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poločnosť a súčastná doba zo sebou prináša zvýšenú záťaž pre každého jedinca. Niektorí 

ľudia so zvládaním takýchto záťažových situácií nemajú väčšie ťažkosti. Ale existuje 

mnoho ľudí, ktorí majú problémy vyrovnávať sa s každodennou záťažou pôsobiacou na ich 

osobnosť. Takéto situácie sa môžu prejaviť pocitmi zvýšeného psychického napätia, strachu, 

nervozitou, nespavosťou, smútkom, plačlivosťou, beznádejou a pocitmi, že sa to už nedá vy-

držať. Niekedy situácia prerastie až v psychickú poruchu, ktorú je nutné liečiť.  

Jednou z mnohých psychických ochorení je aj schizofrénia. Vážne postihuje osobnosť cho-

rého a rovnako závažné pôsobí aj na jeho rodinu. Cieľom práce je zistiť a zhodnotiť kvalitu 

života rodiny, ktorej členovi bola diagnostikovaná duševná choroba – schizofrénia. Vychá-

dzame z predpokladu, že tak závažné postihnutie významným spôsobom zasahuje rodinu 

a všetkých jej členov a ohrozuje saturovanie základných funkcií rodiny vo vzťahu k jedincovi 

i spoločnosti.  

Objektom prieskumu bola rodina, žijúca na východe Slovenka, ktorej členovi – otcovi ro-

diny bola diagnostikovaná psychická porucha – schizofrénia. Štvorčlenná rodina, v zložení 

matka, otec (schizofrenik) a dvaja synovia, žije v rodinnom dvojdome v obci. Rodina bola 

evidovaná na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, na oddelení sociálno-právnej ochrany de-

tí, kde bola rodina zaradená do programu starostlivosti a podpory.  

Prieskum sme uskutočnili technikou pozorovania, riadeného rozhovoru a analýzou doku-

mentov. Otázky rozhovoru sme konzultovali s terénnou sociálnou pracovníčkou. Otázky sa 

týkali kvality života ich rodiny a vplyvu choroby na ich rodinu. 

Stretnutia s členmi rodiny a pomáhajúcimi profesionálmi sa uskutočnili v mesiaci decem-

ber 2006 a marec 2007. Získané informácie sme spracovali vo forme kazuistiky. 

 

ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE S RODINAMI SCHIZOFRENIKOV 

Schizofrénia je jedno z najzávažnejších psychiatrických ochorení. Významným spôsobom 

postihuje nositeľa, ale rovnako závažne zasahuje do rodinného života. 

„Rodina často prežíva pocity úzkosti, strachu, frustrácie, zlosti, smútku a trúchlenia zo straty plánov, po-

kusy dať zmysel nezmyselnej komunikácii, ignorácie, neustáleho dohľadu, zvýšenej zodpovednosti, ob-
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medzovania vlastných aktivít, zvýšenej kritičnosti a zabúdania na ostatných členov rodiny.“ (Probstová, 

2005, s. 145) 

Klienti sa často vyjadrujú, že bez rodiny nemôžu existovať, ale ani s nimi nie, ak nedôjde 

k potrebným zmenám. 

Schizofrénia predstavuje výrazne stigmatizujúce ochorenie. Laici sa k chorým správajú 

pomocou pocitov a najmä iracionálnych predsudkov. V každej spoločnosti sa vytvára pod 

vplyvom tradícií a sociokultúrneho štandardu určitý stereotyp poňatia duševnej chorého. Tu sa 

začína aj značkovací proces duševne chorého a často je hodnotený okolím ako menejcenný 

(Vágnerová, 1999). Myslíme si, že schizofrénia si nesie zo sebou výraznú sociálnu stigmu a je 

veľkou záťažovou situáciu pre rodinu. Stigmatizácia prináša pre postihnutého a jeho blízkych 

sociálnu exklúziu, zníženie sociálneho statusu, predsudky a stereotypy pri kontakte s chorými 

a ich rodinnými príslušníkmi – teda prináša zmenu a najmä zhoršenie kvality života. 

