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prvním letošním číslem vítáme jaro, které
je odrazem nového stvoření ve věčném
koloběhu života. Věnovali jsme ho však
tématu vlezlé zimy. Jarní rovnodennost
přináší rozkvetlou krajinu plnou barev
a probouzí rozmanité pocity. Pro mnohé
dívky s anorexií znamená nejíst = necítit.
Na svět přichází mláďata, samice se
stávají matkami. Podvýživa způsobená
anorexií
zastavuje
ženský
cyklus,
zastavuje koloběh života. Jarní slunce
prohřívá vše, na co dopadnou jeho
paprsky. A dívkám s anorexií je i přesto
stále zima. Jaro vybízí k očistě a rituálům,
namísto toho s sebou nese anorexie
nekonečný půst a bulimie nezastavitelný
koloběh přejídání a zvracení.
V tomto čísle v sobě dva články
skrývají postoj k nemoci jako k důležité
zkušenosti pro náš životní příběh. Nechte
se tématem příjmu potravy, růstu a jeho
stagnace až zániku rovněž inspirovat.
Největší poselství nese lidem, které
potkalo. Přestat růst? Necítit pocity?
Nedospět v ženu? Být dokonalá?
Potrestat se?

Bývá však často i poselstvím, jemuž
naslouchají i rodiče dospívajících.
A pro nás ostatní, pro společnost, je
téma příjmu potravy, popírání pocitů,
téma dokonalosti, téma podoby rodiny
21. století a budování kultu těla výborným
zrcadlem. To, co v něm uvidíme, je jen
na naší otevřenosti a upřímnosti k sobě.
Děkuji všem, kteří do čísla přispěli. Kolibřík
vznikl s velkou pisatelskou podporou
Anabell, jenž se vám představí ve všech
svých rovinách. Největší poděkování
patří těm, kteří se s touto nemocí, či
možná již raději s tímto poselstvím sami
potkali a nyní pomáhají provázet dívky,
ženy a někdy i chlapce a muže po
podobně trnité stezce.
Toto číslo Kolibříka chce být teplým
barevným vánkem pro všechny, kteří
se rozhodli naslouchat životu a vykročit
ze zimy do jara.
Ke dni Jarní rovnodennosti
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PŘÍBĚH

Nevěříte, že by vaše chytrá
a hodná dcera zvracela
do vany a neříkala vám to?
MUDr. Jana Šlechtová
Zkušenost rodiče? Spíše nezkušenost.
Přes vysokoškolský titul v oboru lékařství a skvělé pány profesory na trase
při jeho zdolávání, včetně těch, kteří se
přímo problematikou poruchy potravinového příjmu léta a dodnes zabývají,
jde při osobním setkání s paní Rexou
o čelní náraz o sklo ve vysoké rychlosti.
Paní Rexa (chceš-li anorexie – bylo pro
nás důležité „ji“ pojmenovat) je amorfní,
slizká, rosolovitá, páchnoucí třeba
osoba, která vám nezvaně a zprudka
vstoupí do všedních dnů, nerozumíte
tomu proč, nevíte, kdo ji k vám pozval
a už vůbec ne, jak ji vrátit tam, odkud
přišla. Zneškodnit, rozdrtit, zničit.
Dokud vám moudří neporadí, vidíte ji
a nevidíte, neumíte ji pojmenovat, neumíte
ji od vašeho dítěte odosobnit, posadit na
vedlejší židli, porozumět jí a svým způsobem ji i přijmout a dát jí jasně najevo, že
s ní hrát deskové hry u kuchyňského stolu
nebudete. Na počátku prvních seznamovacích večírků s Rexou ale vůbec
netušíte, kde sídlí moudří, kteří vám ji
pomůžou uvidět. A v procesu jejich
hledání přestáváte věřit, že takoví existují.
Máte černé černo před očima, zaplaví
vás panika, máte pocit tonoucího.
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Tajně sypete hroznový cukr do všudypřítomné Stévie, máte jej poschovávaný
po různých hrníčcích, stejně jako olej,
máslo, tajně zasmažujete polévky…
ale Rexa činí totéž z druhé strany, jen
v opačném směru.
Nevěříte, že by vaše chytrá a hodná
dcera zvracela do vany a neříkala vám
to. Říkáte si přece všechno, máte láskyplný, důvěryplný vztah.
Nespíte. Vaše dospívající dítě přichází
odjinud. Prosí vás o pomoc a současně se
brání. Snažíte se nejprve nafukovat plovoucí vesty sami. Cítíte, že ji musíte zabavit,
připomenout jí, kam patří. Vymýšlíte
program jako pro tříleté. Brečíte, prosíte,
klečíte, křičíte, objímáte. Čtete. Hledáte.
A nemůžete najít. Internet přestane být
všemocný. Nikdo vlastně neví. A každý
radí. A jakoby se zlobí. A vy se stydíte.
Obviňujete. Jak jste něco takového
mohla dovolit, způsobit, neřešit?
Vysokoškolský titul vám pomůže jedině
v tom, že v počátku lépe odhadnete,
na kterého specialistu se obrátit. Alespoň
si po letech praxe myslíte, že to víte.
A přichází rozčarování číslo jedna, dva, tři,
čtyři. Absolvujete spoustu cest za záchra-

nou, za úzdravou, jela byste na kraj světa,
aby jí už konečně někdo pomohl. Platíte.
Vším. Penězi, ztrátou iluzí, přátel. Nikdo
nemá čas, tři hodiny fronty s kolabující
třiceti šesti kilovou loutkou v přeplněné
čekárně, a ortel je poté vyřknut během
pěti minut, vaše dítě může na tuto diagnózu zemřít. A opět ten nekonečný
pocit, že zdržujete, obtěžujete a vlastně
si za vše můžete sama.

Po všech našich zklamáních z ambulancí
odborníků na slovo vzatých, uslyšíte po
vytočení telefonního čísla reálný hlas,
ne záznamník, jeho barva uklidňuje
jako taková, nebojíte se mluvit, i ucho
na druhé straně pomyslného drátu vás
poslouchá doopravdy a slyší a nabízí,
co pro vás může reálně učinit. Nabídne
konkrétní termín setkání, který není v horizontu půl roku.

Stále klesáte pod hladinu, stejným
tempem a směrem jako ukazuje
ručička osobní váhy na podlaze
v koupelně při každodenním monitoringu tělesna vašeho dítěte. Pokoj, kde
spí, je plný acetonu. Chodíte měřit její
pulz. Kontrolujete laboratorní parametry. Uklidňujete celou rodinu, která je
v panice s vámi a nemoci nerozumí
vůbec. Je to její výmysl, vzdor, hračka,
plezír vůlí ovlivnitelný. Rozmazlená.
Dlouhý bič a malý dvorek. Nebo ať už
toho nechá. Za několik měsíců i rodina
okrajově pochopí, že to tak úplně asi
není. Cítí nemoc. Někteří se vzdávají
zcela a opouští loď.

Při cestě vlakem na místo činu jste možná
ještě nervózní, laškujete s dcerou na
téma, co se „prospěšného“ dovíte dnes.
Odlehčujete atmosféru před dalším zklamáním ze setkání. Ale ono nepřichází.

Tvoji neléčbu nechápu.
Tak ji někam odvez, zavři,
uzdrav, dej jí lék, zrecykluj.
Všechno umíš léčit, tak se snaž.

O existenci Anabell jsem ostudně
nevěděla, ač vzniklo v roce 2002.
Kontaktní centra Anabell nabízí pomoc
a podporu osobám s poruchami potravinového příjmu. Potkala jsem odkaz
na horkou linku zcela náhodně. Hodně
podstatných věcí v životě se odehraje
náhodně. Ale odehrají se. A nasměrují
vás. Jen si jich všimnout.

