978,
redefinoval podmínky nedobrovolné hospitalizace, zpřísnil její kontroly a zrušil možnost přijímání do psychiatrických léčeben.
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hamu vyústily v to, že vláda přijala podobný model komunitní péče
o duševní zdraví pro celostátní implementaci.
Nemusím tomuto publiku vysvětlovat okolnosti a kontext reformy komunitní péče. V posledních třiceti letech přispělo do mozaiky
vývoje komunitního přístupu k duševnímu zdraví mnoho kamínků.
Program deinstitucionalizace a dostupnost nových modelů a nových
metod poskytování péče v komunitě sehrály významnou roli ve vytváření služeb mimo institucionální zařízení. V posledních dvaceti letech
převzali roli klíčových aktérů nově také uživatelé a pečující osoby
a jejich hlas byl při reformě péče o duševní zdraví vlivný a významný.
Politiku péče o duševní zdraví i její praxi významně ovlivnil rostoucí
důraz na práva jednotlivců, zvlášť v oblasti občanství.
Stručně se s vámi podělím o zkušenosti z Birminghamu a popíšu
zásadní body toho, co se tam stalo. V posledních deseti letech jsme
byli svědky uzavření tří tamních velkých ústavů a zrodu Trustu pro duševní zdraví, který vznikl jako součást NHS (National Health System —
Systém státního zdravotnictví ve Velké Británii) a zavázal se ke spolupráci s dalšími komunitními agenturami a klíčovými aktéry péče
o duševní zdraví. Vytvořili jsme službu, která pokrývala polovinu území
města. To bylo možné jen díky dostupnosti dalšího financování duševního zdraví. Mental Health Trust v severním Birminghamu pokrývá
populaci více než půl milionu lidí žijících v různých stavech deprivace.
Jen několik ze šesti lokalit nebo sektorů v severním Birminghamu bylo
relativně bohatých, většina byla chudá a znevýhodněná. Tato konkrétní zkušenost se odehrála v městské zástavbě. Co nám skutečně dalo
impuls k reformě péče o duševní zdraví, byla multikulturní povaha birminghamské populace. Birmingham je multietnickou společností se
značným podílem lidí, kteří přicházejí z míst mimo Evropu. A jedinečná
zkušenost této skupiny ve vztahu k psychiatrii vlastně ozřejmila hlavní antagonismus v klíčovém tématu psychiatrie — rozpor mezi léčbou
a péčí (opatrovnictvím). Donucovací povaha léčby u černochů v zařízeních péče o duševní zdraví v Anglii byla skutečnou hybnou silou pro
reformu a poskytla silný impuls ke změně v severním Birminghamu.
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Nejsem si jistý, zda bychom bez této konkrétní zkušenosti cítili stejnou
potřebu přát si uzavřít psychiatrické nemocnice a vytvořit nenásilné
alternativy v komunitním kontextu.
Při vytváření strategie nebo plánu změny služeb založených na
institucích jsem se samozřejmě odkazoval na určité historické imperativy — žijeme v době, kdy deinstitucionalizace musí představovat
součást jakýchkoli vládních politik. Také jsem poukazoval na uživatele
služeb a jejich rodiny, kteří mají v rámci Evropy na změnu větší vliv než
lékaři, zdravotničtí profesionálové, manažeři či politici. Jedním z důležitých, ale někdy přehlížených témat je totiž potřeba nových praktik,
jež by měly být založeny na hodnotách stejně jako na vědeckých
poznatcích (values/evidence based practice). Při vytváření strategií se
stále více uznává, že praxe má být založena na vědeckých poznatcích,
stejný důraz už ale bohužel není kladen na praxe, které podněcuje přístup založený na hodnotách. Pro mne je zcela zásadní, aby nové strategie a praxe byly založeny na souboru progresivních hodnot v oblasti
duševního zdraví, stejně jako to, aby je podpořily vědecké poznatky
jejich účinnosti, vhodnosti a efektivity.
V Birminghamu bylo první výzvou uzavření psychiatrických
ústavů. Věřím, že od dob Terstu, který zůstává nejvlivnější a nejdůležitější evropskou zkušeností deinstitucionalizace, jsme v této oblasti
shromáždili skutečně mnoho zkušeností a odbornosti. Máme jasnou
metodiku, která je pro deinstitucionalizaci dostupná a již lze využít
ve většině situací. Naší strategií v Birminghamu bylo nejprve určit základní souhrn terapeutických funkcí psychiatrické nemocnice a ten
se posléze pokusit zkopírovat do komunitního přístupu péče. Jednou
z důležitých charakteristik, kterou jsme při kopírování starých funkcí psychiatrické nemocnice na nové funkce zdravotnických služeb
komunitně zaměřených týmů duševního zdraví uplatnili, bylo to, že
jsme vzali v úvahu základní soubor hodnot, a nové funkce na tomto
souboru založené se staly základním kamenem při definování praxe
komunitních týmů. A stručně řečeno, jsou to některé z funkcí, které
byly historicky uplatňovány v psychiatrických léčebnách. Bylo pro
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nás důležité tyto funkce znovu vytvářet a replikovat ve formě služeb
v komunitě. Klíčovými funkcemi nemocnic byly samozřejmě dohled,
péče na základě moci a zavírání lidí proti jejich vůli, což nelze v komunitě replikovat stejným způsobem. Následkem aktivního procesu uzavírání nemocnic je pak skutečnost, že samotná institucionální praxe
musí projít transformací; alespoň my jsme to očekávali. Dřív, než jsme
vůbec začali formulovat a implementovat naši strategii, jsme ji široce
diskutovali s uživateli a lidmi, kteří se o ně starají. A oni nám říkali, co
od služby chtějí. Od začátku bylo jasné, že lidi volají po službě, která
akceptuje jejich postavení občanů, respektuje jejich důstojnost i roli
ve společnosti a reaguje na jejich potřeby.
Rodiny i pečující osoby nám také říkaly, že chtějí službu, která se
jasně zaměří na zaměstnávání a denní aktivity lidí s duševními problémy, a že zvláštní pozornost je třeba věnovat „chronickým krátkodobým pacientům“ čili těm, kteří jsou opakovaně přijímáni do nemocnice, která je propustí, ale oni se zase vracejí zpět. Rodiny si také přály víc
informací ve věci práv jednotlivců, služeb, které jsou v lokalitě dostupné, a státních dávek, o něž mohou požádat, i o tom, jak podat stížnost,
pokud nejsou spokojeni s lékařem nebo se službami, které čerpají.
Zdůrazňovaly, že služby s nepřetržitým provozem jsou potřebnější než
ty tradiční, které kvůli pohodlí personálu ráno otevřou a večer zavřou.
Rodiny a lidé, kteří pečují, chtěli také zařízení pro respitní a krizovou
péči nebo místo, kam je možné zajít, kde se o vás někdo postará a kde
se budete cítit bezpečně.
Když jsme se ptali například na to, jakou službu by chtěli coby součást reformy péče o duševní zdraví, odpovídali uživatelé služeb a pacienti podobně. V popředí jejich seznamu problémů nebyly nové léky
nebo nový způsob léčby ani víc lůžek v nemocnicích nebo víc lékařů —
oni chtěli být léčeni s respektem a důstojností, stejně jako jakýkoli jiný
občan, jako lidské bytosti. Chtěli také, aby služby péče o duševní zdraví
řešily třeba i bydlení a zaměstnávání. Znovu zde byl důraz na přístup
ke státním dávkám a na dostupnost lepších informací, zvlášť pokud
jde o léky předepsané lidem s duševními problémy. Stejně jako rodiny
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a pečující osoby si i uživatelé přáli 24hodinovou službu s důrazem na
krizová zařízení. Chtěli alternativu nemocnic a říkali, že je důležité vytvořit a zavést podpůrné aktivity pro ty, kteří o nemocné pečují.
Naše strategie služeb byla ovlivněna zjištěními plynoucími z těchto konzultací a hned na počátku jsme se rozhodli, že naše služby je třeba orientovat na řešení potřeb lidí s vážnými duševními problémy. To
je v Anglii podstatné, vezmeme-li v úvahu fakt, že v uspořádání NHS
je základem primární péče. Služby péče o duševní zdraví jsou v NHS
značně propojené, a to kvůli vztahu mezi sektorem sekundární péče
(který zahrnuje většinu specializovaných služeb duševního zdraví)
a sektorem primární péče neboli všeobecným lékařstvím (praktičtí
lékaři). Následkem toho zde existují konkurující si požadavky na sekundární služby duševního zdraví. My musíme zvládnout napětí mezi
řešením potřeb lidí se složitými a dlouhodobými problémy a potřeb
lidí s méně závažnými duševními problémy, které k nám obyčejně
odesílají praktici. Již na začátku jsme si vyjasnili, že musíme dát prioritu potřebám těch, kteří mají vážné a dlouhodobé nemoci a komplexní
potíže. Dalším významným principem, který jsme na počátku nastolili, je to, že léčba a podpora mají probíhat především v komunitě, co
nejvíc mimo ústavní prostředí. Za důležité strategické cíle jsme také
pokládali ranou intervenci, kontinuální a stálou dispenzarizaci a udržování kontaktu s jedinci po delší dobu. Chtěli jsme zaručit, že péče
a léčba budou na každé úrovni integrovány uvnitř služby. Toho všeho
jsme chtěli dosáhnout a zajistit aktivní zapojení uživatelů služeb nebo
pacientů do plánování i poskytování péče.
Model, který jsme na počátku 90. let měli při vytváření komunitních služeb k dispozici, byl založen na něčem, čemu říkáme komunitní tým duševního zdraví (CMHT, community mental health team):
Jeden tým bude řešit všechny potřeby, které jsem popsal výše. Sotva
jsme ale náš reformní program zahájili, bylo stále více jasné, že jediný
hodící se model CMHT asi nebude úplně postačovat k řešení tolika
potřeb z oblasti duševního zdraví v komunitním prostředí. Domnívali
jsme se, že takový tým nebude s to vyhovět potřebám všech, kteří
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potřebují služby sekundární péče, jak byly definovány v naší strategii.
Tradičně vzato se týmy snažily vytvořit služby, které pokrývají území
nebo sektor lokální populace — v Anglii mluvíme o oblastech, které
mají typicky 50 až 100 tisíc obyvatel. Tento tým (CMHT) se snaží řešit
většinu, ne-li všechny služby péče o duševní zdraví v dané komunitě.
Většinou pracuje jako multidisciplinární a očekává se, že bude velmi
úzce spolupracovat s dalšími zdroji v komunitě a s komunitními organizacemi. Přestože tento model dosáhl určitého úspěchu v zajišťování
péče založené na komunitním přístupu, cítili jsme, že má omezení
a neřeší veškeré potřeby, které jsme v naší strategii určili za prvořadé.
Například jsme si nemysleli, že by nám model CMHT pomohl ve vytváření priorit a zaměření na potřeby lidí s nejkomplexnějšími problémy.
Místo komunitních týmů jsme preferovali model jednoduchý,
založený na myšlence, že by komunitní služby měly být šité na míru
specifickým potřebám těch, jimž se snažíme pomáhat. Jinými slovy,
chtěli jsme zdůraznit funkce služby jako celku a vytvořit týmy, které
tyto funkce poskytovaly účelně a efektivně. Toho jsme chtěli docílit
vytvořením funkčních komunitních týmů duševního zdraví nebo specializovaných týmů se specifickými funkcemi. V době, kdy jsme tento
model navrhli, se proti němu zvedl odpor zejména těch kliniků, kteří
pracovali v tradičních CMHT týmech. Náš model oproti CMHT týmům
předpokládal vytvoření funkčních komunitních týmů v každé lokalitě,
místo jedné všeobecně zaměřené služby duševního zdraví nebo jednoho komunitního týmu, který se snaží — ovšem neúspěšně — řešit
všechny potřeby všech lidí současně. Cítili jsme, že musíme komunitní
týmy uzpůsobit funkcím, které mají splňovat. To znamenalo takový
tým, který řeší potřeby primární péče a úzce spolupracuje s komunitními organizacemi, včetně praktických lékařů a dalších pracovníků primární péče. Tato služba měla poskytnout jeden společný vstupní bod
do služeb duševního zdraví a měla udržovat politiku otevřených dveří
(open door) vůči lidem s problémy v této oblasti. Zároveň jsme chtěli
investovat do dlouhodobých služeb, stejně jako do služby včasné
intervence. Ty dlouhodobé sestávaly ze služeb zacílených na dosažení
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psychosociální rehabilitace a uzdravení lidí s dlouhodobými duševními problémy. Chtěli jsme také vytvořit asertivní tým zacílený na lidi
s nejtrvalejšími a nejsložitějšími problémy, což vycházelo z programu
Asertivní komunitní léčby neboli modelu PACT (Psychiatric Assertive
Community Treatment), jenž vyvinuli Len Stein a jeho kolegové v Americe. Za stejně důležité jsme považovali vytvořit v komunitě tým pro
akutní péči, krizový tým, s cílem snížit naši závislost na příjmech do nemocnic a na institucionální péči. Nazvali jsme ho „týmem domácí léčby“ (Home treatment team). Týmy, které jsme v Birminghamu vytvořili,
měly specifický účel — poskytovat nepřetržitou akutní péči doma u lidí, kteří se dostali do akutních duševních krizí, místo toho, abychom
uvažovali o alternativě rezidenční služby, jako je např. hospitalizace.
Chtěli jsme zajistit, aby všechny komunitní služby pracovaly jako
jeden systém, dobře integrovaná a fungující služba péče o duševní
zdraví v rámci sekundární péče. V jakoukoli dobu je přes 80 % uživatelů služeb v péči našeho týmu primární péče, zatímco 20 % uživatelů je
zapojeno do služby kontinuálních potřeb. Kdybychom byli pokračovali s komunitním týmem duševního zdraví, věřím, že by potřeby těchto
20 % byly přehlušeny potřebami těch 80 %. Bylo pro nás podstatné
tyto funkce oddělit. Abychom mohli vytvořit dva týmy služeb, které
jsou jak vhodné, tak funkční, museli jsme se vzdálit od všeobecného
modelu, jakým je CMHT. Jako záloha a doplnění těchto dvou složek
služby — primární péče a dlouhodobé péče o lidi s vážnou duševní
nemocí — slouží tým domácí léčby založený na komunitním přístupu.
A tato šablona se opakuje v každém z pěti sektorů v naší službě. Navíc
ji podpořila škála rezidenčních zařízení včetně nemocničních lůžek,
krizových center a umísťování lidí s duševními problémy do rodin.
V Birminghamu jsme se naučili, že psychiatrická nemocnice nemá
být hlavním centrem zájmu služeb duševního zdraví — a v Anglii to
tak do poloviny 90. let bylo — a ukázali, že je možné vytvořit služby
péče o duševní zdraví bez toho, aby právě psychiatrická nemocnice byla v jejich centru. Alternativy institucionální péče jsou možné.
Místní poskytování služeb nakonec vedlo k tomu, že služby převzaly
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zodpovědnost vůči lokalitě, a my jsme byli schopni upřednostnit potřeby lidí s dlouhodobou a vážnou duševní nemocí. Vše bylo možné
v rámci integrovaného systému péče.
Na základě zkušeností z Birminghamu i odjinud podpořila anglická
vláda to, čemu říkáme Národní rámec služeb (National Service Framework). Ten stanoví sedm specifických standardů pro zemi jako celek,
pro reformu péče o duševní zdraví a pro podporu rozvoje komunitních služeb duševního zdraví. První standardy se zabývají propagací
a osvětou duševního zdraví, standardy 2 a 3 řeší služby primární péče
a zlepšení přiměřeného přístupu k nim. Standardy 4 a 5 se zaměřují na
zkušenost lidí s vážnou duševní nemocí. Šestý standard se zaměřuje na
zkušenosti lidí, kteří pečují, a rodin osob s duševními problémy. Sedmý
se vztahuje k prevenci sebevražd a má za cíl snížit suicidalitu v zemi.
Po zavedení Národního rámce služeb a plánu NHS pro duševní
zdraví byly na většině území Anglie vytvořeny komunitní služby založené na modelu z Birminghamu. Nyní se zmíním o některých významných změnách, které se v Anglii uskutečnily jako důsledek vládní politiky reformy péče o duševní zdraví, a o přijetí plánu, který je z velké
části založen na naší původní práci v Birminghamu.
V letech 1995 až 2001 v Anglii významně vzrostly výdaje na služby
péče o duševní zdraví. Vláda byla připravena svou rétoriku podpořit
finančními prostředky. Nicméně v tomtéž období došlo i ke snížení
počtu lůžek dostupných v NHS, což je trend, který programu reformy
ve skutečnosti předcházel. Nicméně existují fakta svědčící pro to, že
tento proces byl urychlen zahájením činnosti Národního rámce služeb a následným plánem reformy.
Pokles počtu lůžek v Anglii je z velké části připisován snížení
množství lůžek pro krátko- i dlouhodobou hospitalizaci v systému
NHS. Dopad rušeného programu nejsilněji pociťovali lidé s dlouhodobějšími problémy. Ale nejsilnější odezvu to mělo u dlouhodobých
hospitalizací. To ukazuje, že pokud jste zapojeni do programu snižujícího závislost na psychiatrických nemocnicích, měli byste vhodným
způsobem cílit na lidi, kteří jsou delší dobu lapeni do služeb duševního
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zdraví, zvlášť nemocničních. Důsledkem procesu reformy na celostátní úrovni bylo snížení počtu dlouhodobě hospitalizovaných pacientů.
Současně s uzavíráním nemocnic a rušením psychiatrických lůžek docházelo ke zvyšování počtu lůžek ve forenzních zajišťovacích
a detenčních zařízeních. Ve stejné době vzrostl také počet psychiatrů
nabízejících konzultace (psychiatrické ambulance). Jako důsledek národního programu došlo k nárůstu kapacity lidských zdrojů v oblasti
duševního zdraví, nyní je k dispozici také víc sester.
Redukce počtu lůžek nevyhnutelně vyústila v redukci hospitalizací. Dostupnost týmů, například domácí péče, měla jistě na tento trend
vliv v celostátním měřítku. V souvislosti s celostátním rušením nemocničních lůžek jsme však pozorovali i znepokojivé tendence. Počet
osob nedobrovolně hospitalizovaných na základě zákona o duševním
zdraví (Mental Health Act) se v posledních deseti letech zvýšil. Jinými
slovy: množství lidí, kteří byli v psychiatrických nemocnicích hospitalizováni nedobrovolně na základě zákonného rozhodnutí, vzrostlo,
přestože celkový počet hospitalizací klesl.
Předpokládá se, že do roku 2004 bude pro naše služby k dispozici o tisíc promovaných pracovníků víc. Tento nový personál bude
najímán do služeb primární péče o duševní zdraví. Po celé zemi nyní
vzniká 50 týmů časné intervence (early intervention teams), 335 týmů
domácí léčby (home treatment teams) a krizové intervence (crises-resolution teams) a 220 asertivních týmů (assertive outreach teams).
Nyní se tím zabývám proto, že tohle všechno mělo docela zajímavý
celostátní dopad. Vznikl zde závazek vytvářet služby primární péče
v oblasti časné intervence, ale především v oboru domácí léčby, a závazek vytvářet asertivní komunitní týmy. Pokud si posvítíme na to, jak
byly plány uvedeny do praxe, zjistíme, že značné prostředky byly investovány do asertivních týmů, zatímco v domácí léčbě a ve službách
časné intervence jsme takový úspěch již nezaznamenali.
Přestože v oblasti duševního zdraví zažíváme rozmach investic,
který nemá v Anglii obdobu, a současně je implementován odvážný
inovativní národní plán reformy péče o duševní zdraví, máme i několik
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povážlivých trendů. Prvním je rozmach forenzních služeb v zařízeních
nemocniční péče. Jak byly snižovány počty nemocničních lůžek, došlo
k ohromnému rozmachu forenzních služeb. Tento proces se označuje
jako „reinstitucionalizace“. Hodně takových zařízení vzniká mimo
NHS, ale přijímá pacienty NHS. Za druhé se naše vláda chystá navrhnout nový zákon o duševním zdraví (Mental Health Act), který je však
podle mínění mnoha lidí jednou z nejregresivnějších součástí legislativy v oblasti duševního zdraví. Zatímco tedy reformujeme služby a investice narůstají, politika směřuje úplně opačným směrem. Jsem přesvědčen, že důraz na novou legislativu zabývající se duševním zdravím,
která obzvlášť zdůrazňuje potřebu povinné a nařízené léčby v komunitě, představuje skutečnou hrozbu pro komunitní přístup k duševnímu
zdraví v Anglii. (Tento způsob péče vychází z novelizace britského
Zákona o duševním zdraví, v podmínkách ČR je podobný soudně
nařízené ambulantní péči, avšak s velmi přesným léčebným plánem
a dohledem - CPA, Care Program Approach. Záměrem zavedení programu CPA byla prevence nedobrovolných hospitalizací — pozn. ed.)
Na jedné straně je náš příběh pozitivní, birminghamské zkušenosti
byly vzrušující, dodaly nám energii, a skutečně podnítily celostátní
reformy. Na straně druhé jsou zde i jasné hrozby pro vznikající modely
služeb komunitního přístupu a snahy změnit důraz na přístup založený
na klientovi a jeho potřebách. Musíme se naučit nové metody procesu
deinstitucionalizace. Je důležité, aby se praktikující klinici řídili některými modely služeb v komunitě a realizovali práci takových týmů,
jejichž činnost probíhá podle původních modelů, namísto toho aby se
jejich praxe ubírala obráceně, tedy směrem k reinstitucionalizaci.
Nové týmy musejí být představiteli nové praxe, nikoli aktéry přenášení té staré, nemocniční. Je důležité, aby reformu i nadále mobilizovaly hodnoty — a to je zásadní a nejdůležitější bod. Služba nemůže
přežít, udržovat se, rozvíjet se a proměňovat bez zapojení uživatelů
a těch, kteří se o ně starají. Ve snaze vyrovnat se se sociálním vyloučením a se závazkem vůči komunitnímu rozvoji by měla služba duševního zdraví dávat přednost strategii a praxi.
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D A M I E N M U R R AY

Deinstitucionalizace v Irsku —
zkušenosti z Monaghanu
Damien Murray je bývalý irský ošetřovatel. Byl manažerem a vedoucím
služeb v irských hrabstvích Cavan a Monaghan. Pracoval a stále pracuje
pro WHO v Albánii. Obzvlášť se angažoval v deinstitucionalizaci psychiatrické nemocnice Elbasan.

Pro ty z vás, kteří nevědí, kde se nachází Irsko, je to ten zelený ostrov
v těžké pozici mezi Velkou Británií Tonyho Blaira a Amerikou George
Bushe. S ohledem na to, že před sebou vidíte znak, který říká „mír“, musím zdůraznit, že my jsme neutrální. Protože jsem očekával, že tady
budu přednášet, přišel jsem s velkou prezentací. Vylíčím vám stručně,
co Irsko bývalo a co je dnes.
Před rokem 1922, dřív než jsme dosáhli nezávislosti, nám Británie
vystavěla skvělé instituce, okolo 26 psychiatrických nemocnic; jak
je využívat jsme ovšem objevili, až když Britové odešli. Naučili jsme
se, jak je lépe zaplnit, takže řekněme do roku 1960 jsme měli nejvyšší
obložnost v Evropě. Když jsem se díval na graf, který ukazovala Liliana,
viděl jsem, že Irsko společně s Finskem mají nejvyšší počty lůžek.
A v Irsku se bohužel příliš mnoho nezměnilo. Před dvěma roky došlo
v Dublinu ke krizi — neměli tam k dispozici žádná lůžka, všechna byla
plná. My z Monaghanu, ležícího v jiné části ostrova, jsme dublinským
nabídli, že jim všechny naše postele pošleme, protože jsou prázdné.
Měli jsme sice také akutní oddělení, ale nebyli v nich žádní pacienti.
Jak se to stalo? Do roku 1990 jsme se nijak nelišili od služeb v Británii a zbytku Irska. Vlastně ne, v Irsku jsme měli „lepší kvalitu“ — vždyť
když jsme vás ze špitálu pustili domů, umožnili jsme vám vrátit se za
další dva tři týdny a vyzkoušeli na vás novou medikaci, vy jste na další
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dva týdny odešli a zase se vrátili zpátky. Něco jsme prostě dělali úplně
špatně. Proto jsme udělali vědomé rozhodnutí nejen restrukturalizovat naši službu, ale vlastně i úplně přebudovat naše vlastní uvažování.
Udělali jsme něco, co je v irské psychiatrii velmi výjimečné: vyšli jsme
ze svých pracoven a ptali se těch, kdo naše služby využívali, jejich
rodin i praktických lékařů, jak by si poskytování služeb představovali.
Bylo divné, že to, o co nás žádali, a to, co jsme skutečně poskytovali,
nebylo ani zdaleka totéž. Jako by vám v obchodě někdo vnutil bundu,
přestože vy jste si přišli pro boty. Něco podobného jsme dělali i my a já
si troufám tvrdit, že to stále dělá hodně služeb, a to nejen v Irsku, ale
na celém světě.
Když jsme měli vyjádření tázaných, začali jsme s opravdovou
přestavbou služeb a založili je na tom, co lidé chtějí — nikoli služby
v nemocnici, ale doma, ve vlastní komunitě, a také informace, vzdělávání, vědomosti o tom, co se děje. Úžasné bylo, že už tři čtyři měsíce po
začátku přestavby jsme z původních 27 akutních lůžek nepotřebovali
ani jedno. Přitom jsme nekonali žádné zázraky, jen jsme lidem zkusili
dát to, o co mají zájem, protože většina nechtěla medikaci, ale práci
a práva, která máme já a vy a která všichni v tomhle sále bereme jako
samozřejmost — právo být občanem a součástí normální rodiny, mít
zaměstnání, bydlení a přístup ke kvalitní zdravotní péči.
To, oč jsme se pokoušeli, nebyla psychiatrie sama o sobě. Když
jsem slyšel, jak se mluví o biologických nebo psychosociálních modelech, říkal jsem si — rádi si myslíme, že opravdu děláme to, co lidé
vyžadují. Někteří tomu říkali bio-psychosociální model, ale tak to není.
Mnoho lidí, kteří se starali o lidi v ústavech, se přeškolilo, změnilo svůj
pohled a daří se jim pracovat s lidmi u nich doma.
My jsme vlastně na okamžik zapomněli, že jsme profesionálové,
a s klienty začali zacházet jako se svými přáteli; stačilo jim jen se
ozvat. V psychiatrii toho hodně funguje na základě strachu — pacienti mají strach ze systému, psychiatři a zdravotníci zase z toho, že
ze systému vypadnou. A pokud takové obavy umíte řešit, uvidíte,
jak ohromný rozdíl to s celým systémem udělá. Komukoli z oblasti
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Cavan-Monaghanu dnes stačí jen zvednout telefon a bude mít přístup
k jakékoli službě nebo její části. Učinili jsme i další objev: V systému
primární péče jde na počátku nemoci většina lidí nejprve k praktickému lékaři, tudíž budeme-li schopni praktické lékaře vzdělat a pracovat
s nimi, vůbec se nedostaneme do fáze, kdy je třeba hospitalizace. Tak
jsme se vlastně posunuli od hašení požárů k jejich prevenci — snažíme
se zabránit tomu, aby lidi do nemocnice museli.
Bohužel to nefunguje vždycky. Jedním z nejpádnějších důvodů,
proč my z Cavan-Monaghanu potřebujeme evropskou síť, je skutečnost, že jsme tam hrozně izolovaní. V celém Irsku fungujeme jako
jediná služba, a kamkoli přijdeme, hledí na nás jako na antikristy;
dáváme-li lidem to, co chtějí, jako bychom nepraktikovali psychiatrii, ale uctívali ďábla. Každý den a týden navíc musíme bojovat za to,
aby se do naší služby zase nevkrádal onen neblahý profesionalismus,
že doktor nebo sestra zná všechno lépe. To je totiž opravdový problém — a myslím, že ho už dnes někdo zmínil, když hovořil o vzdělávání. Upřímně věřím, že chceme-li personál školit, jak léčit pacienty, měli
by zaměstnanci na vlastní kůži zažít, jaké to je, být hospitalizován
v jedné z jejich služeb. Myslím, že kdyby kdokoli musel na takovém
oddělení strávit týden nebo měsíc jako pacient, radikálně by změnil
názor. To je ovšem v Irsku skutečné kacířství. V posledních letech
máme to štěstí, že můžeme psychiatrické sestry vzdělávat podle
naší koncepce, jak s lidmi zacházet, nikoli podle té původní, a to nám
možná předpovídá do budoucna dobré věci. Je to nikdy nekončící boj:
Když odejdou dva psychiatři, ti dva, kteří je nahradí, chtějí všechno
dělat postaru, protože uložit na noc pacienta v nemocnici a odejít
s čistou hlavou domů je velmi jednoduché; když ale v noci musíte řešit
nějakou situaci, je to mnohem méně pohodlné. Osobně si myslím, že
největší problém, s nímž jsme stejně jako zbytek Evropy a světa konfrontováni, jsou naše vlastní strachy — skutečné strachy odborníků.
Řízení rizik se do Británie vkradlo opravdu ošklivým způsobem a hodně zasáhlo i Irsko — protože je tu riziko, že bych mohl být zažalován,
raději se budu držet stranou, a když neudělám nic, bude můj pacient
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nakonec hospitalizován, což je pěkné a pohodlné pro všechny kromě nemocného. Proto musíme bojovat s riziky, s předsudky našich
vlastních profesionálů po celé zemi. Ani my ostatní dosud neděláme
všechno dokonale, stále jsou totiž lidé, kterým neposkytujeme to, co
je nezbytné, ale pokud by se mě někdo zeptal, jak to vidím za dalších
pět šest let, odpověděl bych, že bych chtěl, aby naprostá většina z nás
už byla zbytečná, a že doufám v to, že nemocnice a celá služba budou
součástí komunity.
Zabralo by věčnost popisovat, jak naše služby pracují, protože jsou
to multidisciplinární týmy. Jestliže jsem prošel dobou strukturálních
změn a žil jí a dýchal s ní během posledních osmi devíti let, myslím,
že bych o tom s pomocí jednoho z těch báječných projektorů mohl
hovořit dlouho. A taky o statistice. V nejsilnějších letech jsme měli léčebnu s devíti sty lůžek. Když jsem se naposledy díval, bylo na jednom
oddělení pro seniory třiadvacet dam, všechny nad 80 let, v pečovatelských domech třináct mužů, všichni nad 75 let, a na akutním oddělení
asi tři lidé. A to je všechno. Zbytek vede běžný život jako vy i já, a byť
třeba nemají tak krásný výhled jako vy tady, snaží se s naší pomocí
vrátit k normálnímu životu. Máme vlastně velké štěstí, že v naší komunitní péči nejsou rozkazy ani nařízení. Náš nový zákon o léčbě
nám je nepřinese, takže pokud s vámi budu chtít pracovat nebo vás
v komunitě léčit, musím si k vám vytvořit vztah důvěry. Nemohu vás
k ničemu nutit.
Na závěr ještě malou poznámku. Když jsem dnes ráno viděl tu
malou hru, pomyslel jsem, že je divné vidět svěrací kazajky. V oblasti
duševního zdraví pracuji 32 let a za tu dobu jsem viděl svěrací kazajky v psychiatrickém nebo skoropsychiatrickém zařízení poprvé
dnes ráno; jinak jenom u kouzelníků a mistrů úniků, jako byl Harry
Houdini. Jestli někdy v budoucnu budeme muset přejít k systému, ve
kterém musíme někoho fyzicky omezovat, pak děláme něco špatně.
Budeme-li ale schopni zasáhnout dříve a poskytnout včasnou intervenci, nikdo se nedostane do stádia, kdy je nezbytné ho svázat.
A právě tohle musíme dělat. Děkuji vám za pozornost.
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VICTOR APARICIO BASAURI

Deinstitucionalizace v péči o duševní
zdraví a v primární péči ve Španělsku
Victor Aparicio Basauri je španělský psychiatr a někdejší
ředitel Služby duševního zdraví španělského regionu
Asturie. Zúčastnil se deinstitucionalizace, rehabilitace
a organizace služby. V současnosti je zástupcem WHO
ve Střední Americe.

PRVNÍ SCÉNÁŘ: POPŘENÍ TOTÁLNÍ INSTITUCE
Věřím, že první fáze deinstitucionalizace je velmi homogenní po celém
světě; zatímco pro druhou, třetí, a čtvrtou fázi platí, že zde existují rozdíly. První scénář je o zrušení institucí. V Asturii byly první kroky této
fáze podniknuty v nemocnici roku 1965. Tato nemocnice se nachází ve
městě Oviedo, hlavním městě regionu, je to stará nemocnice s mnoha
odděleními, a v jejím centru je kuchyně. Ta je srdcem instituce založené na utopické myšlence morální léčby; tato utopie se ale odehrávala
ve velmi uzavřeném zařízení. Ve španělštině používáme termín „discapacidad“ (postižení). Nejde o fyzický stav, spíš o směsici sociálních
a ekologických faktorů. Tento termín je podstatný, pokud chceme
porozumět otázce deinstitucionalizace. Implikuje totiž myšlenku, že
rehabilitaci lze iniciovat, pouze pokud je ono „postižení“ startovacím
bodem a pokud uznáváme, že pacient je v daném okamžiku člověkem
bez práv, vyhnancem. Basagliova kniha POPŘENÁ INSTITUCE5 byla do
španělštiny přeložena v roce 1972.

5

Basaglia, F., La Institución negada: informe de un hospital psyqiátrico. Seix Barral Ed.,
1972, Barcelona.
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Původně byla nemocnice v Oviedu nemocnicí bez práv a tento
protiklad pokračuje po mnoho let. Položil jsem otázku pojmu „discapacidad“ člověku, kterému je blízká — japonskému nositeli Nobelovy
ceny Kenzaburo Oemu. On sice nerozumí psychiatrii, ale zmíněný
pojem chápe velmi dobře, protože má sám „discapacidado“ syna.6
Napsal mnoho knih, z nichž jedna pojednává o vztahu otce a „postiženého“ syna. V této knize jsem našel pasáž o „locos“, tedy o přídavném
jménu ve vztahu k „discpacidad“, ve smyslu blázni. Je to stav, který je
konkretizován ztrátou práv. Je to sociální potřeba uzavřené společnosti. Existují místa, jejichž proklamovaným cílem nebo efektivním
výsledkem je izolace nezpůsobilých lidí, a taková místa uzavřenou
společnost nutně doplňují. Stará psychiatrická nemocnice v Oviedu
byla uzavřenou společností; starý model, uzavřený prostor, vyloučení.
Nový model deinstitucionalizace vyjadřuje změnu role profesionála,
protože odlišný vztah s pacientem zviditelňuje multidisciplinární
povahu otevřené společnosti a pečuje o novou kulturu práce — té
konkrétní a veškeré, práce v nemocnici, v komunitě, v moderní kultuře. Vyjadřuje potřebu vytvořit funkční síť, která se od uzavřeného
prostoru značně odlišuje. Je to dichotomie institucionalizace/deinstitucionalizace.

DRUHÁ FÁZE: ODSTRANĚNÍ A ZNOVUZAVEDENÍ
Druhá fáze je velmi heterogenní, protože reforma psychiatrie se liší
podle každé jedinečné skutečné situace. Budu mluvit o naší psychiatrické reformě. Španělsko je federálním státem, všechny regiony jsou
autonomní a veškerá zdravotní péče a zodpovědnost za ni je na regionech, ne na ústřední vládě. V letech 1984 až 1986 začal proces reformy,
který obsáhl celý sektor zdravotnictví a veškerou péči o zdraví, tedy
i o to duševní. Předpisy, kterými se řídí naše zdravotní péče, systém
6

Oe, Kenzaburo, Un amor especial. Martinez Roca Ed. 1998, Barcelona.
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Obr. 1: Historické fotografie psychiatrické léčebny provincie Asturie v Oviedu
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státního zdravotnictví i psychiatrická reforma, nejsou zákonné akty
jako v Itálii, ale spíš prostá doporučení:
•

1984: Všeobecná medicína (zákon)

•

1985: Psychiatrická reforma (doporučení)

•

1986: Zákon o Národní zdravotní službě (systém státního zdravotnictví)

• 2003: Přenos na autonomní regiony
Nejsou to zákony, ty ukládají někomu, aby dělal to, co zákon říká.
Španělsko je ale velmi heterogenní zemí, a tak nemá celostátní zákony, čímž se liší od Itálie. Doporučení z roku 1985 říká, že by se hospitalizace ve Španělsku měla uskutečňovat ve všeobecných nemocnicích.
Pokud pojedete do Barcelony a budete mít nějaké problémy, je velmi
pravděpodobné, že vás tam hospitalizují v psychiatrické nemocnici.
Katalánsko je bohaté, zatímco Andalusie možná chudá, přesto zde
reforma sehrála podstatnou roli; Katalánsko je podle evropských
standardů bohatší, ale duševně nemocní jsou zde přesto hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích. Nestává se to vždy, nicméně
v Katalánsku psychiatrické nemocnice stále fungují. V listopadu 2004
se vláda v Katalánsku změnila. V posledních třiceti letech zde vládla
nacionalistická strana a ta vždy mínila, že psychiatrické nemocnice
musejí zůstat. Nový premiér je socialista a my věříme, že s novou vládou bude změna možná.
Od roku 2003 byly veškeré zdravotnické služby po celé zemi
převedeny do kompetence autonomních regionů. Hlavním principem celé španělské psychiatrické reformy je myšlenka služby péče
o duševní zdraví, která je integrována do sítě všeobecných služeb
zdravotnictví. Péče musí vycházet z komunity a hospitalizace může
proběhnout pouze ve všeobecné nemocnici. Byla rovněž zavedena
rehabilitační služba.
V roce 1965 proběhla v Asturii první psychiatrická reforma ve
Španělsku za Francovy diktatury. Princip byl stejný jako ve Francii —
svým způsobem šlo o kvalitativní reformu nemocnice, ta ovšem stále
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Obr. 2: Počty pacientů psychiatrické nemocnice Oviedo

měla stejný počet hospitalizovaných. Přestože druhá reforma začala
už v roce 1982, počet nových přijetí do nemocnice začal klesat teprve
roku 1989. V té době byla psychiatrická nemocnice jednou rezidenční
jednotkou pro 40 pacientů (obr. 2).
A jaké byly výsledky deinstitucionalizace pro chronické pacienty
psychiatrické nemocnice v Oviedu? Studie zabývající se obdobím
1984—1989, kdy proces deinstitucionalizace dosahoval vrcholu, ukazuje, že 40 % lidí bylo začleněno do komunity a 60 % našlo domov
v rezidenčních zařízeních. Pod tímto pojmem rozumíme terapeutické
komunity, chráněné bydlení nebo domovy pro seniory. Z lidí, kteří
se vrátili do komunity, žilo 46 % se svými rodinami a pouhých 0,6 %
z nich se ocitlo bez domova.