Vyrovnanie a reakcia rodiny na diagnózu duševnej poruchy, ale aj hospitalizácia na psy-

chiatrickom oddelení nemocnice prináša zvýšenú záťaž pre všetkých zúčastnených a má svoju 

dynamiku a vývin v čase. M. Vágnerová (1999; Kalina 1987; Pfeifer 1995) rozoznáva 5 fáz, 

ktorými prechádza rodina, ktorej členovi bolo diagnostikovaná ťažká duševná porucha (napr. 

psychóza):  

• šok a popretie – rodina prežíva obdobie hrôzy, s pocitmi úzkosti a bezmocnosti. Diagnóza 

je často popretá a bagatelizovaná, ako keby sa nič mimoriadne nedialo. Rodina tají prob-

lémy i pred širšou rodinou a okolím, členovia rodiny prežívajú pocity hanby a strachu zo 

stigmatizácie a zníženie vlastnej prestíže; 

• čiastočné prijatie skutočnosti – spomínané záťažové reakcie rodina nie je schopná dlho 

znášať a je nútená priznať sa k diagnóze. Sprievodným znakom tejto etapy je hľadanie prí-

čin, resp. viny za vznik choroby. Vinníkom sa môže stať pacient, rodina, ale veľmi často aj 

pomáhajúci profesionáli, ku ktorým smeruje i agresívne správanie jedincov. Členovia rodi-

ny majú strach z reakcií okolia, z čoho vplýva precitlivenosť a sociálna izolácia; 

• spracovanie problému – postihnutý jedinec a jeho rodina objavujú potrebu hľadať pomoc 

kvôli uzdraveniu, sú presvedčený o existencii účinnej pomoci a vyliečení chorého. Ak sú 

pokusy o liečenie márne alebo sa objavuje recidíva choroby, predstavuje to pre rodinu veľ-

kú psychickú i fyzickú záťaž, často dochádza k pocitom rezignácie; 

• rezignácia rodiny – liečba psychóz je veľmi náročná a zdĺhavá, z čoho vyplývajú spomína-

né pocity rezignácie a frustrácie; 
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• realistický postoj – nasleduje po prekonaní kríz a záťažových situácií v rodine. Dochádza k 

novému usporiadaniu vzťahov v rodine, novému spôsobu života. K takejto situácií nemusí 

dôjsť, rodina vplyv choroby neunesie, rozpadne sa, resp. chorého vylúči a ten sa dostáva 

do ústavnej starostlivosti. 

O podobnom priebehu vyrovnávania sa rodiny s ochorením sme sa presvedčili aj pri našich 

stretnutiach a štúdiu schizofrenických klientov a ich rodín. Súčasťou uvedeného procesu sú 

tiež nálepkové reakcie rodiny a spoločnosti. Dvojfázovú nálepkovú reakciu popisuje v odbor-

nej literatúre O. Matoušek (1997) a skryté nálepkovanie J. M. Atkinson,      D. A. Coia (1995, 

in Probstová, 2005), ktoré uvádzame ďalej. 

O. Matoušek (1997) po prepuknutí choroby popisuje tzv. dvojfázovú nálepkovú reakciu, 

ktorá spočíva v tom, že spočiatku rodina posilní svoj kontakt s chorým a snaží dostupnými 

možnosťami normalizovať jeho správanie. Ak sa to nepodarí, rodina s ním obmedzuje kon-

takt, prípadne ho zverí do ústavnej psychiatrickej starostlivosti. 

V 80. rokoch v terapii prevládol Brown model EE (expreses emotion – vyjadrenie emócií). 

Tento model poukazoval na to, že po návrate duševne chorého do domáceho liečenia sa jeho 

stav rapídne zhoršil. Za následok to majú negatívne postoje, kritické vyjadrenia a hostilita 

členov rodiny voči chorému. Prostredníctvom kognitívno-behaviorálnych techník a metódami 

psychoedukácie má byť v rodine ovplyvnená úroveň vyjadrovania emócií (Atkinson – Coia, 

1995, in Probstová, 2005). V súčasnosti sú takéto prístupy kritizované kvôli skrytému nálep-

kovaniu.  