Zavane příjemný prostor, klid, neodtikává čas, usmívají se. Vítají vás mezi
živými. Povoluje křeč ve vašem obličeji.
Dávají vám naději, že jste na dobré cestě
a pokud ne, dovedou vás na ni. Nebo
donesou. Doporučí hole. Vnímají, že
pomoc potřebuje „Rexou navštívený“,
ale i jeho rodiče.
Znovu a napořád děkujeme velmi za
kormidlo, milé a vážené Centrum Anabell.
Doporučený tým – paní psycholožka
Eliška, paní nutriční poradkyně Tereza
i všichni další ... Pomohli dceři i mně
po dvou letech vyplavat na hladinu
a plavat kraul i poklidný znak dalšími dny
bez přítomnosti nezvaných. Chci věřit
tomu, že napořád.
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TÉMA

Mentální anorexii
je potřeba brát
velmi vážně
MUDr. Jan Uhlíř

Role multidisciplinární péče u poruch příjmu potravy
Poruchy příjmu potravy jsou častou a velmi závažnou diagnostickou
jednotkou v ambulancích dětských a dorostových psychiatrů.
Právě v adolescentním věku se nejčastěji objevují příznaky mentální
anorexie, kdežto projevy mentální bulimie mívají počátek až
v mladším dospělém věku, proto se v článku zaměřím na léčbu
mentální anorexie.
Léčba mentální anorexie v adolescentním věku je velmi specifická.
V různých zemích existují různá doporučení k léčbě. Většinou se shodují
v tom, že by léčba měla probíhat
ambulantně. Moderním trendem je
upřednostňovat ambulantní přístup
před hospitalizací, a pokud je hospitalizace nutná, měla by být co nejkratší,
sloužit k vyživení pacientů a nadále
je doporučeno pokračovat s léčbou
v denním stacionáři, což je ovšem
v našich podmínkách nemožné, jelikož
jediný stacionář funguje v Praze.
A co nám říkají jednotlivá doporučení
k ambulantnímu přístupu? Shoda
panuje v tom, že je nutné při4

stupovat k léčbě mentální anorexie
multidisciplinárně. Mentální anorexie
je komplexní onemocnění, které postihuje nejen myšlení a jednání pacientů
v jejich jídelním chování, ale je jasné,
že nedostatečný energetický příjem
ovlivňuje další pochody v lidském organismu. Navenek se nejčastěji projevují
zástavou nebo vůbec neobjevením
se menstruace, což může v budoucnu
významně ovlivnit plodnost.
Dále je postižen systém ovládající
srdeční činnost, dívkám klesá tlak
a srdeční tep, což se projevuje nižší
výkonností, únavou, chladnými končetinami. Často bývá narušena produkce
hormonů štítné žlázy, funkce jater, při

delším průběhu mohou tělu chybět
minerální látky a vitamíny, organismus je náchylnější na vznik infekčních
onemocnění a jejich léčba je komplikovanější a dlouhodobější. Nedostatečné
dodávky energie se také projevují na
činnosti mozku. Pacienti jsou často
podráždění, mohou propadat až do
depresivních stavů. Klesá také kognitivní výkon mozku, což se projevuje
horším soustředěním, pamětí, a tím
pádem zhoršenou schopností učit se
novým věcem.
Mentální anorexie je velmi závažné onemocnění a ze všech psychiatrických
diagnóz má nejvyšší mortalitu, což je
počet zemřelých pacientů. Nejčastější
příčinou smrti bývá sebevražda a na
druhém místě je to srdeční selhání.

Do léčby se musí zapojit více
odborníků
Z výše uvedeného je jasné, proč je
nutno brát mentální anorexii jako onemocnění, které postihuje více systémů
a je nutno zapojit do jeho léčby více
odborníků. V první řadě je důležité, aby
pacient prošel komplexním vyšetřením u pediatra. Vyšetření je nezbytné
k tomu, abychom věděli, jak na tom
je po zdravotní stránce, jestli nemůže
být snížený příjem potravy způsoben
nějakým onemocněním. Dětský lékař
hraje důležitou roli i v dalším průběhu
léčby nemoci. Při realimentaci, jak
se odborně říká navýšení příjmu jídla,
může docházet ke stavu známému
jako refeeding syndrom, což je život
ohrožující stav vznikající z nedostatku
minerálu fosforu v buňkách. Pokud
je pacient v riziku vzniku refeeding
syndromu, je nutno pravidelně kontrolovat krevní odběry a případně léčit
na jednotce intenzivní péče substitucí
minerálních látek.
Dalším nezbytným odborníkem v léčbě mentální anorexie je psychiatr.
Psychiatr by měl na celou léčbu
dohlížet, vypracovávat plán terapie,
reagovat na psychický stav pacientů.
V úvodu léčby je velmi nutné s pacienty
navázat terapeutický vztah, stanovit si
cíle a plán, jak těchto cílů dosáhnout.
Důležité je, aby stanovené cíle byly
dosažitelné. Existují tabulky, které
vztahují hodnotu BMI k věku pacienta a ukazují nám jeho ideální
rozmezí. Cílem by mělo být dosažení
25. percentilu hodnoty BMI vzhledem
k věku. Někdy je problém v tom, že
takto vypočítaná hmotnost je pro pacienta naprosto nepřijatelná, jelikož
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takovéto hmotnosti za svůj život nikdy
nedosáhl. Navíc se stává, že pokud
je snížení příjmu potravy dlouhodobé, je ovlivněno celkové dozrávání
organismu, tudíž musíme pracovat
s hodnotami, které neodpovídají aktuálnímu kalendářnímu věku, ale věku fyziologickému, který je nižší. Abychom jej
zjistili co nejpřesněji, může nám k tomu
dopomoci antropometrické vyšetření.

Psychiatr také rozhoduje o nutnosti
hospitalizace na specializovaných
psychiatrických pracovištích.

Jelikož je mentální anorexie charakterizována snížením příjmu jídla
a následně váhy, základem léčby je
normalizovat jídelní návyky a váhu.
Dalším odborníkem, který musí být
součástí každého týmu léčící poruchy
příjmu potravy je nutriční terapeut.
Nutriční terapeut sleduje jídelní návyky
pacientů, pomáhá jim upravit jídelníček, vypočítává denní příjem kalorií
a podíl hlavních marko i mikronutrientů.

Antropometrie je soustava
diagnostických technik
k měření a hodnocení rozměrů,
stavby, složení a tvaru
lidského těla a získání
objektivních hodnot. (Pozn. red.)

Většina doporučení se shoduje v tom,
že nejlepším ukazatelem dostatečného
stavu výživy je u dívek menstruace,
tudíž je to ideální cíl léčby. Ovšem
dalším problémem obzvláště u chronických průběhů může být, že k obnovení
menstruace nedojde a je nutná
hormonální substituce, kterou samozřejmě řídí dětský gynekolog. Dalším
krokem je tedy nastavení postupných
kroků. Je vhodné dívku motivovat
a domlouvat se na postupném
uvolňování režimu, při dobré spolupráci.
Jelikož v úvodu jsou omezení hlavně co
se týče sportovních aktivit nutná.
Udává se, že rychlost nárůstu hmotnosti
by měla být během hospitalizace 0,5 –
1,5 kilogramu týdně, ovšem v ambulantní léčbě musíme tato očekávání
poněkud redukovat. Ze studií vyplývá,
že rychlost přibývání u ambulantních
pacientů se pohybuje mezi 0,2 – 0,5
kilogramy denně.
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psychoterapie. Nejúčinnějším druhem
psychoterapie vůbec je rodinná
terapie. Proto je dalším nezbytným
odborníkem v léčbě mentální anorexie
klinický psycholog. Úkolem klinického
psychologa
je
vyšetřit
pacienty
a následně s nimi terapeuticky pracovat
a terapeuticky pracovat také s rodinou
a jejím systémem.

Cílená léčba a rodinná terapie
Mentální anorexie je onemocnění,
které je často spojeno s komorbiditami,
což jsou stavy, provázející základní
diagnózu. Častými komorbiditami jsou
depresivní epizody, úzkosti, nespavost
či poruchy osobnosti. Psychiatr může
na tyto stavy reagovat léčbou cílenou
právě na symptomatiku provázející
poruchy příjmu potravy. Konkrétní lék
přímo na symptomy mentální anorexie
bohužel neexistuje, ale máme k dispozici
léky, které jsou schopny do určité míry
snížit ulpívavé myšlení týkající se jídla
či pomoct zvýšit hmotnost pacientů.
Mezi tyto léky patří antipsychotika
a z nich je nejúčinnější olanzapin. Ovšem
studie zaměřené na léčbu mentální
anorexie prokázaly největší účinnost

Zkušenosti multidisciplinárního
týmu Fakultní nemocnice
Ostrava
A jaká je současná praxe a možnosti
léčby ve Fakultní nemocnici v Ostravě?
Snažíme se pracovat podle nejnovějších doporučení, proto jsme oprášili již

dříve existující multidisciplinární tým. Náš
multidisciplinární tým zahrnuje pediatra, psychiatra, psychologa, nutriční
terapeutky a sestru. Tým v současném složení pracuje od podzimu 2017
a za tu dobu naší ambulancí prošlo 61
pacientů, z toho 59 dívek a 2 chlapci.
Spektrum diagnóz odpovídá adolescentnímu věku, jak jsem již uvedl výše,
tak dominují dívky s diagnózou mentální anorexie, jelikož vrchol výskytu
mentální bulimie je udáván do časné
dospělosti. Jedna čtvrtina našich pacientek byla léčena pouze terapeuticky
a režimově, polovina pacientek vyžadovala medikaci, a to buď jako terapii
komorbidit, nebo jako snahu o zlepšení
zvládnutí obzvláště závažných forem
a v další čtvrtině případů jsme museli
odeslat pacientky k hospitalizaci.
Mentální anorexie je vážným problémem adolescentního věku a nejúčinnější léčbou je multidisciplinární přístup.
Prognózu zlepšuje také časný záchyt
onemocnění, proto by měl být kladen
důraz na preventivní programy. Jelikož
jsme si vědomi určitých nedostatků
a omezených možností, horší dostupnosti odpovídající péče, plánujeme
také rozšíření péče o stacionární
program, skupinové terapie jak pro
adolescenty, tak pro rodiče pacientů.