FÁZE TŘETÍ: SÍŤ SLUŽEB
Třetí fáze procesu spočívá v budování sítě služeb. Komunitní model
je založen na kontinuitě v čase a koordinaci mezi týmy. Komunita je
antitezí uzavřeného prostoru. Hodnota komunitního modelu spočívá
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v propagaci zdravotní péče jako sociálního faktu. Implikuje integrovaný model, kde je subjektivita každého jednotlivce respektována
sociální skupinou. Síť duševního zdraví odráží sociální síť. Není ani
vzdálená, ani vně této sociální sítě. Zásadní roli v sítí služeb duševního zdraví ve Španělsku hraje všeobecná medicína. V rámci Center
duševního zdraví v Asturii mají čtyři specifické programy lidé s dětmi,
dospělí, lidé závislí na návykových látkách a lidé s vážnou duševní nemocí. Takový organizační model se v různých regionech Španělska liší,
například v Andalusii mají děti a mladí dospělí k dispozici oddělenou
službu, která se liší od služeb Centra duševního zdraví, v jiných regionech je zase léčba závislostí vyčleněna ze sítě služeb péče o duševní
zdraví. V Asturii nemáme v rámci Center duševního zdraví speciální
program pro závislé. Jsou zde terapeutické komunity a specifické programy pro hospitalizované závislé, ale prvním místem, kudy lidé se závislostí vstupují do služeb, je Centrum péče o duševní zdraví a potom
je možná další specifikace. Všeobecná nemocnice v Asturii a v mnoha

centra duševního zdraví

terapeutické komunity

oddělení pro děti

oddělení pro zvláštní léčbu závislých

denní sanatoria

nemocniční zařízení pro závislé

oddělení pro hospitalizaci v rámci všeobecných nemocnic

Obr. 3 : Zdravotnictví a centra duševního zdraví v Asturii
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dalších regionech je místem, kde se uskuteční hospitalizace. Pro účely
rehabilitace jsou zde denní nemocnice, terapeutické komunity a další
služby. V Asturii máme další specifická zařízení, jak denní stacionáře, tak terapeutické komunity jsou na jednom místě. Proč? Protože
terapeutické komunity jsou rezidenčními službami a přítomnost lidí
s chronickou nemocí může snadno ovlivnit atmosféru celého zařízení.
Denní stacionáře jsou �exibilní, protože jsou otevřené vůči sociální
síti. Věříme, že právě sloučení těchto dvou programů, tedy terapeutické komunity a denního stacionáře, je velmi užitečné pro udržení
pozitivní atmosféry. V Andalusii jsou ovšem terapeutické komunity
oddělené od denních stacionářů, jsou umístěné v jiných zařízeních.
Máme také dva programy, které jsou organizovány se sociálními službami společně — jsou to ubytovací a pracovní programy zahrnující
trénink, zaměstnávání a pracovní služby. Region Asturie byl rozdělen
do osmi oblastí zdravotní péče: první, druhá a šestá jsou venkovské
oblasti, třetí oblast leží na pobřeží, centrem je čtvrtá oblast hlavního
města Ovieda, pátou oblastí je město Gijon, které je větší než asturijská metropole, a sedmá a osmá oblast se nacházejí v hornaté části
Asturie (viz obr. 3).
Typy služeb
V regionu jsou nabízeny následující typy služeb, a to v těchto
počtech: 15 center duševního zdraví, 4 speciální oddělení pro děti,
6 denních sanatorií, 5 oddělení pro psychiatrickou hospitalizaci
v rámci všeobecných nemocnic, 6 terapeutických komunit, 5 oddělení pro zvláštní léčbu závislých (udržovací metadonový program a další
programy), 2 nemocniční zařízení pro závislé na návykových látkách
a 1 přechodné zařízení.
Demografické aspekty
Region Asturie je demograficky velmi podobný Terstu. Žije zde
nejvyšší procento seniorů ve Španělsku, což je také případ Terstu —
22 % populace je starší než 65 let. Demografické složení obyvatelstva
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se nejvýrazněji proměnilo v letech 1990 až 1991 (obr. 4) a dnes (tj. v roce
2004 — pozn. ed.). Je to dekáda, která vyprodukovala demografickou
transformaci v Asturii, ale ve Španělsku jako celku se demografická
situace měnila následkem imigrace. Španělé stárnou, ale imigrace —
zvlášť z Latinské Ameriky a Severní Afriky — tento trend v mnoha
regionech zpomalila.
Uživatelé
V roce 2003 využilo v Asturii služby center duševního zdraví celkem 40 000 uživatelů, včetně 11 000 nových (obr. 5). Protože jejich
počet stále stoupá, máme problém s narůstajícím tlakem na komunitní služby. Stálému vzestupu počtu uživatelů neodpovídají nárůst
lidských zdrojů ani možnosti financování.
Počty osob v týmech duševního zdraví se nezvyšují odpovídajícím
způsobem. Prvním důsledkem nadbytečného pracovního zatížení je
postupné snižování aktivit. Všem pacientům nabízíme schůzky, ale
doba trvání konzultací s psychiatry, psychology nebo sestrami se
snižuje. Druhým důsledkem je snížení počtu kontaktů mezi komunitní službou a uživatelem. Lidé proto službu stále častěji opouštějí,
jiní jsou posíláni pryč. Existuje souvislost mezi odcházejícími klienty
a „mechanismem otáčivých dveří“, který spočívá v pendlování do nemocnice a zase zpátky. Když nebudou komunitní služby nápor zvládat,
dojde k přetížení všeobecných nemocnic.
Obr. 4: Demografický vývoj populace v Asturii (%)
25
65+ let

20
15

0—14 let

10
5
0
1981

1986

1991

• 104 •

1996

12 000

11 004

10 000

40 166

9550

8000

7496

30 000

7021

25 000
20 000

17 528

4000
2000
0

40 000
35 000

32 662
25 790

6000

45 000

3913

15 000
10 000

7229

5000
1987

1991

1996

Obr. 5: Uživatelé služeb duševního zdraví (

1999

celkem

2003

0

noví)

Míra hospitalizace v čase je ve všeobecných nemocnicích v Asturii
taková, že počet jejich uživatelů vzrostl o 40 %, počet přijetí k hospitalizaci dokonce o 51 %. Ukažme si profil všech uživatelů v Asturii.
Z 1 066 292 obyvatel je 954 339 starších 14 let — myslím, že v regionu
Trentino-Alto Adige je to kolem osmi set tisíc. Máme zde 40 166 uživatelů (tj. 4,2 %), přičemž nemocní schizofrenií jsou specifická skupina
2556 lidí v celé oblasti péče o duševní zdraví ve veřejném sektoru.
Všeobecné nemocnice mají 1596 uživatelů, 523 je uživatelů denního sanatoria, 186 uživatelů terapeutické komunity a 41 je rezidentů
psychiatrické nemocnice; to nejsou přijatí k hospitalizaci, ale stálí
obyvatelé. Jde o všeobecný pohled na region a uživatele regionu.

FÁZE ČTVRTÁ: INTEGROVANÁ REHABILITACE
Čtvrtým znakem je taková sociální síť, která umožní lidem, profesionálům i myšlenkám obíhat. Je to funkční síť, a dovoluje tedy cirkulovat
každé její části. Brání tomu, aby znalosti profesionálů nebo cirkulace
jednotlivců byly neuspořádané. Frances Tosquelles řekl:
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„Nejprve se musíme učit, především řeč těch druhých, a musíme se
rozhodnout, že naším jediným slovníkem musí být pacient.“7

Tosquelles byl ředitel psychiatrické služby Španělské republiky během
občanské války. Později pracoval ve Francii a tam vytvořil institucionální psychoterapii. Abychom mohli pracovat s pacienty a směřovat
k jejich rehabilitaci, je potřeba znát jejich slovník, jazyk. Rehabilitace
je koncept definovalný Beneditem Saracenem8, kterého znáte. Při své
práci maximalizujeme příležitosti pro jednotlivce a minimalizujeme
tak celý problém „discapacidad“. Denní sanatorium v Asturii uvedlo
Saracenův model do praxe. Naším cílem je znovu vytvořit domov, koncept příbytku se všemi kontexty, kde člověk může žít, přičemž scénářem pro aktivity je sociální síť „obchod-bazar“ z arabského světa, tedy
místo, kde jsou definovány veškeré sociální vztahy prostřednictvím
komunikace. Jde o hlavní scénář pro akce, kde je práce vnímána jako
téma se sociálními důsledky.
Jaký je tedy princip integrované rehabilitace? Je to práce na životě jako celku, na každodenním životě a na sociálním kontextu, který
vznikl jako otevřený prostor. Člověk, který podstupuje rehabilitaci,
je aktivním jedincem, který má svou hodnotu. Musíme pracovat,
abychom vytvářeli výsledky, které můžeme dále pocítit v sociální
sféře. Heterogenní povaha potřeb činí individuální intervence a koordinované kroky nezbytnými. V Asturii se rehabilitace uskutečňuje
na strukturální úrovni, v denní nemocnici, v terapeutické komunitě,
v psychiatrické nemocnici nebo v zařízení terapeutického bydlení.
Za dva roky je znát rozdíl v tom, kolik je zde uživatelů, jak působí na
změnu a zlepšení v rámci skupiny, denního sanatoria, terapeutické
komunity a také na redukci počtu trvale hospitalizovaných v psychiatrické nemocnici. Důležitá je rovněž funkce prostoru v integrované

7

Tosqueles, F. Las enseñanzas de la locura. Alianza Editorial 2001, Madrid.

8

Saraceno, B., Montero, F., La rehabilitacion entre modelos y practica. Evaluacion de
Servicios de Salud Mental. AE: 1993, Madrid.
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rehabilitaci. Měl by být plný života, stát se místem, kde se lidé mohou
setkávat a vzájemně komunikují prostřednictvím práce. Věřím tomu,
že rehabilitace je podstatná, neboť člověku pomáhá vytvořit si vlastní
život.

FÁZE PÁTÁ: MANAGEMENT
V současné době je pátá fáze velmi obtížná, protože se týká managementu. Mám za to, že management coby nástroj práce může být
jak překážkou, tak výhodou. Pokud je výsledkem plánování, pak je
výhodou. Pokud ne, pak jde ve vývoji zdravotní služby o konzervativní
fixaci, protože izolovaný management implikuje to, že situace je považována za ideální a žádnou změnu nepotřebuje. My se prostě snažíme zlepšit ekonomickou situaci služby, abychom zvýšili její efektivitu.
Situace se nicméně stále mění, zvlášť v oblasti duševního zdraví. Pro
pacienta zde budou stále nové podmínky, duševní nemoc bude chápána jinak a vztah k právům pacienta bude stále problematický.
Myslím, že v našem regionu je management spíše překážkou.
Regionální strategický plán říká: Musíme udělat společnost zodpovědnější (ale to je jen fráze, že?), uživatelé musejí využívat zdravotní
službu správně (tohle zase jen přání, viďte?), musíme vyhodnotit fakt
adaptace na komunitní model… To je strategický politický plán.
Já osobně — a je to můj soukromý názor, moje hypotéza — navíc
vidím funkční problém politické fragmentace, protože to, co instituce
očekává, může být překážkou pro hladké fungování sítě duševního
zdraví.
Bruno Norcio hovořil o nějakém výzkumu v Itálii, jehož cílem bylo
zjistit, jaká je hospitalizace ve všeobecné nemocnici. Norcio uvedl, že
je heterogenní a má mnoho problémů, protože do všeobecné nemocnice se odesílají lidé se spoustou různých poruch z celého regionu.
Můžeme mít krásné, čisté a upravené služby (a v našem regionu máme
velmi čistých terapeutických komunit spousty), ale co najdeme v je• 107 •

jich vnějšku? Nemocné bez odpovídajících zdravotních a sociálních
služeb, uživatele, kteří nemají kam jít, pacienty, kteří žijí na ulici nebo
jsou umístěni v nevhodných zařízeních.
Dalším úkolem, který před námi stojí, je zviditelnění našeho komunitního modelu. Je to otevřený problém. V systému založeném na
komunitní pomoci musíme bojovat proti fragmentaci, jednak proti té
byrokratické a jednak proti narcistické, vznikající mezi jednotlivými
týmy. Je zde také otázka ideologií — politické, filozofické a profesionální. Jeden říká, že je psychoanalytik, druhý zase systematik a třetí
konstruktivista, a společně říkají: Já osobně jsem tomuto problému
neporozuměl. Čí očekávání se svou prací vlastně snažíme naplnit?
Očekávání pacienta, očekávání profesionálů, nebo očekávání institucí? My věříme, že musíme saturovat očekávání pacientů, a odborníci
proto musejí s uživatelem mluvit o tom, jaká očekávání má. A instituce
by nám měly práci zjednodušovat, ne opačně. Jde o to, že ohrožený je
pacient. My sice nechceme, aby se tak cítil, ale pokud to tak přesto je,
je to odraz modelu služeb. Proto je nutné s pacienty, kteří ohroženi
jsou nebo se tak cítí, pracovat. Myslím, že to je nejvyšším standardem,
podle kterého lze poznat kvalitu služby péče o duševní zdraví. Pacient,
který je ohrožen, není „dobrý pacient“.
Závěrem řeknu, že jsem slyšel španělskou hudební skupinu Fangoria, která na svém posledním albu o tomto rozdílu mluví:
„Viděli jsme na zdi napsaný vzkaz
Začali jsme tuto cestu a mysleli jsme, že se nevrátíme
Když se díváme dopředu, tam jste vy
Jak bylo snadné být tímto světlem zaslepeni
Prolomili jsme tisíce bariér, abychom se sem dostali
Já vím, že hyeny se budou smát, ale já jsem šťastný
Nevím, co víc by si člověk mohl ještě přát, snad jít k moři
Co by mohl být ten rozdíl mezi vírou a vědou?“
LA DIFERENCIA ENTRE LA FE Y LA CIENCIA (Rozdíl mezi vírou a vědou)

Album ARQUITECTURA EFÍMERA, 2004
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ZAOSTŘENO NA…

JEAN-LUC ROELANDT

Zkušenosti se službami duševního
zdraví v oblasti východního Lille —
občanská psychiatrie integrovaná do
města
Jean-Luc Roelandt je francouzský psychiatr. Od roku
1977 byl ředitelem sektoru Lille-Est a pracoval na deinstitucionalizaci psychiatrické nemocnice v Armentières. V Lille ustavil služby duševního zdraví a přispěl
k založení Centra spolupráce, vůdčí organizace v boji
proti stigmatu a diskriminaci, který odstartovala helsinská deklarace z roku 2005.

ABSTRAKT
Tento článek chce představit struktury péče ve veřejném sektoru
psychiatrie, které byly během posledních třiceti let postupně vytvořeny ve východní části francouzského města Lille. Místní inovativní
uspořádání odpovídá doporučením WHO („Vypořádání se změnami,
vytváření nových řešení“ z ministerské konference o duševním zdraví v Helsinkách 2005). Zásadní prioritou je vyhnout se nevhodnému
řešení tradiční hospitalizace tak, že integrujeme celý systém do komunity města pomocí sítě, která zahrnuje všechny partnery: uživatele
a ty, kteří se o ně starají, rodiny i zvolené zástupce. Ambicí tohoto typu
integrující služby je zajistit adaptaci a zabránit vyloučení těch, kteří
potřebují služby péče o duševní zdraví, a vypořádat se s diskriminací
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a stigmatem. Nabízí nový pohled na psychiatrii jako na inovativní, experimentální a respektující lidská práva — občanskou psychiatrii.
V roce 1998 byla psychiatrická služba ve východním Lille Sekcí
duševního zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO) vybrána za
„Pilotní místo komunity duševního zdraví“ (Pilot Site for Community
Mental Health).9
Od roku 2001 je tato služba hostitelem francouzského Centra
spolupráce ve výzkumu a vzdělávání v oblasti duševního zdraví WHO.
V lednu 2006 byla služba reorganizována Světovou zdravotnickou
organizací na základě jejích závěrů a akčního programu.
Je jedním ze zakládajících členů Mezinárodní sítě spolupráce v oblasti duševního zdraví (IMHCN), která vznikla v roce 2001 v Birminghamu za účelem propagace mezinárodní spolupráce v oblasti pilotních
zkušeností v oboru komunitní péče o duševní zdraví.

VŠEOBECNÁ PREZENTACE
Po třicet let jsme dělali všechno možné pro to, abychom psychiatrii
integrovali do oboru medicíny a péči o duševní zdraví do oboru zdravotní péče. Duševní zdraví se tak stalo tématem pro každého a v boji
proti poruchám duševního zdraví se vzájemně shodli psychiatři, specialisté na sociální vyloučení i neodborníci. Součástí práv pacienta
a povinností společnosti je poskytovat informace o nemocech a léčbě,
prevenci a psychosociální rehabilitaci.
Komplexní strategie transformace zdrojů zdravotní péče, která
byla nazvána občanskou psychiatrií, je založena na pěti základních
principech:
1 | Lidská a občanská práva jsou nezcizitelná a psychické poruchy je
nikdy nemohou znehodnotit.

9

Za účasti Nicolase Daumerie, Aude Caria, psychologů a projektových manažerů
WHOCC (Lille, Francie).
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2 | Není nadále možné zaměňovat spravedlnost a psychiatrii, věznici
a nemocnici, věznění a péči.
3 | Společnost — a proto i péče o duševní zdraví — se musí přizpůsobovat potřebám pacientů, ne obráceně.
4 | Občanská psychiatrie přesahuje strategii francouzského procesu
sektorizace, která začala v roce 1945, protože podporuje uzavírání
míst zdravotního a sociálního vyloučení.
5 | Boj proti stigmatizaci a diskriminaci je zásadní: zvyšování povědomí populace za účelem změny předsudků, podle kterých jsou
lidé, kteří trpí duševní nemocí, nebezpeční, nelze jim porozumět
a nelze je vyléčit.
Aplikace uvedených principů na fungování zdravotní služby implikuje
zásadní změny v postupech praxe, které lze shrnout následovně:
1 | Změna paradigmatu: Psychiatrická služba by nadále neměla mít
partnery, nýbrž by partnerem měla sama být.
2 | Síť psychiatrického sektoru se zúčastněnými stakeholdery péče
o duševní zdraví: uživateli, rodinami a dalšími poskytovateli zdravotní nebo sociální péče.
3 | Koordinace reakcí na potřeby populace v oblasti zdravotní péče
vyžaduje zapojení lokálně zvolených zástupců s cílem dodat koherenci globální a integrující (inkluzivní) síti zdravotních, sociálních a kulturních služeb.
4 | Zapojení a integrace uživatelů a jejich rodin do zdravotní péče
a jejího managementu.

SOCIODEMOGRAFICKÝ KONTEXT
PSYCHIATRICKÉHO SEKTORU VE VÝCHODNÍM LILLE
Psychiatrický sektor východního Lille pokrývá území 2653 ha a zahrnuje v sobě celkem šest městských částí na východních předměs• 111 •

tích10, která mají celkem 86 000 obyvatel. E.P.S.M.11 Lille Métropole
(Veřejný ústav duševního zdraví Lille Métropole), jehož administrativní ústředí sídlí 25 km západně od Lille v Armentières, má na starost administrativní management organizace. Regionální kontext má dopad
na realitu daného sektoru: region Nord-Pas-de-Calais je nejmladším
regionem Francie; 4,2 % zdejší populace tvoří cizinci, nezaměstnanost
zde představuje zvlášť závažný problém (15,6 % oproti celostátnímu
průměru 11,1 %), což vede k finanční nestabilitě obyvatel. Pokud jde
o zdraví, je zde abnormálně vysoká úmrtnost, nejkratší pravděpodobná délka dožití ve Francii a podvybavenost služeb zdravotní péče.
V regionu Nord-Pas-de-Calais nacházíme opačný trend, pokud jde
o koncentraci ústavů. V okolí Lille jsou čtyři velké psychiatrické nemocnice, jejichž oddělení se začala v posledních deseti letech integrovat blíž k populaci.
Fakta z historie
V roce 1977 doktor Jean-Luc Roelandt, v té době mladý ředitel služby, na sebe převzal zodpovědnost za celý sektor psychiatrické péče
o dospělé. Řídil v psychiatrické nemocnici v Armentières šest pavilonů
pečujících o tři stovky chronicky duševně nemocných lidí, mezi nimiž
bylo šedesát „neklidných“, pocházejících z regionu a z věznice Looz
Lez Lille, kteří byli soustředěni do pavilonu pro nedobrovolnou léčbu,
a patnáct tuberkulózních pacientů. Tato realita, uzamčená mezi zdmi
ústavu, se postupně vytvořila v průběhu posledních 30 let.12
K usnadnění procesu transformace vznikla na počátku roku 1977
Zdravotně-psycho-sociální asociace (AMPS, Association Medico-Psycho-Sociale). Jedná se o soukromý spolek, který spojil všechny, kdo
10

Východní Lille sdružuje oblasti Faches-Thumesnil, Hellemmes-Lille, Lesquin, Lezennes, Mons-en-Baroeul a Ronchin.

11

Bývalá Psychiatrická nemocnice Armentières byla přejmenována na Etablissement
Public de Santé Mentale Lille Métropole (Veřejný ústav duševního zdraví Lille
Métropole).

12

Pro další podrobnosti z historie viz Manuel de psychiatrie citoyenne autorů Roelandta
a Desmonse, Eds InPress 2001.

• 112 •

si přáli změnit realitu ústavů a zároveň vytvořit sektorizaci v odvětví psychiatrie. Společně s nemocnicí v Armentières sdružila AMPS
zvolené činovníky ze šesti měst v tomto sektoru, profesionály v péči
o duševní zdraví, sociální partnery i další zájemce o realizaci strategie
sektorizace v oblasti východního Lille. Pro začátek umožnila AMPS
otevření Maison Antonin Artaud (CMP, zdravotně-psychologické
centrum) a podpořila to, aby municipalita Hellemmes získala prostory
zdarma. Tato asociace byla hybnou silou všech provedených změn.
Prvním posláním AMPS bylo zvýšit v populaci povědomí o otázkách duševního zdraví a o důležitosti integrace lidí trpících duševními
problémy do běžného chodu města. V okolních oblastech zorganizovala asociace mnoho setkání. Poté byl proveden akční výzkum s cílem
detailněji prozkoumat projevy „duševní nemoci“, „šílenství“ a stigmatizaci „duševně nemocných“ nebo „bláznů“, kteří jí trpí.
Tyto výzkumné práce, na začátku roku 1979 podpořené Radou
regionu Nord-Pas-de-Calais, následně skutečně umožnily realizaci
skutečné strategie integrace a senzitizace, a to pomocí společné práce psychiatrického týmu a místních umělců, s udržením cíle bojovat
proti negativnímu image bláznovství a duševní nemoci, který se ve
společnosti stále udržuje. Několik kulturních a uměleckých akcí spojilo tým psychiatrie i obecní autority, které fungovaly vedle sebe.
V roce 1982 bylo založeno centrum pro služby bydlení a deinstitucionalizace Agora, specializované na rehabilitaci dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Jeho zaměstnanci byli placeni ze zdrojů AMPS.
Tato zkušenost dala vznik prvním kontaktům se sociálními pronajímateli a umožnila vznik sjednoceného a terapeutického bytu a postupem času i přístup k dalším sjednoceným zařízením pro bydlení.
Třicet let společné práce sdružení a zdravotních a sociálních autorit pomohlo utkat síť toho, co dnes tvoří psychiatrický sektor na východním předměstí Lille. Transformace proběhla ve dvou zásadních
krocích:
• PRVNÍ KROK (1975—1995) byl přesun služeb z psychiatrické nemocnice do komunity postupnou sektorizací s pomocí celkového roz• 113 •

počtu. V roce 1975 šlo 98 % rozpočtu na celodenní hospitalizace
(tedy na 300 lůžek v Armentières), 30 km od bydliště pacientů.
V roce 2005 bylo 70 % odborníků přiděleno městu, kdežto
30 % bylo stále spojeno s celodenní hospitalizací (26 lůžek, v některé dny neobsazených). Zdejší dnešní struktury péče jsou rozptýleny do deseti míst mezi jednotlivými městy, přičemž jsou stále
vzájemně propojené, což pacientovi umožňuje snadnější dopravu
uvnitř systému. Tato zařízení jsou obcemi buď pronajímána po
většinu času, nebo jsou jimi dána plně k dispozici, přičemž jsou
umístěna co nejblíže obyvatelům oblasti.
•

spočíval v decentralizaci a otevření psychiatrické služby pomocí integrace personálu psychiatrického
týmu do zdravotních, sociálních a kulturních služeb ve městě.
Tato integrace s sebou přinesla i zapojení partnerů (uživatelů, rodin, volených činitelů) do rozhodování o podobě psychiatrických
služeb. Psychiatrický tým měl za cíl vystoupit z „ghetta“ a odborníci se chtěli pro obyčejné lidi stát někým, koho rádi poznají.
DRUHÝ KROK (1995—2006)

Zařízení nelze zakládat mimo právní rámec a povolení místních volených činitelů. Celkovou filozofií je péče a podpora. Praxe je otevřená
a má více aspektů.

MÍSTA PÉČE: DOSTUPNOST A KONTINUITA
Konzultace
Psychiatrické poradenské centrum „Maison Antonin Artaud“ sídlí
v městské budově ve čtvrti Hellemmes. Toto místo je rovněž hostitelem ústředí Místního oddělení pro prevenci a sociální pomoc / Městská
rada (Unité Teritoriale de Prévention et d’Aide Sociale d’Hellemmes)
a také podpůrné služby pro Romy.
Zdravotně sociální centrum Van Belleghem sídlí v Komunálním
centru sociálních aktivit (ve Faches-Thumesnil). Toto centrum záro• 114 •

veň poskytuje konzultace Služeb pro matky a sociální ochranu dětí,
Dětského psychiatrického centra Alfreda Bineta, služby sportovní
medicíny a sociální služby.
Psychiatrické konzultace jsou k dispozici v centru sportovní medicíny sídlícím v prostorách plaveckého bazénu ve čtvrti Ronchin.
Rovněž jsou poskytovány v místním oddělení pro prevenci a sociální
aktivity městských částí Hellemmes a Mons-en-Barœul, které pracuje
se seniory a s dětmi (služba pro matky a sociální ochranu dětí) a má na
starosti sledování znevýhodněných skupin ve svěřených městech.
Konečně jsou konzultace dostupné také ve zdravotnickém centru
(Maison Médicale) ve čtvrti Mons-en-Barœul, kde si tým tohoto oboru
pronajímá jednu z kanceláří. Na všech těchto místech se uskutečňují
konzultace. Různí odborníci — kromě psychiatrů také psychologové,
psychosomatičtí terapeuti a psychoanalytici — nabízejí techniky,
jako jsou psychoanalytická, kognitivně behaviorální nebo systemická
terapie.
Každý, kdo si přeje naše konzultace, navštíví nejprve svého praktického lékaře, který ho pak pošle dál s doporučujícím dopisem. Tito
lidé jsou během 24 hodin přijati sestrou, která vyhodnotí situaci a míru
akutnosti podle výsledků vyšetření. Pokud je to třeba, pacient je tentýž den vyšetřen psychiatrem. Pro případy, které nejsou posouzeny
jako urgentní, je minimálně jednou týdně zorganizována multidisciplinární schůzka s cílem poskytnout pacientovi co nejlepší provázení
postupem léčení.
Rehabilitace a služby péče integrované do města
Centra terapeutických aktivit jsou nazývána Integrované městské služby pro rehabilitaci a péči. Specializovaný tým organizuje aktivity rehabilitace a odborné léčby v mnoha uměleckých, sportovních
a kulturních centrech šesti municipalit sektoru a v centru Frontières
(viz dále).
Celkem se týdně nabízí 48 různých aktivit, přičemž 60 % z nich je
v 21 centrech mimo službu, která tvoří asociace, sociální centra, místa
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pro pořádání akcí (maisons folie), knihovny médií, domovy důchodců,
sportovní zařízení aj.
V tomto systému jsou aktivity prováděny na základě předpisu
lékaře a jsou pravidelně vyhodnocovány s uživateli. Všechny se uskutečňují v městských zařízeních a ve spolupráci s místní sítí sdružení,
personálem jsou odborníci (49 hodin týdenního úvazku je financováno organizací EPSM Lille-Métropole). Aktivity zahrnují umělecké
a estetické workshopy, mediální knihovny, sportovní, taneční, video
a psychosomatické aktivity (bodyawareness, teorie těla, stimulace,
aquarelax…).
Dále je třeba zmínit, že v centru Frontières byl založen terapeutický workshop. Toto umělecké centrum, které sídlí ve středu Hellemmes,
sdílí své prostory s galerií současného umění, finančně podporovanou
Regionálním úřadem pro kulturní aktivity (Direction Régionale de
l’Action Culturelle), a každý měsíc organizuje výstavy. Plánování podporuje různorodý otevřený postoj k volnému času i běžnému životu
populace. Nezáleží na tom, kde se aktivity konají, jsou totiž navrženy
především jako odrazový můstek k podpoře integrace uživatelů do
místního společenského života a k poskytnutí nástrojů pro prolomení
jejich sociální izolace, jako je například možnost objednat si v městské
restauraci nebo si v městské budově dát jídlo, které tam doručí cateringová služba.
Týmy psychologické rehabilitace (služby pro bydlení, služby pro
aktivity, služby pro pracovní místa), vedou aktivity rehabilitace a mají
také na starost domácí návštěvy, plánované schůzky se sestrami
a sociálně vzdělávací podporu v souladu se službami města. Ať už se
jedná o domácí služby nebo instituce, multidisciplinární týmy zajišťují
individuální sledování, jehož intenzita a frekvence se mění, to vše ve
spolupráci s psychiatrem, který má případ na starosti.
Z takového typu ambulantní podpory má prospěch přes pět set
lidí a pro tyto typy aktivit existuje více než 350 míst. Ta nová jsou stále
více se smíšenou klientelou (nejen lidé, které máme v péči, ale také
nově příchozí).
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Intenzivní hospitalizace
Hlavní pozůstatek historie sektoru, Klinika Jérome Bosh, celodenní oddělení hospitalizací, stále sídlí v EPSM Lille-Métropoles v Armentières, asi 30 až 40 minut jízdy autem od městských částí Lille-Est. Brzy
se uskuteční přesun této celodenní služby do Všeobecné nemocnice
Lille General.
Ve zcela renovovaných prostorách lze hospitalizovat 20 pacientů,
kteří mohou využívat program intenzivní péče. V roce 2006 byla průměrná obsazenost 10 lůžek (50 %) a průměrná délka pobytu 8 dnů.
Během hospitalizace využívá pacient kromě lékařských, psychologických, pečovatelských a sociálně vzdělávacích pohovorů také
umělecké terapeutické aktivity (modelování, sochařina, keramika,
video, hudba) a tělesné podpory (psychomotilita, hydroterapie, dietetika, estetika). Oddělení je zcela otevřené (bez zamčených dveří,
vrátný má na starost hlídat vstupující a vystupující), ať už se jedná
o jakýkoli typ hospitalizace: nedobrovolná (HO), na žádost třetí osoby
(HDT), nebo dobrovolná (HL). Pacienti mají přístup k veškerým údajům,
které se jich týkají, včetně jejich zdravotní péče, a je jim k dispozici
slovník medicíny Vidal, se kterým mohou volně nakládat. Pacienti se
v průběhu léčby také účastní schůzek s lidmi, kteří se o ně starají, a to
dvakrát v týdnu. Je zde i úzká spolupráce s týmy dalších oddělení, která ustavují první kontakt s pacientem během jeho hospitalizace, před
jeho/jejím propuštěním. Někteří hospitalizovaní navštěvují centrum
Frontières, aby zde spolu s ambulantními pacienty mohli využít terapeutické aktivity a stravování.

ALTERNATIVY HOSPITALIZACE
Terapeutické hostitelské rodiny jako alternativa hospitalizace
Terapeutické hostitelské rodiny jako alternativa hospitalizace
začaly fungovat v roce 2000 a v současné době (v roce 2007) vzrostla
jejich kapacita na 12 lůžek. Pacient v akutní krizi je po odborné konzul• 117 •

taci odeslán na několik dnů nebo týdnů do rodiny buď přímo, nebo po
ukončení hospitalizace.
Instrukce rodině obsahují pokyn daného člověka hostit, ne jej léčit. Zdravotní sestra a vzdělávací nebo zdravotnický tým zorganizují
návštěvy poskytující podporu v domácnosti (zvládání léčby, terapeutické aktivity a konzultace s týmem oddělení, s cílem vytvořit individuální plán/projekt). Podpora je podobná té, kterou člověku nabízí
nemocnice při celodenní hospitalizaci: medikace, hydroterapie a terapeutické aktivity ve městě (v konzultačních centrech nebo centrech
terapeutických aktivit).
Rodiny dostávají na pacienta měsíční odměnu až 1036 eur z rozpočtu EPSM Lille-Métropole. Jsou nedílnou součástí týmu psychiatrického sektoru. Nabízejí zájem a podporu, které jsou pro pacienty důležité. V rodinách, které nabízejí alternativu hospitalizace (krátkodobý
pobyt), je průměrná délka hospitalizace 17 dnů; a rodiny působí jako
hostitelské jeden rok.
Dynamika rodiny představuje terapeutickou roli a hostitelé i hosté mají podporu týmu odborníků, který nabízí osobní individuální
kvalitní péči.
Intenzivní péče integrovaná do města
jako alternativa hospitalizace
Oddělení organizuje podpůrné pozorování lidí (5 lůžek), kteří to potřebují, opakovaně během 8 dnů. Proces umožňuje zvážit potřeby pacienta a vliv okolí na něj, a to za krátkou dobu, a umožňuje intenzivní
pohovory se zdravotní sestrou, psychiatrické a psychologické konzultace, relaxace, aktivity aj. Tento druh intervencí zahrnuje i pečovatele
z komunity — privátní sestry, praktické lékaře, lékárníky z blízkého
okolí apod. Samotný tým lze ve spolupráci s psychiatrem, který je
na oddělení �exibilně k dispozici, mobilizovat na celých 24 hodin pro
všechny lidi, kteří do služby vstoupili. Reaguje na post-akutní situace
s cílem zaručit kontinuitu léčby, a může fungovat jako místo odesílání
pacientů.
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POČTY POBYTŮ A PŘÍJMŮ CELODENNÍ HOSPITALIZACE VE VZTAHU
K ZAVEDENÍ PÉČE V HOSTITELSKÝCH RODINÁCH A DOMÁCÍ PÉČE
2002

2003

2004

2005

2006

2007
(měs.)