Na spomínanú koncepciu poukazuje i Zuzana Böhmová et al. (2002), ktorá EE model po-

kladá za základ terapeutických prístupov k rodine. Prieskumami dokazuje súvislosť medzi 

rodinnou emočnou atmosférou a priebehom schizofrénie, teda vyšší výskyt relapsov – opaku-

júcich sa psychotických epizód, v rodinách s vysokým výskytom EE.  

Ivan Dóci et al. (2003) tvrdí, že pacienti so schizofréniou sa svojou sociálnou situáciou a 

začlenením do spoločnosti výrazne odlišujú od bežnej populácie a vymenováva základné so-

ciálne problémy týchto pacientov. Myslíme si, že tieto problémové charakteristiky vážne 

ovplyvňujú život postihnutého jedinca a narúšajú jeho kvalitu života. Tiež ovplyvňujú aj spo-

lužitie s takouto osobnosťou. Keďže z teoretických poznatkov vyplýva, že väčšina pacientov 

po prepustení z hospitalizácie sa vracia a býva spolu s rodinou. Je to práve rodina, ktorú cho-

roba vážne ovplyvňuje, všetkých jej členov a ich kvalitu života, teda kvalitu života celého ro-

dinného systému. 

Spomínaný autor vymenováva niektoré základné sociálne problémy týchto pacientov. Sú 

to: 
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• neschopnosť uzatvoriť trvalý manželský, resp. partnerský vzťah. Pacienti so schizofréniou 

málokedy uzatvárajú manželstvo, ale ak ho uzavrú, je relatívne stabilné. Avšak o kvalite 

zväzku, či jeho harmonickosti sú vedené diskusie. Mnoho slobodných pacientov má stále-

ho sexuálneho partnera, ale žije v spoločnej domácnosti s rodičmi; 

• problémy so zamestnaním – mnohí schizofrenici nemajú prácu ani na čiastočný úväzok. 

Uvedený fakt nasvedčuje tomu, že zamestnávatelia nemajú záujem zamestnávať osobu 

s duševnou poruchou; 

• nižšia vzdelanostná úroveň, ktorá znamená nižšiu kvalifikáciu a ďalšie problémy s uplat-

nením sa na trhu práce; 

• problémy s finančným zabezpečením – schizofrénia je psychické ochorenie, ktoré vzniká 

najčastejšie ešte pred tridsiatym rokom života, väčšina pacientov je invalitizovaná už 

v mladom veku, nemá odpracovaný potrebný počet rokov (ak vôbec niekedy pracovali), 

dôchodky sú preto nízke. Mnoho pacientov potrebuje ďalšiu finančnú, či materiálnu po-

moc;  

• príliš veľký vplyv pôvodnej rodiny – schizofrenickí pacienti sa po prepustení z psychiat-

rickej hospitalizácie vracajú k orientačnej alebo prokreačnej rodine. Veľmi často práve 

orientačná rodina ponúka materiálnu a finančnú pomoc chorému jedincovi a jeho rodine, 

čím sa zvyšuje závislosť na nej. Ak chorí jedinec žije s rodičmi, po ich smrti, pre zväčšujú-

ce sa problémy nie sú schopní žiť samostatne a sú umiestňovaní do ústavnej starostlivosti; 

• abúzus návykových látok, najmä nikotínu a alkoholu. Až 60 – 70 % schizofrenikov fajčí a 

približne 50 % zneužíva alkohol. V populácii schizofrenikov sa objavuje aj iné nelegálne 

psychotropné látky, ktorých zneužívanie môže viesť k zvýšenej trestnej činnosti. 

Chceme poukázať na vzájomnú prepojenosť jednotlivých sociálnych problémov. Jedna prí-

čina má za následok vyvolanie iných dôsledkov, teda aj na tieto problémy musíme nazerať cez 

optiku systémové prístupu a všímať si spojitosť s rodinou klienta. Všetky spomínané charak-

teristiky vážne ovplyvňujú funkcie rodinného systému a znižujú kvalitu života a životnej 

úrovne rodiny a všetkých jej členov. 