O autorovi
Lékař s atestací v oboru pediatrie.
Aktuálně pracuje na ambulanci
dětské a dorostové psychiatrie
ve Fakultní nemocnici Ostrava.
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TÉMA

Pichlavé hnízdo, aneb rodina
jako sociální děloha
pro poruchy příjmu potravy
Mgr. Eliška Nehybková

Ačkoliv se může na první pohled zdát,
že porucha příjmu potravy je problémem pouze v hlavě daného člověka,
ve skutečnosti je pravda trochu složitější. Ano, je to on (nebo častěji ona),
kdo cítí úzkost, zdánlivě nemístnou
paniku z jídla, váhy, změny. Ano, je
to on, kdo manipuluje se svou hmotností či postavou, kdo lže, kdo hledá
důvody, proč omezovat množství
či skladbu jídla. Ano, je to on, kdo

zdánlivě povrchně řeší svůj vzhled,
postavení, výkon, perfektnost a touží
po nedosažitelné dokonalosti. Ano je to
on, kdo se uzavírá, lže, podceňuje se,
shazuje a vnitřně deptá výčitkami za
maličkosti, aniž by k tomu měl viditelný
vnější důvod.

„Patrně neexistuje choroba,
která by svým smyslem nezapadala
do příběhu člověka.“
Vladislav Chvála a Ludmila
Chválová -Trapková

Ale pravdou také je, že daný člověk
má dost dobrý důvod, proč to vlastně
dělá. Důvod není racionálně logický,
porucha příjmu potravy není vědomý
kalkul. A ani nespočívá v tom, že by
měl daný člověk nějakou vrozenou
poruchu. Všechno iracionální chování
je pochopitelnou (i když neefektivní
a sebedestruktivní) reakcí na něco
bolavého. Důvod bývá podvědomý
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a zakotvený v emocích. Porucha příjmu
potravy je strategií, jak si ve svém životě
a ve své duši zajistit velmi důležité
emoční zkušenosti, které potřebujeme
všichni: pocity uznání od důležitých
lidí, jejich čas a pozornost, přijetí společností, ocenění za vlastní přirozenost
(ne jen za výkon), sebelásku nebo pocit
vnitřní hodnoty.
Jako psychoterapeut se tedy klientů
neptám jen na jejich problém. Tedy co
dělají špatně (jak jí a jaký argument je
k tomu vede). Ani nezůstáváme dlouho
u jejich minulosti, jaká je příčina a jak
to všechno začalo (co jim kdo řekl
nebo udělal, kde přišli na ten nápad).
Ale dostáváme se spolu především
k příběhu jejich života.
Z jakého důvodu vlastně vznikla potřeba
zajišťovat si dobrý pocit ze sebe právě
tímto způsobem. A v tom nám pomáhá
metafora rodiny jako sociální dělohy,
kterou vymyslela dvojice českých
rodinných psychoterapeutů Vladislav
Chvála a Ludmila Chválová -Trapková.
Tato metafora nám představuje rodinu
jako pokračování matčiny dělohy.
Ta je pro dítě chráněným prostorem
a výživou, aby se vyvinuly všechny
základní fyziologické systémy těla tak,
aby dítě zvládalo být po porodu naživu
a vyrovnalo se s nároky fyzického světa.
Rodina je pak přirozeným pokračováním chráněným prostorem a výživou
pro psychiku a duši dítěte. Slouží k tomu,
aby se v dítěti vyvinuly všechny důležité
emoční a osobnostní postoje, vzorce
a návyky tak, aby dítě zvládlo nároky
dospělého života a vyrovnalo se
v klidu a úspěšně se společenským
prostředím.

Můžeme si rodinu představit také jako
hnízdo, ve kterém se dítě vyvíjí poté, co
se nám vylíhlo na svět. Sociální děloha
je tvořena dvěma stranami – působením matky a otce. Je proto nezbytné,
aby obě strany byly v životě dítěte přítomné a dělaly to co mají. Vzájemný
partnerský vztah rodičů určuje, jaké
emoční klima v hnízdě/děloze panuje.
Jakou atmosféru dítě dýchá a považuje ji tak za přirozenou.
Rodičovská vzájemná sehranost a kooperace jsou důležité pro to, aby byl
svět pro dítě srozumitelný, spolehlivý,
aby mělo jasný rámec pravidel a aby
se cítilo bezpečně. Rodičovské projevy
lásky a péče, jejich vřelost a čas trávený
s dítětem mu dává najevo, jak moc je
v hnízdě vítáno, jakou má hodnotu,
a že je dobře, že je na světě.
Role matky a otce a jejich energie pak
mají být i v něčem odlišné – matka
zprostředkovává
dítěti
především
láskyplnou, vřelou a starostlivou náruč,
ve které je vždy vítáno. Tím se mu do
sebevědomí vkládá program:
„Jsi zde vítána taková jaká jsi“
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Otec zase plní úlohu toho, kdo stanovuje
určité nároky na dítě, motivuje ho k vývoji
a překračování vlastních hranic a svým
uznáním mu do sebevědomí vkládá
důvěru v jeho schopnosti a program:
„Takový jaký jsem, mám pro svět cenu,
protože něco dobrého dokážu.“
Poruchy příjmu potravy mají často
základ už v tomto období. Pro dítě se
z nějakého důvodu rodinná děloha
stala málo výživnou, rodinné hnízdo
v sobě obsahuje pichlavé větvičky,
které dítě zraňují. Možná dítě zažilo
neúplné hnízdo nebo jeho rozpad
a následnou nejistotu. Možná kvůli rozporům v partnerském vztahu bylo klima
v rodině pro dítě toxické, matoucí
nebo nebezpečné. Možná cítilo
z matčiny strany spíše odpor a chlad,
nebo ze strany otce věčnou nespokojenost a nároky na výkon. Možná kvůli
zásahu osudu nebo příliš ambiciózní
výchově muselo dítě příliš brzy dospět
a „zmoudřet“, aniž by byla jeho psychika
dostatečně vyživená všemi důležitými
pocity a zkušenostmi. Možná díky příliš
ochranitelskému prostředí dítě nezažilo
pocit kompetence a nezískalo zkušenosti, že něco samo zvládne jen díky
svým schopnostem. V každém případě
ale získalo do svého sebevědomí pocit:
„Takové jaké jsem, nestačím.“
Děti hledají řešení na své bolesti
a nejistoty. Ale vždy v sobě. Přizpůsobují
se požadavkům. Snaží se vyhovět.
Vzpouzí se obyčejnému a chtějí dosáhnout neobyčejného. Snaží se navrátit
řád, napravit situaci. Anorexie může
v tomto kontextu být voláním po
nedovyživeném dětství, po ochraně,
po možnosti dělat chyby, po
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nedokonalosti. Voláním: „Zachraňte
mě někdo ze všech těch požadavků,
které jsem si na sebe naložilo, abych se
pro vás stalo hodným péče, abych se
vrátilo do hnízda a mohlo být ještě chvíli
dítětem.“
Tak jako se stěny matčiny dělohy
postupně rozestupují s tím, jak dítě roste,
tak i rodičovské role a působení se mění
v závislosti na dospívání dítěte. Stejně
jako nedostatečně výživné, toxické
nebo narušené dělohy vedou k předčasným porodům, tak mohou být děti
v těchto rodinných nastaveních nucené
zaujmout v sobě strategii zvládat, být
dokonalý, perfektní, vyhovovat, nedělat
další problémy. Dospět navenek příliš
brzy, ale v hloubce pocitově zůstat
dítětem, které se samostatnosti bojí.
Může to znít tak, že vinu za poruchu
příjmu potravy tedy nesou rodiče. Že
se tato „nemoc“ děje jen v rodinách
nefunkčních, autoritativních, citově
chladných. Ale to však není celá pravda,
i když by byla lákavě jednoduchá.
Žádný z rodičů si pro své dítě nepřeje
poruchu příjmu potravy a žádný ji
vědomě nezpůsobuje. Mnoho případů
poruchy příjmu potravy se odehrává
v rodinném prostředí, které se svým
chováním nijak neliší od těch, ze
kterých vychází děti psychicky odolné
a spokojené. Rodiče totiž někdy
přenáší zcela nevědomky na své dítě
požadavky, role a vzorce, které ‚sami
„podědili“ po svých rodičích a které
sami nezpracovali. Často proto, že
o nich ani neví. Říkáme tomu rodinný
příběh – linka problematických vztahů,
programů nebo emocí, která se vine
mnohdy několik generací nazpátek
a často má počátek v dávném
traumatu.