497

398

348

380

342

54

Dny hospitalizace

6950

5661

4807

4495

3245

372

Prům. délka hospitalizace (dní)

13,98

14,22

13,81

11,83

9,49

6,89

Příjmy do rodiny

91

86

83

85

107

21

Dny v péči rodiny

2646

2171

2351

2633

2829

557

Prům. délka pobytu v rodině (dní)

29,08

25,24

28,33

30,98

26,44

26,52

Příjmy hospitalizace

Příjmy do domácí léčby

98

REINTEGRACE A REHABILITACE: „NEBOJTE SE PEČOVAT“
Cílem tohoto doplňujícího programu je kombinovat péči a navazování vztahů prostřednictvím integrace uživatele do města, zachovat
kontinuitu ve zpracování původního sociálního a zdravotnického
projektu a podpořit regularizaci administrativní, sociální a finanční
situace uživatele.
Pro dosažení našeho celkového cíle jsou zásadní tři pilíře, jimž jsou
bydlení, zaměstnání a volný čas/kultura.
Bydlení
• BYTY POSKYTOVANÉ SDRUŽENÍM
Přístup k bydlení v sociální síti je jednou z hlavních os rehabilitační práce. Výbor pro byty zahrnuje členy AMPS (Zdravotně-psychosociální asociace), představitele úřadů veřejného bydlení (HLM:
Habitation à Loyer Modéré), majitele sociálních bytů, pečovatele,
představitele uživatelů a sdružení rodin, opatrovníky. Tento výbor rozhoduje o přidělení bytů, které jsou situovány v zařízeních
veřejného bydlení daného sektoru. Předsedou je zvolený místní
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úředník. AMPS pokryje záruku, pacienti hradí nájemné a všeobecné náklady, v případě potřeby s pomocí opatrovníka a týmu. Tým
pro péči a sociální vzdělávání má na starost zdravotní a socioedukativní dohled. Terapeutický program sestává z pravidelných
konzultací s ošetřujícím psychiatrem, provádění léčby, pohovorů
s ošetřovatelem a plánu terapeutických aktivit.
Od doby, kdy byl výbor vytvořen, bylo pacientům zpřístupněno 150 bytů, většinou ve společném nájmu dvou nebo tří lidí.
V každém bytě žije navíc jeden student, který zde bydlí zadarmo
a s nájemníky bytu sdílí svůj život.
V současné době je 57 bytů podporováno ze zdrojů bytového fondu a má z nich prospěch 95 lidí, kteří podepsali smlouvu
o sociální rehabilitaci a péči.
•

REZIDENCE ANDRÉ BRETON

Tato sdružená a terapeutická rezidence představuje další formu
přístupu k bydlení, a to znovu v rámci systému veřejného bydlení.
Sídlí ve čtvrti Faches-Thumesnil a tvoří ji šest chráněných bytů
a jeden velký byt terapeutického typu, který obývá šest lidí s vážným postižením. Rezidence rovněž poskytuje zázemí pěti zařízením sociálního bydlení, která jsou zcela spravována městem. Toto
bytové zařízení funguje díky stálé přítomnosti nemocničního
personálu (pečovatelé, zdravotně pedagogičtí a vzdělávací asistenti a zástupci nemocniční služby). Každý pacient je nájemníkem
svého bytu. Jedná se o unikátní alternativu koncentrace vážně
postižených lidí ve specializovaných domovech, která je novou
formou segregace lidí s postižením. Asistence je zde poskytována
konkrétní osobě, a to nikoli na úrovni zařízení, což posiluje interakce mezi lidmi spíš než jejich segregaci.
•

BYDLENÍ JAKO ALTERNATIVA HOSPITALIZACE

Rezidence Ambroise Paré, která sídlí v bloku bytů s nízkým nájemným, sestává ze dvou garsonek, z nichž jednu obývá student,
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jednoho třípokojového bytu obývaného dvěma uživateli-rezidenty a ze čtyřpokojového bytu, v němž společně žijí jeden student
a dva rezidenti. Model je součástí speciálního sociálního programu bydlení s nízkým nájemným schváleného městem Lille a pronajímateli sociálního bydlení.
Rezidence Samuel Beckett je bývalé centrum pro bydlení
a sociální rehabilitaci. Hraje důležitou roli při snaze pomoci lidem
přejít do komunity (propuštěné osoby, které byly dlouhou dobu
hospitalizovány). Toto centrum, které je vlastněno městskou
částí Faches-Thumesnil, bylo sídlem pro denní aktivity nemocnice a regionálního centra pro vytvoření basketbalových hřišť ve
městech.
Dnes jsou v této budově, která je v kompetenci EPSM LilleMètropole, umístěny dva byty:
•

V prvním je ubytována terapeutická hostitelská rodina, která
poskytuje alternativu hospitalizaci s průměrnou délkou ubytování uživatele šest měsíců, což odpovídá délce rehabilitace.
Rodina zde také plní funkci opatrovníka výměnou za ubytování zdarma.

•

Druhý, pětipokojový byt funguje jako terapeutické, asociativní a společenské místo i jako přechodný domov pro lidi, jejichž
zdravotní stav je stabilizován a nacházejí se v přechodu ke
chráněnému bydlení, případně k soukromému nebo sociálnímu bytu, domovu důchodců nebo k jakémukoli jinému typu
bydlení. Společně s příjemci této služby je zde ubytován také
student.

V prostorách bytů přechodného ubytování je údržbář (domovník).
Vzdělávací tým je zde přítomen během večerů a o víkendech. Má
na starost sledovat a vyhodnocovat samostatnost ubytovaných
a jejich schopnost žít samostatně nebo ve společném bytě s jinými lidmi a sám zvládat svůj život. Ošetřující personál má na starost
návštěvy a monitoruje terapeutické a léčebné aktivity.
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Práce a zaměstnání
• PARTNERSTVÍ S CENTREM ADAPTACE NA PRACOVNÍ ŽIVOT (CAVA)
Zařízení CAVA, které sídlí ve čtvrti Faches-Thumesnil, je součástí
sdružení Association amicale des Handicapés Faches-Thumesnil,
založeného v roce 1972. Zabývá se rehabilitací prostřednictvím
ekonomických aktivit. Jeho posláním je usnadnit přístup na trh
práce lidem, kteří zakoušejí velké problémy v oblasti sociální
a profesionální reintegrace (příjemci minimálního sociálního příjmu, dlouhodobě nezaměstnaní lidé). Disponuje dvaceti pracovními místy. Partnerství s tímto sektorem přineslo následující:

•

•

Vyčlenění 15 míst pro uživatele odeslané psychiatrem sektoru
do centra. Cílem je rozšíření profesních schopností (pracovní tempo, profesionální gestikulace, týmová práce apod.)
Pacienti jsou odesílání do centra buď přímo, nebo po vyšetření
pracovním terapeutem dílny v centru Frontières.

•

Implementaci modelu socioprofesní reintegrace lidí se znevýhodněním (DISPHP, Dispositif d’Insertion Socioprofessionnelle
en Direction des Personnes Handicapées), který poskytuje individuální a žadatelům přizpůsobený průběh rehabilitace. Ten
se skládá z postupných kroků. První se odehrává v tréninkových centrech s cílem definovat profesní plán daného člověka; ten se poté ověří pracovní zkušeností. Podle stanovených
schopností a potřeb je dotyčný následně odeslán na profesní
vzdělávání (zaučování) v chráněném nebo — jak je tomu v případě většiny lidí — v normálním prostředí, a to pomocí smlouvy „contrat d‘Accompagnement dans l‘Emploi“ (CAE), realizované ve městech, místních komunitách nebo partnerských
sdruženích.

SLUŽBA PRACOVNÍ REHABILITACE INTEGROVANÁ VE MĚSTĚ

Na základě tříleté studie provedené výborem expertů řízeným
v rámci AMPS obcí Lezennes, který byl složen ze zástupců uživatelů, rodin i odborníků v oboru rehabilitace prostřednictvím
• 122 •

ekonomických aktivit, byl navržen experimentální projekt. Zatím
dosáhl stupně, kdy je „integrován do města“ neboť dosud nemá
žádné vlastní provozovny; všichni uživatelé vykonávají profesní
aktivity v obcích/městech, místních komunitách a partnerských
sdruženích, a to prostřednictvím míst, která jsou dostupná v pracovním centru. Těm uživatelům, kteří nejsou schopni integrace do
normálního pracovního prostředí v klasických podmínkách, projekt umožňuje uplatnit se v podmínkách přizpůsobených, když je
věnována pozornost jejich specifickému znevýhodnění.
•

TERAPEUTICKÁ PRÁCE

V roce 2006 jsme k tomuto modelu přidali nový projekt „terapeutické práce“. Jeho účelem je obnovit a uzpůsobit společné byty
nebo provádět dekorační práce, které mají prostory pro bydlení
vylepšit. Je založen na principu dobrovolné práce a svépomoci,
poskytované uživatelem dalším uživatelům, a vede ho supervizor
dílny, pracovní terapeut, jemuž asistuje umělec. Jde o první krok
v návratu k zaměstnání prostřednictvím aktivní solidarity.
Umění, kultura a volný čas
• CENTRUM FRONTIÈRE
Centrum Frontière iniciuje umělecké aktivity v rámci partnerství
nemocnice/kultura, které bylo vytvořeno před 18 lety. Vzniklo při
rekonstrukci bývalého pavilonu pro nedobrovolnou léčbu Kliniky
J. Bosche a bylo iniciováno pacienty, kteří tam byli hospitalizováni,
ve spolupráci s architektem. Model pavilonu byl prezentován v roce 1984. V té době jsme si přáli, aby pavilon sídlil ve městě, to ale
nebylo možné kvůli lokálním politickým a zdravotnickým tlakům,
které měly za prioritu udržet zaměstnanost lidí spojenou se „šílenstvím“ v lokalitě Armentières.
Celý sektor byl součástí mise Zdraví, kultura, hudební praxe
v ústavech, která byla zorganizována francouzským Ministerstvem
kultury a francouzským Ministerstvem zdravotnictví.
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Od té doby se týdně uskutečnilo 49 hodin kulturních intervencí organizace EPSM Lille-Métropole, jež umělecké aktivity organizovala. Umělecké intervence byly v plném rozsahu zahájeny před
dvěma lety. Na dobu delší než rok byl organizací najat profesor
umění pro roli uměleckého a kulturního korespondenta. Všechna
kulturní zařízení v sektoru nebo ve městě Lille jsou zaštítěna podobně — skupiny jsou vedeny umělci a odborný dohled zajišťují
zdravotní sestry. Institucemi obce Villeneuve-d’Ascq a Sdružením
tance v Lille jsou organizovány skupiny, které sdružují psychiatrické uživatele a uživatele bydlící v těchto uměleckých školách.
Umělecká tvorba má zvláštní schopnost vytvářet rovnost
mezi pacienty a zdravými lidmi. Umožňuje to přehodnocení a sublimaci nemoci do sociálně uznávané činnosti. Současné umění,
které tvoří hybnou sílu naší práce v tomto oboru, vyžaduje interpretaci podobně jako duševní poruchy a není možné mu porozumět okamžitě. Integrace umělců do sektoru psychiatrie přispívá
k vytváření imaginativních děl a kreativita tedy přesahuje hranice
stigmatizace lidí s duševními nemocemi.13

SÍŤ: NE MÍT PARTNERY, ALE BÝT PARTNEREM
Kromě různorodých zařízení péče a jejich integrace do městské sítě
je model integrace města Lille originální právě rozmanitostí propojení
s různými partnery, která byla ustavena do skutečné sítě.
Zvolení činitelé
Zvolení činitelé jsou v popředí této sítě a jsou zavázáni k integraci
tím, že budou vytvářet zařízení pro bydlení a místa pro konzultace,
13

Jak je uvedeno ve stručném popisu služby, nejedná se o arteterapii. Účelem zde není
„léčení skrze umění“, ale spíše prevence stigmatizace pomocí umění a kontaktu
s umělci. Pro další vysvětlení tohoto problému viz Manuel de psychiatrie citoyenne,
Roelandt a Desmons, Eds InPress 2001.
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zpřístupňovat městské prostory pro stravování a terapeutické aktivity. Na základě podnětu organizace AMPS z roku 1977 souhlasili s tím,
že znovu zváží projevy duševní nemoci, a pomohli vytvořit plakáty À LA FOLIE — tedy kampaň za duševní zdraví, která představuje práce umělců vybrané porotou, složenou z volených úředníků a profesionálů z oboru umění i zdravotní péče. Každý z plakátů byl prezentován
na městských billboardech u veřejných silnic a byl také předmětem
vernisáže uspořádané primátorem města.
Právě využíváním sítí a propojení otevřeli tito partneři dveře a odstranili překážky, aby tak spoluobčanům s duševní nemocí poskytli
místo v komunitě, kde žijí.
Sociální instituce
Sociální instituce představují další významné partnery. Sociální
pracovníci, komunální centra pro sociální pomoc a všeobecná Rada
jsou orgány, jež se často zapojují do ochrany a podpory práv občanů.
Využívání těchto služeb ve spolupráci se sdruženími na ochranu práv
umožňuje vytvořit podmínky pro bydlení a přispívá k řešení problémů
finančních zdrojů spojených s rehabilitací.
Základ této spolupráce lze ilustrovat na příkladu zpřístupnění prostor Rady města v Centru pro prevenci a sociální problémy v municipalitách Mons-en-Barœul a Hellemmes pro poskytování psychiatrických
konzultací. Kromě toho byly ve spolupráci se šesti dalšími odděleními
všeobecné psychiatrie navázány zvláštní vazby prostřednictvím formálních dohod s asociacemi v Lille, které se věnují problematice lidí
bez domova. Tato služba podporovala mobilní tým Diogene, který je
zaměřen na duševní zdraví a chudobu, kontaktuje bezdomovce v Lille
a v případě nutnosti je odkazuje na psychiatrická zařízení.
Kulturní instituce
Státní orchestr Lille, sdružení divadel Quanta, společnost Nieke
Swennen, nezávislí umělci, sochaři, fotografové a hudebníci umožnili,
aby nabízené terapeutické aktivity byly plně integrovány do místní• 125 •

ho kulturního prostředí. Jít na koncert, vytvořit baletní představení,
účastnit se předpremiéry výstavy — to jsou pro některé pacienty nové
zážitky a zkušenosti, ale také faktory, které umožňují lepší kontakt
s jinými lidmi a s reálným světem. Galerii Frontières po léta řídil umělec Gérard Duchêne, nyní ji vede David Ritzinger. Její výkladní skříň
obrácená do ulice ukazuje spojení mezi uměním a péčí.
Skupiny uživatelů a jejich rodin
Uživatelé a skupiny bývalých uživatelů jsou vítanými partnery,
které v oboru duševního zdraví nazýváme „experty skrze zkušenost“.
Tato sdružení, členové organizace FNAP PSY14, vyvíjejí aktivity s cílem
zastupovat a vzdělávat uživatele. Jsou aktivně propojeny s našimi výzkumnými programy.
Představitelé organizace UNAFAM15 (Národní unie rodin a přátel
duševně nemocných) mají své zástupce v komisi zodpovídající za
přidělování bydlení a jsou stále častěji zváni k účasti na akcích organizovaných tímto sektorem a na jeho projektech.
Svépomocné skupiny (groupes d’entraide mutuelle, centra pro
vzájemná setkávání, GEM), vedené samotnými uživateli, se staly zásadními partnery rehabilitace a boje proti sociálnímu vyloučení. Byly
vytvořeny v roce 2005 na základě vládního financování. Skupiny pomáhají v boji proti izolaci, nicméně především mají tendenci stát se
mosty, které uživatelům umožní stále více se vymaňovat ze systému
psychiatrické péče. V tomto sektoru nyní fungují dvě svépomocné
skupiny, Amitié et partage v Mons-en-Barœul a Les ch’tis bonheurs
v Ronchin, které disponují vlastními prostory.
Blízké partnerství se svépomocnými skupinami umožňuje lidem,
které máme ve sledování, najít si místo pro sdílení a volný čas, jejichž
dopady jsou velmi důležité pro proces uzdravení.
14

Fédération Nationale des Associations d’(ex) Patients en Psychiatrie (Národní unie
sdružující bývalé psychiatrické pacienty).

15

Union Nationale des Amis et Familles des Malades psychiques (Národní svaz přátel
a rodin lidí s psychickými problémy).
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Aktéři zdravotní péče v jednotlivých městech
Poslední — nikoli ovšem důležitostí — je dlouhodobé partnerství,
které bylo vytvořeno s dalšími místními poskytovateli péče, především se všeobecnými praktickými lékaři městských okrsků daného
sektoru, kteří představují zásadní spolupracovníky při veškerém
sledování pacientů. Se všemi jsme po dlouhou dobu udržovali blízké
vztahy. Usnadňují odkazování pacientů na zdravotně sociální centra
CPNM a jsou systematicky informováni o konzultacích nebo hospitalizacích. Mimo nemocnici jsou praktičtí lékaři jediní, kdo na návrh
ošetřujícího psychiatra mohou předepisovat léky. Časté e-mailové,
telefonické nebo osobní kontakty umožňují stálou diskusi nad způsoby péče o pacienta, neboť praktický lékař je nejblíže pacientovu
každodennímu životu. Tato spolupráce byla letos potvrzena externí
psychiatrickou konzultací s CMP Antonin Artaud na chirurgii ve čtvrti
Mons-en-Barœul.
Kvůli nutnosti dodat do lékáren potřebné medikamenty a sledovat užití předepsané medikace je součástí partnerství také několik
farmaceutů.
Pro opožděné aplikace injekcí u pacienta doma, dodání medikamentů a pro ošetřovatelskou a hygienickou péči na lékařský předpis
jsou často požadovány služby privátní sestry.
Velmi blízké vztahy byly také navázány s centrem CAC (Centre
d’Accueil et de Crise) v regionální univerzitní nemocnici v Lille. Toto
oddělení přijímá pacienty v akutním krizovém stavu na 72 hodin.
Pokud byl hospitalizován pacient ze sektoru, je kontaktován sektorový tým, který centrum CAC systematicky navštěvuje a společně
s pacientem a jeho odesílajícím lékařem rozhodne o tom, jak bude
pacient v sektoru zaopatřen s ohledem na kontinuitu mezi akutním
oddělením a krátko- až střednědobou péčí v daném sektoru. Obvykle
tyto kroky vedou k intenzivnímu sledování ve městě nebo k péči
v hostitelské rodině.
Podobné vazby jsou v současné době navazovány s krizovou službou sv. Vincenta.
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ROLE SÍTĚ DOBRÉ PRAXE (IMHCN) V REORGANIZACI
PSYCHIATRICKÝCH SLUŽEB VE VÝCHODNÍM LILLE
Jaký měl vlastně sektor psychiatrie v oblasti východního Lille (a obecněji jeho odkazovací místo — institut EPSM Lille Métropole) prospěch
z mezinárodní sítě a jak ho zahrnul do budoucího plánu rozvoje na
období 2006 až 2012? Těžíme hlavně ze zkušeností mezinárodní sítě
a ze stáží, které organizovala nemocnice pro veškerý personál služeb
východního Lille a které směřovaly do různých míst Francie a Evropy.
To vyústilo v import témat, jež jsme považovali za užitečná pro podporu populace našeho sektoru v Lille:
•

Studie uspořádání zařízení ve městě Terst, 1976
na východní předměstí města Lille v roce 1977.

•

Rodiny hostitelů jako alternativa hospitalizace (jedna rodina =
jedno lůžko), které byly představeny během konference na téma
veškerých alternativních globálních zkušeností v Terstu v roce
1986 (příklad byl převzat z Madisonu v USA roku 1998)
implementován v Lille v roce 2000.

•

Domácí léčba 7 dnů v týdnu s mobilním týmem; inspirace z Birminghamu v roce 2000 zavedení v Lille v roce 2005.

•

Zcela otevřená psychiatrická oddělení; Merzig 1997, Terst 1995
zavedení v Lille v roce 1999.

•

Zdravotní sestry v popředí příjmu pacientů, využívající vhodných
nástrojů; inspirace z Mauritánie 2001
zavedení v Lille v roce
2005 v celém sektoru.

•

Krizová centra pro 72hodinové hospitalizace v Univerzitním zdravotním centru Lille, 2001.

•

Operativní sítě zahrnující ošetřující lékaře; Oviedo, 2002
zavedeno v Lille v roce 2002 se zapojením praktických lékařů do sítě.

•

Družstva zpřístupňující pracovní místa; Terst 2003
vytvořena
v Lille v roce 2007 se zapojením experimentálního programu společně s městskými částmi.
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jejich zavedení

•

Kluby a dobrovolníci v Quebecu 1987, v Luthonu a Monaghanu
2005 zavedeno v Lille roku 2005 díky novému zákonu o svépomocných skupinách (GEM).

Sektor duševního zdraví východního Lille je jedním ze zakládajících
členů Mezinárodní sítě spolupráce péče o duševní zdraví (IMHCN), která byla vytvořena v roce 2001 v Birminghamu pro propagaci kooperace na poli pilotních zkušeností v oblasti komunitní péče. Mezinárodní
nezisková organizace IMHCN Duševní zdraví a občanství byla založena v Lille roku 2006.

NĚKTERÉ STATISTIKY A DATA
Aktivity 2006 (85 300 obyvatel)
• 1892 lidí v péči (1700 v roce 2002, 1935 v roce 2005)
• 1647 (87 %) nikdy nebylo hospitalizováno (v roce 2002 to bylo
80 % pacientů)
• 10 214 denních intervencí péče v domácnosti
• 25 865 konzultací (2002: 20 350)
• 3594 dní hospitalizací (2002: 7000, 2005: 5076)
• 2666 dní strávených v rodinách hostitelů
• 5 míst pro intenzivní péči integrovanou ve městě (domácí léčba)
Tým psychiatrického sektoru
• Složení personálu 2007 (130 členů):
• 5 psychiatrů + 4 asistenti psychiatři-praktičtí lékaři, tj. 9 psychiatrů (10,5 na 100 000 obyvatel; celostátní průměr je 22)
• 66 sester na plný úvazek
• 1 vrcholový manažer-sestra
• 6 manažerů-sester na plný úvazek
• 8 pracovníků socio-edukativní péče
• 7 pečovatelů (sanitářů)
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•
•
•
•
•

•

6 psychometriků
6,3 klinických psychologů
1 pracovní terapeut
1 pedagog umění
9 sekretářek
50 hodin týdně uměleckých, sportovních pedagogů v sociálních centrech

K tomuto týmu bychom měli přiřadit:
• 11 přepočtených úvazků občanské iniciativy Action on Smoking and Health (ASH) a pomocných sester v zařízení Rezidence André Breton (zdravotně sociální centrum)
• 10 rodin poskytujících alternativu hospitalizace
• 2 přepočtené úvazky pro WHOCC — koordinační centrum
WHO (projektoví manažeři)
• 1,5 přepočtených úvazků pro mobilní tým Diogene pro vysoce
rizikové sociální případy (sekretářka a sestra)

Další prostředky
• 1 telefonní konference mezi jednotlivými zařízeními každé ráno
a večer
• 1 setkání personálu týdně
• Síť Message Network — Forum — Agenda Lotus pro propojení
všech expertů ve všech zařízeních
V současné době naše služba čítá 101,65 FTE, tj. průměr nižší než celostátní. Máme zde 6 nemocničních lékařů, 2 všeobecné a specializované asistenty a 1 začínajícího lékaře (včetně Diogene a WHOCC). Je
důležité zmínit, že jsou zde jen 2 psychiatři v sektoru, včetně jednoho,
který funguje hlavně jako psychoterapeut.
Pokud jde o pomocný zdravotnický personál, odpovídají jeho
počty podílu 1,18 ‰ na obyvatele, což je pod hranicí celostátního
průměru (1,32 ‰ v roce 1998). Tento celostátní podíl byl normou pro
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sektory regionu Nord-Pas-de Calais, před zavedením 35hodinového
systému. Dnes se počet blíží podílu 1,45 ‰ podle údajů EPSM. Počet
psychiatrů ve veřejném sektoru (7) a v soukromém sektoru (2) je 10,5 na
100 000 obyvatel, přičemž celostátní hodnota je 22 na 100 000. Nicméně uživatelé tohoto sektoru využívají pestrou nabídku v Lille.
V roce 2004 bylo na místní privátní klinice (se sídlem v jedné městské
části sektoru) hospitalizováno 35 uživatelů, přijatých po čekací době
jednoho měsíce (nebyli tedy v akutním stavu). Někteří z nich jsou
v rámci sektoru nadále sledováni a na kliniku odesíláni na vlastní vyžádání za účelem následné péče.
V roce 2006 bylo přijato 214 pacientů, kteří byli konzumenty celkem 303 intervencí, 17 nedobrovolných hospitalizací (HO), 81 hospitalizací na vyžádání třetí osoby (HDT), 205 dobrovolných hospitalizací (HL),
a 17 příjmů na vyžádání jiné nemocnice (1 HO, 9 HDT, 7 HL). Průměrná
délka pobytu byla 13 dní. Průměrná délka pobytu na pacienta je 17 dnů
a míra opětovného přijetí činí 32 %.
Tyto výjimečné statistické hodnoty jsou výsledkem efektivity sektorového systému a sítě odborné spolupráce.
Participace na Diogene: Psychiatrie a extrémní chudoba
Systém Diogene byl všemi sektory zaveden pro lidi, kteří se ocitli
v situaci extrémní chudoby a trpí psychiatrickou poruchou. Umožňuje
podpořit lidi bez domova v prostředí, kde žijí, nebo v zařízeních, která
jim poskytují azyl, a pomoci jim získat přístup k psychiatrické péči.
Vše probíhá ve spolupráci s různými sektory obecné psychiatrie a jejich ošetřujícími lékaři a má za cíl zajistit kontinuitu péče navzdory
obtížné situaci, v níž se tito uživatelé často nacházejí. V případě potřeby jsou hospitalizováni popořadě, ve všech sektorech a podle data
narození; a sektor, který je přijímá, jim poskytuje péči.
Tento systém je možný a obzvlášť efektivní díky společné práci 17 participujících sociálních zařízení pro lidi bez domova v Lille
a 8 psychiatrických sektorů města Lille.
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BUDOUCNOST OBČANSKÉ PSYCHIATRIE
Pokud budou prostředky pro řešení akutních situací a extrémní chudoby rozděleny mezi sektory a bude upuštěno od čistě psychiatrického přístupu, tedy se silnou účastí místních volených funkcionářů
a systémem péče, který bude skutečně integrován do města, pak bude
ve Francii opravdu možné implementovat doporučení WHO. Proto je
nutné jít za hranici nemocničního centralismu a jasně se posunout od
„služeb v psychiatrických nemocnicích“ k „individuálním zdravotním
a sociálním službám“ v prostředí, kde žijí uživatelé. Vytváření sítí je
nutné a efektivní. „Rehabilitace musí začínat od úplně první konzultace,“ zdůraznil roku 2005 prezident světové asociace pro psychosociální rehabilitaci AMRP Angelo Barbato ve svém projevu při setkání
v Grenoblu. Pro lidi s vážnou duševní nemocí jsou péče a inkluze neoddělitelné, což je přesný smysl rehabilitace. Inkluze umožňuje dobrou
péči o duševní zdraví a naopak.
Za třicet let expandovala psychiatrická služba v Lille přes Armentières směrem k východnímu předměstí Lille, čímž se plně integrovala
do komplexnější a �exibilnější městské sítě. Společně s městskými
částmi a organizací EPSM Lille-Métropole se nám podařilo zřídit
všechna zařízení. Potřebujeme jen přemístit lůžka z bývalé nemocnice, která byla od té doby téměř prázdná, do struktury péče ve městě;
ideálním místem by byla všeobecná nemocnice.
Pro rok 2009 plánujeme vytvoření zařízení o 10 lůžkách poblíž
Regionálního nemocničního centra města Lille. Než se nám toho podaří dosáhnout, je třeba splnit následující střednědobé cíle:
•

Multiplikace jednotlivých odborných konzultací (ordinace praktických lékařů, centra pro sociální aktivity).

•

Formalizace sítí s partnery péče ve městech (tohoto cíle jsme již
dosáhli).

•

Propracovanější vytváření systému terapeutických rodin jako alternativ hospitalizace.
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•

Čtyřiadvacetihodinová návštěvní služba pečujícího personálu
v sektoru a její navýšení.

•

Postupné vytváření centra pracovní rehabilitace fungujícího po
část dne (Centre d’aide par le travail à temps partiel, CATTP), a to
směrem k aktivitám určujícím vztahy uživatelů a k péči integrované ve městě se smíšeným zastoupením populace.

•

Rozvíjení forem hospitalizace směrem k intenzivní péči integrované ve městě (Soins Intensifs Intégrés dans la Cité, SIIC) a podpora
hostitelských rodin jako alternativy hospitalizace.

•

Plná integrace systému do struktur města.

Z tohoto pohledu je integrace péče o duševní zdraví a psychiatrie do
systému všeobecné zdravotní péče téměř dovršena a je tedy logické
přemístit pár posledních lůžek do všeobecné nemocnice.
Relokalizace nemocničních lůžek blíže k uživatelům, kterým je
péče poskytována, udělá definitivní tečku za procesem psychiatrického věznění a vyloučení v ústavech. Toto je psychiatrie 21. století,
jejíž vývoj začal již před třiceti lety. Je to psychiatrie pro uživatele
integrovaná do komunity — tedy občanská psychiatrie
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V Ý V O J V E S T Ř E D N Í E V RO P Ě A V E S T Ř E D O M O Ř Í

Deinstitucionalizace
v rakouských Korutanech
A N D R E A K A LT E N B R U N N E R
Andrea Kaltenbrunner je rakouská psychiatrička. Pracovala na psychiatrickém oddělení klagenfurtské všeobecné nemocnice v Korutanech
a později se stala vedoucí Krizové intervenční služby ve Spittalu an der
Drau.

Dámy a pánové, kolegové a přátelé, jsem velmi potěšena a je mi velkou ctí, že se můžeme tohoto setkání účastnit, a to nejen proto, že
jsme se z deinstitucionalizace po celé Evropě již dost naučili. Jsem
velmi ráda, že jsme součástí zdejší evropské sítě a chci pohovořit o našich zkušenostech v Korutanech a v oblasti Spittalu. Jsme kolegyně
pracující na shodném projektu v multidisciplinárním týmu, který tvoří
paní Feldererová jako psycholog a já jako psychiatr. Patnáct let jsem
pracovala v psychiatrické nemocnici a přede dvěma lety se mi naskytla příležitost připojit se k týmu zdravotní péče ve Spittalu.
Korutany jsou nejjižnější částí Rakouska a jejich region Spittal je
spíše izolovaný. Jde o alpský region s dlouhými a odlehlými údolími
a s celkem složitými sociálními strukturami. Lidé zde pracují buď
v turistické infrastruktuře, nebo dojíždějí za prací do Německa či
Švýcarska a na víkendy se vracejí ke svým rodinám. Ženy zůstávají
doma s dětmi a pracují většinou v zemědělství. Doufám, že si trochu
dovedete představit prostředí, ve kterém pracujeme.
Abychom mohli pokračovat, chci vám představit některé historické aspekty sociálně psychiatrické práce v Korutanech. Máme zde jen
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jednu psychiatrickou nemocnici, která je součástí hlavní nemocnice
regionu. Je výhodou, že se pacienti cítí méně stigmatizováni, když
je sem přijímají, protože všechna oddělení se nacházejí na stejném
místě.
To, co se stalo v Korutanech, byla vlastně raná deinstitucionalizace, kdy byly vesnické domy ustaveny jako místa péče. Farmáři a jejich
rodiny brali psychiatrické pacienty k sobě a starali se o ně; tento model se v němčině nazývá Aussenp�ege (externí péče). Dnes se taková
zařízení nazývají Centra psychosociální rehabilitace. Pokud jde o péči,
situace se zlepšila především díky zaměstnávání zdravotních sester
a pracovních terapeutů.
V roce 1985 nebo 1986 přišel do Korutan vedoucí lékař dr. Thomas
Platz, moderní sociální psychiatr, a ten zde vykonal hodně psychosociální práce. Inspirován italským příkladem Centro di Salute Mentale
našel pro to nový název Centrum pro duševní zdraví. Snížil počet lůžek
ze čtyř set na dnešní dvě stovky, zmodernizoval plány léčby, zlepšil
personální situaci, přivedl psychology, psychoterapeuty a pracovní
terapeuty. Otevřel devět z deseti oddělení, uzavřené zůstalo pouze
jedno s forenzními a velmi akutními pacienty. Promíchal muže a ženy
a stal se vedoucím soukromé neziskové organizace, která zakládala
ambulantní zařízení po celých Korutanech.
Zmíněná nevládní organizace Promente Kärnten založila oddělení
denní péče ve všech okresních městech, pracovní služby, bydlení, dva
domy na půli cesty a několik lůžek v hostelech, služby následné péče
a jakousi službu rezidenční péče, v jejímž rámci se pečující personál
setkává s pacienty u nich doma. Myslím, že jedním z nejdůležitějších zlepšení v psychiatrické péči bylo vytvoření krizových oddělení
a 24hodinové krizové služby. To se stalo v roce 1995. Moje kolegyně
vám později o této službě řekne víc. Vytvořili jsme také něco jako tým
case managementu, takzvaný Věštecký tým, což se obtížně překládá.
Je to vlastně asertivní tým, který se snaží kontaktovat nejvážněji nemocné pacienty, a je založen na něčem, jako je řízení rizik, tedy pojmu,
který byl v birminghamském projektu také představen.
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Nyní přejděme k obecným myšlenkám deinstitucionalizace. Myslím si, že se každá země ubírá svým směrem. V Rakousku šlo o cestu
založenou na decentralizaci, regionalizaci a rovněž na individualizaci
možností léčby. Všichni víme, že když se pacienti, uživatelé, klienti
dostanou do nemocnice nebo do ambulantních zařízení, probíhá tam
proces vzájemné adaptace jedince a instituce.
Když hovoříme o decentralizaci, v Rakousku proběhl proces vytváření malých psychiatrických oddělení v okresních nemocnicích,
a protože je Rakousko federací, je už v některých spolkových zemích
pět nebo šest psychiatrických oddělení. V Korutanech jsme stále ve
fázi plánování a to, jak budeme pokračovat, závisí na politické situaci.
Co se týká deinstitucionalizace, o komunitních službách poskytovaných organizací Promente Kärnten jsem vám již řekla; v oblasti
Spittalu se snažíme v individualizaci psychiatrické péče zajít ještě
dál. Chtěli bychom vytvořit individuální rámec péče o duševní zdraví.
Chceme se setkávat s lidmi v jejich životních situacích a naplňovat
jejich potřeby tam, kde jsou. Chceme se setkávat s jejich rodinami
a vidět, jaký je vztah mezi jedincem a jeho rodinou, chceme poznat
kontext, v němž lidé žijí, a vytvářet nabídky péče, které jsou jejich
zvláštním potřebám přizpůsobeny. Pokud je například zapotřebí
krizová intervence, můžeme ji nabídnout prostřednictvím našeho
krizového týmu, ale současně chceme poznat sociální kontext života
daného člověka, abychom se pro něj pokusili vytvořit denní strukturu,
jako je návštěva denního stacionáře, nebo jiný druh profesionální podpory. Pokud je to nezbytné, můžeme mu dát sociální podporu a v případě potřeby snadno zorganizovat i institucionální péči. Já například
stále pracuji na klinice v Klagenfurtu a léčím tam hospitalizované lidi.
Po propuštění mohou pokračovat v návazné péči s využitím sociálně
psychiatrických služeb. Díky pracovně rehabilitačním službám je můžeme podpořit v hledání zaměstnání, a pokud je to zapotřebí, můžeme
je motivovat k pokračování užívání léků a lékařské péče.
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KERSTIN FELDERER
Kerstin Felderer je rakouská psycholožka. Pracuje pro Krizovou intervenční službu ve Spittalu an der Drau.