Autori štúdie podľa nášho názoru, pozabudli na problémy s potomkami schizofrenických 

rodičov. Je to pravdepodobne z dôvodu, že v ich skúmanom súbore prevažovali bezdetní pa-

cienti. Avšak je veľmi nebezpečné bagatelizovať problematiku detí takto postihnutých rodi-

čov. 



Petra MAGDOVÁ 
 

697

„Deti môžu veľmi nepriaznivo reagovať, pretože vzhľadom ku svojej emočnej a rozumovej nezrelosti 

nemôžu mať k prejavom chorého schizofrenika potrebný odstup. V ich prípade pôsobí prítomnosť dušev-

nej choroby ako silný stresový faktor, eventuálne ako zdroj strachu.“ (Vágnerová, 1999, s. 188) 

Rovnaká autorka popisuje zmenu vzťahov v rodine pod vplyvom spolužitia so schizofreni-

kom. Väčšina príbuzných si vytvára odstup od chorého člena, vzácne sa objavuje indukcia 

bludného myslenia zdravému členovi rodiny, ktorý je s chorým silno citovo spojený, napr. 

matka a dieťa. Takúto situáciu nazývame folie au deux – bláznenie vo dvojici a je častou ob-

rannou reakciu u matiek postihnutých. Jedinec je presvedčený o pravdivosti schizofrenického 

bludu a správa sa podľa toho. Nebezpečná je takáto situácia práve u detí schizofrenikov, pre-

tože vedie k izolácii a podpore autistických tendencií. Takéto deti, nie sú schopné reagovať na 

bežné sociálne situácie, no po výmene škodlivého prostredia za funkčné, dochádza k náprave 

správania. 

Rola manželského partnera a rodiča je už jednoznačne rola dospelého spojená so zodpo-

vednosťou a mnohými povinnosťami, preto duševné ochorenie zmení rolu dospelého oveľa 

viac. Choroba z neho urobí závislého, čím zásadnejšie naruší pôvodné rodinné vzťahy. Chorý 

získava nové roly a nové usporiadanie rodiny môže podľa M. Vágnerovej (1999) zabiehať do 

2 extrémov: 

• chorý je v strede akejkoľvek starostlivosti a pozornosti, ostatní členovia nemajú šancu 

vzbudiť záujem o vlastné problémy, preto hľadajú zázemie inde ako vo vlastnej rodine; 

• chorý je pre rodinu nepriateľný, je izolovaný na okraji spoločnosti, nikto sa o neho nezau-

jíma, pretrvávajú tendencie popieranie reality. 

Domnievame sa, že ani jeden zo spomenutých extrémov nie je prijateľný pre stabilizáciu 

rodinného systému, naopak zvyšuje sa nimi riziko rozpadu rodiny. Hyperprotektívny prístup 

je obzvlášť veľkým problémom, ak je postihnutý jeden z rodičov, ktorému je venovaná všetka 

pozornosť rodiny a zabúda sa na potreby a problémy detí. Avšak dodávame fakt, že je mimo-

riadne náročne skĺbiť starostlivosť o chorého a deti, čo kladie na zdravého rodiča a partnera 

zvýšenú záťaž. To vedie k záujmu a poskytovanie služieb pomoci orientačnou a rozšírenou 

rodinou. Dodávame, že takáto pomoc môže byť aj kontraproduktívna. 

Z uvedeného vyplýva, že ak nedojde k medicínskej (najmä farmakologickej), psychologic-

kej a sociálnej rehabilitácii rodín so schizofrenickým rodičom, môže dôjsť k závažným prob-

lémom vo vývine, výchove a starostlivosti u detí týchto rodičov. Chceme upriamiť pozornosť 

práve na sociálnu rehabilitáciu, ktorú vykonávajú najmä sociálni pracovníci, aj keď ostatné 
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typy rehabilitácie sú rovnako dôležité. Priestor pre angažovanie sociálnych pracovníkov vidí-

me najmä: 

• na oddeleniach sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, 

• ako rodinných terapeutov, psychoterapeutov a socioterapeutov, 

• komunitných pracovníkov, 

• pri sociálnom prípadovom vedení a pod. 