Například v rodině prarodičů se stane
neštěstí a jeden z rodičů zemře, když
jsou děti ještě malé. Děloha je neúplná,
osamělý rodič nemůže funkci druhého
zcela zastat. Dítě v této situaci vyvine
například program: „Musím být perfektní
a bezproblémový, abych mamince

své chyby, jeho dcera vyrůstá pod
programem: „Nikdy nesmím v ničem
selhat, musím být dokonalá jako táta.
Ale vím, že na to nestačím, nemá rád
stěžování, musím ho tedy poslouchat
a dělat, že mě nic netrápí. Projevy
slabosti jsou selhání.“

nepřidával další trápení. Musím se
postarat o ni i o sourozence. Nesmím si
stěžovat.“ Z tohoto dítěte vyroste velmi
svědomitý, kompetentní, na výkon
zaměřený muž, který je milující svými
činy a k sobě velmi přísný. Nicméně
vyžaduje automaticky mnoho a totéž
nastavení ale přenese do své vlastní
rodiny s nejlepším možným úmyslem
vybavit své děti na realitu života. Ale
protože sám kdysi nezažil otcovské
ocenění za vlastní schopnosti i za

Tato skvěle přizpůsobená, navenek
pozitivní a vzorná dcera v sobě nese
velkou nejistotu: „Vím, kým mám
být, ale nestačím na to. Musím něco
dokázat.“ Ve snaze se odlišit, vyniknout
a získat sebevědomí a hrdost na sebe,
se může na základě jednoho článku
v médiích upnout například na raw
stravu nebo uměle upravenou postavu
z fotky. Začne ubírat na jídle, cvičit,
makat a svůj pokrok vnímá jako své
jedinečné vítězství. Sebeuspokojující
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pocit je pro její duši jako droga, je tak
zásadní, že si ho nenechá vzít ani za
cenu toho, že její tělo strádá, rodiče jsou
vzteklí i vystrašení, doma narůstají konflikty. Dívka racionálně ví, že je to špatná
cesta, ale její emoce jí nedovolí ji opustit.
Čelí tomu, že právě to, co jí dodává
životodárný pocit úspěchu, ji sráží
v očích rodičů a ona je opět zklamává.
Bez terapeutické pomoci pak cesta
z tohoto uzlu často pro dítě není možná.
Chce změnu, ale děsí se cokoliv změnit.

Proto je spolupráce dítěte, rodiny,
partnerů, terapeuta, lékařů i přátel
tak důležitá. Společně se opravuje
„hnízdo“, buduje se nový životní prostor,
který může dopřát jeho duši výživu,
přenastavit postoje a myšlení, vyměnit
staré programy za zdravější a uhladit
zpět vztahy v rodině. Nejde to nijak
elegantně a najednou. Ale jde to.

Jak ve své knize píší autoři teorie
o sociální děloze Chvála a Trapková,
nemoc je vždy výrazem konfliktu, který
člověk neumí vyřešit. Vyléčit nemoc
bez vyřešení základního konfliktu vede
k jejímu opakování nebo přesunutí
na jinou nemoc většinou s horšími
následky. Přitom nejde o to objevit, jak
to bylo doopravdy, a kdo za to může,
ale rozpoznat jak dítě svou minulost
nebo současnou situaci podvědomě
interpretuje, jak ji prožívá ve své hlavě.
Je potřeba zjistit, na jaký problém
je porucha příjmu potravy vlastně
pochopitelným řešením.

Literatura:
Chvála V., Trapková L. (2009). Rodinná
terapie psychosomatických poruch.
Praha: Portál

Proto
doporučuji
svým
klientům
vyhnout se rádoby siláckým přímočarým řešením a přijmout fakt, že porucha
příjmu potravy je komplexní záležitost,
vyžadující komplexní řešení. V rodinném
prostředí, vztazích, v myšlení, v postojích, v chování. Je potřeba pomoci
klientovi pochopit jeho strach ze změny
a jeho demotivaci a nabídnout mu
„dovýživu“, nikoliv opravu. Další kroky
už nejsou složité, jen je potřeba vést je
trpělivě a důsledně správným směrem.
Podržet klienta, aby zvládl vydržet
a nepřestat, protože i když už sám
změnu chce, stejně je to pro něj vždy
těžké.
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Přeji všem, kterých se to týká, hodně
trpělivosti a sil.

ROZHOVOR

Změnit stravovací
návyky a životní styl
rodiny je těžké
Obezita u dětí vede ke zdravotním potížím, které se velmi negativně
projevují na kvalitě života a její délce. Primář dětské části Státních
léčebných lázní Bludov MUDr. Miroslav Musílek tvrdí, že dětská
obezita, ač může působit nevinně až roztomile, pokud není léčena,
může být často provázena dalšími daleko závažnějšími projevy.
Ve Státních léčebných lázních Bludov mají s léčbou obezity u dětí
bohaté zkušenosti a také řadu úspěchů.
Jak s dětskou obezitou pracovat
a případně, kdy by měli rodiče vyhledat odborníka, jsme s primářem
Miroslavem Musílkem hovořili v následujícím rozhovoru.
Proč je obezita u dětí nebezpečná?

Mgr. Eliška Nehybková
Psycholožka a psychoterapeutka,
která se věnuje problematice poruch
příjmu potravy již téměř 10 let.
Po spolupráci s Centrem Anabell
působí v Brně v soukromé praxi Elia
terapie (www.elia-terapie.cz).

Obezita v dětství se řadí v současnosti
k závažným zdravotním problémům,
které je potřeba řešit, jinak vyústí
postupně v další poruchy, jenž výrazně
ovlivní kvalitu celého následného
života. Obezita již v dětství přináší řadu
komplikací a navodí metabolické
a hormonální změny, které se přenáší
do dospělosti s následky, jež souborně
nazýváme metabolickým syndromem.

Patří zde především problémy kardiovaskulární včetně hypertenze, poruchy
metabolismu cukru, lipidového metabolismu, ale i řada dalších problémů
včetně zasažení pohybového aparátu
s významným omezením jedince. Uvádí
se, že až 80 % obézních dětí zůstává
obézních i v dospělosti
Kdy by rodiče měli začít u svého dítěte
obezitu řešit s odborníky?
Rodiče mají často pocit, že nedělají
nějakou zásadní chybu. Domnívají
se, že takové jejich dítě prostě je a že
z toho vyroste. Ve vysokém procentu
ale mají nadváhu i oni sami. Celý
jejich životní styl, tedy pohybová
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Pokud mají problémy s nadváhou
rodiče, je pravidlem, že budou mít
obézní děti?
Ano, velmi často se setkáváme s tím,
že obezitou trpí i rodiče dětí, které přijímáme k léčení. Uvádí se, že na dětské
obezitě se genetické zázemí podílí asi
40 až 60 %. Velmi důležitým faktorem
je však okolnost, jak moc je tento sklon
vystaven obezitogennímu prostředí.
Můžete krátce popsat, jak u vás léčba
probíhá a co je její podstatou?

aktivita a stravovací návyky, považují
za normální, přestože tomu tak není. Je
tedy zřejmé, že sami situaci asi nevyřeší.
Proto je vhodná porada s odborníkem
již na samém počátku potíží.
Jsou pediatři dostatečně „aktivní“ ve
smyslu osvěty u rodičů obézních dětí?
Pediatři zcela jistě o tomto problému
vědí.
Zaznamenávají
pravidelně
v grafu růstovou křivku dítěte v jejich
péči. Nicméně problém spočívá velmi
často v tom, že rodiče nejeví zájem
o řešení obezity u dítěte. Vyslechnou si
rady pediatra, ale tím to většinou končí.
Není pro ně jednoduché změnit často
celý stravovací režim nejen dítěte, ale
celé rodiny.
Co je u léčby dětské obezity zásadní?
Je to spíše vůle a chuť zhubnout, nebo
forma léčebného programu?
K tomu, aby dítě zhublo, je potřeba
zaprvé vzbudit motivaci. To však
14

jako takové nestačí. V drtivé většině
případů jak rodiče, tak i starší děti
chápou, že není dobré, být obézní.
Ovšem odrazuje je cesta k tomuto
cíli. Velmi často po nějaké době ztratí
chuť v novém režimu pokračovat
a nadváha se vrací. Je nutné je opakovaně povzbuzovat a také ukázat cestu,
která je bude i bavit a neodradí je. To
však není zrovna lehký úkol. Ideální je,
když se do procesu zapojí celá rodina.
S jakým argumentem se setkáváte
u rodičů dětí v případě, že se u vás
objevují opakovaně a nedodržují
(nejsou schopni dodržet) životní styl
vedoucí ke snížení nadváhy dítěte?
Rodiče se vymlouvají, že je děti neposlechnou, chodí si tajně nakupovat
nevhodnou stravu, že tráví většinu
času na počítači a podobně. Velmi
často ale pak při rozhovoru s dítětem
vyjdou najevo rodinné problémy, které
ovlivní životosprávu dítěte s následnou
obezitou.