Úvodem chci krátce pohovořit o našem léčebném přístupu založeném na komunitě v okrese Spittal an der Drau. V našem okresu máme
hodně zařízení a institucí — centrum denní péče, psychiatrickou
následnou péči, služby pracovní rehabilitace, vzdělávání v oblasti
zdravotní péče a pro mladé dívky také zařízení terapeutického bydlení. Základem naší léčebné služby založené na komunitě — Sociálně
psychiatrického centra ve Spittalu — jsou tři pilíře: psychiatrická
akutní a krizová služba, ambulantní oddělení a hostelové neboli krizové pokoje. Spolupráce v sociálně psychiatrickém centru probíhá
takto: klient přichází za námi do centra, potom může jít do krizové
místnosti a pak do centra denní péče. Poté přicházejí na řadu pracovní
rehabilitace a následná psychiatrická péče, to už v době, kdy je dotyčný stabilizován. Náš léčebný komunitní přístup je založený na domácí
péči, akutní psychiatrické péči a krizové službě včetně ambulantního
oddělení. Všechny tyto součásti nabízejí psychiatrickou i psychologickou léčbu.
V Korutanech je k dispozici akutní a krizová mobilní služba v domácím prostředí se širokým, celorepublikovým spektrem působnosti
Institutu pro krizovou intervenci v akutních psychologických a psychiatrických stavech. Lidé vytočí telefonní číslo, na základě jejich
telefonátu je poté navštíví dva profesionálové a jejich problém se
snaží vyřešit přímo u nich doma. Psychiatrická akutní služba zahájila
svou činnost v roce 1995 v Klagenfurtu. V okrese Spittal byla zahájena v září 2002, ve stejné době, kdy byla zahájena i léčba založená
na komunitním přístupu. Služba je otevřená 24 hodin denně, 7 dnů
v týdnu a 365 dnů v roce. Abych nabídla trochu statistiky, každý měsíc
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poskytneme průměrně 12 intervencí, mezi klienty akutní služby mírně
převažují ženy.
Nyní bych se ráda trochu zmínila o domácí péči. Přestože všichni
z vás toho o ní hodně vědí, chci zmínit několik bodů, které jsou pro
ni charakteristické. Domácí péče poskytuje akutní a subakutní péči
a léčbu v domovech klientů, intenzivní a soustavnou péči i léčbu v jejich domácím prostředí, management případu a péče (case and care
management), aktivní zapojení sociálního okolí (příbuzných, rodičů,
sourozenců), �exibilitu a okamžitou dostupnost personálu na zavolání po 24 hodin denně. Cíle domácí péče jsou prevence příjmů na akutní
lůžko, prevence nedobrovolných hospitalizací, zamezení zdlouhavých
hospitalizací a posílení sítí s nemocnicemi a lékaři daného okresu.
Pro nás je velmi podstatné, aby hospitalizace byla pokud možno
co nejkratší, ale současně tak dlouhá, jak je třeba. Nyní vám ukážu
dva příklady domácí péče v našem okrese. Budou ilustrovat situace,
kdy krizové intervence domácí léčby dokážou zabránit hospitalizaci,
a naznačí, jak mohou nabídnout intenzivní léčbu s cílem stabilizace
nemocného.
První příklad: domácí léčba jako prevence hospitalizace na psychiatrii. Klientem byla pětačtyřicetiletá žena se schizofrenií trpící halucinacemi, při nichž ďábel odmítal uvolnit její tělo ze zajetí, a ona ani
nechtěla jít do nemocnice, ani zůstat doma. Nakonec souhlasila s pobytem v krizovém centru a následujícího dne se vrátila domů. My jsme
spolupracovali s denním centrem, které klientka denně navštěvovala,
poskytli jsme intenzivní domácí péči a žena nakonec souhlasila s aplikací depotní injekce, což bylo naším cílem.
Dalším příkladem stabilizace je také žena, také ve věku 45 let, trpící vážnou depresí. Po propuštění domů se nejprve cítila lépe, ale po
několika týdnech nás kontaktovala a říkala, že opět trpí depresemi.
My jsme ji navštívili doma a vedli rozhovor se sestrami klientky, které
nám řekly, že s ní manžel neurvale zacházel, když nebyla hotová domácí práce. Proto jsme manželovi a dětem nabídli hodně psychoedukace a nakonec jsme docílili stabilizace pacientky.
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Přínosy domácí léčby jsou menší narušení denního života, nižší
stigmatizace, lepší vyšetření, lepší spolupráce i ze strany klientů, lepší
využití zdrojů, protože můžete vidět celek — domov, sousedy a další
věci. Dalšími výhodami jsou kontinuita péče, podpora a edukace příbuzných a těch, kdo pečují, včetně spolupráce s klientem, jak jsem již
uvedla.
Srovnání domácí péče a krizové intervence je velmi zajímavé.
Zjistili jsme, že čím více domácí péče poskytujeme, tím méně krizové intervence je zapotřebí — což je logické. Totéž říkají i statistiky.
Dalším zajímavým faktem je to, že pět minut od našeho ambulantního
zařízení je krizový dům, kam mohou klienti přijít v případě, že se nedaří jejich problém vyřešit doma nebo když potřebují trochu oddechu.
Máme tady šest pokojů, ložnice s lůžky, přičemž jedno vždy zůstává
prázdné pro případ akutní krize.
Kritéria pro přijetí jsou: Klient musí být starší 18 let a musí zvládat
být v noci sám. Kritéria pro odmítnutí přijetí jsou závislost na drogách
nebo alkoholu, sebevražedné krize a agresivní chování. Klienti nás samozřejmě mohou zavolat telefonem a v krizovém domě pobýt jeden
den; pobyt lze podle potřeby prodloužit třeba až na měsíc. Je to velmi
individuální, na míru, podle toho, jaké jsou situace a potřeby klienta.
V roce 2003 hostil tento dům mnoho klientů, kteří zde strávili
v průměru 35 nocí na osobu. Že zde zůstávají dlouho, vlastně znamená, že je k dispozici málo terapeutických zařízení nebo tréninkových
bytů — a to je další krok, kterého se pokoušíme dosáhnout.
Tato zařízení pomohla snížit v okrese Spittal an der Drau míru přijetí k hospitalizaci v roce 2003 o 29 %. A my ve své práci samozřejmě
pokračujeme.
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MICHAEL VON CRANACH

Smutný psychiatrický příběh
krále Ludvíka
Michael von Cranach je německý psychiatr. Zúčastnil
se deinstitucionalizace v Německu i za jeho hranicemi. Do roku 2007 byl ředitelem psychiatrické
nemocnice v bavorském Kau�eurenu, kde kromě komunitních služeb založil rovněž Mezinárodní školicí
středisko, na němž také intenzivně vyučuje.

Pro svůj projev jsem si vybral velmi zvláštní název. Hodlám mluvit
o rozvoji našich služeb, který zabral 24 let. Začnu několika obecnými
poznámkami, ale nejprve vám ukážu naše území. Hrad krále Ludvíka
byl naším prvním chráněným bytem. Možná víte, že příběh Ludvíka
Bavorského je velmi smutný. Poté, co vybudoval pět hradů z veřejných
zdrojů, byl prohlášen za duševně chorého. Následkem toho přišel tento král o práci a na jednom z hradů byl izolován. Tam ho přišla léčit
skupina lékařů mnichovské univerzity, bylo to přibližně v roce 1890.
Psychiatři za ním chodili třikrát do týdne, jedním z nich byl i věhlasný
profesor Guden. Jednoho dne se stala velmi smutná věc. Guden s Ludvíkem měli právě něco jako ambulantní léčbu a pracovali v parku. Na
nedalekém jezeře si vzali veslovací člun, odjeli s ním a nikdy se již
nevrátili. Za nějakou dobu voda vyplavila utonulá těla těchto dvou
mužů. Lidé v našem kraji mají tohoto krále dodnes velice rádi a myslí
si, že ho psychiatři zabili. A tak čelíme stigmatu, proti němuž musíme
bojovat. Jsme ve vesnické oblasti jihozápadní části Bavorska. Na jihu
sousedíme s Rakouskem, na jihozápadě se Švýcarskem a na východě
jsme nedaleko Mnichova. Na jihu jsou venkovské oblasti s malými
městečky s přibližně 50 tisíci obyvatel.
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V Německu jsme překonali mnoho problémů, ale stále je toho
třeba hodně udělat. Všechny naše problémy začaly kvůli člověku,
který je německým Camillem di Cavour — mluvím o Bismarckovi.
On značně předběhl svou dobu tím, že byl prvním politikem na světě, který zavedl komplexní zdravotní péči. Ale v té době udělal dvě
fatální rozhodnutí. Prvním bylo, že rozdělil zdravotní péči a rozhodl,
aby komunita převzala odpovědnost za nemocniční systém, zatímco
ambulantní služby měly projít privatizací, a tak se dodnes nacházíme
v situaci, kdy ambulance provozují privátní lékaři placení neziskovými pojišťovnami. Pojištěný je každý, ale existují vedle sebe dva úplně
oddělené systémy. Druhým fatálním rozhodnutím byla velká debata
o tom, jak by měly všeobecné nemocnice vypadat. Byli zde psychiatři,
jako například onen známý Griesinger, který měl za to, že každý okres
by měl mít své psychiatrické oddělení. Ale od této myšlenky bylo
upuštěno a ze všeobecných nemocnic byly odstraněny tři skupiny pacientů: byli to lidé trpící tuberkulózou, psychiatricky nemocní a tělesně postižení. Tuberkulózní nemocnice zmizely, už zde nemáme žádné
Zauberbergs16. Postižení byli přijati ortopedy, a jsou nyní součástí
všeobecné medicíny. Ale psychiatričtí pacienti stále setrvávají mimo
systém a to dává vzniknout celým skupinám problémů.
Po tomto rozhodnutí — a za peníze, které museli uhradit Francouzi,
protože prohráli válku v letech 1870 až 1871 — bylo vystavěno asi
90 psychiatrických nemocnic s celkem asi 110 tisíci lůžek. To byl zlomový bod na přelomu století. Německá psychiatrie má ještě jeden velmi stigmatizující aspekt — během takzvaného programu eutanázie za
nacistického režimu přišlo o život asi 180 tisíc pacientů v Německu
a 400 tisíc ve zbytku Evropy, obzvlášť v její východní části. Ale dělo
se to i na západě, například ve Francii; nyní začíná výzkum v Belgii,
který nám ukáže, co se dělo tam. V nemocnici, kde pracuji a kterou
jsem se pokoušel transformovat bylo takto zavražděno 2100 pacientů. Tady vidíte knihu, o které vám později ještě něco řeknu. Je to Jack
16

Odkaz na román Thomase Manna Kouzelná hora.
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Nicholson, ale neuvidíte ho s jeho slavnou Velkou sestrou ani s kukaččím hnízdem.
V roce 1975, což bylo ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi
dost pozdě, rozhodl německý parlament o ustavení jakési komise,
která by vybudovala nové základy německé psychiatrie; tato komise
sepsala velkou knihu, nazvanou ENQUETE, o váze 3,5 kg — skutečný
příklad německé efektivnosti! Ale spolková vláda má pouze poradní
funkce a skutečně rozhodnout o tom, co a jak udělat, musejí spolkové
země. Jejich představitelům trvalo pět let, než knihu přečetli, a v roce
1980 vytvořila většina spolkových zemí psychiatrické plány. Problém
byl ale v tom, že vize, kterou obsahovala ENQUETE, se dala velmi obtížně realizovat, protože na sepsání této rozsáhlé knihy se podílely asi tři
stovky lidí. Výsledkem bylo něco, co bylo velmi institucionálně orientované. Jenom pár příkladů — tvrdili třeba, že by se počty velkých psychiatrických nemocnic měly snižovat, ale přitom by se neměly zavírat,
a že jejich optimální velikost by měla být mezi 350 a 400 lůžky. Říkali,
že bychom měli začít zakládat psychiatrická oddělení v rámci všeobecných nemocnic, ale aby bylo dosaženo dobré úrovně specializace,
měla by mít nejméně 200 lůžek. Další věcí byla instrukce k vytvoření
toho, čemu tehdy říkali „ambulantní komunitní služby“, nicméně podle toho, jak je popisovali, byly všechny institucionálního rázu. Tehdy
nebyly služby zacíleny na člověka, ale na instituci. Jak dále uvidíte, to
nám způsobilo mnoho problémů.
Nyní se zaměřím na Kau�euren. Reforma v Německu začala v roce 1980. V té době nechtěl v těchto izolovaných nemocnicích nikdo
pracovat. Když se však na mnoha místech s reformou začalo, přicházeli sem lidé z univerzit, a to nikoli po jednom, nýbrž po celých týmech,
a obsazovali tato místa. Když jsme v roce 1980 přišli do Kau�eurenu,
měla nemocnice asi tisícovku lůžek a spádovou oblast přes jeden
milion obyvatel. Na počátku bylo naším hlavním cílem zvládnout
zhruba 450 starých a dlouhodobých pacientů, kteří tam žili desítky
let. Naším druhým cílem bylo rozdělit ohromnou spádovou oblast na
sektory a přemístit lůžka z nemocnice do všeobecných nemocnic jed• 142 •

notlivých sektorů. Třetím cílem bylo vytvoření ambulantních služeb,
protože v té době tu žádné nebyly. Byla zde jedna velká nemocnice
plus 90 privátních psychiatrů, ale byli to takoví ti neuropsychiatři,
kteří nedokázali poskytnout adekvátní péči, a obzvlášť se nezajímali
o chronické pacienty. Naším čtvrtým cílem bylo vytvořit síť duševního zdraví založenou na komunitě, kterou jsme postrádali, včetně
služeb nabízejících bydlení, práci apod.
Jak jsme dokázali zmíněné cíle implementovat? První věcí, které
jsme si všimli, bylo to, že celá instituce je prostoupená vzpomínkami
na minulost — na tu strašnou minulost. Nejen že mnozí starší dlouhodobí pacienti zažili nacismus, ale řada lidí, kteří tu pracovali, byla
svědky toho, co se tam ve své době dělo. Nejdřív jsme proto ustavili
skupiny lidí z různých profesí, a chtěli po nich, aby studovali archivy
a mluvili s pacienty, se svědky, dokonce i s těmi, kteří se na tom kdysi
aktivně podíleli. Nikdy vlastně nebylo objasněno, co se stalo, a my
jsme nastartovali velmi provokativní proces, protože víc než polovina
pacientů v nemocnici skutečně čekala na okamžik, kdy o tom bude
možné mluvit. A to dalo nám i celému místu motivaci — najednou se
o tom mohlo začít mluvit, věci se mohly měnit a mohly se i jinak uspořádat, což vybudilo motivaci lidí.
Druhým aspektem bylo to, že jsme museli vyškolit lidi, a to nejen
pokud šlo o profesionální kompetence, ale jednoduše i v kompetencích vztahů, protože ti, kteří tam pracovali, byli stejně institucionalizováni jako pacienti. Jak sami sebe deinstitucionalizovat? To je velmi
obtížný úkol. Třetím úkolem bylo vytvořit filozofii — novou kulturu
a nové významy naší práce. Abychom kvůli situaci v Německu změnili
přístup ze zaměření institucionálního na přístup zaměřený na člověka,
na tom jsme museli pracovat opravdu hodně. Naším cílem bylo nalézat individuální řešení individuálních problémů.
V té době jsme neměli žádný plán pro psychiatrii ani na celostátní
úrovni, ani na úrovni konkrétního regionu, vše tedy záviselo na tom,
jak rozhodneme, a současně nám to dávalo docela velkou svobodu iniciativy. A tak jsme začali pracovat s modely. Museli jsme někde sehnat
• 143 •

peníze, přeskupit a pak vytvářet projekty, které by ukázaly, že jeden
předčí druhý, abychom mohli zavést nové postupy práce. Jak jistě
víte, bylo samozřejmě ohromně důležité dělat současně politickou
práci. Dalším problémem byl multikulturní pohled; to nám v mnoha
ohledech poskytlo neskutečný „drajv“. V Německu stále popíráme, že
jsme multikulturní společností, ale ve skutečnosti k nám ročně přijde
asi 900 tisíc lidí ze zahraničí, aby zde žili, a tak 15 % našich pacientů
pochází z Turecka, Ruska, ze světa. Proto jsme v naší terapeutické
práci začali věnovat pozornost multikulturním aspektům. Právě díky
tomuto přístupu jsme multikulturní nemocnicí, jeden lékař pochází
z Brazílie, další přijel z Terstu, jiní jsou z Ekvádoru, Kazachstánu, Anglie
a odjinud. To je, myslím, enormně důležité, protože i když je Německo
velmi aktivní v evropské integraci, my Němci jsme velmi zaměřeni na
domov a podobná zkušenost mnohým z nás mění myšlení. Jak už jsem
zmínil, měla v roce 1980 spádová oblast kau�eurenské nemocnice
milion obyvatel, z nichž dvě pětiny žily ve městě Augsburg, ostatní
oblasti byly venkovské. V Kau�eurenu bylo tisíc lůžek a v Augsburgu
se nacházelo malé oddělení se 30 lůžky.
Nyní se krátce zmíním o vývoji nemocnic. Chcete-li v Německu
zavést nějaké velké změny, je třeba se na to zhluboka nadechnout.
V roce 1986 se nám podařilo otevřít oddělení v Kemptenu a psychiatrickou péči jsme chtěli přemístit do všeobecné nemocnice, ale v té
době nás tam neměli rádi. A tak jsme se rozhodli pro realizaci tohoto
cíle ve středu města a převedli 60 lůžek a nějaká místa pro denní kliniku, přičemž jsme tím odebrali spádovou oblast s asi 230 tisíci obyvatel. Legrační je, že nyní, před pouhým půlrokem začali s rekonstrukcí
všeobecné nemocnice a že jsou to nyní oni, kdo za námi chodí a říkají:
Prosím, přijďte k nám. Samozřejmě že se chováme, jako bychom váhali, ale přirozeně tam jít toužíme.
V roce 1990 jsme zvládli přestěhovat se do Augsburgu a otevřeli
tam oddělení, v roce 1996 jsme ztratili spádové území Memingen, ale
v roce 2004 jsme tam otevřeli oddělení, protože mnozí pacienti, kteří
by měli jít do Mnichova, jdou raději k nám a nyní mají v Landsbergu
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vlastní nemocnici. Takže nám nyní zbývá 165 lůžek v nemocnici se
spádovou oblastí 310 tisíc obyvatel. Z toho nejsme nadšení, protože
hledáme cestu, aby tato součást regionu byla nezávislá. Pak by nám
totiž zbývalo území o zhruba 190 tisíci obyvatelích, což by bylo normální spádové území a odpovídalo by politickému členění, což nám
dává smysl.
Možná si řeknete, že 165 lůžek je dost, pro lidi v Itálii je to „manicomio“, nicméně je třeba vědět, že lidé, kteří v Německu leží v nemocnici,
se od těch italských velmi liší — podle toho, jak se v Německu vyvíjely
služby, jsme to totiž my, kdo je zodpovědný za víceméně veškerou
akutní léčbu závislých. V Německu jako celku se 90 % detoxikací od
alkoholu a nelegálních drog děje právě v psychiatrické nemocnici
nebo na psychiatrickém lůžku. Podobné je to s gerontopsychiatrií.
Máme celkem moderní gerontopsychiatrickou službu, přičemž v německém zdravotnictví nejsou téměř žádní geriatři, nebo jen velmi
málo. Pokud tedy 165 lůžek rozdělíte na 65 pro všeobecnou psychiatrii,
tedy víceméně 0,2 %, pak máme pro pacienty se závislostmi průměr
0,17 % a pro gerontopsychiatrické pacienty 0,12 %. To je velmi neobvyklé. Jeden z našich spolupracovníků patří k vedoucím psychiatrům
v oboru — možná proto, že jen velmi málo lidí se zajímá o psychiatrické aspekty mentálního postižení — a má malé oddělení, které je meziregionálním centrem pro lidi s vyšší mírou mentálního postižení, kteří
mají extrémní problémy v chování nebo složité diagnostické problémy. Toto oddělení se během příštích pár let odstěhuje. Disponují obrovskou ambulantní službou fungující napříč všemi regiony, ambulantními a smluvními konzultačními službami pro tuto specializaci,
která v Německu není běžná.
Co že se tedy odehrálo mimo tuto nemocnici? Prvním dosaženým
výsledkem bylo to, že 450 starých a dlouhodobě hospitalizovaných
lidí bylo propuštěno. To, co vám nyní říkám, se dělo venku. Stalo se to
v tomto menším regionu, ale později k tomu došlo vlastně ve všech
dalších oblastech, a to nezávisle, protože kamkoli ven se vydáte, do regionu, kde není nic, začnou se měnit věci venku. Jako první jsme proto
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otevřeli ambulantní oddělení. Vzpomínáte, že Bismarck zakázal léčit
lidi mimo nemocnice, a tak jsme museli změnit zákon. Byl to velmi
tvrdý boj, ale my jsme zvítězili, psychiatrie zvládla právní normy změnit a od roku 1982 smíme léčit i ambulantně. Oficiálně můžeme léčit
jen velmi vážně nemocné, ale protože to nikdo nekontroluje, léčíme
všechny, o kterých tak rozhodneme. Otevřeli jsme tedy ambulantní
oddělení, které je financováno neziskovými pojišťovacími společnostmi, a v jeho rámci platíme 24 osob. Není to ovšem oddělené ambulantní oddělení, takže vezmeme peníze a 120 lidí pracujících v nemocnici
dělá ambulantní práci. To není legální, jen legrační — každý si totiž
myslí, jaká je Německo byrokratická země, ale ve skutečnosti to není
pravda, Itálie je patrně mnohem byrokratičtější. Pokud v Německu
uděláte něco nelegálního a ono to dává smysl a nenarušuje něco jiného, pak to dělat můžete. V osmdesátých letech to bylo opravdu těžké.
Vymysleli jsme tehdy slogan, že každý, kdo pracuje v nemocnici, by
měl být jednou nohou venku, který byl pro mnoho lidí těžko pochopitelný. Na tohle téma vznikla dokonce divadelní hra s názvem MÁTE
JEDNU NOHU VENKU?. Ale pohled zvenčí, byť částečný, je obecně velmi
důležitá věc.
Ambulantní oddělení má ročně asi 4500 pacientů, průměrné trvání kontaktu je půl hodiny a průměrná délka léčby má 800 minut. Jsou
to ovšem pouhá čísla. Vyšetříme samozřejmě poměrně dost pacientů, protože máme dohodu o konzultacích; některé z nich vidíme jen
jednou, ale 7 % pacientů má délku léčby nad 600 hodin ročně, což
znamená, že jsou vyšetřováni víceméně denně. Ambulantní péči jsme
specializovali a dnes máme všeobecnou psychiatrickou ambulantní
službu, gerontopsychiatrii a oddělení pro alkohol a pro mentální retardaci. Novým přístupem je to, že máme speciální ambulantní část
pro forenzní pacienty, což umožňuje propouštět místní pacienty dřív
než v minulosti. Přibližně třetinu ambulantních kontaktů uskutečníme doma. V ambulantní péči pracuje asi 100 až 120 lidí, kteří přicházejí
do nemocnice z mnoha profesí.
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THEODOROS MEGALOECONOMOU

Institucionální násilí
a stavy „nezbytnosti“
Psychiatrie a kontrola duševního pacienta
pomocí stavu „zbavení odpovědnosti“
Theodoros Megaloeconomou je řecký psychiatr, vedoucí
lékař Centra duševního zdraví Agii Anargiri v centrální
oblasti Atén a akutního oddělení psychiatrické nemocnice
v Attice. Po zhruba roční práci v Terstu na konci osmdesátých let minulého století se osobně zúčastnil deinstitucionalizace ústavu v řeckém Lerosu a věnoval velké množství profesionálního úsilí zavádění psychiatrické reformy v Řecku.

Pokud bychom chtěli shrnout podstatu psychiatrické reformy
v Řecku — tedy její vztah k tomu, co nazýváme deinstitucionalizací
(jejímž ústředním momentem jsou zpochybňování, negace a překonání izolace/internace) — pak po 25 letech změn přicházejících z EU
a spolufinancování z programů EU, není jejím výsledkem zpochybňování nebo negace prodlužování a konsolidace izolace/uzavírání jako
utvářející prvek řeckého systému péče o duševní zdraví (přestože
tento fenomén není řecký, ale mezinárodní).
Jak víme, psychiatrie a systém péče o duševní zdraví všeobecně
jsou příliš determinovány daným ekonomickým, sociálním a politickým systémem, v jehož kontextu (a pod jehož mandátem) funguje.
Čím více se zúží sociální hranice pro podstatnou sociální inkluzi nebo
integraci psychiatrických pacientů, tím více bude psychiatrie (dokud
nezpochybní svůj ustavený sociální mandát) fungovat v duchu represivního řízení všech takových potřeb, které nenalézají skutečnou
a podstatnou odezvu ve společnosti.
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Když jsme na podzim 2006 začali s činností Centra duševního zdraví v Agii Anargiri (AAMHC), které působilo jako decentralizovaná jednotka Psychiatrické nemocnice Attica (PHA), mysleli jsme si, že za dané
situace v Řecku nebude v sázce vytvoření další komunitní služby, která
bude izolovaná a odříznutá od jádra systému péče o duševní zdraví. To
by zanechalo převládající systém institucionálního věznění nedotčený a umožnilo by pokračovat v omezování celé skupiny potřeb, jež jsou
prezentovány jako komplexnější. Mysleli jsme si, že to, co potřebujeme, je komunitní služba, která sama o sobě bude příkladem, nástrojem
a výsledkem překonání praxe, struktur a služeb omezování a násilí.
Význam tohoto přístupu pochopíte lépe, pokud budete myslet na
situaci na poli péče o duševní zdraví v Řecku tak, jak se vytvořila hlavně během posledních deseti let.
„Řecký model“ systému péče o duševní zdraví tak, jak byl formován a upevněn během posledních 25 let řecké reformy psychiatrie,
nemá vůbec nic společného s tím, co nazýváme deinstitucionalizací, ale souvisí s logikou a praxí toho, čemu říkáme dehospitalizace,
v kombinaci s privatizací a komercionalizací duševního zdraví. Mezi
dominujícími znaky dehospitalizace nebylo nic jiného než jednak
převod (trans-institucionalizace) naprosté většiny hospitalizovaných
z psychiatrických nemocnic do komunitních rezidenčních oddělení
(což jsou ve většině případů malé ústavy) a jednak značná kvantitativní i kvalitativní absence komunitních služeb.
V současné době je 55 až 60 % přijetí na jednotky duševního zdraví (psychiatrická nemocnice nebo oddělení všeobecné nemocnice) nedobrovolných. Mechanické omezovací prostředky, izolace a zamčené
dveře jsou považovány za normální praktiky všech oddělení psychiatrických nemocnic nebo psychiatrických oddělení ve všeobecných
nemocnicích.
Abychom mohli vysvětlit, jak a na jakých základech byla Centra
duševního zdraví (Mental Health Centre — MHC) vytvářena, ale také
abychom mohli předvést rozpory, které tuto funkci podtrhují, je
nutné vrátit se krátce zpět, podívat se na to, co se vlastně odehrálo,
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a ilustrovat spojovací čáru, která propojuje různé případy intervencí
uvnitř psychiatrické nemocnice — od prvního, často dočasného otevření dveří oddělení (fáze otevření směrem k rovnocenné komunikaci
a vztahu založenému na dialogu) až po vytvoření Centra duševního
zdraví. Cílem je vyjasnit logiku, která vládne nad všemi následujícími
kroky zpochybňování a soupeření praktik převládajícího psychiatrického paradigmatu.
Vytvoření a fungování MHC vlastně přišlo jako výsledek praxe
deinstitucionalizace uvnitř psychiatrické nemocnice, jejímž zásadním
prvkem bylo rozebrání struktur a praxe zavírání a omezování svobody
nebo internace ze strany těch, kteří pečují. V první řadě šlo o to, nechat
tento proces proběhnout v nejviditelnějších aspektech institucionálního násilí, jako jsou zamčené dveře, omezování a izolace. Izolace, jak
zdůraznil Basaglia, znamená vytvoření a praktikování ochrany formou
vazby a terapie, které jsou provázány s deprivací nebo ztrátou svobody.
Otevřené dveře a upuštění od omezování a izolace fungují jednak jako
symbolické, jednak jako materiální vyjádření odlišného přístupu.
V posledních pěti letech vynaložili pracovníci 9. psychiatrického
oddělení PHA mnoho úsilí, které mělo za cíl opustit omezující praktiky a současně zachovat dveře oddělení otevřené (od 9 do 20 hodin).
To se týká akutního oddělení, které normálně disponuje 27 lůžky (ta
jsou vždy plná, a pokud je to třeba, je téměř každý den nutné přidat
3 až 5 dalších) a celkovým počtem pečujícího personálu 17 až 18 osob
(3 až 4 na ranní směnu a 2 na odpolední a noční). Vzhledem k tomu, že
se jedná o jediné z deseti oddělení nemocnice — a dost možná, že je
jediné i celostátně — které funguje tímto způsobem, tedy bez omezení
a s otevřenými dveřmi, očekávali jsme, že bude soustavně kritizováno
a otevřeně nebo skrytě omezováno všemi agenturami zřízenými nemocnicí i vědeckými nebo jinými autoritami. Celý proces však dosud
pokračuje a zdá se, že se i upevňuje, přestože neprobíhá v atmosféře
přijetí, nýbrž pouhé tolerance, kterou náš tým samozřejmě pociťuje.
Zodpovědnost za to, co by se mohlo stát, museli tedy v praxi převzít
jako jediní ti, kteří vedli iniciativu řídit oddělení tímto způsobem.
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Mechanické omezování na 9. akutním oddělení bylo za poslední
dva roky sníženo na pouhá 3 až 4 použití za rok, zatímco na všech
ostatních akutních odděleních se používá 3 až 4krát týdně a na většině oddělení téměř denně.
Přestože je velmi vzácné, aby byla publikována jakákoli oficiální
zpráva týkající se omezování, dvakrát za poslední tři roky se stalo, že
některá data byla prezentována na národních kongresech. Poprvé se
týkala akutního oddělení psychiatrické nemocnice v Soluni, kde je
celých 50 % všech nedobrovolných pacientů vystaveno omezovacím
prostředkům (Národní kongres řecké psychiatrické asociace, 2007). Ve
druhém případě se jednalo o akutní oddělení Psychiatrické nemocnice
Corfu (jedna z těch, která byla „uzavřena“, když v prostorách původní
nemocnice zůstalo pouze akutní oddělení) o 20 lůžkách, kde byly
během dvou let po „uzavření“ nemocnice omezující praktiky využity
706krát, tedy zhruba jednou denně (Národní kongres sester, 2007).
Jedním z předních důvodů naší snahy o snížení míry mechanického omezování bylo to, že oddělení spolupracovalo s Centrem duševního zdraví (MHC) již tři roky. MHC reaguje na požadavky jen v rámci
spádové oblasti (a ne odkudkoli, jak je zvykem ve zbytku systému).
Pokud by se nám vzhledem k tomuto způsobu fungování podařilo
zvrátit současný kvantitativní vztah mezi hospitalizovanými a personálem, bylo by úplné odstranění omezování téměř jisté.
Omezování považujeme za extrémní moment, ten nejexpresivnější, který nejvíce neguje a odosobňuje člověka uvnitř i prostřednictvím
zavedeného systému psychiatrie. Je to praxe, která charakterizuje
teoretickou i terapeutickou chudobu psychiatrie a neschopnost nahlížet na duševně nemocnou osobu jako na subjekt a lidskou bytost
ve své celistvosti a s plným rozlišením jejích práv. Je mezi nimi i právo
na to, aby služba duševního zdraví byla kulturně i materiálně v takové
pozici, že bude schopná mobilizovat plný rozsah chování, který zaručuje šetrné a respektující řešení komplexních potřeb člověka.
Není to jen problém „vedlejších účinků metody“, tedy skutečnosti,
že mnoho lidí během omezování zemřelo a stále umírá. A nejde ani
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o „správnou aplikaci metody“, která zanechává protokol regulující
její využívání jen v „nutných případech“ (v situaci, kdy se její využívání
stalo normou nejen na psychiatrických odděleních, ale i v dětských
ústavech nebo domovech pro seniory). Jde o to, že hlavním „vedlejším
účinkem“ je právě onen „hlavní účinek“ — jde tedy o čin jako takový
a o jeho samotnou aplikaci jako způsobu zacházení s obtížným momentem našeho vztahu s „někým jiným“ a reakce na něj.
Moment spoutání — tedy rozhodnutí, které je přijato a které k němu vede — odhaluje to, co je vlastní v latentním stadiu sociálního bytí
duševně trpící bytosti a co Georgio Agamben nazývá „život na hranici“,
„život mezi životem a smrtí“, tj. paradoxní existence, která je otevřená
i neexistenci, nicotě.
To se týká stavu, který Agamben vyjadřuje jako dominanci moci
nad holým (biologickým) životem:
„Sféra dominance je ta, uvnitř které někdo může zabít, aniž by spáchal vraždu, a bez existence oběti a respektovaného svatého, tj. toho,
kterého lze zabít, ale ne obětovat; je to život, který byl do této sféry
uvržen.“

To znamená naprostou dominanci nad člověkem cestou „vlády nad
životem prostřednictvím stavu imunity“. Tento „stav výjimky“ se týká
člověka „zbaveného jakéhokoli majetku či práv, nad kterým jeho opanovatel uplatní právo života či smrti“. (Agamben, 1995).
Logika „homo sacer“, která předpokládá dimenze zobecněného
paradigmatu a stává se právem modernity, nalézá nejpůsobivější výraz v zacházení prostřednictvím (daného) sociálního pořádku uvnitř
duševně trpící osoby a všech dalších na okraji se pohybujících a vyloučených skupin, jako jsou uprchlíci, imigranti apod.
Stav výjimky vyvstává na prahu stavu neurčitosti. Duševně trpící člověk má mít práva, která mu často poskytuje zákon. Ta pro něj
nicméně nemají takovou validitu, tedy sílu nebo efekt, který obvykle
mívají pro jiné — ačkoli v období, kterým nyní procházíme, má tato
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„snížená validita práva“, toto „slabé právo“, tendenci zahrnovat stále
více lidí, kteří budou velmi brzy v naprosté většině. Zákony pro nedobrovolnou hospitalizaci nesmějí být uplatňovány, a na to si nikdo nestěžuje. Toto každodenní porušování (za vyhovující spolupráce psychiatrické instituce a spravedlnosti) je mnohými psychiatry považováno
za přirozenou proceduru nevyžadující omluvu, a mnohdy dokonce za
správnou. Názor a vůli člověka s psychiatrickou diagnózou lze velmi
snadno nebrat v úvahu, stejně jako nebude přihlíženo k názoru nebo
vůli mnoha dalších lidí bez zprostředkování specialistou, tedy znalostmi a mocí psychiatrické instituce.
Jak píše Agamben, „vyloučení pravidla neimplikuje jeho opuštění“.
Je to tedy právní řád sám, který vylučuje někoho z vlastních pravidel,
čímž ho „zbavuje jakékoli právní existence“ (Agamben, 2003).
Posílení a většinová expanze bio-politiky ve významu, jaký vidí
Foucault (Foucault, 1978), jsou přímo spojené s „normalizací“ toho, co
se původně pokládalo za „stav výjimky“ nebo za „stav nezbytně nutný“.
To platí pro všechny aspekty společenského života — od politiky totalitární demokracie této epochy až po duševní stav pacienta (a obecně
vzato všech, kteří se odchylují od zavedené normy). Institucionální
léčba psychiatrického pacienta — například to, jak akutní oddělení
psychiatrických nebo všeobecných nemocnic tomuto problému rozumí a jak jsou připravena se s ním potýkat — je součástí „vytváření
normality“ a posilování režimu „stavu stálé nezbytnosti“. Tady máme
příklad toho, jak akutní stav mění výjimku na pravidlo, na normu.
Když je již rozhodnutí omezit člověka hotové, pak to, co je vnucováno okolí, je „nezbytnost“ v konkrétním okamžiku, „nezbytnost“,
která byla mnohými a různými způsoby vykonstruována. Takové způsoby zahrnují vše — počínaje celou koncepcí, která je zastávána a v jejímž rámci je duševně trpící člověk subjektem (se svými konkrétními
a komplexními potřebami) nebo objektem/nemocí a konče způsobem,
jímž je systém uspořádán, aby poskytl zavedené a ne�exibilní reakce
na jedinečnost a komplexnost potřeb jedince. Teorie „nezbytnosti“
není podle Agambena ničím jiným než teorií omluvy, s jejíž pomocí
• 152 •

je „izolovaný případ zproštěn viny na základě povinnosti dodržování
práva“ (Agamben, 2003). Tato nezbytnost, jak tvrdí, není ani zdrojem
práva, ani jeho selháním, pouze omlouvá izolovaný případ od přesného uplatňování práva.
Je povaha nezbytnosti objektivní situací? Tak se ptá Agamben
a sám si odpovídá:
„Nezbytnost, která má daleko k tomu, být prezentována jako objektivní fakt, obsahuje subjektivní úsudek a akutní situace jsou zjevně
takové, které jsou takto deklarovány.“

Koncept nezbytnosti je zcela subjektivní koncept, který se vztahuje
k cílům či dlouhodobým záměrům, které jedinec sleduje (Agamben,
2003).
Nicméně kdo a jak determinuje způsob a okamžik oné „nezbytnosti“ i to, co je třeba udělat — jak někoho omezit, zamknout na izolaci,
někdy i obojí? Pokud stav nezbytnosti není současně právním stavem,
ale doslova prostorem bez práva (situací bezpráví, anomie, která vychází ze selhání práva), pak podle Agambena (2003):
„… povaha činů, které jsou prováděny během tohoto selhání, uniká
jakékoli právní definici a není ani porušující právo, ani legislativní,
ani exekutivní; zdá se, že byly umístěny do naprostého neprostoru.
V tomto neprostoru neurčenosti jsou moc nebo síla navzdory všemu
násilím uplatňovány…“

Uvnitř systému, který funguje na základě stále se opakujícího stavu
nezbytnosti, lze očekávat, že v jakémkoli okamžiku může být „nezbytnost“ vykonstruována a pak vědecky vymezena subjektivním
úsudkem držitelů moci — tedy psychiatrů, jejichž míra úzkosti je
odlišná, stejně jako koncepce jejich role v převládajícím veřejném
uspořádání, jejich teoretická schémata týkající se vlastní „terapeutické“ role v omezování, izolaci atp. Konfrontace s „těmi druhými“ pod
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nadvládou „stavu osvobození od zákona“, který je transformován do
pravidla nebo normy, je nakonec umocněna faktem, že izolace a omezovací prostředky jsou pokládány za akty zdravotní péče.
Podobně jako hojné a nekontrolované využívání medikace (podpořené manipulací farmaceutického průmyslu) i omezující prostředky
a zamčené dveře jsou stejným výrazem absence práva (anomie), za
níž se vytváří vztah s psychiatrickým pacientem. Ten vzniká uvnitř
sféry suverenity, kdy nejen „terapeut“ může dotyčnému udělat cokoli
a z jakéhokoli důvodu — protože je agresivní, protože je sebevražedný,
ze strachu, že uprchne, protože odmítá medikaci, protože je zmatený
a ruší ostatní, protože stále žádá tytéž věci, nesnáší být v zamčeném
prostředí, protože je po něj „dobré“, aby zde zůstal po nějakou dobu
svázán nebo na samotce… To vše možná proto, že ho naše autoritativní
a záštiplné chování k němu jako k věci přimělo k nějaké reakci, tak jak
by reagoval kdokoli, jehož důstojnost je napadána. Kdokoli na něm
může z jakéhokoli důvodu páchat cokoli (a když se podíváme do historie, někdy ho může i zabít), aniž tím spáchá čin bezpráví, protože právu
byla udělena výjimka kvůli stavu omluvy.
Jak jsem již uvedl, mechanické omezování, samotka nebo zamčení dveří nejsou ničím jiným než extrémním nerezervovaným a nepokrytým vyjádřením institucionálního násilí. Ve skutečnosti je to
zavedený institucionální (a předtím sociální) postup léčby, duševního
utrpení, který umisťuje člověka „homo sacer“ do soustavného „stavu
osvobození“, kdy úsudek opravňuje vlastníka moci — tedy psychiatra
jako toho, kdo vlastní vědomost/moc — nejen k tomu, aby rozhodl
o tom, co bude vykonáno, ale také o tom, co vyjadřuje smysl myšlenek a vůli daného člověka. Význam toho, co vyjadřuje, je dotyčnému
psychiatrickou mocí odebrán a posléze transformován do modelu
objekt/nemoc. Často vídáme situace, v nichž to, co je považováno
(a velmi často i zavedeno jako povinnost) za terapeutický prostředek,
je zmateno v „zóně nevymezenosti“ kvůli zneužití práv a ztráty osobnosti pacienta, které nastávají právě proto, že se všechna pozornost
soustředí jen na nemoc.
• 154 •

Jak víme, praktiky věznění a institucionálního násilí nejsou izolovanými událostmi, které závisejí na špatné praxi lidí, ale neoddělitelnými součástmi institucionální kultury a činnosti celých systémů. Bez
zavedení takové praxe, která by radikálně změnila systém služeb péče
o duševní zdraví, tj. bez zavedení služeb prevence, rané a efektivní
krizové intervence, alternativ hospitalizace a globální psychosociální
podpory člověka v jeho sociálním kontextu — bez toho, aniž bychom
soustavně překonávali nemocnice a přenášeli poskytování služeb
duševního zdraví do komunity — není možné institucionální násilí
překonat.
Ale termínem „komunita“ musíme mít na mysli takovou praxi,
která je radikálně alternativní a pouze nedoplňuje praxe hospitalizací — tedy inovativní praxi, jež by nebyla komplementem systému
zaměřeného na nemocnice.
Na druhé straně, přechod ke komunitní praxi by byl pouze povrchní, falešný a nedůvěryhodný, pokud by nebylo bráno v potaz institucionální násilí ve službách duševního zdraví (zvlášť na nemocničních
odděleních psychiatrie) a současně by nebyl věnován dostatečný
respekt hodnotě a významu utrpení uživatelů, tomu co říkají, co si
jako subjekty a lidé na bázi rovného přístupu přejí. Psychiatrická nemocnice nepotřebuje překonat zdaleka jen jako místo, ale hlavně jako
způsob zacházení s duševně trpícími lidmi (anihilace, odlidštění).
A nakonec je tu otázka negace a překonání „stavu osvobození“
nebo „nezbytných stavů“ (pod tímto pojmem rozumíme stavy obecné
anomie, které se staly normou), které se netýkají jen duševně trpících
objektů, ale všech marginalizovaných, utlačovaných a vyloučených
lidí. A primárně jde o otázku sociální a politickou.
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I TA L S K Ý Z P Ů S O B D E I N S T I T U C I O N A L I Z A C E

GUIDO PULLIA

Psychiatrická deinstitucionalizace —
zkušenosti z Trevisa
Guido Pullia je italský psychiatr. Byl vedoucím Centra duševního zdraví
v Benátkách a poté služby v Trevisu, kde uzavřel psychiatrickou nemocnici a zavedl služby založené na komunitě. Je členem sdružení Psichiatria
Democratica.