Sociálny pracovník je pri práci s rodinou duševne chorých súčasťou tímu ako koordinátor 

práce s rodinou, v ideálnom prípade pracuje s rodinou individuálne v domácom prostredí, či 

v prostredí ktoré je pre klienta (chorého a jeho rodinu) čo najmenej stresujúce. Využíva tech-

niku nácviku sociálnych zručností, podieľa sa na psychoedukácii členov rodiny, využíva indi-

viduálne i skupinové formy práce s rodinou, podieľajú sa na rodinnej terapii, podporujú vznik 

svojpomocných skupín príbuzných duševne chorých (Liberman, 1988; Anderseon et al., 1996; 

Atkinsin – Coia, 1995, in Probstová, 2005). 

V tejto súvislosti môžeme povedať, že sociálna práca je v tíme pomáhajúcich odborníkov 

veľmi dôležitá, avšak nesmieme zabúdať najmä na terapeutické výcviky pre sociálnych pra-

covníkov, bez ktorých je výkon spomenutých činností len veľmi ťažko prestaviteľný a ani na 

supervíziu odborníka, ktorá je dôležitou súčasťou najmä na začiatku práce. 

 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA PRE PRAX 

Na záver našej práce by sme chceli navrhnúť určité odporúčania a opatrenia, ktoré sa po-

kúsia vyriešiť problémy rodiny, ale zároveň sú vhodnými odporúčaniami pre prácu s duševne 

chorými a ich rodinami. Naše odporúčanie by mali zlepšiť a skvalitniť život rodiny a všetkých 

jej členov. 

Jednou z možnosti poskytnutia pomoci deťom a skvalitnenia ich života by bolo vyňatie z 

pôvodného rodinného prostredia a umiestnenie do náhradnej starostlivosti. Avšak pre emocio-

nálne silné väzby v rodine a maladaptačné schopnosti by bol takýto krok neefektívnym v pro-

cese pomoci rodine. 

Vážnym problémom sa nám zdá byť alkoholová závislosť oboch rodičov. U otca alkohol 

spôsobuje agresívne správanie voči deťom a manželke. Alkohol je v klientovom prípade ne-

prípustný i kvôli psychofarmakologickej rehabilitácií psychotikami. Matkina začínajúca alko-

holová závislosť spôsobuje zanedbávanie výchovy a starostlivosti o deti. Takéto správanie je 

nežiadúce i kvôli deťom a ich učeniu sa negatívnym vzorcom správania od rodičov. Preto je 

potrebné začať s terapiou alkoholovej závislosti u oboch rodičov. 
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Dôležitým prvkom v procese pomoci je psychiatrická rehabilitácie schizofrenika. Je po-

trebná kontinuálna a dobre nastavená liečba psychotikami a starostlivosť v ambulancii psy-

chiatra. Taktiež je dôležité, aby klient absolvoval nepravidelné krátkodobé pobyty na psy-

chiatrickom oddelení, kde dochádza k zmene nastavenia liečby. 

V procese pomoci sú dôležité psychoterapeutické činnosti nielen schizofrenika, ale aj man-

želky a detí. Myslíme si, že klient by mal začať individuálnu psychoterapiu. Najčastejšie sa 

schizofrenickým klientom odporúča kognitívno-behaviorálny terapeutický prístup a psychote-

rapia sa týka problémov pacienta, ktoré ho trápia a v ktorých potrebuje porozumenie, podporu 

a vedenie k samostatnosti. Výrazným prvkom na zlepšenie stavu klienta je účasť na skupino-

vej terapii s využitím pôsobenia skupinovej dynamiky a stretnutia s ľuďmi s rovnakými prob-

lémami. Klientovi je potrebné objasniť vzťah farmakologickej terapie a psychoterapie, to že 

lieky odstraňujú príznaky a psychoterapia a socioterapia umožňuje vyrovnať sa so všetkým 

ostatným čo choroba prináša.  

Choroba nezasahuje iba otca ale celú rodinu. Rodina neuniesla chorobu a ako jej následok 

v rodine začali vznikať ďalšie problémy. Je potrebné, aby sa rodina účastnila na rodinnej tera-

pii. Prejednávanie problémov rodiny aj na rodinných konferenciách s využitím systémoveho 

kauzálneho prístupu k rodine. Vidíme tiež výrazné problémy v partnerskom, manželskom 

subsystéme rodiny, preto by bolo potrebných niekoľko stretnutí i s manželským poradcom. 