Podstata léčení je velmi jednoduchá.
Každé dítě má upravený jídelníček
s ohledem na svoji potřebu, důležité je,
že jí pravidelně 5x denně. K tomu přistu-

puje vhodná pohybová aktivita, jenž se
nijak neliší od toho, co mohou dále provozovat doma po návratu z léčebny.
Základem jsou pravidelné vycházky.
Pane doktore, jak moc je pro dítě těžké
hubnout?
To je těžká odpověď. Nejvíce bude
záležet na tom, aby nastala změna
v denním režimu pravidelně, aby se
zapojila celá rodina, což často následně
vede i ku prospěchu rodičů. Jde o to,
aby bylo dítě dostatečně motivováno
a zároveň mělo aktivitu, která ho baví.
Pak je úspěch zaručen. Pokud tomu tak
není, je to těžší.
Rozhovor vedla
Petra Macková Jurásková

Lázně Bludov jsou moderním lázeňským zařízením, nacházejícím se v krásném
a klidném prostředí podhůří Jeseníků. Specializují se na efektivní a zdravé
hubnutí. Unikátně sestavený tým odborníků v čele s předním českým obezitologem doc. MUDr. Daliborem Pastuchou, Ph.D., MBA, pomáhá klientům
napříč věkovými generacemi zhubnout. Dlouhodobé výsledky klientů, kteří
v Lázních Bludov snížili svou váhu, jsou důkazem, že zdravý životní styl je důležitý, a to v každém věku. Lázně Bludov vrací svým klientům radost ze života.

www.lazne-bludov.cz
15

Jak anorexie napadá
celé mé tělo?
Mozek a nervová soustava
potíže se soustředěním,
strach z růstu hmotnosti,
smutek, vznětlivost,
náladovost, horší se paměť,
úbytek inteligence
Vlasy
slábnou, lámou se,
padají
Srdce
nízký krevní tlak, zpomalený
tep, bušení na hrudi,
selhání srdeční činnosti
Krev
anemie (chudokrevnost),
zvýšený choresterol, snížené
množství draslíku (vede
k srdečním poruchám)
Střeva
zácpa, nadýmání
Svaly a klouby
ochablé svaly,
oteklé klouby

Ledviny
ledvinové kameny,
selhání ledvin
(z nedostatku tekutin)
Tělesné tekutiny
nedostatek draslíku,
hořčíku a sodíku
- vede k rozvratu
metabolismu
Hormony
ztráta menstruace,
osteroporéza (řídnutí
kostí), zpomalení
i zastavení tělesného
růstu, neplodnost,
v případě otěhotnění
vysoké riziko potratu,
poporodní deprese
Kůže
suchá pleť, snadno
se tvoří modřiny,
lámavost nehtů,
ochlupení po celém
těle, pocity chladu

Infografika vznikla jako součást obrazové přílohy 6. čísla bulletinu Kolibřík.
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Jak bulimie napadá
celé mé tělo?
Mozek a nervová soustava
deprese, potíže se soustředěním, strach z růstu hmotnosti,
úzkosti, závratě, náladovost,
nízké sebevědomí, stud

Obličej
oteklé tváře,
problémy s pletí

Srdce
nízký krevní tlak, zpomalený
tep, selhání srdeční činnosti

Ústa
zvýšená kazivost
zubů, vyšší citlivost
na studené a horké,
krvácení dásní

Krev
anemie (chudokrevnost),
snížené množství draslíku
(vede k srdečním poruchám)

Hrdlo a jícen
bolestivé, dráždivé,
nebezpečí protržení,
zvracení krve

Střeva
zácpa, průjem,
nadýmání, křeče v břiše
Svaly a klouby
ochablé svaly,
oteklé klouby
Tělesné tekutiny
dehydratace,
nedostatek draslíku,
hořčíku a sodíku - vede
k rozvratu metabolismu

Žaludek
záněty, vředy,
zpomalené trávení,
nebezpečí praknutí
při přejedení
Hormony
nepravidelná
menstruace
nebo její ztráta
Kůže
suchá kůže

Volně ke stažení na naserovnovaha.cz

17

Dostupná podpora
pro dívky a rodiny
s anorexií a bulimií

nutriční
poradna

sociální
pracovník

gastroenterolog

psycholog

psychiatr

psychoterapeut

rodiče

peer
konzultant

Infografika vznikla jako součást obrazové přílohy 6. čísla bulletinu Kolibřík.
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kamarádi

partner

Volně ke stažení na naserovnovaha.cz
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TÉMA

Zkušenost
s multidisciplinárním
týmem u osob s poruchou
příjmu potravy

řečeno podpora na cestě za „zotavením“ má být multidisciplinární. Až v 50
% případů nemocných poruchou příjmu
potravy dochází k relapsu nemoci.
Mortalita osob s diagnostikovanou
mentální anorexií je jednou z nejvyšších
u psychiatrických onemocnění. (Pohybuje se mezi 5-10 %, nejčastější příčinou
je sebevražda, úmrtí v důsledku srdeční
arytmie a malnutrice.) Bylo by tedy
bláhové a současně zatěžující se domnívat, že jeden „odborník“ pomůže.

Mgr. Eva Slezáková
Multidisciplinarita je v posledních letech módním slovem, novým
způsobem poskytování podpory, péče a služeb osobám převážně
ve sféře sociální a zdravotní. V Centru Anabell se tato forma práce
s klientem začala zabydlovat a formovat již před více než 6 lety.
Ostatně nádech mezioborové spolupráce mají aktivity Anabell od jejího
založení. V průběhu těchto let jsme
zpřesňovali její podobu a pravidla
pro naše podmínky, ale především
pro potřeby naší klientely. Dnes má již
v naší poradenské a terapeutické práci
ve všech třech pobočkách své pevné
místo a jasně vymezenou koncepci.
Přesto si troufnu podotknout, že ani
takto není ještě definitivní. Je-li něco na
multidisciplinaritě potažmo na našem
přístupu k ní definitivní, pak to, že ji stále
rozvíjíme. A to i proto, že naše klientela
je různých věkových kategorií, a to
s sebou nese nutnost dokázat reagovat na různorodé požadavky, potřeby
a situace.
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Poruchy příjmu potravy je ovlivněn
mnoha faktory. Nikdy za nimi nestojí
jedna a jasně zjevná příčina. Je to vždy
klubko mnohých nitek, nití a lan různě do
sebe spletených a svázaných. Je více
než nasnadě, že i její léčba či přesněji

Porucha příjmu potravy se nedotýká
jen osoby, jíž se týká. Zasahuje rodinu
klienta, přátele, lidi z blízkého okolí.
A i tento fakt v Centru Anabell
ovlivňuje podobu multidisciplinárního
týmu. Podporujeme přítomnost rodiny
a partnera při setkáních, jsme si vědomi
jejich nezastupitelné role a významnosti
pro proces léčby, pro podporu
nemocného, pro proces nastavování
změn a jejich udržení. Jejich přítomnost
zvyšuje šanci, že nemocný i oni lépe
pochopí povahu nemoci, a tím pádem
i úspěšnost terapie bude vyšší.
Jak tedy vypadá multidisciplinární
tým Anabell? Máme definovány dva
modely týmů - základní a rozšířený tým.