—1—
Do Trevisa jsem přijel v roce 1995. Čtyři sta lidí zde bylo hospitalizováno v psychiatrické nemocnici, vlastně ve třech různých psychiatrických nemocnicích. Vůbec zde neexistovaly komunitně zaměřené
služby. Byla zde pouze dvě akutní psychiatrická oddělení, jedno v Trevisu a druhé v Oderzu. Akutní oddělení v Trevisu bylo místem, na něž
se byli psychiatři zvyklí obracet, když se domnívali, že není alternativa
k fyzicky omezujícím prostředkům. Všichni doktoři měli s těmito prostředky určitou zkušenost. Kromě zmíněného akutního oddělení zde
nebyly žádné komunitně založené služby, přičemž toto bylo oddělení
se zavřenými dveřmi, kde bylo omezování zjevně praktikováno. Když
nastala potřeba nějaké dlouhodobé asistence, kterou nešlo odložit,
protože se pacient příliš často vracel, přišli s nápadem nového způsobu přijímání lidí, a protože nikdo nevěděl, kam je umístit, byli znovu
zapsáni do léčebny, nezákonně, do takzvaných „sociálních oblastí“.
Byla to strašná situace: lidé, kteří přišli do nemocnice a nikdy předtím zde nebyli, neměli nárok ani na vlastní lékařské záznamy. Italské
právo zakazovalo opětovná přijetí do psychiatrické nemocnice, takže
• 156 •

tito lidé byli formálně stále v péči svého praktického lékaře a jejich
dokumentace byla jeho dokumentací; a omluvou pro to, že se ocitli
v nemocnici, byla jejich potřeba jídla a spánku. Byl zde také předepsán
poplatek, přestože formálně nikdy vyžadován nebyl. Vedle zmíněných čtyř set osob hospitalizovaných v psychiatrické nemocnici zde
bylo pár desítek dalších v „sociálních oblastech“. Byla to nepřijatelná
situace. Několik lidí bylo posláno do ústavů vně okresu zdravotní působnosti (USL), například do komunity v Trentu, další byli odesíláni do
dalších míst v Itálii a někteří byli umístěni do instituce, která stále plně
funguje, Ústavu Constante Gris v Mogliano Venetu, kam byli odesíláni
tělesně postižení z celých krajů Veneto a Friuli. Má stále 540 „chovanců“, ačkoli psychiatrická služba v Trevisu tam přestala lidi odesílat už
roku 1998.
Za další byla instrukce „opustit“ nemocnice vzata až příliš doslovně — lékaři do nemocnic docházeli zřídka, zvlášť v případě největší
nemocnice S. Artemio.
Jedinou komunitní službou v oblasti Trevisa bylo Centrum duševního zdraví, které jím bylo pouze názvem, neboť fungovalo jen jako
místo pro aplikaci medikace sestrami. Sestry a lékaři, kteří prováděli
ambulantní ošetření, centrum navštěvovali, aby splnili poslední hodiny své služby, jakmile skončili práci na akutním oddělení nemocnice.
Pro celé centrum neexistoval ani jeden systém zakládání a spravování
dokumentace, takže každý doktor měl informace o pacientovi na stole (a někdy měl každý z pacientů více než jednu kartu).
Když jsem tam za této situace přijel, viděl jsem, že bude nutné —
nevěděl jsem jak to vyjádřit — zkrátka zachovat se „jakobínsky“, tedy
jinými slovy, že bude třeba autoritativně rozhodnout o tom, že už se
nebudou uplatňovat omezující prostředky, že nikdo nebude odesílán
do ústavů v jiných okresech nebo do Gris, že nikoho nebudou umísťovat do „sociálních zón“ v nemocnicích a že pro veškerou zdravotní
dokumentaci bude ustaven jednotný systém evidence.
Myslím, že to, co se odehrálo v Trevisu, lze nazvat „autoritativní
reformou“. Tak to bylo, prostě jsme rozhodli, že od určitého data už
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nikdo nebude moci být omezován a že například nebude možné lidi
posílat tam, kde by dostávali terapii elektrošoky. Ačkoli na akutním
oddělení v Trevisu se tyto šoky neprováděly, bylo to možné v nedaleké nemocnici Conegniano Venetto, kde byli lidé, kteří tuto terapii
prováděli.
Je také užitečné připomenout, jak vypadala místní kultura: V psychiatrické nemocnici Treviso pracovali známí odborníci, kteří byli
pevnými zastánci šokové terapie. Cerletti byl z oblasti Trevisa a jeho
škola odtud pochází; do celkem nedávné doby byly v psychiatrických
nemocnicích této oblasti prováděny i lobotomie.
Dnes zde máme 20 domů, které jsou rozptýleny do oblasti o populaci 380 tisíc osob, což je spádová oblast oddělení Treviso. Treviso
začíná pouhých 16 km od Mestre a je tedy ve stejné vzdálenosti jako
Benátky. Ačkoli je to malé město, je metropolí silně urbanizované provincie, což znamená, že zmíněných 380 tisíc lidí žije na prostoru pár
čtverečních kilometrů, pokud si pamatuji správně. Nyní máme 4 centra
duševního zdraví s provozem po 12 hodin denně, ale zdravotní sestry
na telefonu jsou k dispozici celých 24 hodin. Máme také jedno centrum
duševního zdraví, které funguje po celých 24 hodin, což je vlastně byrokratický vynález, ale po praktické stránce nám to umožňuje starat se
o lidi, které nemůžeme okamžitě propustit z akutního oddělení, nebo
o ty, u kterých preferujeme, aby se nevraceli na akutní oddělení. Na
akutním oddělení je v několika případech uplatněna nařízená nedobrovolná léčba, dnes jde ale o službu otevřených dveří, kde bylo upuštěno od omezovacích prostředků. Nicméně stále zde máme problémy.
Například po návratu z dovolené, kterou jsem měl poprvé po měsících
nonstop práce, jsem našel dva lidi upoutané k lůžku, a tak jsem musel
znovu předvádět personálu, jak se těmto praktikám vyhnout, protože
oni si nevěděli rady. Byť se to zdá neuvěřitelné, nikdo je neškolí, jak se
chovat, aby pacienty nemuseli svazovat. Mimochodem, nejde o nic
složitého, jen u toho musíte být a neodcházet, musíte zůstat. A to je
univerzita nemůže naučit. Takhle jsme „odvázali“ mnoho lidí, například
mladou 23letou dívku, která byla v ústavu mimo náš region po tři roky
• 158 •

soustavně omezována, aniž kdokoli věděl, jak a proč se tam vlastně
dostala… Správa místa již nebyla spokojena s výší poplatku, který se
jim platil, a žádala jeho navýšení, tak jsem tam poslal asistenta, aby
se na dívku podíval. Pak jsme jim řekli, dobře, tohle lze akceptovat, až
když uděláte plán, který by ji dostal ze stavu, v němž se nachází. Za rok
se ale neudálo vůbec nic a dívka byla úplně na dně. Přijeli jsme si pro
ni, abychom ji dostali na akutní oddělení. Tam jsme zjistili, že v rámci
psychického stavu se u ní vyvinula slabost v nohou, že trpí paralýzou
lýtkového nervu a že má významné poranění na zadní straně krku,
které bylo jasně způsobeno tím, jak se škrábala na hlavě… Přestože
byla dívka obtížným autistou se sklony k mutismu, po několika dnech
účasti v osobním projektu, který dal hodně námahy, začala trávit čas
s jinými pacienty a prohlásila: „Jak je krásné být svobodná!“

—2—
Vlastně jsem si původně připravil projev analytičtější, a tak přestanu
hovořit o pozadí situace a vrátím se k úkolu, který jsem si původně
stanovil — navrhnout svou interpretaci toho, co je skutečným smyslem práce, kterou děláme s cílem podnítit změnu. Je to otevřená re�exe, ale i praktický návod, který by se následně měl stát předmětem
diskuse. Nejpropracovanější procedury deinstitucionalizace se zrodily z konceptu institucionální negace. Taková negace vychází z pozorování toho, že uvnitř institucí, tak jak se v čase vyvíjely, zřídkakdy
existoval jakýkoli vztah mezi vytčenými cíli a skutečnou praxí. Treviso
je toho symbolickým příkladem. Cíle a praxe se často střetávají s tím
efektem, že věznice produkují kriminálníky, ústavy blázny a dočasná
detenční centra, která mají řešit imigraci, produkují vyhnance a ilegální imigranty. Obnažit tento rozpor znamená ukázat, že psychiatrie
odjakživa pomáhala zavedeným držitelům moci, protože jako specializované odvětví medicíny přijala sociální roli, prostřednictvím mnoha diagnóz označila šílenství za nemoc a omezila je výhradně na tuto
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dimenzi. To se dělo i tehdy, když psychiatrie sama sebe prohlásila za
službu lidem, o které pečuje, čemuž často neodpovídaly skutky (eugenické pokusy jsou toho jasným příkladem). Je proto nutné šílenství
dovolit, aby se projevilo, což se stane jedině tehdy, když si zvolíme
možnost zdůraznit rozdíl mezi šílenstvím na straně jedné a duševní
nemocí na straně druhé.
To druhé je možné rozumně nahlížet jen jako chybný aspekt šílenství, tak říkaje jeho negativní, somatický aspekt. Proto volba nechat
šílenství promluvit nezbytně musí klinické praxi odejmout moc. To
druhé má ale místo toho tendenci — a my to víme — nabírat nové
a nové pacienty, vytvářet nové nálepky a nosologické formy. Protože
tento stav, tak jak může být odvozen ze životní zkušenosti hranic našeho sdíleného lidského světa, je omezen jen na jeho fyzické nebo biochemické znaky, nejsme schopni vidět za dimenzi zdravotní problematiky. Navzdory farmakologické propagandě dobře víme, že nejsou
žádné léky, které by měly jen pozitivní účinky; nicméně existuje rozšířený předpoklad, že je možné vyhnout se životní zkušenosti duševní
poruchy a zredukovat ji jen na nemoc, jako je jakákoli jiná. Naše doba
cílí na efektivitu, na formální zjednodušení činů a modelů. Je proto
těžší jednat prostřednictvím identifikace, soucitu a naslouchání, což
jsou zásadní nástroje pro to, abychom mohli pocítit tragickou povahu
rizika upadnutí do odlidštění. Takovému riziku jsme ovšem vystaveni
všichni, čehož je šílenství důkazem.
Vědecké základy jsou postaveny na jasném rozlišení mezi těmi,
kdo administrují, a kdo přijímají péči, mezi zdravými a nemocnými,
mezi těmi rozumnými a těmi šílenými. Ale pokud má vědecký důvod
za povinnost eliminovat a snižovat sociální důsledky nezodpovědné
nemoci, pak se ze stejného důvodu stává možným i ospravedlnění
institucionálního násilí. Pokud člověk ztratí identitu jako nezávislý
subjekt a stane se jen obětí nemoci, pak je zcela zbaven odpovědnosti; v tomto stádiu spadá veškeré břímě zodpovědnosti na toho, kdo
léčbu administruje, komu je umožněno, aby byl násilný. Věřím, že je
to nepřijatelné a že se psychiatrie může změnit jedině tehdy, pokud
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popře svoji institucionální povahu, soustředí se na lidi, kteří poskytují
péči, a spojí se s druhým člověkem. Vracím se k myšlence, která zde již
byla vyjádřena několikrát: Éra ústavů a jejich dehumanizace je pryč,
nyní je třeba začít se o lidi starat tak, že podpoříme jejich důstojnost
a překročíme hranice sociální kontroly. Proto musíme přijmout fakt,
že předběžnou podmínkou možnosti být na jakékoli úrovni léčen je
právo člověka — neřku-li přímo povinnost rebelie — nenechat si sebrat vlastní subjektivitu. Musíme se soustředit na mechanismy, kdy
zacházíme s nejhoršími útoky na naši nejautentičtější lidskou dimenzi, jako jsou násilí, zneužívání, nedostatek respektu a pozornosti, ale
také ekonomická, kulturní i vztahová chudoba. Pouze pak můžeme
podrobit zkoušce sami sebe, naše naslouchání, naši zúčastněnost,
naše selhání schopnosti vnímat. Jen tak se můžeme postavit skutečnosti, že zárodky každé možné formy bláznění se rodí v procesu
vytváření vztahu k druhým lidem a jejich moci. Těmito zárodky jsou
pocity — hněv, odmítnutí, odmítnutí světa, pocit pronásledování
nebo naopak všemocnosti, přání manipulovat nebo podrobit si něčí
vůli, závist, opovržení, stud, vina, zmatek, pocit nepatřičnosti. Když
je dimenze lidské bytosti zneužita, musí najít způsob, jak sama sebe
vyjádřit, jak posunout možnou subjektivitu. Vzniklá krize pak odpovídá dramatické ztrátě moci nad sebou samým. Myšlenka duševního
zdraví, nikoli šílenství, končí ztrátou citu, který je odvozen od pocitu,
že zkušenost je pouze výsledkem nekontrolovatelných událostí a že
lidský svět není možné jakkoli ovládat.
Proto je rolí personálu asistovat těm, kteří se v psychiatrické službě objeví, a pomáhat jim znovu postavit na nohy životní zkušenost,
která v jejich očích selhala. V tomto procesu by personál měl potvrdit
sociální pravidla, ale současně interpretovat inteligenci a motivy, které se za blázněním skrývají. Profesionálové jsou ti, kteří jsou schopni
plnit funkci prostředníka mezi vším, co je na této a na té druhé straně
rozumu. Proto musejí akceptovat nezhojitelné zranění, jako je přijal
kentaur Chiron, když se staral o nemocné. A tak musejí stavět nikoli
zdi, nýbrž mosty s cílem otevřít všechny dveře i dočasné instituce.
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Odpovědnost za mandát léčit by měli převzít tím, že svůj původní
mandát ovládat promění v novou příležitost uzdravovat. Starat se
o druhého a neopustit ho je předběžnou podmínkou k tomu, aby takový proces vůbec nastal. Přítomnost dovoluje a vyžaduje mít dveře
otevřené — a pokud si přejeme vytvořit skutečnou atmosféru péče,
není otevření dveří tím, co se udělat může, ale co se udělat musí. Totéž
platí pro princip neomezování: společně s odmítnutím izolace a imperativem otevřít dveře zabraňuje tento princip vytvoření pohodlného
alibi, které mi jako šílenci dovoluje vyhnout se snaze zlepšit svůj osud.
Ano, je to tak, protože pokud musím být svázán a izolován, oddělen
od druhých lidí, znamená to, že vše, co se kolem mě a se mnou děje,
je silnější než já, že jsem „nebezpečný“ a nic proti tomu nezmůžu. To
je to, co Loren Mosher, který bohužel nedávno odešel, říkával velice
jasně — myslím, že ti, kdo četli jeho knihy a znají zkušenost Soterie,
s touto ztrátou, která dopadla na nás všechny, velmi soucítí. Abych to
vyjádřil velmi jasně: Pokud nevím, jak tomu rozumět, je moje identita
determinována mým šíleným chováním. To by mohlo vysvětlovat skutečnost, v níž akutní oddělení nesou riziko, že se stanou tím, čemu já
říkám instituce stylu „miniústavu“, protože jsou někdy rigidní, násilná
a „stranou“, podobně jako staré psychiatrické nemocnice. Proto je
třeba je zpochybňovat, využívat jich co nejméně, nechat je otevřená
a nevyužívat prostředky omezování nebo samotky. Naopak dává
smysl se ptát, zda bychom si neměli představovat jiná místa, než jsou
akutní psychiatrická oddělení, kam mohou lidé utéci takovému kontextu denního života, který se stal dočasně nesnesitelným. Po pravdě
si nejsem jist ani tím, že by těmito místy měla být centra duševního
zdraví. Přemýšlet nad novými postupy znamená trvale si uvědomovat,
že lidé skutečně zažívají situace ohromného stresu (duševní nemoc
existuje) a že je neoddiskutovatelnou institucionální rolí nabídnout
jim možnost mít vztahy a kontakty s druhými lidmi i během krizí, ale
také to, že kontext, ve kterém se dnes tohle všecko děje, je téměř vždy
nedostačující, někdy dokonce chybný či kontraproduktivní.
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Věřím v to, že umístíme-li pod odborným dohledem dospělé do hostitelských rodin nebo do rodin pěstounů — což je projekt, o kterém se
vám chci zmínit — vytvoříme praktický příklad možného správného
způsobu poskytování služby, byť ne jediného, dostačujícího a ani exkluzivního. Jako nástroj i jako zkušenost má svá omezení, nicméně já
jsem přesvědčen, že může být zajímavé ho otestovat. Tento projekt
odhaluje možnosti neprofesionálů a neexpertů, jak se zapojit, především ale poukazuje na možnost rozložit odpovědnost za problémy
duševní nemoci do širší úrovně komunity. Ústředním prvkem komplexní struktury IESA (Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti,
umístění dospělých do hostitelských rodin pod odborným dohledem)
je rodina, a nemusí se nutně jednat o tradiční rodinnou jednotku, ale
spíš o aktuální životní prostor, v němž lze nalézt pohostinnost, přátelství a pomoc, tedy v zásadě o místo, kde se o sebe lidé vzájemně
starají. Schémata umísťování do rodin existují kromě Spojených
států také v zemích severní Evropy, v Belgii, ve Francii a v Německu.
V Itálii takový postup umožňoval již zákon z roku 1904, který se nazýval „Patronato eterofamiliare“ (opatrovnictví jiné rodiny). Hlavním
tehdejším cílem bylo uvolnit přeplněné ústavy a snížit náklady na péči.
Podobná uspořádání existovala v různých částech Itálie do 60. a 70. let
minulého století. Schémata bydlení, která byla v nedávné době zavedena coby inovativní programy ve městech Lucca (Toskánsko) a Collegno (Piedmont), začala fungovat během posledních šesti let. Další
podobný model existuje v Udine, ale tam byly analogické programy
dosud směřovány na staré lidi, kteří byli propuštěni z bývalé psychiatrické nemocnice. Ve Venetu podobná služba neexistovala.
Náš projekt začal po dvouletém testování proveditelnosti v roce
2002. Patří do kategorie plánů, které mají za cíl získat prioritu národního významu, stanovenou ministerstvem zdravotnictví a regionem
Veneto, a situován je do kontextu sekundární prevence. Jeho přímým
záměrem je vymyslet způsoby, jak podpořit pacienty a jejich rodiny;
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tuto podporu poskytují další rodiny v komunitě, jež nabídnou přijetí
člověka s duševní nemocí. Rodina hostitelů spolupracuje s veřejnou
službou duševního zdraví, která platí výdaje. To je tedy přímý záměr.
Tím nepřímým záměrem je změnit stigma — nezávisle na hledání dostupných rodin běží programy, které chtějí zvýšit obecné povědomí
a informovanost o otázkách duševní nemoci a o duševním zdraví.
Náš přístup — tedy zapojení jiné rodiny, než je pacientova, tím, že
podpoří člověka s psychiatrickými problémy — lze považovat za inovativní, protože má tři úrovně, jimiž jsou:
•

sociální politika — projekt obsahuje posun od systému státního
sociálního zabezpečení k systému založenému na komunitě;

•

proces rehabilitace ve specifické oblasti duševního zdraví;

•

interakce mezi jedincem a komunitou.

Co se týče sociální politiky, krize sociálního státu je běžně interpretována negativně, ve vztahu k neudržitelným nákladům skupiny opatření, která měla za cíl pomoci nejslabším vrstvám populace. Nicméně sociální stát doslovně znamená blaho celé populace; není to jen situace,
kdy je lidem garantován minimální standard života. Sociální stát by
proto měl být poměřován hlavně kvalitou života a stupněm sociální
koexistence všech součástí komunity, kterou rozumím skupinu lidí
navzájem spjatých solidaritou a sociální kohezí. V tomto kontextu se
zdá, že krize byla způsobena také selháním schopnosti státu reagovat
pomocí sítě služeb na nové relační potřeby populace.
Rehabilitační proces by měl pečovat o rozvoj osobních schopností člověka, a umožnit mu tak aktivní uplatňování občanských práv, při
němž se budou zvyšovat možnosti, které se mu otevírají, a zároveň se
budou posilovat jeho pravomoci a zodpovědnosti. Rehabilitace proto
znamená vrátit dotyčnému možnost zvolit si, kde chce žít, kde pracovat a kde se usadit. Skutečným problémem psychiatrického znevýhodnění je právě ztráta těch schopností, které jsou potřeba k vytváření vývoje lidského osudu pomocí každodenních aktivit.
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Pokud hovoříme o sdílené zodpovědnosti jedince a komunity,
myslím, že by bylo zajímavé a vhodné připomenout si některé z myšlenek Rona Colemana, který napsal nádhernou knihu ZOTAVENÍ, KONCEPT CIZINCE . Coleman čerpá z vlastní zkušenosti s duševní nemocí
a určuje čtyři zásadní milníky na cestě k uzdravení, čtyři aspekty sebe,
které je třeba udržet:
1|
2|
3|
4|

možnost zůstat sám sebou;
víru v sebe samého;
sebedůvěru;
uvědomění si a přijetí sebe sama.

V praxi je možné tyto aspekty já živit jen prostřednictvím kontaktů
a vztahů s jinými lidmi. Nelze je pěstovat v izolaci, ani pokud má člověk kontakt pouze s odborníkem. Sami jistě vidíte, že to není možné
učinit v situaci bez svobody; o zásadní aspekty já lze pečovat pouze
tehdy, pokud je člověk schopen interakce s jinými lidmi a pokud má
možnost, ne-li schopnost, rozhodovat a za svá rozhodnutí nést odpovědnost v dobrém i ve zlém. Jedině pak bude schopen „vlastnit sám
sebe“, znovu získat kontrolu nad svými zkušenostmi, ať jsou jakékoli,
včetně té, kdy si prošel blázněním.
Náš projekt je postaven na ochotě podpořit konkrétní rehabilitační proces určitých lidí (kteří jsou stejně v péči oddělení) s cílem
zmírnit břemeno, kterému čelí jejich rodiny, předcházet stigmatu,
naplňovat místní potenciál komunity a vytvářet sociální systém na
komunitě založený. Konkrétní akce se různí — od zvyšování povědomí
a propagace projektu přes výběr rodin, uživatelů a jejich kombinování
až k přebírání odpovědnosti za jednotlivé případy, proškolení rodin
a školení profesionálů. Abychom plán podpořili a mohli realizovat,
ustanovili jsme pracovní skupinu, zapojili všechna centra duševního
zdraví, vymysleli slogan, rozšířili letáky a plakáty a uspořádali tiskovou konferenci. Pracovní skupina sestává z koordinátora, psychiatra
a dvou psychologů, kteří v rámci služby pracují, a administrativního
ředitele oddělení.
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Členové rodiny, kteří k sobě neznámého člověka přijmou, jsou s to
setkat se s někým novým, nemají předsudky, protože nemoc dotyčného neznají, ale žijí v prostředí, které je omezeno vztahovými a citovými
vazbami, jež jim umožní obecně poznat „outsidera“. Proto volíme lidi
schopné být pohostinní — přání někoho nového poznat totiž produkuje zvědavost i touhu pomoci. Rodiny, které vezmou jiné lidi k sobě
a ubytují je, chtějí svého hosta poznat a prostřednictvím toho, jak sám
sebe odhaluje v každodenních činnostech, zjistit, jaký skutečně je. Ve
službě se nikdy neptáme na úplně jednoduché věci, třeba co má člověk rád k jídlu („Máte rád ryby?“) nebo jaké má koníčky („Posloucháte
hudbu. Jakou?“; „Čtete komiksy?“ nebo „Chodíte na fotbal?“). Je to
proto, že takové věci nemají se zdravím téměř nic společného, a to
je hlavním zaměřením služeb. Nicméně právě diskuse o obyčejných
činech a aspektech normálního každodenního života v sobě nese
možnost poznat člověka takového, jaký je. Místo, kde má vše zmíněné
význam, je normální rodina; není možné, aby to bylo institucionální
prostředí. Vedle toho mají zmíněné aspekty každodenního života jen
pramálo společného s rigidními určujícími znaky „léčby.“ Vždyť doma
se mohou odehrávat i spory, není nutné, aby všichni se vším souhlasili,
ale není třeba se bát kon�iktu, jak tomu bývá v institucionálních kontextech.
Myslím, že bude třeba udělat další poznámku k našemu projektu.
Systemický vztahový pohled například předpokládá, že člověk s duševní nemocí symptomatologií většinou vyjadřuje nějaké skryté
utrpení týkající se rodiny. Toho jsme si přirozeně všimli — hostitelská
rodina totiž neřeší patologii, ale život svého hosta, a proto v téměř
každém případě vyjdou najevo nějaké aspekty utrpení vztahující
se k pacientově původní rodině, které nemusely být dřív známé.
Například pro toho, kdo měl matku s vážným fyzickým hendikepem,
otce se skrytými finančními problémy nebo nějak postiženého bratra, je úleva najít lidi, kteří mu pomohou ulevit si od takového trápení.
Protože členové hostitelské rodiny nesou svůj díl odpovědnosti, mo• 166 •

hou porozumět osobním problémům svého hosta a našim službám
(a sociálním i zdravotním obecně) odhalit situace diskomfortu, které
byly málo známé. Často nabídnou i pomocnou ruku při jejich řešení.
Náš pacient, náš „obětní beránek“, pak může začít svou roli opouštět,
může se přestat spínat jako varovné světlo a produkovat symptomy,
které vyjadřovaly důvody nejen pro jeho vlastní bolest, ale i pro bolest
jeho okolí.
Závěrem musím znovu potvrdit fakt, že i když psychiatrickému
pacientovi dáme nové životní podmínky na konkrétní úrovni, nestačí
to k tomu, aby byla obnovena jeho smluvní způsobilost. Pro člověka
s duševní poruchou je také zásadní, aby měl přístup k novému kontextu, v jehož rámci bude moci rozvinout vědomí možnosti a potřeby
změny, čímž dojde k přetvoření jeho subjektivního vjemu, že je marné
nebo absurdní vyvíjet jakoukoli snahu ke znovuzískání nadvlády nad
vlastním životem.
Z tohoto důvodu jsou umístění v rodinách hostitelů jenom jednou
z možností, které jsou nám otevřené, a pokud se chceme dostat za
hranici institucionální dimenze, nepochybně budeme muset vymyslet mnoho dalších a lepších programů.
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LORENZO TORESINI

Deinstitucionalizace
je kontinuální proces
Lorenzo Toresini je italský psychiatr. V letech 1971
až 1995 pracoval v Terstu. Zúčastnil se aktivit Franca
Basaglii, které kromě jiného zahrnovaly uzavření
psychiatrické nemocnice a ustavení Center duševního zdraví typu 24/7. V letech 1995 až 1999 se zabýval podobnými aktivitami v Portogruaru (Benátky).
Od roku 1999 byl vedoucím psychiatrem odpovědným za službu péče v Meranu. V roce 1991 vedl projekt duševního zdraví
Tempus ve Slovinsku a v roce 2007 tři podobné rozvojové kooperační
projekty v Bosně.