Predmetom terapie by mohlo byť zvyšovanie kompetencií a sociálnych zručností rodičov. 

Klientka už zvažovala podanie žiadosti o rozvod, či skôr odluku, no podľa nášho názoru by 

takéto kroky neboli riešením problémov. 

Naporúdzi sú aj ďalšie formy terapeutických činností ako arteterapia, muzikoterapia, dra-

matoterapia, biblioterapia a ergoterapia. Tieto činnosti môžu byť prijemným trávením voľné-

ho času a môže sa na nich účastniť celá rodina, nielen klient sám. Tieto činnosti organizujú 

svojpomocné hnutia duševne chorých už aj v Prešove. Z celého radu terapeutických činností 

vyberáme ergoterapiu, pri ktorej nedochádza len k naplneniu voľného času schizofrenikov, 

ktorí sú najčastejšie plne invalidizovaní, ale aj nadobúdaniu pracovných zručností klientov. Aj 

náš klient by sa mohol účastniť ergoterapeutických činností, kde by došlo k vzniku nových 

pracovných zručností a znovunadobudnutiu pracovných návykov. Následne môže dôjsť k rie-

šeniu problémov s prácou klienta a finančných problémov rodiny. 

Z rozhovorov s klientom, ale aj zo štúdia literatúry, vyplíva, že nielen schizofrenici, ale v 

podstate všetci duševne chorí ľudia majú problémy so zamestnaním. V spoločnosti stále pre-

vláda diskriminácia a nerovnaké postavenie takýchto ľudí pri prijímania do zamestnania. Dô-

ležité je šírenie osvety v spoločnosti na zabránenie akýchkoľvek foriem diskriminácie, teda 
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i diskriminácie duševne chorých. S uvedeným faktom súvisí zamestnávanie takto chorých ne-

legálnymi spôsobmi a problémy s tým súvisiace. Pritom nechceme upriamiť pozornosť len na 

zvyšovanie kontroly zamestnávateľov a zamestnancov a ich perzekvovanie. Chceme pouká-

zať na iné možnosti a aktívne opatrenia trhu práce použiteľné i u nášho klienta, ale i všeobec-

ne v praxi. Významným spôsobom toto ovplyvňuje Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanos-

ti, ktorý v aktívnych opatreniach trhu práce popisuje aj podporu zamestnávania občana so 

zdravotným postihnutím, kde môžeme zaradiť i duševne chorých. Opatrenia, ktoré definuje 

spomínaný zákon sú: 

• Chránená dielňa a chránené pracovisko (§ 55), 

• Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie 

(§ 56), 

• Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie sa-

mostatnej zárobkovej činnosti (§ 57), 

• Agentúra podporovaného zamestnávania (§ 58), 

• Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59), 

• Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracovi-

ska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60). 

• Ďalej tento zákon definuje Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdra-

votným postihnutím (§ 63). 

Spomenutými opatreniami dochádza k motivácii duševne chorých jedincov nebyť iba pa-

sívnym príjemcom pravidelných mesačných dávok invalidného dôchodku. Je potrebné, aby 

stále viac vznikali chránené pracoviská vo väčších podnikoch. Rovnako pre zamestnanie schi-

zofrenikov a inak psychicky chorých klientov, je dôležití vznik a rozvoj chránených dielní, 

kde by išlo o výrobu remeselných výrobkov remeselnou výrobou (napr. tkáčstvo, hrnčiarstvo, 

garbiarstvo, košikárstvo, rezbárstvo, vyšívanie, výroba čipiek, ) alebo reštauračné zariadenia 

(napr. cukrárne, čajovne), kde by pracovali ako obsluhujúci.  