Jediný odborník nepomůže
Proč je pro nás právě multidisciplinarita důležitá a přikládáme jí tak velký
význam? Potkává se zde více elementů,
těmi jsou kvalita služby, kvalita života
klienta, užitečnost, spolupráce a spoluvytváření, zplnomocňování a respekt.
Neméně významným důvodem je
samotná podstata duševního onemocnění poruch příjmu potravy.

setkání má i u nás svůj pevný bod, který
posiluje efektivitu práce s klientem, ale
nazýváme ho mezioborovým setkáním.
Multidisciplinarita znamená úzkou,
funkční spolupráci a aktivní participaci
všech těch, kteří jsou svou profesí či
blízkostí k osobě s poruchou příjmu
potravy pro ni užiteční a důležití. Všichni
společně hledají cesty k řešení.

Všichni společně hledají cesty
k řešení
Multidisciplinarita
neznamená
jen
úzkou spolupráci a propojení sociálního
a zdravotnického resortu při práci
s klienty s poruchou příjmu potravy,
byť jde o jeden ze zásadních kroků, na
kterém staví i probíhající reforma péče
o duševní zdraví v ČR. Multidisciplinarita
není ani intenzivní setkání sociálního
pracovníka, psychologa a nutričního
terapeuta, kdy se společně baví
o svém společném klientovi. Toto

Model základního multidisciplinárního týmu Anabell (2018)

Psycholog/
Psychoterapeut

Sociální pracovník/

Klient

case manager

Rodina/partner
klienta

Nutriční
terapeut
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Model rozšířeného multidisciplinárního týmu Anabell (2018)

hodně zajímá, v čem on sám spatřuje
význam takového setkání, jaké další
osoby by na setkání chtěl mít.

Psycholog/
Psychoterapeut
Psychiatr

Přátelé

Peer
konzultant

Další
odborníci

Sociální pracovník/

case manager

Rodina/partner
klienta

Gastroenterolog

Nutriční
terapeut

Škola

Klient
Klient

Zaměstnání
Jiné
sociální služby

Jiné veřejné
služby

Zdroj: Metodika multidisciplinární spolupráce Centra Anabell, Centrum Anabell, z. ú., 2018

Klient musí pochopit význam
společného setkání
Podle potřeb a přání klienta a podle
možností
příslušného
Kontaktního
centra Anabell se týmy sestavují. Byť
jsme z této práce nadšeni, nepředpokládáme, že i klient toto nadšení bude
sdílet, pokud nemá dostatek informací,

proč pro něj takové „sezení“ může
být přínosné. A to je další aspekt, který
nesmíme podceňovat. Je proto hodně
důležité klientovi vysvětlit, přiblížit
a popsat, jak takové sezení probíhá,
a proč by mělo proběhnout.
Přibližujeme mu, v čem může mít pro
něj sezení význam a současně nás

Práce našich multidisciplinárních týmů
osciluje okolo přístupů zaměřených
na člověka a přístupů zaměřených
na řešení s možností dialogickým způsobem
otevřeně
sdílet
myšlenky
všech účastníků. Oblasti, které jsou na
setkáních řešeny nejčastěji, se týkají
pochopení nemoci, komunikace klienta
a jeho rodiny a hledání cesty k úzdravě.
V setkáních nejde o nadefinování
postupů ze strany odborníků a přijetí
těchto kroků klientem a jeho rodinou.
V setkáních jde o rovnocenné a partnerské tvoření a uschopnění klientů zvládat
svou situaci. Konečné rozhodnutí, jak to
celé bude, je vždy na klientovi.

Mgr. Eva Slezáková

Jak tuto formu hodnotí samotní klienti
a spolupracující odborníci? Klienti
často reflektují uvolnění negativní
atmosféry, zlepšení komunikace doma,
vzájemné porozumění a pochopení, že
nepřítelem si nejsou doma sobě navzájem, ale nepřítelem je pro ně všechny
nemoc. Uvádí také možnost otevřeně
sdílet své obavy a také nabídky vzájemné pomoci. Oceňují, že není třeba
o své situaci povídat opakovaně,
ale jednou na jednom místě se všemi
zúčastněnými.
Pozitivně je multidisciplinární setkání
hodnoceno i samotnými odborníky.
Společné sdílení myšlenek a nápadů
dle nich spouští nové a nečekané
perspektivy řešení problémů. Posiluje
jejich profesní růst či pochopení práce
jiných odborníků.
Multidisciplinarita má zkrátka i v roce
2020 v Anabell své pevné místo a živý
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charakter rozvoje a zdokonalování.
Děkujeme všem, jimž stejně jako
nám jde o kvalitu života klientů
s poruchou příjmu potravy, kteří stejně
jako my věří v proces uzdravení lidí
s poruchou příjmu potravy, a kteří
multidisciplinaritu s námi během 18 let
existence Anabell vytvářeli, vytvářejí
a budou vytvářet.

Zástupkyně ředitelky Centra Anabell
pro klientské záležitosti;
lektorka, koučka a supervizorka
s přístupem zaměřeným na řešení (SF)
a multidisciplinaritu aplikovanou
v dialogickém duchu
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PŘEDSTAVUJEME

Centrum Anabell
pomáhá a rozumí

s poruchou příjmu potravy
náročnou situaci a neví si rady.

zažívá

příjmu potravy a s podporou odborníka
hledat řešení,“ doplňuje Jana Sladká.

„Vždy jsem právě na základě své osobní
zkušenosti usilovala o to, aby lidé nebyli
na svá trápení v souvislosti s jídlem
sami. Aby se nebáli přijít za odborníkem
a říct mu, s čím se potýkají. Aby se nestyděli přiznat, že už nemohou dál, že jsou
sami ze sebe nešťastní a neví si rady,“
vysvětluje ústřední myšlenku nemoci, jíž
si sama prošla, Jana Sladká.

Od roku 2016 Anabell zaměstnává
takzvané
peer-konzultantky.
Pracovnice, které mají osobní zkušenost s některou z poruch příjmu potravy
a mohou být v určité fázi terapie
a podpory klientovi blíže co se týče
důvěry a podpory.

Nápad založit organizaci, která by pomáhala lidem s poruchami
příjmu potravy a jejich blízkým při hledání informací, konkrétní
pomoci i v posilování motivace v léčbě setrvat a vyhnout se riziku
relapsu, vzešel z její vlastní zkušenosti s mentální bulimií. Ředitelka
Centra Anabell Jana Sladká si prošla tím, čím prochází stovky žen.
Po vyléčení pochopila, jak zbytečné bylo se trápit.
„Tehdy pro mě osobně bylo velmi
zbytečně trápily. Poznala jsem, jak
nepředstavitelné, že by i ostatní zažívelkou mám touhu to změnit. A o to
vali, co já. Za bulimii jsem se celých
v Anabell usilujeme naší každo12 let (od roku 1990 do roku 2002, kdy
denní prací,“ uvádí. Podotýká, že ve
Anabell vzniklo) styděla a nikdo to
své rodině našla obrovskou oporu
o mně nevěděl. Bála jsem se nálepky
a podporu a obavy rozhodně nebyly
psychiatrického onena místě.
mocnění a toho, že
by mě lidé v mém
Dnes
Centrum
„Vždy jsem na základě osobní
nejbližším okolí nepoAnabell
poskytuje
zkušenosti usilovala o to,
chopili a odsoudili,“
celou řadu služeb
aby lidé nebyli na svá
svěřuje se Jan Sladká.
a programů určeByla
přesvědčena
ných nejen samottrápení sami, aby se nebáli
o tom, že o ní všichni
ným
nemocným,
přijít za odborníkem.“
říkají: „To je ta divná,
ale i jejich rodinám,
co zvrací a myslí si, že
partnerům
nebo
musí být dokonalá!
kamarádům.
Je-li
Na co si hraje?“
to potřeba, obracet se na centrum
mohou také učitelé, kolegové z práce,
„Až když jsem se vyléčila, pochozkrátka všichni ti, kteří chtějí někomu
pila jsem, jak nešťastné myšlenky
sobě blízkému pomoci a nevědí, jak na
to byly. A jak mne vlastně zcela
to. Zkrátka každému, kdo v souvislosti
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„A je to ta stejná myšlenka, na níž
stavíme, když koncipujeme formu
a obsah naší nabídky,“ říká. Centrum
Anabell nabízí poradenské služby formou
terapeutického sezení tváří v tvář, ale
i konzultaci emailem či telefonicky. Tyto
služby nabízí v Anabell sociální pracovníci, psychologové, terapeuti, nutriční
poradci, Anabell také externě spolupracuje s lékaři, k nimž klienty doporučí
v případě potřeby lékařského ošetření
a diagnostiky.
Služby jsou individuální i skupinové,
pokud je pro někoho důležité pohovořit si či pobýt ve společnosti někoho,
kdo má podobné potíže. „Osvědčily se
nám tedy nejen svépomocné skupiny
pro klienty, ale také speciálně zaměřené skupiny s prvky arteterapie nebo
taneční terapie. Úspěch mají i společná setkání rodin, kde mohou právě
rodiče sdílet příběhy života s poruchou