Letos slavíme sté výročí přijetí zákona z roku 1904. To je příležitost,
kterou bychom si měli připomenout. Naprostý nedostatek publicity
této události je překvapivý, když uvážíme, že tenhle kousek legislativy
byl v dobrém i ve zlém milníkem v historii italské psychiatrie. Jak je
dobře známo, brzy po sjednocení Itálie a uprostřed celkové reorganizace nového státu zavedla Giolittiho vláda také důležitou legislativu,
která řešila i sociální zabezpečení. Příkladem je Gentilova reforma,
která měnila vzdělávací systém a dala mu konzervativní přídech,
nicméně zachovávala jeho klasický odkaz. Tento systém se v našich
časech postupně rozpadá následkem nedávných událostí, které měly
zvýšit vliv privátního sektoru na školy a univerzity. Zdá se podivné,
že výročí zákona z roku 1904 nikdo neoslavuje, přestože existuje všeobecná tendence dělat velký rozruch kolem všech minulých událostí.
Například letos jsme si dali práci, abychom si připomněli 28. června
1914, kdy byla vypálena rána v Sarajevu; začátek konce. V roce 1998 se
slavilo třicáté výročí Mariottiho zákona č. 431 a lidé si také připomněli
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150 let od revolucí v roce 1848, které byly na tu dobu tak liberální. Ale
pokud je pravda, že nás dějiny učí o životě, pak by proces vzpomínání měl pomoci klást si otázky a zlepšit naše porozumění. Pohled do
historie by nám mohl pomoci porozumět například tomu, jak dlouho
nevyhnutelně trvá uvést v platnost tak zásadní a dalekosáhlou reformu jako je reforma psychiatrie. Protože sociální věda zvaná psychiatrie — alespoň původně — měla za cíl uvést v život utopii, která přiměla
rozum, aby ovládl iracionalitu. Vládl zdravotní, nemocničně zaměřený
rozum, protože lidé vzali za samozřejmost, že zdravotní péče a nemocničně založená reakce vyplynuly implicitně z konceptu rozumu samého. Zákon z roku 1904 byl tedy zásadní částí legislativy, která odrážela
to, jaká byla už od roku 1800 skutečná celonárodní praxe ve veřejné
sféře. Pouhých 104 let od vzniku první psychiatrické nemocnice v Itálii prošel zákon, který formálně uznával existenci psychiatrických
nemocnic a reguloval jejich finanční situaci.
Na druhé straně byl již v roce 1980, tedy pouhé dva roky po přijetí,
pod palbou kritiky tzv. Basaglia zákon (zákon č. 180). Jeho odpůrci už
tehdy volali, že reformu nelze zavést prostě proto, že ještě nebylo možné ji vůbec realizovat. Nikdo si v té době nevzpomněl, že i v roce 1904
trvalo pouhé schválení prováděcí legislativy pět let (prošla v roce 1909)
a že v roce 1978, když byl přijat zákon č. 180, nebyl tehdy 74 let starý
právní předpis z roku 1904, který říká, že v každé provincii má být ústav,
stále ještě po celé zemi plně implementován. Několik provincií, například Matera a Bolzano, svůj ústav tehdy neměly, takže reformu z roku
1904 dosud neaplikovaly. Ale v roce 1978 by nikoho nenapadlo protestovat sdělením, že zákon „o ústavech a bláznech“ není vůbec možné
implementovat, jen proto, že po 74 letech nebyl plně implementován.
Místo toho pouhé dva roky po přijetí Basaglia zákona začalo několik
lidí tvrdit, že to je nemožná reforma. Vznikl tak typický bludný kruh,
kde něco předvídat znamená, že k tomu skutečně dojde, a administrátoři, politici, veřejné mínění i naprostá většina psychiatrů opravdu začali k naplnění této explicitní předpovědi přispívat prostě tím, že zákon
bojkotovali, odkládali a odsuzovali, místo aby ho uvedli v život.
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Podobné to bylo se zákonem č. 241 z roku 1990, který měl reformovat sektor veřejné správy. Byl široce kritizován, protože je prý příliš
složitý na uvedení do praxe, a to především ve věci nalezení konkrétního úředníka zodpovědného za určité rozhodnutí. Nicméně dnes vidíme, že aplikovatelný byl, a plně s ním pracují všechna veřejná místa.
V našem výjimečném regionu Alto Adige/Jižní Tyrolsko, jenž je vlastně státem ve státě, měl zákon č. 180 velmi odlišný dopad než ve zbytku
země. Vraťme se v čase trochu zpět a připomeňme si historii Tyrolska
a jeho protinapoleonského odporu i odporu proti rozšíření osvícenských hodnot a buržoazních svobod. Jedno jméno s tou dobou spojené se dodnes v našem regionu i v jižních oblastech německy hovořícího světa vyslovuje s pýchou, ale zbytku Itálie je neznámé. Jde o vesničana a protifrancouzského partyzána Andrease Hofera. Přestože
byl osobně poražen, v bitvě o zabránění novým kulturním trendům
spojeným s kultem rozumu vlastně posmrtně zvítězil, takže se kultura
francouzské revoluce, včetně kultury psychiatrie, do oblasti nemohla
dostat. Byl to právě důsledek tohoto historického vývoje, který vedl
v praxi k tomu, že až do roku 1978 byli všichni německy hovořící lidé
pravidelně deportováni (tam a zase zpět) do ústavu Pergine v provincii
Trento, kde nikdo nemluvil jejich jazykem. Osobně věřím, že německé
obyvatele Evropy to ještě dnes musí šokovat a že alespoň opožděně
cítí nějaký soucit ke svým spoluobčanům z té doby. To, co se stalo, lze
okamžitě propojit s politikou italizace praktikované během fašismu.
Nicméně ten v roce 1945, alespoň oficiálně, skončil. Ještě jednou zdůrazňuji, že tento skandál ve střední Evropě, tedy deportace slabých
jedinců a jejich násilná italizace, pokračoval až do roku 1978. Věřím,
že když slyšíte o tomto hororu poválečné demokracie, jste šokováni
stejně jako my. Pravdou je, že příběh italizace patrně symbolicky reprezentuje rozšířenější zvyk, který se vztahuje na aplikaci samotné
psychiatrie, tedy použití kulturního násilí proti odlišným kulturám
a lidem. Kulturním násilím nemyslím jen kulturu násilí, které je samozřejmě hlavně fyzické, ale také tendenci systematicky nálepkovat
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odlišné kultury jako nerozum, a tím je činit náchylnými k ontologické
diskvalifikaci.
Psychiatrie se od regionu Alto Adige držela zpátky až do roku 1978,
kdy se postupně začaly zavádět nové služby. Kvůli historickým zpožděním, jejichž důvody jsem už popsal, jsme tady v Meranu paradoxně
nalezli velmi příznivou situaci, protože na konci 20. století zde byly pro
služby péče o duševní zdraví jen velmi omezené zdroje. V té době byl
najednou zaveden rozpočet na péči o duševní zdraví. To se stalo díky
zásadní práci odvedené Asociací rodinných členů psychiatrických
pacientů, stejně jako díky některým osvíceným politikům, kteří přišli
z venkovského prostředí, mimořádně se otevřeli novým myšlenkám
a byli si vědomi toho, že je konečně třeba takové služby zavést. Hlavně
německy hovořící politici začali podporovat a propagovat specifickou
kulturní formu, jíž je právě psychiatrie. Od té doby se politici našeho
regionu starali o to, aby psychiatrická kultura do regionu byla prostě
zavedena, a také o implementaci jejích služeb. My v Meranu stále
ovšem neseme riziko, že pokud nebudeme velmi opatrní, vytvoříme síť
služeb typu miniústavů. Například se to mohlo stát — a možná do jisté
míry i stalo — v tomto domě se 24 lůžky, který je sice krásný, ale ze stejného důvodu i velmi nebezpečný. Rozhodli jsme se, že zde poskytneme
zázemí části služby duševního zdraví, konkrétně 3. centru duševního
zdraví ve spádové oblasti se 120 000 obyvateli, abychom se pokusili
zajít za hranice skutečné relativní izolace tohoto místa, která ho dělí
od zbytku komunity. Komunitní služba duševního zdraví by byla také
celkem relativně izolovaná, kdyby jednu z jejích částí nehostil právě
tento dům. Takže nakonec jsme zde založili 24 hodin fungující centrum
duševního zdraví. Je úkolem vás všech, kteří jste zde zažili posledních
pár dní, abyste vyhodnotili nebo alespoň zmínili svůj první dojem z toho, jak věci fungují a jak život v tomto domě vypadá. Věříme, že toto
publikum by mělo posoudit terapeutickou atmosféru místa. Ti, kdo
znají naši profesi, jsou s to porozumět na první pohled, a proto je na vás,
abyste rozhodli, zda je tento dům mini-ústavem, nebo něčím jiným.
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Někdy i tento dům totiž ústav dramaticky připomíná. Mluvím
o vnitřních vztazích, o riziku administrativní byrokratizace nebo
byrokratizace mysli a o soustavné snaze administrativního „ducha“
uchvátit zpět naši práci i naše osobní prostory a nastolit znovu hierarchii, rigiditu a úředničinu. Kdyby se to stalo, bude to mít dramatický
dopad na vztahy s pacienty a mezi pacienty. Byrokratizace předpokládá klecový typ služby, a když nemůže uzamknout tělo, snaží se aspoň
ovládnout mysl. Prokrustes je postava řecké antiky, podle některých
král, podle jiných bandita, jehož zvykem bylo nabídnout hostu zvláštní postel. Na tu se musel položit, a když byl příliš malý, musel být „natažen“, aby mu postel padla, když příliš velký, uřízli mu nohy. Říká se
tomu Prokrustova postel. Takový je i byrokratický duch, svatý nebo
ďábelský, který — jak dobře víme — stále něco hledá, ale nenachází.
Ačkoli je styl naší práce objektem soustavné silné kritiky, jsme
schopni tlakům odolat a zvládáme je odvracet nebo alespoň minimalizovat. Stále však pokračujeme v práci (doufám, že poměrně nenásilně)
a uprostřed toho všeho si uchováváme kritické a sebekritické povědomí, jehož primárním zdrojem je radikální a soustavné popírání omezujících praktik. Politováníhodný akt omezování a stejně opovrženíhodný akt zavírání se vztahují ke zvyku svazovat a zamykat lidi, i když
jsou hospitalizováni dobrovolně. Nikdo ovšem neví, proč by to vlastně
zvykem mělo být. Není také vůbec jasné, proč se za legitimní považuje
zamykání a svazování těch, kteří jsou přijati k nařízené léčbě, když
podle práva mají být pouze „léčeni“, ne vězněni. A přesto se to u obou
zmíněných kategorií děje. Krutý akt omezování má v každém případě
stále tentýž cíl: umlčet hlasy lidí, jejich potřeby, potlačit jejich sebevyjádření a ignorovat jejich požadavky.
V tomto domě, který dost ambiciózně nese jméno Franca Basaglii,
se snažíme vytvářet terapeutickou atmosféru. To je v rozporu s běžnou psychiatrickou praxí totalitárních institucí minulosti, které měly
utrpení lidí prostě ztrestat. Zde se naopak snažíme vytvářet a obnovovat jinou atmosféru, a to navzdory často dramatickým potížím, s nimiž
se potýkáme, když chceme odstranit normalizačního byrokratického
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ducha soustavně útočícího z „vnějšího světa“. Je to podobné tomu,
co má na mysli Paolo Tranchina, když popisuje dlouhou historii péče
pomocí lásky, pomocí postavy Afrodité jako lékaře. Pokoušíme se
vytvořit atmosféru prodchnutou tolerancí, porozuměním, dialogem
a ochotou naslouchat. Je ovšem jasné, že zmíněné aspekty naší práce
by nikdy neměly být zaměňovány s anarchií. To je další problém, který
u nových služeb může vznikat. Naše úsilí proto soustavně směřuje
ke stálému vytváření a znovuobnovování atmosféry, aniž se jakkoli
vzdáváme nutné byrokracie. Tento styl práce je a měl by být založen
na využívání tzv. praxe lehké ruky.
Máme tady pacienta, je mu asi čtyřicet let a dnes byl znovu propuštěn z akutního psychiatrického oddělení (APU). Měl druhou krizi po
více než dvaceti letech, během kterých se mu dařilo dobře. Popisoval
nám akutní psychózu, kterou zažil v šestnácti, když byl ještě teenager.
Tehdy byl léčen v typickém ústavním stylu způsobem, na který s bolestí vzpomíná, jak mi řekl. Pomocí hrubého fyzického násilí ho hodili
na postel a tam ho svázali. Navrhl jsem, aby šel na akutní psychiatrické oddělení, ale on se samozřejmě velmi bál. Když tam ale strávil
týden, řekl mi německy: „Jsem okouzlen z psychiatrie v Meranu, mám
z ní téměř magický dojem.“
Hle, příklad toho, co mám na mysli, když mluvím o terapeutické
atmosféře.
Někteří z vás včera odpoledne naše akutní oddělení navštívili. Je
samozřejmé, že v komunitně zaměřené části služeb je vše trochu
jednodušší. Abyste ocenili podstatu sítě, musíte vstoupit do srdce
podobného druhu zařízení se zavřenými dveřmi, které je vlastně
protichůdné — a prosím, omluvte mě, že na tomto bodu trvám. Má-li
ovšem dveře otevřené dokonce i akutní oddělení, ukazuje to na fakt,
že všechny komunitní a vzájemně propojené služby musejí zůstat
otevřené v širším slova smyslu.
Teď se zaměřme na ústřední téma našeho setkání — na deinstitucionalizaci. Tento pojem neznamená čistý a prostý přenos lůžek, není
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jen decentralizací zdrojů a zařízení, byť tím vším je také. Všichni
dobře víme, že ve Spojených státech je deinstitucionalizace sprosté
slovo, protože připomíná proces, v jehož průběhu byli bývalí „chovanci“ opuštěni, nikdo se o ně nestaral, byli doslova „odhozeni“ na
ulice. V New Yorku bylo roku 1978 možné vidět důsledky tohoto
vpravdě anarchistického postupu. Na každé stanici metra přebývali
úplně opuštění bezdomovci, často dekompenzovaní „schizofrenici“,
zapáchající a oblečení do cárů. Oni byli produktem takového druhu
deinstitucionalizace. Dnes je New York jiný — také proto, že si republikánské vlády uvědomily, jak nezbytné je do tohoto sektoru investovat, aby se podobné šokující situaci předešlo. Ale deinstitucionalizace
je mnohem víc — znamená vše, co děláme každodenně případ od
případu, když každou situaci posuzujeme v její jedinečnosti a vztah
s každým člověkem zakládáme nejprve a především na specifické
subjektivitě jedince. To se může stát pouze prostřednictvím nepřetržité, stálé a dialektické interakce s rodinami a nikdy nekončícího
procesu výzev a zpochybňování aktu vyvažování založeného na delegování. V takovém procesu delegující strana (často rodina) uvede
stranu delegovanou (službu) do pozice zodpovědnosti a žádá ji, aby
pacienta vrátila takového, jaký byl předtím (je-li to možné). Pokud se
daný jedinec, který se v porovnání s minulostí náhle velmi změnil, do
dřívějšího stavu nevrátí, je to pro delegující stranu problém. Delegace
je vždy nejprve dočasně přijata, aby posléze vznikly další interní delegace, které směřují vertikálně dolů nebo mezi různé součásti služby,
různé profily a profese apod. Práce se rozdělí a o jejím uspořádání se
stále diskutuje a pracuje se na něm. V kultuře ústavů se však o různých
systémech delegací nikdy nediskutovalo. Deinstitucionalizace znamená, že zatímco jsou všechny delegace akceptovány, my se nejprve
snažíme spolupracovat s delegující stranou, abychom pochopili, co je
účelem delegace, a trochu si na to posvítili. Jestliže vy jste delegující
strana a pošlete nám pacienta, my se o něm i o vás s vámi chceme
bavit, abychom poznali, co to pro vás i pro nás znamená, jaký a proč
máte na situaci náhled. Snažíme se znovu najít několik souvisejících
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příběhů, které také mají vlastní identity a vztahy, a chceme jim porozumět, abychom mohli přijmout to, jak se pacient změnil a jak takové
změny vyjadřuje chováním a „symptomy“. Uvnitř služby říká doktor:
„Uděláme to a to, budeme pracovat tak a tak a společně přijmeme
takové a takové rozhodnutí. Co si o tom myslíte, s čím můžete přijít,
drahé sestry, drazí psychologové a sociální pracovníci?“ Promiňte, že
se k tomu znovu vracím, ale tohle přeci není žádná anarchie, nýbrž
proces kladení otázek o nikdy nekončících delegacích, které tvoří základ naší práce. A celý takový proces odrážení, zrcadlení a dešifrování
symptomů, znaků chování, záměrů a činů — jak vykonaných, tak těch,
od kterých bylo upuštěno — to všechno je deinstitucionalizace.
V této fázi je jasné, že deinstitucionalizaci nelze realizovat pouhým uzavřením ústavů. To je nedorozumění, kterého se musíme zbavit.
Uzavření bylo prostě jenom prvním krokem k transformaci vnitřních
vztahů, nebezpečných a zakořeněných mocenských her a struktur.
A my bychom se z něho měli poučit: Abychom k terapii a rehabilitaci
vůbec mohli směřovat, musíme denně uzavírat nekonečný počet
ústavů, které nalézáme ve svém běžném životě, ve vztazích, ve svých
myslích i v myslích jiných lidí. Deinstitucionalizace je stálý proces.
Pro nás je tedy nejen možné, ale povinné pokoušet se znovu
a znovu, den za dnem deinstitucionalizovat hic et nuns (tady a teď)
naše vztahy, naše zkamenělé struktury, naše rozhodnutí, která jsou
stále ovlivňována hierarchickými hodnotami, naše terapeutické intervence. Naše chování dosud často inspirují myšlenkové školy, vlivy
a zvyky, které — byť často byly revolucionalizací předchozích modelů — se nakonec vzdálily původnímu cíli získat svobodu a emancipaci
jedinců jako subjektů. Na tom všem chceme a musíme pracovat nyní
i v budoucnu, jak zde v Meranu ve čtvrti Sinigo, v tomto domě Franca
Basaglii, tak také v Silandru, protože naším cílem je přenášet vlastní
praxi do pečovatelských domovů v horských údolích i na pustých pláních, do sociálních zařízení, jež nám posílají obětní beránky, kteří by
bez nás skončili v místech, kde mohou být technicky normalizováni.
Musíme pokračovat v likvidaci mocenských her a mechanismů, po• 175 •

mocí kterých jsou k nám lidé jako nemocní posíláni, a vytvořit funkční
síť, v níž lze takové kódy rozebrat a vytvořit odlišné myšlenkové systémy. Jen každodenní prací se můžeme vyhnout riziku, že naše mysli
i rozpočty zkamení a zbyrokratizují se. Protože zbyrokratizované
mysli (duše) jsou mrtvé.
Dalším problémem je otázka forenzních psychiatrických nemocnic. Připravujeme nějaké plány sociální rehabilitace. Abychom byli
schopni přejmout rehabilitační projekty v tak obtížných situacích, je
samozřejmě nutné mít dostatečně rozvinuté schopnosti k převzetí
odpovědnosti za tuto situaci. Na to potřebujeme zdroje a nové myšlenky. Nicméně myšlenky jsou samy o sobě těmi nejlepšími zdroji.
Stručně se dotknu toho, co se mění v zemích na Balkáně a ve východní Evropě, které nově doplnily evropské společenství. Například ve
Slovinsku se bez ohledu na opozici psychiatrů dějí extrémně zajímavé
věci. V této malé zemi se podařilo občanským sdružením pečujících
lidí, uživatelů, právníků, sociologů a sociálních pracovníků, podpořených ústavním soudem, zredukovat sféru ovládanou psychiatry;
byla jim odebrána značná část institucí, které v minulých dobách
sdílely všechny druhy postižení a fyzické, psychické i sociální deviace.
Jedním z příkladů je Hrastovec, bývalý ústav druhořadé úrovně jako
Leros (Leros byla psychiatrická léčebna v Řecku, kde pacienti živořili
v děsivých podmínkách porušování lidských práv ještě v 90. letech
20. století — pozn. ed.), blízko maďarské hranice, který byl nyní degradován na sociální zařízení. Instituce byla převzata sociálními
pracovníky a psychiatrům tam připadla pouze role konzultantů a předepisovatelů léků. Sociální pracovníci místo transformují, otevírají ho,
vytvářejí rehabilitační programy, dávají dlouhodobým „chovancům“
nový pocit důstojnosti. V okolních vesnicích a malých městech bylo
vytvořeno několik alternativních rezidenčních projektů a uživatelé
začali s rehabilitačním procesem v rámci místních farmářských aktivit. Dále celá balkánská oblast (včetně Bosny, Srbska, Řecka, Bulharska,
Rumunska a Moldávie — delegátka WHO Liliana Urbina na toto téma
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dlouze hovořila) je zapojena do projektu Pakt stability. Zahrnuje velmi
důležité události na poli péče o duševní zdraví, které implementují
model služeb akceptovaný a sponzorovaný WHO.
Z jiného pohledu je deinstitucionalizace myšlenkou ne příliš
vzdálenou od významu ruského slova „perestrojka“, které bylo před
patnácti lety známé po celém světě. I tenhle proces byl gigantický
pokus, byť úplně jiného rozměru, o debyrokratizaci vztahů, moci a sil
ve společnosti. Obě koncepce, deinstitucionalizace i perestrojka, nejsou nakonec ničím jiným než světovou vizí s rozsáhlými praktickými
důsledky.
Tento dům, věnovaný Francu Basagliovi, nás nutí ohlédnout se za tím,
co byla Basagliova hlavní filozofie. On nám nepředkládal řešení, spíš
ukazoval dialektické nástroje, jimiž lze řešení dosáhnout. Vzpomínám
si na nádherný citát Lessinga:
„Pokud by mi dal Bůh do jedné ruky pravdu a do té druhé cestu, jakou
k pravdě dojít, vybral bych si tu druhou…“

Protože, ať se to vezme jakkoli, kdo vlastně ví, co pravda je? Kde je?
Existuje skutečně, máme ji považovat za něco daného a dosažitelného určitým a jasným způsobem? Takové je i Basagliovo učení, které je
podobné Sokratově dialektické metodě. I toto je deinstitucionalizace,
soustavná a stálá diskuse protikladů, stojící na základě toho, že takové protiklady nejsou eliminovány. Nakonec věřím, že deinstitucionalizace jde ruku v ruce se slovem mír. Mír je něco, co se v našem malém
hornatém regionu podařilo po válce kultivovat a udržet součinností
Rakouska, Německa a Itálie. Cesta k míru byla vystavěna spoluprací,
a ta je protikladem válečné mentality, jejíž je institucionální psychiatrie součástí. Klaus Dörner promluvil i napsal o věčné válce proti
duševně chorým. A jistě není třeba tomuto publiku připomínat deviace institucionální psychiatrie ve třetí říší, která vedla k holocaustu
psychiatrických pacientů a postižených. I když už o tom bylo řečeno
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mnoho (a pořád to není dost), nikdy o tom nemluvíme jako o lekci, která by do našeho vědomí měla vtisknout tuto otřesnou traumatickou
zkušenost potlačení lidské důstojnosti. Tuto část historie, která se nás
psychiatrů tak blízce dotýká, zdaleka nepoužíváme tolik, jak bychom
měli. Týká se nás to i dnes a v našem světě, který je plný událostí mini-ústavního stylu, včetně omezujících praktik a věznění. A takové praktiky jsou stále spojeny s týmiž myšlenkami, které umožnily existenci
psychiatrického holocaustu, tedy s filozofií sociální eutanázie, jejíž
měkčí verze přežívají bez ohledu na fakt, že máme zákon, který měl
učinit konec minulosti.
V rámci hledání různých aspektů spojených s deinstitucionalizací
musíme zmínit i proces etnického čištění „těch jiných“ a jejich nucené
separace od komunity lidí, kteří se považují za „normální“. Praktickou
a koherentní implementaci této ideologie jsme mohli vidět při válce
na Balkáně. Stigmatizace, koncentrace, eutanazie a masakry jsou nakonec jenom odlišnými aspekty téže mentality, kterou přesně popsal
Immanuel Kant, když hovořil o „nesociální sociabilitě“, a předpověděl,
že jednoho dne vytvoří lidská rasa bariéry, jimiž bude oddělovat své
vlastní součásti.
Svůj projev o koncepčních a praktických aspektech deinstitucionalizace uzavřu tím, že důvod, proč nikdo nemá zájem mluvit o zákonu
z roku 1904, je nakonec prostě ten, že právo reprezentuje vyjádření
totalitního státu. Když se dnes díváme na stav naší země, zažíváme
trvalý pocit trapnosti. Současná situace je koherentní a krystalicky
jasná: Náš stát dnes není totalitní, ale neo-autoritářský, a to tak chytře,
že nemá zájem oslavovat a reprezentovat starý autoritativní stát ani
diskutovat o něm, protože ve skutečnosti se identifikuje se starým
modelem a odmítá se od něj distancovat. Vlastně dnes existuje vůle
takový typ státu skrytě replikovat. A to — jak věřím — je pravý důvod,
proč se nikdo o zákonu z roku 1904 nechce bavit.
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STEFANO EGIDI

Neomezující metoda
Stefano Egidi je italský psychiatr. Školil se ve
Washingtonu a ve Veroně. Pracuje s Lorenzem
Toresinim v meranských službách duševního zdraví
a na místním akutním psychiatrickém oddělení.

ÚVOD
Ve svém příspěvku bych se s vámi rád podělil o některé myšlenky týkající se fyzického omezování a věznění, které jsou založené na praxi
a každodenní klinické práci v psychiatrii. Tyto myšlenky odrážejí můj
osobní pohled, ale také subjektivní názor psychiatra, obecně profesionála v péči o duševní zdraví.
Chci zde interpretovat fyzické omezování jako současný druh
psychopatologie, který zasahuje léčebně-terapeutické systémy a je
předváděn v organizacích služeb. Tedy terapeutické vztahy, které jsou
determinovány organizací služeb, jsou jí také ovlivněny. Samozřejmě
že vědomě používám druh konceptualizace, který je trochu odvážný a paradoxní, s cílem podnítit na toto téma užitečnou debatu.
Nemyslím, že by kolegové nebo systémy, kteří pracují jinak, než jak se
jim „radí a doporučuje“, měli být objektem klinické pozornosti (podle
kategorií a diagnostických kódů jako ICD nebo DSM…).
Osobně věřím tomu, že uchýlení se k omezovacím prostředkům
popírá inteligenci a navíc je morálně odsouzeníhodné. Přemýšlení
o osobním rozvoji a intelektuální bádání, které někoho vede k výběru
psychiatrie jako profese, ho donutí se o tuto otázku zajímat. Je obtížné porozumět tomu, jak ten, kdo takovou „rešerši“ provedl, může
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skončit tím, že se rozhodne jinou lidskou bytost svázat, aby tím vyřešil nějaký problém (a ne v kontextu kon�iktu). To je okamžik, kdy by
se člověku mělo rozsvítit, a on by se měl těžkému problému postavit
tváří v tvář a vzpomenout si na svoje intelektuální snahy i na to, proč
si toto povolání zvolil.
Další aspekt je zvyk — zvykl jsem si řešit kon�iktní situace „stavěním zdí“. Když se vyhnu používání omezování, moje mysl je nucena
být bystrá, přicházet s novými řešeními, která zvyšují mé terapeutické
znalosti, dávají nový význam mé práci, tomu, jak ji organizuji, i terapeutické skupině samé.

PATOGENEZE OMEZOVÁNÍ
Když doktoři nebo jiný personál praktikují omezující prostředky, nutně to neznamená, že by bylo jejich zvykem být represivní. Omezování
se spíš zdá být znakem dysfunkční organizace nebo lépe řečeno
takové organizace, která byla pasivně učiněna „funkční“ k používání
omezujících prostředků.
Aby bylo jasno — a také jako druh výzvy pro publikum — budu
hovořit o patogenezi omezujících praktik, soustředím se na takové
prvky, o nichž si myslím, že na základě naší zkušenosti v Meranu od
roku 1999, mohou vysvětlit fakt, proč jsou tyto prostředky na pacientech stále používány. Zaměřím se také na užitečné faktory, které
pomáhají vytvářet pozitivní prostředí, v němž nápad uchýlit se k fyzickému omezování ani nevznikne.
Původ omezovacích prostředků
V mezinárodní literatuře je fyzické omezování diskutováno hlavně ve vztahu k opatřením, která se měla potýkat s problémem „agresivity“ v psychiatrických zařízeních. Hovoří se o něm jako o alternativě
k lékům, a to z hlediska „dávkování“ (jak a po jak dlouhou dobu omezování praktikovat), z hlediska jeho adekvátnosti ve vztahu k psycho• 180 •

metrickým měřením a ke stupni agresivity a z hlediska toho, jak může
případně uškodit.
Nicméně tato otázka je vždy nahlížena z pohledu uzavřeného zařízení, tedy akutního psychiatrického oddělení nebo psychiatrické nemocnice. V zásadě již sám kontext, který se k tomu vztahuje, obsahuje
určitý stupeň věznění a je implicitní, že pacient je přijímán a personál
ho musí léčit za zdmi tohoto zařízení. Z pohledu, kterého bych se chtěl
dotknout, podobná literatura nemůže moc přispět naší argumentaci,
protože popisuje a pozoruje takovou situaci, kdy se „katastrofa již
udála“, jak by to vyjádřil Heidegger. To znamená, že izolace lékaře
i pacienta je dokončena, ve skutečnosti je již brána jako daná věc a jediná otázka, již by si snad člověk mohl klást, je, co se uvnitř kontextu
„odstřihnutého“ od vnějšího světa odehraje. Radikální Zákon č. 180
zavedl v Itálii povinnost být v kontaktu s venkovním světem, který se
v technickém smyslu nazýval komunita.
Ve skutečnosti se fyzické omezování netýká pouze toho, co se
odehrává na lůžku pacienta nebo na akutním psychiatrickém oddělení. Jak věřím, je to často jen vrchol ledovce, cosi jako nevyhnutelná
nutnost (jež se stává „snadnou praxí“) vznikající následkem toho, co se
v komunitě odehrává — či spíše neodehrává.
Faktory, které přispívají k pravděpodobnosti používání
omezujících prostředků
Podle mého názoru existují jisté znaky terapeutických vztahů i organizace služby duševního zdraví jako celku, jejichž vývoj je živnou
půdou pro fyzické omezování.
Omezování můžeme interpretovat jako zablokování komunikace
nebo jako její zhoršený či represivní typ, k němuž se lidé uchylují, když
jiné způsoby dorozumívání selhaly. Agresivita pacienta (namířená proti sobě nebo druhým), která je vždy důvodem k ospravedlnění omezování, nemůže být považována za neřešitelný výchozí bod — mohou
ho ovlivnit mnohé faktory, z nichž velmi důležitý je vztah k ostatním
lidem.
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Zkusme si představit, jak se u pacienta kritická fáze může vyvinout, a věnujme zvláštní pozornost vztahovým problémům, které
agresivitu mohou vytvářet.
Jednou z příčin je nedostatek kontinuity pacientova vztahového stavu během krize. Pacient v krizi je „opuštěn“ komunitou a přijat do péče oddělením, kde se setkává s množstvím zaměstnanců.
Pracovníci, kteří pacienta přiměli k přijetí, už nebudou na jeho straně,
jakmile dotyčného na oddělení přijmou; už kvůli samotnému příjmu
se tedy pacient cítí omezovaný a frustrovaný, a proto nemá důvod
vytvářet s pečujícím personálem oddělení pozitivní vazby. On zažívá
fragmentaci. „Jsem nemocný,“ myslí si, „všichni mě opustili a přestali
se o mě starat… Tihle lidé jsou jenom moji strážci, a když se pokusím
chovat se dobře, snad mě brzo propustí.“ Prvním negativem je tedy
pocit vyloučení nebo opuštění. Pacientův hněv vychází ze zklamání:
Je přijat na oddělení, možná i nedobrovolně, ale on tam přece nechtěl,
a dokonce i personál, který ho tam poslal a působil na něho důvěryhodně, jej opustil. V téhle fázi se setkává s jinými pracovníky, ti o něm
a jeho situaci vědí málo nebo vůbec nic (on o nich také nic neví), a tak
všechno, co může udělat, je namířit proti nim svůj vztek. Ten vychází
jednak z jeho nemoci a jednak z jeho frustrace ze vztahů s komunitním personálem, neboť to byl právě tenhle personál, který ho sem
přivedl a řekl mu, že se zase uvidí, až mu bude lépe. Jako by byl nějaká
rozbitá věc a oni mu řekli: „V tomhle stavu tě nechceme, počkáme si,
až tě opraví.“
Faktory, které se vztahují k organizaci služby duševního zdraví
•

NEDOSTATEK HOMOGENITY V DISTRIBUCI A VYUŽITÍ ZDROJŮ

Místo, kde se odehrává fyzické omezování, je akutní psychiatrické
oddělení (APO). Ačkoli je situováno uvnitř společenství, je vnímáno jako místo mimo ně, přestože pacientův akutní stav vznikl
právě v tomto společenství. Personál v komunitě vlastně přivede
pacienta až ke vchodu do APO a pak s ním ani nejde dál, neboť od• 182 •

dělení není součástí komunity. Řešení akutní situace se tím předá
oddělení ve chvíli, kdy je nevětší pravděpodobnost, že lidé budou
agresivní. V takové situaci pacienta zavřou a on se má s novými
pracovníky seznamovat, právě když jeho potenciál uzavírat vztahy je pravděpodobně na nejnižší možné úrovni, a musí se s nimi
nějak vypořádat, ačkoli je pravděpodobně vůbec nezná (nebo jen
velmi málo) a oni jeho také ne.
Pokud musí takovou situaci řešit člen personálu nebo tým
pracovníků oddělení sám, bude riziko uchýlit se k omezování
mnohem vyšší, protože v atmosféře vzájemné nedůvěry způsobené faktem, že se dotyční vůbec neznají, musí komunikace začít od
úplného začátku. Je jistě snazší přijímat pokyny nebo pravidla od
lidí, které známe a víme o nich, že se o nás starali i v jiných a méně
negativních okamžicích, než od těch, které neznáme — a navíc ve
velmi složitém a frustrujícím okamžiku. Tato zjevná psychologická realita je nicméně často opomíjena.
•

SDÍLENÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Je samozřejmé, že pro komunitní tým, který se nemusí starat
o přijímání pacientů na APO přímo, je to v čase krize jednodušší.
Odvážím se tvrdit, že z emocionálního nebo vztahového pohledu
lze i omluvit, když nakonec říkají: „O to se postarají na oddělení…
Někdo jiný a někde jinde.“ To je problém oddělených týmů APO
a centra duševního zdraví (CDZ). Vždy v nás existuje myšlenka, že
uvnitř systému je oddělené místo, kam lze lidi poslat, že je někdo
jiný, na koho lze tu práci delegovat — jak z CDZ na APO ve fázi
hospitalizace, tak opačným směrem ve fázi propuštění.
•

NEDOSTATEČNÁ TÝMOVÁ PRÁCE

Protože krize nemají volno ani dovolenou, je pro pacienty důležité mít okolo sebe síť lidí provádějících jeden program, který
není protichůdný. Je podstatné, aby všichni pracovníci sdíleli
takový způsob práce, při němž mohou zdravotníci, ošetřovatelé
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i pomocníci intervenovat jeden za druhého a pracovat na stejné
věci, i když ten, kdo má daný případ na starost, zrovna není dostupný. Nedostatek takto sdíleného způsobu práce snadno vede
k inkoherenci, zdvojování, nebo dokonce k protichůdnosti programů. Zmíněný antagonismus programů může snadno zapříčinit
pocit rozdělenosti a vyšší míru zklamání i následného vzteku, což
zapříčiňuje vyšší pravděpodobnost, že se spustí řetězec událostí
vedoucí k uvěznění a omezujícím praktikám.
Faktory vztahující se k terapeutickému vztahu
•

NEDOSTATEČNÁ KONTINUITA VZTAHŮ

Když pacient a lidé jemu blízcí (rodina, sociální skupina) přicházejí
do styku s psychiatry, psychology, sestrami a dalšími členy personálu, kteří mají odlišné názory a někdy protichůdné terapeutické
postoje, může to přispět ke zmatení, frustraci a vzteku. Všichni
dobře víme, že nejasná, nejednoznačná nebo rozporuplná sdělení
mohou podnítit psychotickou krizi a vést ke skutečně představitelné agresi i k fyzickému omezování.
•

ZÁŽITEK OPUŠTĚNOSTI: USNADNĚNÍ EPIZOD ODDĚLENÍ

Terapeut, který mě posílá na akutní oddělení, kde se on sám nebude o mne starat, mě ve skutečnosti nechává ve štychu, opouští
mě. Může to trvat hodiny prázdných slov přesvědčit pacienta,
že takový „konkrétní“ fakt neznamená „opuštění“. V centru duševního zdraví byl terapeut, který vyhodnocoval, měl nápady,
návrhy a terapeutické „příkazy“, na akutním oddělení je jiný, se
svými vlastními nápady a návrhy. Je velmi pravděpodobné, že tato
dichotomie vyvolá nebo spustí epizodu oddělení, hru na dobrého
a zlého terapeuta, v jejímž rámci je CDZ vnímáno jako dobré nebo
špatné, a akutní oddělení naopak. (Obvyklejší rozlišení je to, že
služby CDZ jsou dobré, zatímco APO špatné.) Je samozřejmé, že
když se pacient dostane na „to špatné“ akutní oddělení, bude vel• 184 •

mi pravděpodobně reagovat proti svému věznění na místě plném
„zlých lidí“.
Faktory, které zabraňují praktikám omezování
Zabránit omezovacím praktikám dovedou takové znaky organizace služeb nebo takové způsoby vztahového chování, které mohou zablokovat nebo se vyhnout zapojení faktorů, jejichž následkem je omezování. Lze je v podstatě shrnout jako snahy zachovávající skutečnou
terapeutickou kontinuitu a zajišťující, že i „normativní“ okamžiky
(např. nedobrovolná léčba) jsou zažívány jako pozitivní zkušenost.
•

TERAPEUTICKÁ KONTINUITA

Princip kontinuity lze vysvětlit třemi body. Za prvé, na komunitu
musí být jeden tým. Za druhé, akutní psychiatrické oddělení musí
být do komunity integrováno. A za třetí, APO musí být otevřeno
pro normální lidi, kteří do něj mohou vstoupit. V praxi to znamená, že tentýž komunitní tým má na starost pacientovu terapii
i potom, kdy vstoupil do místa, které se nazývá akutní psychiatrické oddělení. Neexistuje tým, který pracuje pouze na akutním
psychiatrickém oddělení, alespoň na psychologicko-medicínské
úrovni — musí tam pracovat rovněž veškerý personál CDZ. APO by
nemělo být uzavřené ani doslovně, ani metaforicky. Nejde o to, zabránit těm, kdo jsou uvnitř, aby „uprchli“, ale spíše dovolit zbytku
společnosti zapojit se do aktivit.
Psychiatr, který má pacienta na starosti v komunitě, bude
tentýž, jenž ho odešle na akutní oddělení, tam ho bude mít v péči
a bude organizovat jeho hospitalizaci i propuštění. V často obtížné
době propuštění bude pacient zcela „pod ochranou“ — vždyť jej
lékař propouští v podstatě do své péče, protože on je také součástí
CDZ. Zbytek týmu CDZ bude během hospitalizace s pacientem
udržovat dobré kontakty (navštíví ho, vezme ho na vycházky
apod.). Při tomto způsobu práce není pacient předán úplně jinému
týmu ani se necítí opuštěný jednak proto, že je tam tým skutečně
• 185 •

fyzicky přítomen, a jednak — a to je nejdůležitější — proto, že na něj
budou stále myslet. Víme, jak je pro naše sebevědomí a pro rozvoj
metakognitivních schopností důležité vědět, že na nás někdo myslí. A víme také, jaký význam má pro psychotiky právě rozvoj metakognitivních schopností, kterých se jim ve velké míře nedostává.
•

NORMATIVNÍ MOMENTY

Přirozeně, pokud je úkolem týmu usilovat o kontinuitu péče
a o zvýšenou míru zodpovědnosti, pak by ani normativní momenty, jako jsou nedobrovolné léčby, neměly znamenat narušení vztahu s pacientem. Naopak, je to příležitost, v jejímž rámci by měly
být zapojení terapeutické skupiny a odpovědnost za pacienta
nejzřetelnější a kdy by skupina měla dát hloubku svého zapojení
a pozornosti věnované pacientovi nejvíc najevo. Pacient rozhodně nesmí dostat vzkaz „my už to nevydržíme, my už tě nemůžeme
snášet, my tě tady nechceme“, ale spíše „tobě není dobře a je na nás
dodržet své rozhodnutí starat se o tebe, chránit tě v každé situaci,
a umožnit ti zůstat v našem kruhu“. Vlastně by měl dokonce slyšet:
„Děkujeme ti, protože díky tvé přítomnosti a tvým problémům (na
medicínské, psychologické, sociální a institucionální úrovni), které se často zdají neřešitelné, nás vedeš, aby se naše mysl vyjasnila,
srdce posílila a abychom byli plně vtaženi do reality.“

ZÁVĚR
Chtěl bych zdůraznit význam celkové organizace služeb péče o duševní zdraví i terapeutických vztahů, které se v jejím rámci mohou,
ale nemusejí vytvořit, a rád bych také podtrhnul význam toho, že
přestaneme s neustálým přezkoumáváním své práce i s přemýšlením
nad intelektuální důstojností a humanisticko-vědeckou teorií, která
za naší prací stojí. Závěrečným bodem mého příspěvku budiž to, čemu
říkám „omyl věznění“.
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K praktikám fyzického omezování se uchylujeme v okamžicích intenzivního, extrémního duševního stresu, který nás násilně staví před
„hlavní“ příčiny takového stresu. V literatuře je omezujícím kontextem,
který je podobným situacím přisuzován, právě oddělení. Proč udělali
tuhle chybu? Musíme si klást otázku, do jaké míry se utrpení duševní
podobá tomu fyzickému. Mělo by být uzavřeno do precizního a vhodného prostředí, tj. psychiatrické nemocnice/oddělení, dokud nebude
na cestě náprava? Anebo — jak by to patrně formuloval Shakespeare —
je utrpení „duševně nemocných“ tvořeno stejnou látkou jako to naše?
Jinými slovy, nevztahuje se snad naše utrpení k těm samým věcem, ze
kterých jsou tvořeny naše životy? Neměli bychom snad spíš pracovat
na faktech (myšlenky, pocity, situace) života tak, aby nám bylo lépe?
Abychom mohli léčit utrpení „duševně nemocných“, neměli bychom
mít vliv na jejich životy? A jak vlastně do jejich životů máme zasahovat, když zasahujeme jen v kontextu lůžka nebo oddělení a pak se
případu vzdáme?
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ZAOSTŘENO NA…

G I O VA N N A D E L G I U D I C E

Deinstitucionalizační snahy
v jižní Itálii
Giovanna Del Giudice je italská psychiatrička.
Od počátku psychiatrické reformy v Terstu pracovala s Francem Basagliou. Byla vedoucí MHC
a koncem devadesátých let minulého století vyvinula inovativní programy v oblasti rehabilitace,
genderového duševního zdraví a sociální inkluze.
Později zastávala funkci ředitelky odboru duševního zdraví v Aversu a v Cagliari. Patří k zakladatelům a mluvčím Fóra duševního zdraví.