Aj keď to z nášho prieskumu priamo nevyplynulo, veľmi častým problémom duševne cho-

rých ľudí je bývanie. Exitujú dve základné formy bývania, buď s rodinou v byte alebo v špe-

cializovanom domove sociálnych služieb (DSS). V našej spoločnosti zatiaľ absentujú isté 

formy sociálnych služieb riešiace takéto problémy klientov. V zákone č. 195/1998 Z. z. o so-

ciálnej pomoci je otázka bývania riešená starostlivosťou zariadeniach sociálnych služieb 

(§ 18) (napr. DSS pre dospelých s celoročnou a týždennou starostlivosťou, zariadenie opatro-

vateľskej služby a zariadenie chráneného bývanie). Podľa nás je najvhodnejšou formou po-
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skytovanie služieb najmä v zariadení chráneného bývania, kde možno poskytovať bývanie 

a dohľad občanovi s duševnou poruchou ako je schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy 

s bludmi (podľa § 25 zákona 195/1998 Z. z. a prílohy 3), ale musí byť schopný viesť samo-

statný život s pomocou inej osoby. Nie je možné opomenúť významné riziko ústavnej starost-

livosti, hospitalizmus, ktorý je častým javom najme v DSS. 

Avšak v našej spoločnosti chýbajú sociálne služby a zariadenia, ktoré by viedli klienta 

k väčšej samostatnosti rôznou dĺžkou pobytu, rôznym počtom personálu a starostlivosťou 

a rôznymi formami poskytovaných služieb. Potrebné je pokračovať v deinštitucionalizácií so-

ciálnych služieb a podporovať vznik chránených bývaní, skupinových bývaní, chránených 

bytov, či internátov, komunitného bývania a bývania s podporou.  

Chceme upriamiť pozornosť na jednu formu sociálnej služby, t. j. camphillská komunita, 

kde trvalo žijú dospelí opatrovatelia – vedúci domácností a klienti s duševnou poruchou 

(Slovník sociálnej práce, 2003). U nás sú takého komunity skôr zvláštnosťou ako možnosťou, 

avšak tento nedostatok môžu slovenskí sociálni pracovníci vnímať ako výzvu na vznik ta-

kýchto služieb, napr. formou sociálneho podnikania. Môžeme len dúfať, že problémy bývania 

klientov bude už čoskoro upravovať pripravovaný zákon o sociálnych službách.  

Významná organizácia združujúca psychicky chorých, ich rodiny a pomáhajúcich profe-

sionálov je Liga za duševné zdravie. Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, hu-

manitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej 

cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Pôsobí najmä na poli zlepšenia podmienok 

a života duševne chorých a ich rodinných príslušníkov ako aj v oblasti prevencie duševných 

porúch. Členmi ligy sú výbory viacerých organizácií: Slovenská psychiatrická spoločnosť, 

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Združenie pacientov Viktória, Celoslovenská aso-

ciácia pacientov a pacientských organizácií pre duševné zdravie Premeny, Združenie príbuz-

ných a priateľov duševne chorých Opora a Otvorme dvere, otvorte srdcia. Liga za duševné 

zdravie vznikla v roku 2001, v súvislosti s prípravou Roka duševného zdravia. Vznikla ako 

spontánna potreba vzniku strešnej organizácie, ktorá bude hlavným organizátorom tejto kam-

pane a bude pokračovať v činnosti aj po jej skončení. 

Liga za duševné zdravie organizuje celoslovenskú charitatívnu akciu Dni nezábudiek, spo-

jenú s charitatívnou zbierkou, pravidelne sa opakujúcu od roku 2001. Hlavnými témami 

zbierky sú sociálne začlenenie ľudí s duševnými poruchami a prevencia v oblasti duševného 

zdravia. V tieto dni sa v uliciach slovenských miest organizuje predaj umelých kvetov – nezá-

budiek a jestvuje možnosť podporiť zbierku formou zaslania SMS správy. Finančné pro-

striedky zo zbierky sú venované spolupracujúcim organizáciám na podporu ich činností v ob-
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lasti rozvoja duševného zdravia, ďalej na podporu existujúcich a zriaďovanie nových denných 

stacionárov a chránených dielní a na podporu organizácií, ktoré sa zaoberajú chránenou prá-

cou a chráneným bývaním. Tieto poskytujú duševne chorým možnosť zmysluplne a tvorivo 

tráviť voľný čas a tým im pomôcť pri ich resocializácii do života a spoločnosti. Okrem toho 