Ředitelka Centra Anabell ještě dodává,
že nemalou část činnosti organizace
tvoří preventivní a osvětové programy
zaměřené jak na školní děti, tak na
širokou veřejnost, k nimž patří každoroční Měsíc bez diet. Ten se připomíná
vždy v květnu v souvislosti se Světovým
dnem bez diet, který připadá na
6. května. „Tak nezapomeňte, květen
bez diet! A všechny další měsíce také,
pokud k tomu nemáte vážný zdravotní,
s lékaři zkonzultovaný důvod,“ uzavírá
Jana Sladká.
Redakčně upravila
Petra Macková Jurásková

Jana Sladká
25
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Peer konzultant,
aneb vlastní
zkušenost výhodou

jej nesoudí. Je však důležité si uvědomit,
že peer podpora nesupluje přátelství.
Proto je potřeba dbát na dodržování
vlastních hranic, které jsou vytyčeny
podle etických kodexů a interních pravidel zaměstnance. Takové hranice
chrání jak peer konzultanta, tak klienta
a napomáhají bezpečnému a srozumitelnému vztahu.

Peer konzultant by tak měl umět
naslouchat a mnohdy slyšet i to, co
nebylo řečeno. Rovněž by měl umět
s vlastním příběhem pracovat a nezapomínat, že příběh je živý a vyvíjí se.
Měl by být strukturovaný a srozumitelný.

Bc. Vladimíra Osadníková
S pojmem peer konzultantství pracujeme v Centru Anabell již několik
let. Peer konzultantem se u nás rozumí osoba, která má autentickou
zkušenost s poruchou příjmu potravy. Peer konzultant čerpá z vlastní
zkušenosti, což znamená pro klienta velkou podporu. Sdílení vlastní
zkušenosti je prospěšné nejen pro klienta, ale také pro celý tým,
neboť peer konzultant vnáší do tématu jiný vhled.
Při práci s klientem peer konzultant
pracuje
prostřednictvím
vlastního
příběhu, osobní zkušeností se zotavováním a průběhem nemoci. Právě
využitím vlastního příběhu mu dodává
naději, motivaci, podporu a pochopení. Bývá také první osobou, jíž klient
kontaktuje, neboť z jeho pohledu
nestojí v roli experta. Z těchto důvodů
je peer podpora charakteristická vzájemným bytí s jedinci, kteří se potýkají
s podobnou situací. Peer konzultant se
snaží s klientem zaměřit na jeho silné
stránky, vlastní zdroje a současně podpořit jeho nezávislost.
Je však nezbytné, aby se mezi oběma
vytvořil vztah, který bude založen
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na rovnosti a vzájemnosti, kde převládá
respekt na obou stranách. Peer konzultant by měl mít pochopení pro pocity,
jimž klient čelí a mít postoj člověka, který

také o vlastních motivech. Vhodné
je reflektovat život před zotavením
a po zotavení. Nebojím se však otevřít
také téma překážek nebo dílčích neúspěchů, které mě na cestě potkaly. Při
práci s vlastním příběhem je důležité se
zaměřit na ty části osobního příběhu,
které rezonují s klientem a jsou pro něj
důležité.

Vlastní zkušenost nestačí

Práce s příběhem – koncept
Recovery
Klíčovým pilířem práce peer konzultanta
je sdílení vlastního příběhu, přičemž se
musí cítit bezpečně. Pro ochranu sebe
i klienta. Při práci s ním je potřeba zvážit,
které informace a detaily soukromého
života sdílet, a které nikoliv.
Přesto je žádoucí, aby peer konzultant
zůstal autentický, aby byl sám sebou,
což je předpokladem pro přiblížení se
klientovi. Během konzultací při sdílení
osobního příběhu je možné zaměřit se
především na vlastní zotavení (recovery), což mu dodává naději a zároveň
jej motivuje. Já osobně hovořím s klientem o vlastní cestě k zotavení, zaměřuji
se na kroky, jež k němu vedly a hovořím

Byť je zkušenost s duševním onemocněním pro roli peer konzultanta klíčová,
pro kvalitní práci nestačí. Musí umět
velmi dobře pracovat s principy vzájemnosti, pocitem bezpečí, rovnosti.
Z praxe vyplývá, že je důležité neopomíjet vzdělávání peer konzultanta
a podporu formou supervize. Měl by
být proškolen tak, aby měl povědomí
o cílové skupině, s níž pracuje, a byl si
při své práci jistý.
Při práci s klienty z pozice peer konzultanta je nezbytné si uvědomit, že
klientovi neradíme, co má dělat.
Pouze můžeme poskytnou podporu,
pochopení a snad předat některé
tipy prostřednictvím sdílení vlastního
příběhu. Peer konzultant přináší naději,
že se z duševního onemocnění lze
zotavit a žít plnohodnotný život.
Bc. Vladimíra Osadníková,
Peer konzultantka a sociální
pracovnice Kontaktního centra
Anabell Ostrava
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FOTOREPORTÁŽ
PŘÍBĚH

A přitom to všechno
začalo tak nevinně.
Chtěla jsem se
prostě líbit.
Často si říkám, že kdyby se na mou
nemoc přišlo hned, vše by dnes bylo
jinak. Je mi čtyřiadvacet a s bulimií žiji
od svých dvanácti let. Nejsem na to
pyšná. A stydím se, že jsem ji léta před
svými blízkými úzkostlivě tajila.
Než mi jednoho dne má sestra nesmlouvavě řekla: „Vím to. A jestli to neřekneš
mámě ty sama, udělám to za tebe!“
Jakkoli tvrdě to v té chvíli znělo, vlastně
se mi ulevilo. Bylo to vlastně to nejlepší,
co se mohlo stát.
A přitom to všechno začalo tak nevinně.
Chtěla jsem se prostě líbit. Už si nevzpomínám, kde se v mé hlavě zrodil ten
ďábelský nápad vyzvracet všechno, co
sním. Napadla obyčejnou holku, která
prostě chtěla trochu zhubnout.
A tak se bulimie stala mou každodenní
sžíravou partnerkou. A za čas ji doprovázely její věrné přítelkyně: extrémní
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únava, podrážděnost, agresivita, emoční
nestabilita, kruhy pod očima, dvojnásobný pitný režim a vyšší příjem jídla.
I přesto se mi dařilo vše skrývat. Rychle
jsem se naučila najít si rozumnou
výmluvu, proč jsem nepříjemná, proč
mi není dobře. Každý oběd jsem nejdřív
ochutnávala jen proto, že jsem věděla,
že hned jak se pořádně najím, hned vše
vyzvracím.
A taky jsem se naučila dokonale lhát.
Porce jsem zvětšila o polovinu a argumentovala tím, že mám prostě hlad.
Tajně jsem brala sladkosti a schovávala pod tričko, klidně tři velké tabulky
čokolády.
Postupně jsem se izolovala od přátel
a vnějšího světa. Do školy jsem nechodila, kdykoli to šlo. Bledý obličej
a neustálé bolesti břicha poukazovaly
na klasikou virózu.

Vystavovala jsem se extrémní fyzické
zátěži a stále jen řešila, jak vypadám.
Stalo se to středobodem mého světa.
Nic jiného neexistovalo. Nic jiného mne
nezajímalo.