Ráda bych shrnula zkušenosti deinstitucionalizace v jižní Itálii. Na
našem území se v letech 2002 až 2004 udály významné změny, které
ovlivnily síť služeb duševního zdraví a rovněž transformovaly kulturní
vnímání duševní nemoci. Nastaly v širších souvislostech akce zacílené
na přenastavení a modernizaci systému veřejné zdravotní péče a na
zavedení praktik sociální komunitní péče. Tento proces změn se odehrál v kontextu neustálé interakce s místní komunitou — prostřednictvím navázání vztahů s rodinami, nevládním sektorem, sociálními
družstvy a neformálními komunitními sítěmi, pomocí nových vazeb
mezi institucemi a jednotlivci a na pozadí různorodých vlivů odlišných kultur. Vláda nad zdravím a nemocí byla navrácena jednotlivcům
a skupinám uvnitř komunity, znovuobnoveny byly sociální vztahy, byl
podnícen místní rozvoj a lidé s duševní nemocí a jejich rodiny byly
stále více schopni vnímat respektování svých práv.
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Třicet let od chvíle, kdy vstoupil v platnost zákon č. 180 — v porovnání se sedmdesátými lety ve zcela odlišném kulturním, sociálním
a politickém kontextu, v době, kdy byly ústavy v mnoha částech Itálie
zrušeny a byly vytvořeny „vymyšlené instituce“ — stále věříme ve
skvělou technickou, etickou i politickou hodnotu přesměrování služeb duševního zdraví tak, aby mohly reagovat na poptávku komunity.
Podle našich zkušeností je to možné, dokonce i v situacích a souvislostech, které jsou ovlivněny výraznými problémy a rozpory, nicméně
člověk musí být schopen pracovat na změně organizace a praxe uvnitř
služeb, stejně jako se pokusit o změnu mentality odborníků a komunity. Práce na službách duševního zdraví musí přesahovat rámec sebe
sama, vytvořit propojení se systémy sociální péče a zkvalitňovat péči
integrací do komunity a propagací místního rozvoje. Musíme mít na
paměti významná propojení mezi zdravím a právy i sociální soudržností a rozvojem a mít na paměti to, že pokud selže jedno, ostatní
selže také. Víme, že duševní zdraví je kolektivní podnik, do kterého
je zapojeno mnoho aktérů: administrátoři, politici, technici, myslitelé,
odborníci i neodborníci, rodiny, lidé, kteří sami zažili problémy s duševním zdravím, zaměstnanci. Víme také, že v sázce je mnoho věcí:
systém zdravotní péče obecně, kultura diverzity, praxe sociálního začleňování, sociální a ekonomický rozvoj… Personál ve službách péče
o duševní zdraví musí mít odborné vzdělání, ale zároveň schopnost
zacházet za hranice svých rolí a překonávat je. Musí být schopen rozšiřovat rozsah svých znalostí a kapacit, vytvářet propojení a sítě, podporovat a uznávat lidi s poruchami duševního zdraví, kteří jsou klíčem
k vytváření individuálních i skupinových řešení.
Vyhodnocení toho, co se dělo v Itálii v letech po obecné psychiatrické reformě, by jasně ukázalo, že když byly veřejné ústavy konečně
zavřeny, lidé s duševní nemocí získali občanská práva, že tradiční vztah
mezi psychiatrií a systémem justice se změnil, že máme systém služeb
péče o duševní zdraví, který je rozptýlen po celé zemi, a že životy tisíců mužů a žen s duševními nemocemi (včetně jejich rodin) se změnily
a stávají se stále více „normálními“. Rodiny, jednotlivci i skupiny se sta• 189 •

li autonomními a hodnověrnými aktéry, komunikujícími se službami
i místními a ústředními autoritami a aktivně participujícími na vytváření kultury a příležitostí. Lidé, kteří mají nebo měli zkušenost duševní
nemoci, mají na naší práci stále větší podíl a jejich nezávislé hlasy jsou
slyšet. Rozšiřuje se síť neziskových organizací, sociálních družstev
a dalších subjektů činných v aktivitách péče o duševní zdraví.
Průzkum provedený ministerstvem zdravotnictví v roce 2001
ukázal, že oddělení duševního zdraví dosáhla formálního postavení ve
všech regionech a nezávislých provinciích. Celkem máme 211 těchto
oddělení, kromě regionů Piedmont a Molise je víceméně jedno oddělení v každé místní či oblastní službě pro zdravotní péči (ASL; jakýsi
okresní zdravotní úřad či společnost, dříve u nás okresní ústav nár.
zdraví — pozn. ed.); v Lombardii jsou tato oddělení součástí nemocničních rad. Máme 707 center duševního zdraví, 321 akutních psychiatrických oddělení, 612 oddělení denní péče a 1552 zařízení bydlení s místy
pro 17 000 rezidentů. V Itálii je osm univerzitních psychiatrických klinik se 162 lůžky a 56 soukromých ošetřovatelských domovů s celkem
3975 lůžky; regiony s nejvyššími počty privátních ošetřovatelských
domovů jsou Lazio, Piedmont, Campania a Calabria. Celkem to čítá
34 446 členů personálu, z čehož je 5561 lékařů a 14 760 sester.
Podle uvedených dat se zdá stav služeb péče o duševní zdraví
obecně uspokojivý, ačkoli mezi některými regiony jsou zjevné rozdíly. Nicméně kritickými body, které stále vyžadují mnoho pozornosti
a úsilí, jsou kvalita služeb, používané organizační strategie, profesionální metody a kultura personálu. Je naší povinností odsuzovat nedostatek kontinuity mezi tím, co se říká, a tím, co se dělá, a snižovat
rozdíl mezi obojím. Musíme se rázně postavit proti všem druhům restriktivní psychiatrie, která je založena hlavně na hospitalizaci. Místo
toho musíme propagovat vytváření a posilování služeb, které jsou komunitě otevřené, přístupné a do ní integrované, a v péči umožňovat
řešení založená na emancipaci a jedinečnosti, odehrávající se v rámci
normálních každodenních životů, se zapojením lidí, kteří jsou s to
uplatňovat svá práva.
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PŘÍPAD AVERSA, ČÁSTI ASL CASERTA/2
ASL Caserta/2 pokrývá území zhruba sedmdesát kilometrů dlouhé
a o něco méně široké, které se rozprostírá od Neapole až k Laziu, od
neapolského zálivu až k zálivu Formia, od moře až k apeninskému pohoří. V této oblasti žije 473 000 lidí, což zahrnuje 43 municipalit s různou historií, kulturou a vlivy. Nejdůležitějším městem je Aversa. Zde
bývaly dva ústavy: městský, který byl založen v roce 1813 a definitivně
uzavřen v roce 1998, a forenzní psychiatrická nemocnice, první podobný ústav v Itálii, založený v roce 1876, který má nyní tři stovky obyvatel. Kromě Aversy se zde nacházejí města Capua, Santa Maria Capua
Vetere, Sessa Aurunca a mnoho dalších měst a velkých komunit.
Kontext
Především věříme, že je důležité popsat hlavní znaky tohoto území, a to obecným způsobem a z našeho pohledu, protože jsme si jisti
tím, že jakýkoli krok zdravotní politiky, zvlášť na poli péče o duševní
zdraví, se musí přizpůsobit specifickému kontextu. Jakkoli je nezbytné dívat se dál za lokální hranice, nelze podnítit změny, aniž bychom
začali na místní úrovni. Současně ale musíme přesáhnout provincionalismus, vytvářet sítě v kontextu globální diskuse s cílem napojit se
na směry, kterými se ubírají, a následovat vývoj na místech s výbornou praxí doma i v zahraničí; jen tak se můžeme stát součástí procesu
globalizace dobré praxe.
Významnými znaky v oblasti ASL Caserta/2 jsou malé zapojení
nebo absence státní účasti, dominance privátní sféry nad veřejnou,
systémy privilegií a sociální ochrany. Slabost veřejných služeb odpovídá faktu, že sami obyvatelé i odborníci mají vůči veřejným institucím
značnou nedůvěru. Tyto aspekty se vzájemně potvrzují a posilují: Čím
jsou instituce slabší, tím víc klesá důvěra v ně, tím víc si lidé myslí, že
změna není možná, a nedostatek obliby následně instituce dále oslabuje. Na druhé straně je zde silný privátní sektor; lidé se na něj spoléhají téměř výlučně a „veřejný“ sektor na něj přenáší odpovědnost,
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čímž se jí i zbavuje. Spolu s nedostatečným konáním ze strany státu je
zde navíc na všech úrovních, včetně institucí, přítomen organizovaný
zločin — camorra (neapolská mafie). Je spojen se široce rozšířenou kulturou chování a vztahů založenou na zastrašování, násilí, dojednávání
obchodů a výměnou protislužeb.
Zaměřme se nyní na některá hlavní sídla této oblasti. Ve městě
Villa Literno, známém pěstováním rajčat, se v 80. letech odehrála první vražda občana ze státu mimo EU. Obětí byl Jerry Masslo,
Jihoafričan, který ze své země uprchl kvůli rasovému pronásledování
a tady byl zabit skupinou mladíků. Ihned po vraždě založilo několik
lékařů dobrovolnou organizaci nesoucí jeho jméno, která je místně
stále aktivní v poskytování zdravotní asistence občanům neunijních
zemí, včetně nelegálních imigrantů.17 Casal di Principe je známé svými
příběhy a zločiny spáchanými mafií vedenou „Sandokanem“ a jeho
klanem.18 Nyní je ve vězení a odpykává si doživotní trest za vraždu
dona Giuseppa Diany, kněze, jenž proti mafii podnikal aktivní kroky
a byl zavražděn na dvoře svého kostela v roce 1994. V těchto městech
žila a žije řada mužů a žen skvělých charakterů a schopností, kteří
vložili hodně vlastních sil do místních občanských bojů i dodržování
zákonů a pracovali na vytváření sociálních vazeb v zákonném rámci.
Castel Volturno, nechválně známý zničením přirozeného prostředí a ilegálními stavebními činnostmi, se nachází v krásném zálivu
Domizia, „vyzdobeném“ sedmi betonovými věžemi rodiny Coppolů
stojícími doslova na břehu moře, z nichž jenom jedna byla nedávno
stržena. Tato bývalá významná turistická destinace je nyní „rozšířeným blázincem“, kde jsou opuštěné hotely používány jako prostory
pro internaci seniorů a „bláznů“. Vily, kdysi využívané „bezdomovci“,
kteří přišli o střechu nad hlavou po zemětřesení v roce 1980, nyní

17

Pro více informací viz práci Dalla memoria all’impegno Renaty Natale v publikaci
L’ospitalità tollerata, 2003.

18

Pro více informací si přečtěte publikaci Sandokan autora Nanni Balestriniho, Einaudi
ed. 2004, a knihu Gomorra Roberta Saviana, Mondadori ed. 2006.
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poskytují „přeplněné“ ubytovací služby imigrantům z neevropských
zemí. Borový les podél pláže, kam se neodváží vstoupit ani policie, je
branou do světa drog a silnice jsou plné nigerijských „sexuálních otrokyň“ nucených k prostituci. Násilí, které zde proti imigrantům páchala
policie, bylo zastaveno roku 2003 skupinou Combonijští otcové, kteří
jsou v oblasti aktivní a tehdy se na protest připoutali řetězy před budovou prefektury v Casertě. V této oblasti jsou veřejné služby slabé
a špatně organizované, nicméně jsou zde silná síť nevládních organizací a aktivní dobrovolnický sektor.
Degradace životního prostředí je v této lokalitě zřetelná, zvlášť
okolo Aversy. Pole jsou plná smetí, ohromné hromady odpadků leží
u všech silnic včetně hlavních. Téma, jak naložit s odpady, pravidelně
re�ektují hlavní titulky novin. Ničení životního prostředí způsobují
a udržují zájmy mafie a pod dalším zhoršováním tohoto stavu je podepsána místní sociální kultura.
Výrazný a velmi vážný je problém nezaměstnanosti a podzaměstnanosti. V regionu Campania je nezaměstnaných 22 % lidí, a když
vezmeme v úvahu �exibilní formy práce i práci načerno, dosahuje nezaměstnanost 38 %. Data Italského statistického úřadu (ISTAT) ukazují,
že region má nejvyšší míru negramotných a že je zde běžné opuštění
školy. To vše ukazuje na fakt, že tu existuje široká vrstva populace, která nemá přístup ke garantovanému minimálnímu standardu práv.
Dalším typickým znakem oblasti i regionu jako celku je „právní
ohebnost“. Ta sice na jedné straně značně usnadňuje denní život, na
straně druhé ale umožňuje v podstatě cokoli: zrušit pracovní nebo
nájemní smlouvu, nerespektovat základní programy zdravotní péče
aj. Podobná �exibilita ovšem v důsledku znamená nedostatek jistoty
a občanských práv.
Oblast má také vysokou úmrtnost na rakovinu a značný podíl
porodů císařským řezem — v Campanii jich je 70 % z celkového počtu
porodů. V oblasti ASL Caserta/2 neprováděly až do roku 2002 veřejné
nemocnice dobrovolná ani terapeutická ukončení těhotenství, která
umožňuje zákon č. 194 z roku 1978.
• 193 •

Nyní ještě několik okolností týkajících se osobních vazeb. Vztahy
s druhými lidmi jsou velmi cenné, protože významně humanizují sociální interakce a výměny, nicméně často jsou využívány k interpretaci událostí způsobem, který zachází daleko za sdělené informace.
Taková subjektivní interpretace se pak využívá k ospravedlnění snahy
vyhýbat se kon�iktům a „udržovat rovnováhu“, která brání jakékoli
emancipaci. Praxi často narušuje mísení institucionálních a privátních
vztahů. Rodinné sítě jsou zvláštním zdrojem, a to i při vytváření modelů zdravotní péče, které by měly být rozpoznány a udržovány pomocí
veřejných služeb. Nicméně situacím, jako je neomezená invaze do služeb rozšířenou rodinou, je třeba bránit; několikrát jsme na akutní oddělení museli přivolat ochranku. Současně je třeba zabránit službám, aby
„přetěžovaly“ rodiny nadměrnou odpovědností za péči — zde je cílem
zabránit utrpení žen, které mají péči na starosti především Co se týče
podmínek žen, vyplývají z observace fungování služeb duševního zdraví dva poznatky: na straně jedné je to „neviditelnost“ a mlčení žen (jak
na straně personálu, tak uživatelů) v otázkách genderově specifických
a v otázkách rozdělení moci, na druhé straně jde o utrpení uživatelek,
které uvnitř společnosti s nerovně rozdělenou mocí žijí v méněcenných podmínkách a ve vztazích založených na podřízenosti. Tyto problémy často souvisejí s různými formami násilí v rodinách, o kterých se
normálně nemluví a mnohdy je nerozeznají ani ženy samotné.
Situace služeb duševního zdraví ASL Caserta/2 v lednu 2002
Dříve uvedené konkrétní znaky daného kontextu ovlivňují a výrazně determinují strukturu veřejné služby a programy zdravotní
péče. Nyní stručně zmíním, jak byly služby duševního zdraví organizovány a jak na počátku roku 2002 v regionu ASL Caserta/2 vznikly; v té
době se utvářelo Oddělení duševního zdraví (ODZ) a současně začínal
proces změn, jehož cílem bylo ovlivňovat organizačně-institucionální
systém a způsoby provádění terapeutických kroků.
Z rozhodnutí regionální rady vydal v prosinci 2001 region Kampánie poté, co obdržel práci Regionální komise pro ochranu duševního
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zdraví,19 „pokyny pro organizaci a provoz oddělení duševního zdraví“
a ustanovil zároveň strukturální oddělení, která měla samostatný management a rozpočet odpovídající 5 % výdajů na zdravotní péči, autonomní technický a manažerský status a byla vázána základními předpisy. Oddělení byla definována jako „komplex zdrojů, struktur, služeb
a personálu, který v dané oblasti reaguje na poptávku po zdravotních
službách daného území, tj. na potřebu prevence, péče a rehabilitace“.
V regionu ASL Caserta/2 bylo ODZ založeno 8. února 2002 jmenováním ředitele. Tehdy toto oddělení tvořilo pět provozních jednotek
duševního zdraví (MHOU, Mental Health Operational Unit)20, z nichž
každá byla dříve místní jednotkou pro zdravotní péči (USL). Neměly
žádnou koordinaci a byly organizovány různým způsobem a s odlišnými cíli, často fungujícími v sebevztažném kontextu. Dvě provozní
jednotky, jedna v Averse a jedna v Sessa Aurunca, také řídily akutní oddělení psychiatrické nemocnice, situovaná ve všeobecné nemocnici.
Ke 31. 12. 2001 bylo na Oddělení duševního zdraví 298 členů personálu, z toho 48 lékařů, 5 psychologů, 3 sociologové, 5 sociálních
pracovníků, 207 sester, 3 rehabilitační terapeuti, 3 učitelé, 20 členů
technického personálu a 4 administrativní pracovníci.21 Bylo patrné,
že personál nepřevzal plně odpovědnost za celkovou poptávku po
zdravotních službách pocházející z komunity. Navzdory přítomnosti
mnoha kvalifikovaných odborníků i zkušenostem dobré praxe se zdál
celkový organizační systém nefunkční a chaotický, neschopný naplnit práva a potřeby uživatelů a využít výhodu odbornosti samotného
personálu. Nastaly dokonce situace, kdy byli nemocní i jejich rodiny
jasně zanedbáváni a jejich práva byla porušována.
19

Komise, ustavená s cílem vypracovat Specifický regionální projekt na ochranu duševního zdraví, je sestavená z ředitelů oddělení duševního zdraví Kampánie, expertů
jmenovaných radou, univerzitou, zástupci vědeckých společností a nejvyšších skupin pečovatelů. Prezidentem byl Franco Rotelli, generální ředitel ASL Caserta/2.

20

Pět MHOU: Aversa (137 000 obyvatel), Villa di Briano (126 000), S. Maria Capua Vetere
(60 000), Capua (90 000) a Sessa Aurunca (60 000).

21

Včetně personálu sociálních družstev, který pracuje v rezidenčních zařízeních a centrech denní péče.
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Obecně vzato mělo pět center duševního zdraví (jedno na každou
MHOU) v lepším případě dezolátní vzhled, v horším byla zruinovaná,
pokoje se rozpadaly, lidé čekali na návštěvu v holých prostorách.
Lékaři byli do péče většinou zapojeni, jen aby reagovali na urgentní
situace, nebo je využívalo ambulantní oddělení. Během dne „sloužil“
jeden lékař, který vyřizoval telefonáty z tísňové linky — od policie, rodin, kolemjdoucích, sousedů aj. Když už akutní psychiatrický personál
dorazil na místo, všeobecná služba okamžitě odjela, jako by se jich ani
pacient, ani celý případ netýkali, čímž jen potvrdila „dvoustopý“ přístup k psychiatrickým pacientům v krizových situacích. Běžným výsledkem takové akce byla nařízená léčba na akutních psychiatrických
odděleních, a to v rámci oddělení stejné nebo jiné spádové oblasti.
Hlavním typem poskytované komunitní péče byly ambulantní
služby. Uživatelé byli přijímáni v byrokratickém prostředí, mezi nimi
a personálem byly stůl, nízká zídka nebo sklo. Opakovaná domácí
péče byla dostupná pouze malé skupině uživatelů, kterou většinou
tvořili takoví lidé, jimž sestry dávaly medikaci doma. Bylo patrné výrazné využívání dlouhodobých hospitalizací a léčby, byl zde vysoký
počet nařízených nedobrovolných léčení.22 Lůžka „krizových center“
v MHC sice byla dostupná,23 ale nevyužívala se.24
S rodinami se vůbec nepracovalo. Rodina a personál byly mnohdy
ve vzájemné rivalitě, někdy i značně divoké.
Veřejná služba často přesměrovala lidi s nejvážnějšími problémy
do „privátní“ sféry tím, že je nechala přijmout na psychiatrické kliniky
v našem regionu25 nebo v sousedním Laziu; nebo je prostě nechali jen
tak i s jejich rodinami.
22
23

24

25

V roce 2001 bylo v centru duševního zdraví vydáno 131 příkazů nařízené léčby.
„Krizová lůžka“ byla zaručena regionálním zákonem č. 1 z roku 1983, který prováděl
zákon č. 180.
MHOU Capua je jediným zařízením s 5 krizovými lůžky, jež se využívají i pro osoby
s nařízenou léčbou; v Averse je 1 lůžko, které bylo zpřístupněno před několika měsíci.
V regionu Kampánie je velké množství lůžek (872), která jsou dostupná na privátních
klinikách v současné době akreditovaných. V roce 2001 pět MHOU Oddělení duševního zdraví autorizovalo 4690 dnů přijetí na privátní kliniky.
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Všechna centra duševního zdraví v ASL Caserta/2 fungovala podle
systému, který by bylo možné popsat jako „psychiatrie dle pořadníku“.
Tady i ve zbytku regionu měli čtyřiadvacetihodinovou akutní službu,
která byla velmi nehospodárná — v každém centru duševního zdraví
sloužil během noci plný počet sester (až šest), plus zde byli dvě sestry
a jeden lékař na telefonu, aby reagovali na akutní potřeby komunity
nebo nemocničních akutních oddělení.26
Centra duševního zdraví byla zcela oddělena od místního společenstva a tato situace se potvrdila pokaždé, když centra organizovala
akce v komunitě. Ty ukázaly, že služby nebyly do komunity integrovány, protože se nenaskytly takové příležitosti, za kterých by tyto dvě
sféry mohly přijít do kontaktu, sdílely své zkušenosti nebo společně
cokoli plánovaly.
Také byla jasně patrná hierarchie v rámci personálu, každý profesionál se držel své oddělené role. Jakákoli týmová práce absolutně
neexistovala a setkávání nebo společné diskuse všech členů týmu
byly sporadické.
Práce na akutním psychiatrickém oddělení (APO)27 se odehrávala
za zavřenými dveřmi, omezující praktiky byly rutinou. Na APO v Averse, které bylo ve zvlášť dezolátním stavu, jednoho muže drželi celých
22 let, tedy od doby, kdy oddělení otevřeli. Přijali ho ve 13 letech.
V každé jednotce MHOU, v centrech duševního zdraví nebo při
rezidenčních domovech byla vytvořena centra denní péče, jejichž
úkolem bylo nabízet jednoduché umělecké a rukodělné aktivity; hlavně to byly zábavné programy, které vedli běžní nekvalifikovaní lidé ze
sociálních družstev. Docházeli tam stále titíž pacienti. V některých
MHOU zavedli jako experiment aktivity, jako jsou manuální práce, farmaření nebo umělecká činnost, ty ale probíhaly bez jakéhokoli vztahu
k pracovnímu trhu a nevytvářely pacientům žádný příjem.

26

V ASL Caserta/2 jsou 4 nemocniční jednotky s akutními odděleními: v Asertě, S. Maria
Capua Vetere, Capui a Sessa Aurunca.

27

Ve dvou APO na oddělení je k dispozici 16 lůžek v Averse a 10 lůžek v Sessa Aurunca.
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Zařízení určená k bydlení28, která mají až 20 lůžek, byla málo integrována do kontextu měst a komunit, některá měla těžké tmavé
závěsy, které pokrývaly oplocení dvorů a bran, aby nikdo neviděl dovnitř. Tyto domovy vedl personál oddělení duševního zdraví — sestry,
které sloužily čtyřiadvacetihodinové směny, jeden lékař a další zdravotníci na plný nebo částečný úvazek — a personál sociálních družstev typu A. Kromě zaměstnanců, kteří se striktně zabývali zdravotnickými otázkami, byla většina takových obytných zařízení prakticky
v rukou speciálních družstev, jež byla ponechána, aby veškeré aktivity plánovala a realizovala sama. Domovy byly tedy v zásadě odděleny
od zbytku služeb MHOU, měly svá vlastní pravidla, jejich rehabilitační
programy byly zřídka inkluzivní, nebyly ve styku s venkovním světem
a „hosté“ byli uzavřeni uvnitř, protože sami ven jít nesměli.
V MHOU Capua byly od té doby otevřeny dva byty pro mladé uživatele, které jsou spíše než komunitě podřízeny blízkému rezidenčnímu domovu o 15 lůžkách.
Když v roce 1998 nakonec došlo k uzavření psychiatrické nemocnice svaté Marie Magdaleny v Averse, bylo 40 bývalých dlouhodobých
pacientů přesunuto do dvou „hostelů“, které provozovali soukromí
podnikatelé v oblasti Castel Volturno. Jsou to zařízení azylového
typu, bývalé hotely, které jsou izolované a zcela oddělené od služeb
oddělení duševního zdraví.
Současně sem přijali i pár mladých uživatelů, které tam původní
služby zanechaly.
Principy, které jsou základem práce Oddělení duševního zdraví
v regionu Caserta/2
Principy, které daly oddělení vzniknout a fungovat, byly ustaveny
během tříletého programu v letech 2002 až 2004 poté, co byly navrže28

V roce 1998, v reakci na definitivní uzavření psychiatrické nemocnice sv. Marie Magdaleny v Aversu, bylo vytvořeno 6 zařízení pro bydlení charakteru domů na půli cesty.
Každé poskytovalo ubytování 15 až 20 dříve dlouhodobým pacientům z psychiatrické
nemocnice, celkem tedy asi stovce osob.
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ny ředitelkou oddělení duševního zdraví na začátku jejího mandátu.
Lze je sumarizovat takto:
1|

Oddělení duševního zdraví v dané oblasti reaguje na veškeré požadavky na služby duševního zdraví, aniž by kterékoli z nich preferovalo nebo odmítalo; pokud se naskytne požadavek, ke kterému
ODZ chybí pravomoce, postará se oddělení o to, aby tento požadavek převzaly k tomu kompetentní služby. Zvláštní péče by měla
být věnována lidem, kteří mají malou schopnost uzavírat smluvní
závazky, těm, pro něž jsou služby těžko přístupné, a těm, kteří jsou
ohroženi sociálním vyloučením.

2 | Na každé úrovni systému oddělení musí uživatel dostat na svou
zakázku stejnou odezvu, musejí tedy být garantovány stejné standardy péče.
3 | Služby jsou organizovány a fungují tak, že je to člověk, nikoli nemoc, co je středem zájmu; každý člověk je jedinečnou a komplexní
bytostí a služby musejí brát v potaz jeho příběh, emoce, očekávání,
sítě i životní kontext.
4 | Na rozdíl od privátní služby je základem té veřejné princip, podle
něhož se tomu, kdo má nejméně, musí dostat nejvíce. Terapeutické
aktivity musejí podpořit nejprve lidi s nejvážnějšími problémy, ty,
kteří jsou vyloučením nejvíce ohroženi, a ty, kteří mají nejmenší
schopnost vyjednávat; vše s cílem dosáhnout uznání jejich práv
a rovných příležitostí .
5 | Základem terapeutické péče jsou kroky směřující ke svobodě
a osvobozování lidí. Svoboda je nezbytnou podmínkou péče — pečující vztah nemůže existovat, není-li odborník schopen vnímat
osobu, která před ním stojí, jako spolupracující protistranu ve vztahu založeném na reciprocitě.
6 | Služby musejí umět rozlišit ty nejvážnější případy, stanovit priority
a soustředit veškeré úsilí a lidské i materiální zdroje právě na ně.
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7 | Základem pro veškeré kroky je etický imperativ snažit se dosáhnout nejlepších možných standardů a udržet je, například pokud
jde o vzhled veřejných prostor, kvalitu léčebných postupů, vztahů
a produktů.
8 | Personál musí být zodpovědný za zdraví místní komunity; musí
být posilovány kontakty i integrace do komunity.

KRITICKÉ SITUACE A PRIORITNÍ KROKY
Na základě výše uvedených principů jsme zahájili tvorbu Oddělení duševního zdraví Caserta/2. Začali jsme nejakutnějšími a nejvážnějšími
situacemi, tedy místy a praxí, kde byla nejvážněji porušována práva,
a přitom jsme před sebou stále měli svůj hlavní cíl, tedy deinstitucionalizaci29 a stálý dohled nad celým systémem a koloběhem služeb.
V únoru 2002 vyhodnotilo Oddělení duševního zdraví jako nejnaléhavější místo pro zásah akutní psychiatrické oddělení v Averse. Jde
o zásadní službu ve struktuře oddělení, kterou lidé neuznávali a vnímali ji velmi negativně, ale současně byla hojně využívána všemi operačními jednotkami. Služba byla zároveň důležitá i pro všeobecnou nemocnici, protože řešila komplexní a víceproblémovou poptávku, jež se
dostávala do urgentního příjmu nemocnice v Averse, a přitom se nacházela na křižovatce oblastí s mnoha vnitřními protiklady a kon�ikty,
ale také s jednou z nevyšších hustot obyvatel v Evropě.
Takto se akutní psychiatrické oddělení jevilo na začátku roku
2002: uzamknuté dveře, špína a otupělost. Na oddělení jste vstoupili
ponurou chodbou za zamčenými železnými vraty. Uvnitř byla špinavá
tmavá hala se židlemi, které byly vzájemně napevno sešroubovány;

29

Deinstitucionalizací rozumíme „praktický a kritický proces, který přesměrovává instituce a služby, energie a poznatky, strategie a kroky směrem k aktuálnímu problému, jenž pacient cítí ve svém vztahu k většině společnosti“. Převzato z práce Modelli
scientifici e complessità (Vědecké modely a komplexita), Franco Rotelli, 1990.
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některé byly rozbité. Na pravé straně byly zavřené dveře vyšetřovny
sloužícího lékaře, proti nim velká zamčená skleněná stěna, kterou pacienti často rozbili. Hned vedle nalevo byla velká zanedbaná místnost,
„kantýna“, se dvěmi nebo třemi stoly a okny zamalovanými tak, aby
zvenku nebylo vidět dovnitř. Pak následovala dlouhá chodba s pokoji
na obou stranách. Nalevo byly pokoje rezidentů s rozbitými postelemi, potrhanými matracemi a polštáři bez povlaků, bez skříněk na
ukládání věcí, v koupelně se odloupávala malba ze zdi, podlahové krytiny byly zničené, umyvadla a toalety špinavé a na několika místech
prasklé. Byla zde místnost pro svazování s kovovými dveřmi a další
místnost se stejnými dveřmi vybavená postelí zabetonovanou v podlaze. Napravo byly místnosti pro personál, jediná pěkná byla úřadovna
vrchní sestry. Na konci chodby byla skleněná stěna oddělující ženské
pokoje, které byly orientovány směrem ven, kde bylo umístěno jakési
zařízení trvale vydávající nesnesitelný hluk. Skleněná stěna se na noc
zamykala.
Ve stěnách a dveřích oddělení byly velké díry, které udělal jeden
chlapec, když o ně tloukl hlavou. O tomto chlapci — říkejme mu F. —
jsem již mluvila, je to tentýž, který zde byl hospitalizován od 13. roku
věku, od prvního dne existence oddělení, celkem 22 let. Nevíme, o jaký
druh hospitalizace se jednalo.
Vidět F., jak se prochází po chodbě, bylo zneklidňující. Každý se
mu vyhýbal, F. byl špatně oblečen, na sobě vytahané řemínky, které
mu k sobě svazovaly hřbety rukou a naprosto mu znemožňovaly dělat
základní úkony. (Později jsem se dověděla, že ho takto svázaného do
Aversy přivezli a že nějací kolemjdoucí podali stížnost opatrovnickému soudu.) Během let strávil hodně času přivázaný k lůžku. Jeho pokoj
byl špinavý, dokonce v horším stavu než ty ostatní, s ocelovými dveřmi a postelí zabetonovanou k podlaze, stejně jako umyvadlo v koupelně. Personál tvrdil, že je velmi násilný a že několikrát zranil sestry nebo
lékaře. Jeho matka i otec denně oddělení navštěvovali a pomáhali mu,
aby se umyl a oblékl. Ale také proto, aby „kontrolovali“ personál, zvlášť
měli starost, aby neposlali F. někam daleko, „do domova“, jak říkali.
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Vedoucí lékař oddělení se o to často pokoušel a rodiče byli ostře proti.
Brali si syna domů téměř každé odpoledne. Vztah mezi tímto párem
a personálem byl plný kon�iktů, žádná ze stran nejevila snahu poznat
nebo vnímat toho druhého a vzájemně o sobě obě strany smýšlely
negativně.
Příběh hospitalizace F., celkové zanedbání jeho případu i nedostatek akce odhalily ten největší rozpor ve službách — takový, na který
všichni zapomněli a který nikdo nepovažoval za svou kompetenci.
Proto bylo prvním cílem oddělení duševního zdraví dostat F. z jeho
vězení a vytvořit pro něj terapeutický a životní plán. Až když ho pustili,
čímž se vyřešil největší rozpor uvnitř oddělení, bylo možné začít proces změny, který ovlivnil praxi uvnitř APO i uvnitř ODZ jako celku.
Krok propustit pacienta F. vycházel z faktu, že Oddělení duševního zdraví mělo převzít odpovědnost za jeho léčbu i za jeho rodinu ve
svobodném prostředí každodenního života. Jeho osobní historie byla
dohledána, šlo o institucionalizační klasiku, která začala v časných
letech pacientova života. Provedli jsme šetření s cílem najít personál,
který by o něj pečoval. Jen proto, že se mu začala věnovat pozornost,
s ním najednou lidé začali jednat jako s člověkem, začali se o něj zajímat a byli ochotni mu pomoci.
Bylo složité najít pro F. domov, který by byl blízko místa, kde žila
jeho rodina. Naše hledání bylo měsíce neúspěšné, protože všichni
pronajímatelé si to okamžitě rozmysleli, když se dověděli, že jejich
nový nájemník je „zrůda“.30 Domov mu bylo třeba „vymyslet“. Vybavili
jsme pro něj malý byt v přízemí zařízení pro bydlení o 20 lůžkách,
nedaleko bydliště jeho rodičů. Vybrali jsme personál, který se o něj
měl starat. Byl odeslán k lékaři příslušného centra duševního zdraví
a čtyři asistenti z akutního oddělení se rozhodli podílet na zkušenosti
s péčí ve svobodném prostředí komunity. Hledali jsme sociální družstvo, které by bylo ochotné vzít na sebe riziko celého úkolu. Poprvé

30

Stigma, které bylo F. připisováno, bylo důsledkem kvality reakcí institucí na jeho případ.
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bylo ředitelství postaveno před rozhodnutí o projektu založeném na
individuálním plánu terapie a rehabilitace, který — podle principu, že
F. musí dostat nejvíc, protože také nejvíce potřebuje — poskytoval na
péči o něho vyšší prostředky než na ostatní obyvatele zařízení.
Před koncem července 2002, jen několik měsíců po zahájení tohoto projektu, odešel F. bydlet do domova a měl čtyřiadvacetihodinovou
asistenci ze strany bývalého personálu APO a zčásti i personálu družstva.
Zatímco malý byt pro F. byl ve fázi příprav, personál APO, který
souhlasil s tím, že mu bude asistovat „venku“, požádal, aby byly zdi
jeho nového obydlí pokryty linoleem, které by umlčelo zvuky, vznikající když F. tluče hlavou. Požádali také o zabetonování alespoň umyvadla v koupelně a také o to, aby do ložnice byla dána jen postel. V té
době jsme stáli před zásadním rozhodnutím, které by dalo celému plánu nějaký nádech nebo smysl — byla to vlastně volba mezi hledáním
způsobů péče v „normálním“ prostředí a znovuvybudováním institucionálního zařízení, jež se jako komunitní bude pouze tvářit. Vybrali
jsme si a riskli první volbu.
Několik měsíců po propuštění jsme mu nechávali jeho lůžko na
APO volné, protože jsme si byli vědomi potíží a starostí, které cítili
všichni zúčastnění. Ale nikdy jsme ho nemuseli použít.
Od té doby bydlí F. ve svém bytě, má postel s prádelníkem, noční
stoleček a osobní předměty, naučil se splachovat toaletu stiskem
kno�íku, myje se sám, a dokonce dovolí jiným lidem kromě svého
otce, aby ho holili, řekne pár slov, moc rád relaxuje v houpací židli na
terase, je oblečený do čistých a upravených šatů, prochází se ulicemi
Aversy a chodí si hrát do městského parku. Už neměl žádné vážné problémy s chováním, kromě jednoho okamžiku — na svůj první Nový rok
po propuštění tloukl hlavou o zeď, když lidi dělali ohňostroje a stříleli
rakety.
Uzdravil se F.? V jeho případě to nebyla otázka uzdravení, ale
prosté „být člověkem“, existovat a zkoumat možnosti a příležitosti.
F. trpěl již od útlého dětství jistou formou autismu a zároveň určitým
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mentálním deficitem. Trpí vážnými potížemi a postiženími v autonomním zvládání denních funkcí, ačkoli v nedávné době ukázal, že je
některých věcí schopen a že by rád zkusil i jiné. Nemluví, ačkoli v nynějším stadiu je schopen říct několik slov, a pokud je to třeba, zvládne
se vyjadřovat tak, aby mu ostatní rozuměli. Vyvinuly se u něj vážné
problémy s chováním, které zcela jistě zhoršila institucionální reakce,
jíž se mu v jeho případě dostalo; už nevykazuje agresivní chování vůči
jiným ani vůči sobě a zdá se, že je schopen navázat vztahy s jinými
lidmi. Jsme si vědomi faktu, že odlišná forma intervence, která F. byla
institucí poskytnuta, mu umožnila znovu nabýt lidskost, důstojnost
a možnost začít žít normální život.
Nastavený proces nadále pokračuje. Od ledna 200431 zkouší F.
společné bydlení s jiným uživatelem, opět se 24hodinovou asistencí.
Děje se tak ve „skutečném“ domě, v malé chatě ve vesnici, kde žijí
jeho rodiče. Naším záměrem je vytvořit zde bydlení pro čtyři mladé
lidi, kteří by sdíleli společný domov. Když byl F. propuštěn z akutního
oddělení, bylo třeba mu vytvořit poněkud umělý domov, zatímco dnes
je schopný vést takový život, jehož podstatnou součástí jsou osobní
vztahy a interakce.
Jeho rehabilitace byla i rehabilitací pečující skupiny. Práce na tom,
aby F. znovu získal svobodu, dodala naději personálu a v obecném
smyslu i celé komunitě. Každý najednou mohl vidět, že se něco nepředstavitelného stalo možným.32
Po propuštění F. z akutního oddělení bylo možné soustředit se na
další cíl — opustit veškeré omezující prostředky a dveře APO v Averse
otevřít, a tím umožnit lidem léčbu v prostředí, kde jsou respektovány
individuální svobody a práva i v krizových situacích.
Proces byl komplexní, odehrával se na mnoha úrovních a vyžadoval velké odhodlání i schopnosti mít věci pod kontrolou.
31

V srpnu 2003 bylo uzavřeno zařízení pro bydlení, kde měl F. „byt“. Jeho dvacet obyvatel šlo bydlet do čtyř městských domů v pětičlenných skupinách, přičemž každý měl
svůj individuální plán terapie a rehabilitace.

