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Občanské aktivity pro
to usilují o změnu 

systému, aby byly služby 
zajišťující psychickou 
podporu nemocných do
stupnější ve všech zaříze
ních. „Zdravotnický per
sonál je opravdu 
zaneprázdněný. Mají toho 
hodně, jsou ve stresu 
a jsou rádi, že stíhají svoji 
práci. Když se mají roz
myslet, jestli podají anti
biotika, nebo si budou po
vídat, tak samozřejmě 
zvolí první možnost,” po
pisuje své zkušenosti 
z nemocnic ředitelka Pav
la Doláková z organizace 
PRO Gaudia. Odborník na 

psychickou podporu by 
měl podle jejích slov mít 
v nemocnici oficiální mís
to. „To, co pojišťovna dává 
na léčbu, by mělo pokrý
vat i jeho služby. Dnes to
mu tak ale není. Lékaři se 
profesionálně soustředí 
na tělo, ale nemají kapaci
tu řešit, jak se člověk cítí 
po psychické stránce. Při
tom je dokázáno, že psy
chika má na náš zdravot
ní stav zásadní vliv,” říká 
Pavla Doláková. 

Na nutnost psychické 
podpory nemocných při
tom odkazují i vědecké 
studie. Není ostuda, že si 
s chorobou a závažnou 

Dlouhodobě a vážně nemocní potřebují
psychickou podporu. Často na ni ale chybí peníze
V nemocnicích ale taková pomoc 
většinou chybí a přitom by měla být 
samozřejmou a dostupnou pro každého 
pacienta, který ji potřebuje. Mimo 
lékařské a ošetřovatelské péče je pro 
zdárné uzdravení a zvládání nemoci 
nutná také péče odborníků na psychiku 
a prožívání. Známé pořekadlo „veselá 
mysl, půl zdraví“ platilo už za našich 
babiček a platí i dnes. Klinických 
psychoterapeutů je ale naprostý 
nedostatek a pro jiné odborníky 
na psychiku a prožívání není ve 
zdravotnickém systému místo. Problém 
je totiž jejich financování z veřejného 
zdravotního pojištění.

diagnózou sami nevíme 
rady. Měli bychom ale 
v případě, že to potřebu
jeme, mít možnost se na 
odborníka obrátit. S psy
chickými problémy, za 
kterými stojí nemoc, se 
totiž potýká velké množ
ství pacientů. Odbornou 
psychickou podporu na
příklad potřebuje každý 
třetí člověk s rakovinou. 
Mnoho z vážně a dlouho
době nemocných má 
strach z budoucnosti. 
A některé velmi těžké 
stavy, zejména u pacientů 
s vleklými a nevyléčitel
nými nemocemi, mohou 
skončit i sebevraždou.  

Nedostatek psychote
rapeutů pociťuje dlouho
době také lékařka Eva 
Kuba la Havrdová z Neu
rologické kliniky 1. LF UK 
a VFN, která se už mnoho 

let zaměřuje na pomoc 
pacientům s roztrouše
nou sklerózou. Podle ní 
tito pacienti trpí úzkost
mi a depresí. Někdy je jim 
totiž tato diagnóza sděle
na ve velmi mladém vě
ku. „Jen si to představte. 
Víte, že máte život před 
sebou a najednou vám ně
kdo řekne, že máte ne
moc, se kterou budete žít 
až do smrti. Možná skon
číte na invalidním vozí
ku. Možná už za týden, za 
rok nebo za deset let. Ne
dá se to předpovědět,“ ří
ká Eva Kubala Havrdová.

Blýská se
na lepší časy

O systémovou změnu, 
ke které je ale potřeba 
i změna zákona, usilují 
nejrůznější občanské ak
tivity (neziskové organi
zace, pacientské organi
zace a občanská sdružení 
a mnoho dalších) už delší 
dobu. Jejich společným 
cílem je, aby se psychická 
podpora stala přirozenou 
a nedílnou součástí péče 
o pacienty. 11. října letoš
ního roku se proto na pů
dě Senátu Parlamentu 
České republiky konal 
Kulatý stůl, jehož téma
tem byla právě nedostup
nost psychické podpory. 
Setkání pořádala nezisko
vá organizace PRO Gau
dia, ale uskutečnilo se dí
ky podpoře Magistrátu 
hlavního města Prahy, 
ministerstva zdravotnic

tví a také členů Senátu  
MUDr. Karla Zitterbarta 
a MUDr. Romana Krause. 
Vzhledem ke své profesi 
mají oba k tématu velmi 
blízko. I díky těmto a po
dobným setkáním se 
dlouhodobě a vážně ne
mocní (a také jejich blíz
cí, kteří o ně velmi často 
pečují) dočkají toho, že 
na svou nemoc nebo dia
gnózu nebudou sami. Že 
se péče o duši a psychický 
stav pacienta stane auto
matickou a hrazenou 
z veřejného zdravotního 
systému stejně, jako třeba 
rehabilitace po úraze.

Jednou z neziskových 
organizací, které od roku 
2003 poskytují odbornou 
psychickou podporu 
dlouhodobě nemocným 
a pečujícím je i PRO Gau
dia. Funguje od roku 
2003 a svoji pomoc zdar
ma nabízí přímo u lůžka 
v nemocnici – v Praze 
v Nemocnici Milosrdných 
sester Sv. Karla Boromej
ského, v Brně v Nemocni
ci Milosrdných bratří a ve 
Znojmě v Nemocnici 
Znojmo. Kromě toho ale 
poskytuje i ambulantní 
péči nebo online konzul
tace. Ani tyto služby ale 
bohužel nelze hradit z ve
řejného pojištění, a tak 
PRO Gaudia svoji činnost 
financuje z veřejných do
tací, prostřednictvím sbí
rek nebo z výnosů bene
fičních představení. n pr
www.progaudia.cz