Liga za duševné zdravie vyhlásila projektovú výzvu na predkladanie žiadostí o podporu pro-

jektov, ktoré by mali napomôcť sociálnemu začleňovaniu ľudí s duševnými poruchami. Táto 

organizácia má významné miesto v našej spoločnosti pri práci s duševne chorými a ich rodi-

nami. Známe sú reklamné spoty na obrazovkách televízie s mottom Vykročme z hmly. Pri 

vzniku tohto spotu spolupracovala aj známa slovenská herečka Anka Šisková. 

Liga za duševné zdravie poskytuje dve služby. Prvou je Linka dôvery Nezábudka, ktorá 

vznikla v máji 2003 spojením funkcie dvoch liniek, a to Informačnej linky Nezábudka a linky 

dôvery v Lige za duševné zdravie. Telefónne číslo na túto linku je 0850 11 10 22 a poskytova-

la sa na nej okamžitá akútna psychologická a psychiatrická pomoc cez telefón 24 hodín den-

ne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku bezplatne. V máji 2005 prevádzkovateľ nenašiel dostatok 

finančných prostriedkov na prevádzku linky, služba bola zpoplatnená a linka začala poskyto-

vať služby len cez deň, od 7:00 do 19:00. Ďalej Liga za duševné zdravie otvorila v Bratislave 

novú poradňu na pomoc ľuďom s psychickými problémami. V Poradni Nezábudka môžete 

získať dôležité informácie a kontakty na službu v oblasti duševného zdravia a choroby. 

Sociálni pracovníci podľa nás, zohrávajú pri práci s duševne chorými a ich rodinami vý-

znamnú úlohu. Nesieme zabúdať na špeciálne výcviky, pri ktorých dochádza k zvyšovaniu 

vedomostí a nadobudnutiu zručností pre prácu s takýmito klientmi sociálnej práce. Potrebná je 

aj supervízia pre predchádzanie syndrómu vyhorenia, stigmatizácie a iným problémom so-

ciálnych pracovníkov. Dôležitú úlohu pri práci s duševne chorými a ich rodinami podľa nás, 

zohrávajú aj dobrovoľníci a dobrovoľnícke činnosti. Potenciál dobrovoľníkov vidíme najme 

v študentoch katedier sociálnej práce. Pred začiatkom činností dobrovoľníkov je potrebné, 

aby absolvovali školenia a výcviky pre prácu s takýmto klientom. 

Vieme, že schizofrénie je výrazne stignatizujúce psychické ochorenie a vážnym spôsobom 

ovplyvňuje nielen chorú osobnosť, jej rodinu, ale všetkých zúčastnených profesionálov, so-

ciálnych pracovníkov nevynímajúc. Preto je nutné šírenie osvety v spoločnosti, aby sa široká 

verejnosť nebála duševne chorých a psychiatrickú liečbu a starostlivosť nebrala ako negatívny 

jav. Aj tu vidíme možnosť uplatnenia sociálnych pracovníkov. 

Na prechádzajúcich stranách sme načrtli ideálny stav, ktorý nie je možné úplne dosiahnuť. 

No je potrebné, aby sa sociálni pracovníci snažili vyvolať zmeny v spoločnosť, a tak skvalit-



Petra MAGDOVÁ 
 

703

niť sociálne služby a starostlivosť o rodinu duševne chorého človeka. Zároveň sa tak zvýši 

kvalita života rodiny so schizofrenikom. 

 

ZÁVER 

To, že niekto trpí touto chorobou ešte neznamená, že to nemôže byť úspešný človek a žiť 

kvalitný život. Dôležitá je podpora ich rodín a najbližších priateľov. S ich pomocou a pomo-

cou rôznych foriem terapie je možné zvládať problémy, ktoré so sebou táto choroba prináša. 

Pri jej diagnostikovaní sa netreba vzdávať všetkých nádejí a plánov. V súčasnosti, v modernej 

spoločnosti, existujú nástroje na pomoc schizofrenikom a ich rodinným príslušníkom. 
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