32

F. Basaglia, Brasilian Conference (Conferenze Brasiliane) cit.
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Součástí tohoto vývoje bylo také jmenování vedoucího lékaře,
který by měl službu na starost33 a byl přímo odpovědný řediteli ODZ.
Pro APO byly naplánovány nové prostory, které prošly rekonstrukcí za
odborné konzultace s poradcem pro plánování interiérů. Rovněž byly
stanoveny strategické obchodní cíle pro manažery, platné rovněž pro
manažery APO Sessa Aurunca, mezi kterými byly následující:
•

Zastavení fyzického omezování34 a otevření dveří.35

•

Organizování pravidelných porad na odděleních (především s ošetřujícím personálem) a zavedení soustavného komunikačního toku
mezi všemi odborníky.

•

Zapojení vrchní sestry do projektu a její plná a zodpovědná participace.

•

Vytvoření dobrých vztahů s oddělením urgentních příjmů, které
jsou založeny na uvědomění jasných profesionálních kompetencí
a na právu pacienta čerpat v případě fyzických nemocí péči na příslušných odděleních.

•

A nakonec — a to je podstatné — od prosince 2002 zajistit v šesti36 centrech duševního zdraví dostupnost čtyř lůžek, která by
umožňovala přijmout pacienty v jakoukoli denní nebo noční
dobu, s cílem připravit v předstihu veškerou potřebnou podporu
pro člověka v krizi. To platí obzvlášť pro lidi s vážnými duševními
problémy, tak aby byli převzati do péče na základě pečlivějšího
vyšetření a aby bylo možné lépe zorganizovat pokračování jejich
léčby doma a vyhnout se relapsům.

33

Zbylý personál, tedy lékaři a sestry, nebyl nahrazen.

34

Mezitím byl využíván registr omezujících postupů a stalo se povinností informovat
ředitelství ODZ o všech situacích, kdy takové prostředky byly použity, a to včetně
odůvodnění.

35

Zvolený způsob měření těchto jevů byl založen na počtech hodin a dní, kdy byly
dveře oddělení zavřené; stalo se povinností uvést důvody, proč bylo takové opatření
nutné.

36

V listopadu 2002 bylo otevřeno šesté CDZ spadající pod MHOU Villa di Briano,
Centrum duševního zdraví St. Cipriano, a to ve velmi komplikované oblasti o populaci
50 000 lidí, v budově, kde jsou nabízeny některé ze služeb obvodu zdravotní péče.

• 205 •

Zlepšení komunitně založené práce mělo za následek mnohé výhody,
stejně jako otevření center duševního zdraví, ve kterých jsou lůžka
k dispozici dvacet čtyři hodiny denně. Obě tato opatření reagují na
poptávku péče ve vlastním životním prostoru uživatelů, a to i v krizových situacích, a umožňují rozlišení a převzetí odpovědnosti za
komplexní a vhodnou terapeutickou reakci na širokou škálu lidských
potřeb nebo práv.
Komunitní služby plní řadu každodenních funkcí:
•

Umožňují potřebným dostat se na místa, kde mají možnost setkávat se s jinými osobami v každodenních prostředích a vztazích.

•

Zjednodušují komunikaci a dávají uživatelům šanci komunikovat
s místním společenstvem.

•

Vedou ke transparentnosti a podpoře sociální integrace.

•

Usnadňují v předstihu poznat, kdy se vyvinou obtížné nebo krizové situace, které zahrnují člověka a jeho kontext.

V praxi tak ohromně redukují tlak poptávky po přijetí na APO. A konečně — změnily také způsob, kterým lidé volají o pomoc.
Pokud je v rámci oddělení duševního zdraví akutní psychiatrické
oddělení jediným místem, do kterého jsou přijímáni lidé ve stavu krize,
a pokud poskytuje zázemí několika osobám v akutní krizi, pak existuje riziko, že poskytované aktivity budou násilné a budou představovat
porušení lidských práv.
Proces deinstitucionalizace zahrnující APO v Averse začal ve chvíli,
kdy se všichni lékaři oddělení duševního zdraví na podzim roku 2002
několikrát sešli, aby prodiskutovali reorganizaci akutních psychiatrických oddělení.37 V novém uspořádání se tato oddělení v Averse a Sessa
Aurunca měla stát autonomními provozními jednotkami nezávislými
na centru duševního zdraví, které je kompetentní za jejich oblast
působnosti. Rozhodlo se, že jeden člen personálu bude podřízen ředi37

O reorganizaci akutních psychiatrických oddělení a vytvoření čtyř akutních lůžek
v centrech duševního zdraví bylo rozhodnuto v prosinci 2002 výnosem hlavního
manažera, založeným na návrhu vedoucího oddělení.
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teli oddělení duševního zdraví38 a že v každém CDZ budou k dispozici
čtyři akutní lůžka, kam bude možný příjem ve dne i v noci (včetně lidí
v krizi), aby se kapacitně ulevilo APO a nenastala potřeba využívat autorizované domovy.39
Od ledna 2003 byl na akutní psychiatrické oddělení v Averse a následně také v Sessa Auruca40 jmenován nový vedoucí lékař a dveře se
postupně otevíraly čím dál víc, a to jak vstupní dveře, tak ty uvnitř.
Doktor ve službě již nebyl zavřený v pracovně a na oddělení se objevoval víc, aby mohl lépe kontrolovat a řídit změny, jež se v organizaci děly,
včetně praxe na oddělení. Když v instituci otevřete bránu, která byla
dosud zamčená, stane se vždycky něco neočekávaného — někdo se
naštve, někdo uteče, jiný bude odmítat dohlížet na nejvážněji nemocné pacienty, někdo rozbije věci… A vy u toho musíte být, musíte reagovat a snažit se ovlivnit, co se stane, tím, že zapojíte svou profesionalitu,
své tělo i bytost, místo toho, abyste se uchýlili k zavírání a omezování.
Mezitím byly ve veřejné nemocnici v Averse upraveny některé
místnosti a staly se novými prostorami pro APO. Nové oddělení bylo
otevřeno na konci července 2003. Od začátku fungovalo podle systému otevřených dveří, přičemž jakékoli fyzické omezování41 bylo zakázáno. Oddělení o osmi lůžkách má příjemnou atmosféru, pokoje jsou
dobře osvětlené a plné barev. Nábytek je pohodlný a liší se od standardního nemocničního vybavení, jídlo se podává na porcelánových
talířích a pije se ze skleněných sklenic, není tam kuchyňka personálu.
Pro rezidenty jsou k dispozici různé soukromé i společné prostory,
je tu i malá terasa s květinami. Vnitřní uspořádání navozuje blízkost,
38

APO se měly stát prostými operativními jednotkami na úrovni oddělení.

39

Od ledna 2003 je k dispozici 24 lůžek pro celodenní příjem v centru duševního zdraví,
4 pro každé MHC a 16 lůžek nemocničních, a to 8 v každé APO.

40

V té době bylo uzavřeno APO v Sessa Aurunca, a mělo být znovu otevřené v červnu.
Částečně tomu tak je proto, že toto oddělení čelí nižší poptávce okolního spádového
regionu, jeho struktura je méně restriktivní a personál je sestavený z mnoha profesí,
například psycholog v Sessa Aurunca současně pracuje na částečný úvazek na APO.
Prostory jsou lépe vybaveny.

41

Poté, co bylo otevřeno nové APO, vrchní sestra oddělení dala vedoucímu oddělení
jako „dárek“ omezovací popruhy.
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respekt, naslouchání, klid a nenásilné vztahy. Během prvních měsíců
bylo jak pro lékaře, tak pro sestry obtížné nalézt uspokojivý způsob
spolupráce z důvodu zvýšeného kontaktu mezi personálem a pacienty.
Následkem této blízkosti pociťovalo mnoho z pracovníků strach a napětí, někteří si dělali starosti kvůli své odpovědnosti, obzvlášť ohledně
„útěků“ rezidentů. Vedoucí lékař musel být trvale přítomen, ujišťoval
je, naslouchal jim a byl k nim otevřený, ale přitom zůstával pevný ve
svém odhodlání necouvnout. O pár měsíců později sestry říkaly, že se
„pacienti změnili, už není třeba používat sílu a všichni se cítí lépe“.

ZÁVĚR
Na závěr mých poznámek o prvních krocích, které byly v jižní Itálii
podniknuty v rámci deinstitucionalizace, stojí za to, poskytnout vám
několik dat a vytyčit pár bodů, které vysvětlí, jak byly služby přeskupeny a jak Oddělení duševního zdraví Caserta/2 vypadá na konci prvního transformačního období.
V současné době, tedy v prosinci 2004, má zdejší ODZ pět operativních jednotek se šesti centry duševního zdraví, která jsou otevřená v režimu 24/7, a každé je vybaveno čtyřmi krizovými lůžky pro
příjem ve dne i v noci. Jsou zde dvě APO, každé o osmi lůžkách, které
pracují systémem otevřených dveří a nepoužívají fyzické omezování.
Personál psychiatrie reaguje na urgentní telefonáty, a pokud jde o člověka, který je mu známý, jedná vždy na tom místě, odkud volání přišlo,
anebo na urgentním oddělení jedné ze čtyř místních nemocnic, kam
byl dotyčný dopraven k příjmu.
V centrech duševního zdraví byl zdokonalen proces přebírání
péče, případům vysoké priority27 se věnuje větší pozornost, rozšířila
a zlepšila se domácí péče, poskytují se různorodější a komplexnější
zdravotnické intervence, zmodernizovaly se a rozšířily příležitosti
rehabilitace i vzdělávání pro uživatele a v nabídce je také vyšší počet
příležitostí profesního vzdělávání.
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Počet příkazů k nedobrovolné hospitalizaci klesá, od 131 případů
v roce 2001 až k 64 v roce 2004, tedy 1,42 případu na 100 tisíc obyvatel.
Pacienti byli v roce 2001 přijati do center duševního zdraví na celkem
4690 dní, což je počet, který v roce 2004 klesl na 763.
Od zařízení pro bydlení o 20 lůžkách bylo upuštěno a místo toho
byly ustaveny malé skupiny pěti až šesti lidí společně sdílejících dům.
Pro každého z nich byly vypracovány individuální a rehabilitační plány (rozpočty péče). Žijí v normálních domech, jež společně spravují
sociální družstva typu A a B. V prosinci 2004 bylo pro tyto skupiny
zpřístupněno 31 domů. V procesu transformace jsou dosud dvě zařízení pro bydlení, jež budou časem zrušena.
Bylo zavedeno a zkvalitněno profesní vzdělávání zaměstnanců,
které využilo 56 osob.
Byly zorganizovány informační a podpůrné aktivity pro rodiny.
Byl rovněž vytvořen program zapojující oddělení duševního zdraví a forenzní psychiatrickou nemocnici v Averse. Do roku 2004 bylo
propuštěno 15 chovanců a péči o dalších 5 převzalo centrum duševního zdraví.
Popsané změny organizace, terapeutické praxe a kultury, které
se odehrály na Oddělení duševního zdraví Caserta/2 v letech 2002 až
2004, mohly nastat proto, že proběhly v době, kdy se jak uvnitř tohoto
oddělení, tak v celé oblastní službě pro zdravotní péči ASL Caserta/2
začala řada lidí zajímat o etické otázky a na toto téma vykonala hodně
rešeršní práce. Je samozřejmé, že během celého procesu se vyskytly
i kon�ikty, hádky a krize. To, že se změny odehrály velmi rychle a ve
značném rozsahu a že jsme nalezli dostatek energie potřebné k jejich
realizaci, bylo možné jen díky atmosféře morální tenze, která směr
změny nastavila. Jakmile jednou začala, vedla transformační vlna
k plnému vyjádření možností různých profesí, posílila důvěru v instituce a v neposlední řadě dodala bezmeznou energii všem, kteří se dříve cítili opuštěni a izolováni — personálu, lidem s duševními problémy
i komunitě jako celku.
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GIUSEPPE DELL’ACQUA

Terst — historie transformace
Giuseppe Dell’Acqua je italský psychiatr. Od roku
1971 pracoval s Francem Basagliou v Terstu.
V procesu deinstitucionalizace se zabýval hlavně
plánováním a zakládáním prvních center duševního
zdraví typu 24/7. Angažoval se také ve vězeňské a forenzní psychiatrii, v oblasti komunikace a vzdělávání se věnoval rodinám lidí s duševním onemocněním
a jejich svépomocným organizacím. Od roku 1995 byl ředitelem odboru
duševního zdraví v Terstu. Patří k zakladatelům Fóra duševního zdraví.

„Důležité bylo dokázat, že nemožné se stává možným… Před deseti
dvaceti lety, se zdálo nemožné ústav zrušit. Ústavy se náhle mohly
zavírat, a to víc než dřív, a my jsme v každém případě ukázali, že
„bláznům“ lze pomáhat jiným způsobem — a právě tohle poznání je
zásadní. Nevěřím tomu, že když se nějaký krok může zobecnit, znamená to, že jsme vyhráli. Důležitý je jiný aspekt — to, že nyní víme, co
je třeba udělat. Říkal jsem to už asi tisíckrát: V naší slabosti, v menšině, kterou reprezentujeme, nemůžeme zvítězit, protože vždycky
vítězí moc. Můžeme tak nanejvýš přesvědčit. Ve chvíli, kdy někoho
přesvědčíme, vyhráli jsme, neboť dáváme vzniknout situaci transformace, z níž není snadné vrátit se zpět.“
FRANCO BASAGLIA, BRAZILSKÁ KONFERENCE, 1979

Světový den zdraví 7. dubna 2001 byl věnován zdraví duševnímu. Při
té příležitosti naléhavě vyzvala generální tajemnice WHO Gro Harlem
Brundtland všechny vlády, aby podnikly konkrétní kroky a zahájily
informační kampaně s cílem zmírnit předsudky a sociální vyloučení,
které stále ovlivňují život dvou set milionů mužů a žen na celém světě
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trpících duševními nemocemi. Se sloganem „Stop vyloučení. Nebojte
se pečovat“ rovněž WHO vyzvala k uzavření všech psychiatrických
nemocnic, a to jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích.
V brožuře vydané k této příležitosti se dočteme:
„V Itálii v roce 1978 začal zákonem o reformě proces, kterým měly být
nahrazeny psychiatrické nemocnice a vytvořeny komunitně zaměřené služby, které měly umožnit pacientům žít vlastní životy v normálním sociálním kontextu. Italské město Terst vytvořilo pozoruhodnou
síť komunitně zaměřených služeb, chráněných bytů a družstev, která
poskytuje trénink a zaměstnává pacienty. Psychiatrická nemocnice
v Terstu byla uzavřena a nahrazena 24hodinovou komunitní službou.
Pokud je třeba, poskytují místní centra péči, psychosociální rehabilitaci, sociální asistenci i krizovou intervenci. Pro chronické a vážně
nemocné pacienty bylo zprovozněno mnoho chráněných bytů,
které jim umožnily žít v přátelském a nezdravotnickém prostředí,
a příležitosti zaměstnání poskytly mnoha pacientům plnou sociální
integraci...“

Citovaný úřední pohled představuje vyvrcholení třicet let trvajícího
procesu transformace. Přestože celá historie této dlouhé cesty stále
čeká na to, aby byla sepsána, my můžeme nastínit její nejvýraznější
milníky a části.

ODEJÍT ZA HRANICE PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE
V srpnu 1971 se stal Franco Basaglia ředitelem Psychiatrické nemocnice v Terstu. Než tento post přijal, vytvořil nejprve tým mladých lékařů,
sociologů, sociálních pracovníků, dobrovolníků a studentů z celé
Itálie i Evropy, kteří do Terstu přijeli, protože je přitahovala probíhající
debata o psychiatrii a institucích, do které byli zapojeni provozova• 211 •

telé služeb, akademičtí specialisté, politici i média. Basaglia dosáhl
celostátního věhlasu svou publikací L’ISTITUZIONE NEGATA (Popřená
instituce) vydanou v roce 1968, jež byla založena na jeho pokusech
aplikovat model terapeutické komunity na sousední město Gorizia
v 60. letech. Během dokumentace své snahy humanizovat instituci
Basaglia poprvé prohlásil, že psychiatrické nemocnice nemohou být
reformovány — jako nástroje sociální kontroly totiž nemohou nabídnout takovou péči, pro kterou byly původně vytvořeny, a produkují
vlastně tu samou nemoc, kterou měly léčit. Když přišel do Terstu, bylo
jeho záměrem dokončit práci, kterou v Gorizii zahájil; chtěl jít za hranici ústavů a založit síť alternativních komunitních služeb, které by
mohly vykonávat všechny funkce péče, ubytování, ochrany a asistence, což mělo být původním úkolem psychiatrické nemocnice. To byl
ohromně obtížný úkol, protože kromě několika poválečných pokusů
o reformy ve Francii a Anglii se vlastně nikomu nepodařilo přesunout
osu péče z nemocnice do komunity. Zamýšlená reforma neměla žádné
know-how ani sjednocenou praxi, na které by model mohl být založen,
zatímco právní rámec stále vycházel z konceptu nebezpečí. V roce
1964 napsal Basaglia následující text o urgentní potřebě „rozebrat“
psychiatrickou nemocnici:
„Pokud nemocný člověk vstoupí tam, kde má být uzavřen, vstupuje
do nového světa bez emocí (jenž Burton nazývá institucionální neurózou, ale já bych to nazval prostě institucionalizací). Vstupuje do
prostoru, který byl původně vytvořen k tomu, aby ho zbavil útočnosti během poskytování péče, ale který je místo toho paradoxně vytvořen k úplnému zničení jeho osobnosti a k jeho objektivizaci. Pokud je
duševní nemoc ve svých základech ztrátou individuality a svobody,
pak v ústavu nalézá duševně nemocný místo, kde bude úplně ztracen
a stane se objektem nemoci a nutnosti opakovaného přijetí. Absence
jakéhokoli plánu nebo budoucnosti, soustavná závislost na ostatních lidech bez osobního zásahu, organizace každého dne založená
na diktátu instituce, která jako taková není schopná vnímat člověka
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nebo jeho osobní potřeby — tohle je institucionální model, na němž
je založen život v ústavu.“

ZMĚNA VNITŘNÍ ORGANIZACE
K 31. prosinci 1971 bylo v terstské psychiatrické nemocnici hospitalizováno 1182 pacientů, ročně se jich zde vystřídalo asi 1300. Více než 90 %
přitom tvořily nedobrovolné hospitalizace (italský zákon č. 36/1904),
přičemž z dobrovolné hospitalizace, která byla tehdy do italské legislativy nově zavedena (zákon č. 431/1968), mělo prospěch velmi malé
množství lidí. Využití dobrovolné hospitalizace mělo být důležitým
nástrojem, který měl pacientům zaručit jejich práva zvýšením svobody pohybu jak uvnitř, tak vně nemocnice a poskytnout jim větší kompetence v oblasti péče a asistence. Od samého začátku Basagliova
vedení nemocnice byl velký důraz kladen na reorganizaci vnitřních
prostor a na prolomení rigidní profesionální hierarchie, která regulovala vztahy mezi personálem a pacienty. Transformace byla původně
pojímána jako postupné omezování a restrukturalizace nemocnice
na „otevřené komunity“, v jejímž rámci byla rozdělena na pět „území“
(každé mělo vlastní personál) a ta odpovídala pěti geografickým oblastem ve městě a provincii. Každý den probíhaly schůzky veškerého
personálu a také každé pracovní skupiny; diskutovalo se a debatovalo o aktuální práci. Na periodických schůzkách, které koordinoval
Basaglia a probíraly se na nich zaváděné změny, se podíleli také pacienti. Dveře oddělení byly odemčeny a šokové terapie a všechny formy
fyzického omezování byly zakázány. Bylo také upuštěno od oddělení
podle pohlaví a vznikla smíšená. Život v nemocnici oživily večírky,
bary a vydávání novin pacientů a pacienti se také začali pohybovat
po městě, sami nebo ve skupinkách. Díky veřejnému financování
vedením provincie začali pacienti dostávat příspěvky, které jim umožňovaly navštěvovat veřejná místa. Započaté změny začaly narážet na
odpor ošetřujícího personálu a vystrašily místní populaci.
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„… dominantní ideologií bylo, že jsou nemocní nebezpeční a je třeba je
umlčet v ústavu. První věcí tedy bylo přesvědčit místní lidi, že tohle
prostě není pravda. Denně jsme se pokoušeli ukázat, že měnící se
vztah s pacienty mění také význam těchto vztahů. V momentě, kdy
si sestry začaly uvědomovat, že jejich práce může vypadat úplně jinak, staly se z nich zastánkyně změn. Aby se podařilo změnit názory
veřejnosti, bylo třeba nejprve znovu pustit nemocné do ulic, zapojit
je do společenského života. To vyprovokovalo agresivní reakci místní populace, ale tento stav napětí bylo třeba vytvořit, abychom ukázali, že se děje změna. Během školení sester bylo důležité formovat
nový typ provozovatelů, který nebude závislý na lékařích, ale bude
schopen rozhodovat sám za sebe.“
FRANCO BASAGLIA, BRAZILSKÁ KONFERENCE, 1979

OBNOVENÍ PRÁV PACIENTŮ
Prvních pět let bylo věnováno rekonstrukci potřeb a osobních životních příběhů hospitalizovaných s cílem znovuvytvořit vztahy s jejich
rodinami a místy původu. Současně s rozbitím velkých oddělení byly
vytvořeny skupiny bydlení a skupinové byty; první fungovaly v nemocnici, další vznikaly ve městě. Bylo zde systematické zapojení a odborné
zaškolování sester, které jim mělo pomoci opustit staré funkce „dohlížitelů“ a převzít aktivní a odpovědnou úlohu v procesu transformace.
Jednou z nejdůležitějších iniciativ bylo založení družstva United
Workers v roce 1972. Sdružovalo 60 pacientů, kteří čistili oddělení
a kuchyni a udržovali prostory ústavu; každý z nich podepsal smlouvu
a dostával mzdu, což úplně převrátilo dosavadní vykořisťování pacientů takzvanou ergoterapií. Tím vznikl nový směr využívání sociálních
družstev v terapii a rehabilitaci. Uznání práva na práci a rozebrání velkých oddělení do menších autonomních jednotek jasně ukázalo, že to
nebyla sama nemoc nebo postižení, ale právní a administrativní status
„pacientů“, které bránily rehabilitaci. Začala tedy jednání se samosprá• 214 •

vou provincie, která měla zavést jako právo 24hodinovou denní a noční péči a ubytování těm, jejichž stav sice hospitalizaci nevyžadoval, ale
oni potřebovali zůstávat „hosty“ nemocnice, protože neměli k dispozici ani sociální síť, ani kde bydlet a pracovat .
„V prvních letech byla věnována pozornost hovorům s rodinami a s těmi, kteří o nemocné pečují, aby se změnil status pacientů ve věci
obnovení jejich občanských práv a možností získat příjem. Byla to
jediná věc, která nám mohla umožnit emancipaci lidí od kontroly
psychiatrie. Chovanci ústavu museli být uznáni jako lidé mající
identitu, jako lidé, kteří nebyli plně objektivizováni institucí a psychiatrií. Uzavřeli jsme to tím, že není nadále možné mít s nimi řádný
vztah, pokud jim nebude nejprve vrácen status občana.“
INTERVIEW S FRANCO ROTELLIM, 1978

VYTVOŘENÍ VZTAHU MEZI NEMOCNICÍ A KOMUNITOU
Přestože největší úsilí bylo věnováno instituci, v roce 1973 již začaly
některé důležité iniciativy směřující za zdi léčebny ke komunitě, a to
zvlášť k obnovení rodinných vztahů, doprovázení pacientů ve městě
a hledání práce i bydlení pro ty, kteří již byli připraveni na propuštění.
V témže období se nemocnice začínala otevírat městu pořádáním výstav, slavností a koncertů v prostorách ústavu, které byly přístupné
veřejnosti. Tyto zkušenosti položily základ pro spojení mezi psychiatrií
a oblastmi obecné populace, včetně hnutí žen a studentů, politických
organizací a odborů, médií a tvůrců veřejného mínění, intelektuálů
a umělců. V prvním oddělení, které bylo zcela vyklizeno, byl zřízen malířsko-sochařsko-divadelně-literární workshop „P“. Vznikl zde 2,5 metru vysoký modře malovaný kůň ze dřeva a krepového papíru Marco
Cavallo, který se stal symbolem touhy po svobodě všech hospitalizovaných. Poslední březnovou neděli roku 1973 nesli koně ulicemi města
v čele procesí poskytovatelů služeb, pacientů, umělců i obyčejných
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lidí. V tomto období byly také stále častější výlety do města a jinam.
V letech 1973—1974 byla nemocnice reorganizována a pacienti byli seskupeni nikoli podle své nemoci (agitovaní, násilní, chroničtí apod.), ale
na základě příslušnosti k území ve městě; totéž dělení dnes v zásadě
udržují čtyři centra duševního zdraví. Tak byl zaveden styl práce, který
měl za cíl osvobodit a podpořit pacienty v domácím prostředí a sousedství. Přijetí nových případů také ve větší míře záviselo na spolupráci
s dalšími institucemi, agenturami s občanskými sdruženími ve městě.
Práce mimo nemocnici — se všemi problémy, úspěchy i kon�ikty — přivodila první a nejvýznamnější změny jak v terapeutické práci, tak v organizaci instituce a administrativy, a stala se tak „předáváním praktických zkušeností“ čili jakousi školou pro vzdělávání lékařů a sester.

PRVNÍ KOMUNITNÍ CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Na začátku roku 1975 bylo v nemocnici hospitalizováno 800 lidí, z nich
90 nedobrovolně, 150 dobrovolně a 460 jako hosté. Roční obrat dosahoval 1700 lidí. Mnoho z těch, kteří byli propuštěni, našlo nové životní
podmínky buď u svých rodin, nebo častěji ve skupinovém či městském
bydlení. V letech 1975—1976 spatřily světlo světa první komunitní rezidence. Původně byly určeny pro pacienty nedávno propuštěné z psychiatrické nemocnice, téměř okamžitě však začaly být využívány pro
krizové situace a jako denní centra, čímž snižovaly počty, frekvenci
i délku hospitalizací. První centra duševního zdraví byla tedy uvedena
do provozu ještě před účinností zákona č. 180 a fungovala souběžně
se stále fungující psychiatrickou nemocnicí, a to navzdory nedostatku
regulačního nebo právního rámce, neboť italský zákon č. 431 z roku
1968 se vztahoval jen na „centra duševní hygieny“. Zde šlo o skutečně
nejjemnější fázi celé transformace, v níž vedle sebe simultánně pracovaly dva systémy organizační, finanční i péčovatelské (obzvlášť šlo
o oblast ošetřovatelské péče). Rizikem bylo znehybnění systému, ale
s posilováním komunitních služeb a současným růstem a vývojem
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center duševního zdraví s 24hodinovým provozem bylo možné toto
přechodné období úspěšně překonat. Na počátku roku 1977 zde bylo
132 pacientů, z nichž 51 bylo nedobrovolných a zbytek dobrovolní,
a 433 hostů. V únoru téhož roku byla uvedena do provozu služba psychiatrické péče s nonstop provozem, která fungovala v místnosti pro
akutní příjmy všeobecné nemocnice s cílem filtrovat psychiatrickou
poptávku a poskytovat vhodnější formy krizových intervencí, než
jaké umožňovaly automatické a rutinně nařízené nedobrovolné hospitalizace. Služba vydržela aktivní do roku 1980, kdy se v souladu se zákonem č. 180 stala službou psychiatrické diagnostiky a péče a přebrala
funkce primární péče, konzultací na nemocničních odděleních a odkazování případů do center duševního zdraví. V souvislosti s krizí rady
provincie vedené Michelle Zanetti, která proces reformy až do tohoto
okamžiku podporovala, se na konci roku 1976 Basaglia rozhodl veřejně
oznámit uzavření psychiatrické nemocnice jako nezvratný fakt.
„Je pro nás důležitým výsledkem, že komunitní centra, přestože jsou
někdy na různých úrovních poskytované péče, se stále více stávají
sdružujícími místy pro bývalé pacienty nemocnice, nové uživatele
i další občany. Tyto osoby, které zpočátku nemají vůbec nic společného, stále více nalézají spojenectví založené na jejich společných potřebách a také společných překážkách, kterým čelí. Další důležitou
skutečností je to, že tzv. zvládání nemocného se mění od totálního
managementu případu člověka a jeho života v nemocnici. S koncem
paternalismu a začátkem vyjednávání je toto přebírání cizího života
nahrazeno vzájemným procesem, který připouští nesouhlas.“
TISKOVÁ KONFERENCE K UZAVŘENÍ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE, 1976

UZAVŘENÍ PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE
Díky intenzivnímu tlaku deinstitucionalizačního hnutí v Terstu i jinde
v Itálii a pod hrozbou referenda o zrušení zákona č. 36/1904, které kdy• 217 •

by uspělo, vytvořilo by právní vakuum pro psychiatrii v Itálii, schválil
13. května 1978 italský parlament zákon o psychiatrické reformě
(zákon č. 180), který umožňoval postupné uzavírání psychiatrických
nemocnic a jejich nahrazování službami založenými na komunitě.
Nicméně v době, kdy zákon prošel, již byla většina bývalých funkcí
psychiatrické nemocnice v Terstu zrušena.
V listopadu roku 1979 odcestoval Franco Basaglia z Terstu do
Říma a byl pověřen řízením psychiatrických služeb v regionu Lazio.
V Terstu ho nahradil Franco Rotelli, který měl nelehký úkol konečně
uzavřít psychiatrickou nemocnici a být konfrontován s množící se
kritikou odpůrců „stavu zmatení a úpadku“. Úkolem nového managementu bylo rovněž posílit stále slabě definované komunitní služby
a zcela přeorganizovat využívání zdrojů. Z pohledu organizace, administrace a managementu to byly přechodné roky, kdy bylo třeba
psychiatrickou reformu uvést v soulad s Národní zdravotní službou
a převést kompetence z provincie na nově ustavené místní jednotky
zdravotní péče. 21. dubna 1980 schválila správa provincie usnesení,
které oznamovalo, že terstská psychiatrická nemocnice může „ukončit své funkce, a tím být zrušena“.
Franco Basaglia zemřel v srpnu téhož roku.

VYTVOŘENÍ ODDĚLENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Vytvořením oddělení duševního zdraví v roce 1981 byla zaručena
technická, administrativní a plánovací ucelenost sítě komunitních
služeb společně s jejími programy a aktivitami. Došlo k upřesnění
provozních standardů pro pět center duševního zdraví, každé se
spádovou oblastí zhruba 50 000 obyvatel. Centra byla vybavena
osmi lůžky a jídelní místností pro denní návštěvníky i pro ty, kteří
zde přenocují. Spolu s přijímací službou a se službami domácí péče
a sociální podpory začalo oddělení, založené formou zvláštní dohody s ministerstvem spravedlnosti, pracovat intenzivně také v místní
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věznici s cílem poskytovat jednak terapeutickou kontinuitu vězňům
s pre-existujícími poruchami a jednak péči těm, u nichž se duševní
problémy rozvinuly během výkonu trestu. Služby také propagovaly
opatření alternativní k výkonu trestu a snažily se zamezit převozům
do forenzních nemocnic.
Ve všech oblastech byla posílena místní příslušnost, aby bylo možné poskytovat ubytování nejen těm, kteří byli v nedávné době propuštěni z psychiatrické nemocnice, ale i uživatelům se složitou rodinnou
situací nebo s obtížnými bytovými podmínkami.
Byly vytvořeny programy rehabilitace, odborného zaškolování
a socializace, které zahrnovaly zájmové aktivity, workshopy a speciální vzdělávací programy posilující dovednost a gramotnost. Ve snaze
nabídnout více školicích programů, zaměstnávání a pracovních příležitostí, a to hlavně pro mladé znevýhodněné uživatele, došlo v osmdesátých letech rovněž k posílení družstev. V následujícím desetiletí
probíhal „sociální podnik“ paralelně s intenzivním programem plného
uplatnění občanských práv uživatelů.
Série posilujících a emancipačních projektů byla zaměřena na
bydlení, práci, socializaci, vzdělávání, zaškolování, vznik sítí, fór a svépomocných skupin pro rizikové skupiny (obzvlášť pro mladé dospělé).

SMĚREM K NOVÝM MODELŮM
Při vyhodnocování odvedené práce založené na komunitním přístupu za posledních dvacet pět let byla nejdůležitějším ukazatelem
krizová intervence. Nebyrokratický přístup ke krizi, prostý zdravotnického pohledu, pomáhá snižovat míru hospitalizací, upřednostňuje
rychlejší návrat ke stabilitě a snižuje procento relapsů. Podle našeho
názoru je krize součástí osobní historie člověka a má svůj vlastní význam, který musí být pochopen a obnoven využitím zdrojů a vztahů
existujících ve vlastním kontextu každého člověka. Komunitní služby
jsou nízkoprahové a je k nim snadný přístup. Vyhýbají se standardizo• 219 •

vaným intervencím a protokolům a místo toho se zaměřují na znovuobnovení sociálních vztahů a sítí i na posilování osobních zdrojů
a kapacit; jejich cílem je kvalita v každém aspektu terapeutické práce
a garance hodnotného vztahu. V posledních letech se organizují nejrůznější svépomocné skupiny pro uživatele a jejich rodiny, kurzy, pravidelné schůzky a stále rozmanitější sociální, kulturní a volnočasové
aktivity. Oblasti sociálního podnikání a vzdělávání v různorodých
oborech — od informačních technologií přes rozhlasové vysílání až
po módu — se také rozvíjejí a v budoucnosti jistě budou představovat
jeden z klíčových znaků zdraví a emancipace.
Modely sociálního podnikání, svépomocných aktivit, participace
rodin a pečujících osob na péči, vzdělávání a diverzita jsou indikátory
potvrzující efektivitu a validitu služeb duševního zdraví založených
na komunitním přístupu.

KOMPLEX SAN GIOVANNI
Po zrušení a uzavření nemocnice v roce 1970 byly prostory a mnohé budovy bývalé psychiatrické nemocnice v Terstu, jejíž brány se
poprvé otevřely v roce 1908, postupně obnoveny a předány městu.
Dnes poskytuje komplex San Giovanni prostor několika fakultám
a kancelářím terstské univerzity, dvěma středním odborným školám
s vyučováním ve slovinštině, administrativě místní zdravotnické
agentury, ústředí mezinárodní námořní akademie, Občanskému divadlu, centru pro postižené, oddělení pro léčbu závislostí, kanceláři
industriální medicíny a dalším organizacím čtvrtého obvodu, včetně
navazujících služeb.
Oddělení duševního zdraví v současné době využívá deset budov,
několik malých domů a bývalý pavilon oddělení „M“, který poskytuje
zázemí rehabilitačnímu a rezidenčnímu oddělení, polytechnice a několika sociálním družstvům. Historický bar a restaurace „Il posto della
fragole“ je také velmi aktivní a má široké spektrum zákazníků včetně
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studentů, poskytovatelů služeb, uživatelů a návštěvníků. Komplex
San Giovanni s krásnou architekturou a půvabným parkem představuje symbol historie Terstu v jeho etnické a kulturní diverzitě a do
budoucna nabízí možnost nových forem sounáležitosti a spolužití.
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