Plocha telefonu mi každý den ukazovala fotografii krásné modelky. To byl
můj cíl, moje motivace. A doufala jsem,
že když vše vyzvracím a vyběhám,
budu i já krásná a štíhlá. Jako ona.
Bulimie je ale prolhaná
přítelkyně.
Nepřináší
jen dlouhodobý úbytek
váhy. Naopak, váha
kolísá a tělo si ukládá
tukové zásoby. Touha
po zvracení se však
násobí a stane se
posedlostí.
Člověk
hledá každou chvilku
dne, kdy se bude moci
najíst, a pak vše zvrátit.
Tráví dlouhý čas na
toaletě, kde si pouští
hlasitě hudbu.
Ještě potřebujete více
vodítek? Mohla bych
popsat stovky stránek,
které vám napoví, co
všechno znamená, že
se vaše dcera, vaše
kamarádka či sestra
stala obětí podvodu
zvaného bulimie. Ale
nikdy
to
nepřizná.
A pokud ano, už je
většinou pozdě.
Petra Macková
Jurásková
Na základě osobní
výpovědi klientky, která
si nepřála zveřejnit
své jméno
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Význam nutričního
poradenství u osob
s poruchami příjmu potravy
Mgr. Růžena Manišová
Poruchy příjmu potravy jsou závažná
psychická onemocnění charakterizovaná narušenými stravovacími návyky,
nadměrným zabýváním se jídlem,
tělesným vzhledem nebo hmotností.
K nejznámějším patří mentální anorexie
a bulimie. Existovat ale mohou různé
formy a stupně těchto poruch, které
zahrnují nadměrné obavy z určitých
druhů potravin, vyhýbání se určitým
potravinovým skupinám, ale mohou
souviset i například s nadměrnou fyzickou aktivitou.
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Dopad těchto poruch je jak na psychickou, tak i fyzickou stránku lidského
těla. Psychický stav zhoršuje i skutečnost, že mozku není dodáváno
dostatečné množství výživy, což může
zhoršovat náladovost, deprese nebo
úzkosti. Poruchy mohou mít také
(někdy i nevratný) dopad na lidské
tělo – typicky se jedná o ztrátu menstruace, nízký tlak, narušení funkce srdce
atd. Lidé s těmito poruchami jsou velmi
často sociálně izolovaní, jelikož jídlo je
součástí mnoha společenských událostí, které mohou být pro tyto jedince
velmi stresující, proto se jim často
raději vyhýbají.

Vzhledem k tomu, že poruchy příjmu
potravy řadíme mezi multifaktoriální
onemocnění, na jejichž vzniku se podílí
více příčin, nemělo by se ani k léčbě
těchto poruch přistupovat jednostranně.
Léčba by měla být multidisciplinární
a zahrnovat jak složku psychologickou,
případně i psychiatrickou, tak i poradenství v oblasti výživy. Ať už se jedná
o jakoukoli poruchu příjmu potravy,
všechny spojuje stejná charakteristika
– narušené stravovací návyky, vztah
k jídlu a vlastnímu tělu, takže konzultace
stravovacích zvyklostí by měla být neopomenutelnou součástí úspěšné léčby.
Nutriční poradenství u těchto typů
poruch se týká nejčastěji konzultace
současného jídelníčku a jeho případné
úpravy při zdravém navyšování nebo
naopak redukci hmotnosti. Vedle
konzultace jídelníčku by měla být
jednoznačnou součástí také práce
s motivací klienta, která se v průběhu
spolupráce může měnit doslova ze dne
na den, což je pro tyto poruchy typické.
Důležité jsou pomalé, ale trvalé změny
ve stravování, protože představa rychlé
a radikální změny u nemocných většinou nevede ke spolupráci.

Obecně se dá říci, že osoby s poruchami příjmu potravy mají velmi
dobré znalosti z oblasti výživy,
zvláště co se týče konkrétních energetických
hodnot
jednotlivých
potravin. Bohužel v důsledku onemocnění dochází často ke zkreslení
racionálního pohledu na stravování.
U nemocných je typické například
dělení potravin na „povolené=zdravé“
a „zakázané=nezdravé“. Nutriční terapeut by měl nemocným tyto informace
předkládat objektivním způsobem
a případně uvádět na pravou míru
některé nesprávné nebo nesprávně
pochopené údaje.
Z mého pohledu je na tomto místě
také důležité zmínit, co by rozhodně
nemělo být cílem nutričního poradenství u osob s poruchami příjmu potravy.
V prvotních fázích opravdu není
smyslem naplánovat radikálně odlišný
jídelníček od jejich současného, který
je po nutriční stránce sice dokonalý,
ale pro nemocného naprosto nepřijatelný a pravděpodobně by vedl
i k ukončení spolupráce.

Pro větší názornost uvádím příklad
jídelníčku dívky (14 let, hmotnost 43 kg,
výška 162 cm) s mentální anorexií:

• Snídaně: 1 bílý jogurt
• Svačina: 1 jablko
• Oběd: ½ masa z obědu ve školní
jídelně
• Svačina: sklenice kefíru + ovoce
• Večeře: zeleninový salát,
mozzarella light

V případě tohoto jídelníčku by se
mohlo zpočátku jednat například
o přídavek ovesných vloček ke snídani,
části přílohy k obědu a pečiva k večeři.
Po zvládnutí tohoto kroku by mohlo
být další fází obohacení jídelníčku
o tuky, ať už oleje nebo ve formě
ořechů. Jakmile si „hlava i tělo“
zvyknou (byť někdy s přemáháním se)
na vyšší příjem, je vhodné pracovat na
postupném zvětšování porce na velikost, odpovídající potřebám těla.

Cílem by měly být postupné, ale trvalé
změny založené na vzájemných kompromisech, které nemocného motivují,
zbavují ho strachu z potravin a zároveň
zlepšují zdravotní stav. Současně
je také důležité, aby člověk věděl,
k čemu stravu potřebuje.
Důležité jsou postupné změny a kompromisy, které jsou v danou chvíli pro
nemocné alespoň částečně přijatelné,
jak po psychické stránce, tak i z hlediska těla, protože zvláště v prvotních
fázích nemusí trávení fungovat úplně
ideálním způsobem.

Mgr. Růžena Manišová,
Nutriční terapeutka v soukromé
nutriční poradně, lektorka Státního
zdravotního ústavu, spolupracovnice
Centra Anabell
31

TÉMA

nost a jako primární motivační sílu viděl
vůli ke smyslu.

Malá úvaha nad
velkými tématy …
PhDr. Mgr. Markéta Heroutová

Během každého života se objeví těžké životní okamžiky, které
můžeme pro náš účel nazývat krizemi. Krizi lze obecně definovat
jako zásadní obrat či označení těžké situace. Můžeme mít na mysli
krizi hodnot, krizi vztahů či nenadálé životní situace, které jsou pro
nás zatěžující až traumatizující.
V první řadě nás ohrožují, ale mohou
vytvářet i příležitosti. Krize bývají
náročné, často bolestné, ale nemusí
být devastující katastrofou.
Mohou se stát i příležitostí,
kdy se rozhoduje o dalším
směřování. Řecké „krisis“
znamená „rozhodná chvíle“
a vytváří prostor pro zaujetí
postoje či změnu. Je důležité
vědět, že i díky zvládnutým
krizím dochází ke zrání. Krize
je vlastně často nutnou fází
přechodu z jedné úrovně
zkušenosti do druhé.
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Viktor E. Frankl, vídeňský neurolog a psychiatr
20. století hovoří o tzv.
„Posttraumatickém růstu“
jako možném pozitivním

zisku čelení nepříznivé životní události.
Perspektiva posttraumatického růstu
však samozřejmě nepopírá i široké
důsledky negativních událostí. Popisuje ale zkušenost
lidí, kteří po prožití traumatizující události dokázali
využít situaci k dalšímu individuálnímu růstu a vývoji,
k rozvinutí více lidského
jednání a společenského
uspořádání (Vančura, 2007).
Viktor E. Frankl vycházel
z předpokladu a osobní zkušenosti, že „Kdo má proč žít,
snese téměř jakékoli jak“.
Otázky po smyslu si neklade
člověk, ale život sám.
Člověk odpovídá tím, že za
svůj život přebírá odpověd-

Popisuje také pojem sebedistance jako
sílu ducha vzdorovat situacím, které
nemůžeme změnit, ale k nimž můžeme
zaujmout svobodný postoj. Svobodu
však Viktor E. Frankl vnímá pouze jako
polovinu pravdy, tou druhou je právě
odpovědnost: „A proto doporučuji, aby
socha Svobody na východním pobřeží
byla doplněna sochou Odpovědnosti
na pobřeží západním.“
Léta provázíme v naší praxi
rodiče, kteří vychovávají
děti se specifickými potřebami. Některé děti mají
opožděný psychomotorický
vývoj v důsledku předčasného narození nebo
díky komplikacím před,
v průběhu nebo i po porodu,
mnohé bude jejich postižení
ovlivňovat celý život.
Děti jsou obrovské dary,
které dostáváme a zároveň
jakékoli jejich ohrožení a těžkosti nás zasahují na místech
nejcitlivějších. Vyrovnávání
se se situací narození děťátka s postižením není jednoduché ani pro
rodiče, ani pro širší rodinu. Bezesporu
hovoříme o krizových momentech
v životě všech zúčastněných.
Je potřeba si uvědomit, že po traumatických událostech (např. předčasné
narození dítěte, strach o jeho život,
zdravotní komplikace, sdělení negativní diagnózy či prognózy atd.) se
vyrovnáváme s posttraumatickými jevy,
kdy se zlobíme na osud, trápíme se
pocity viny nebo zažíváme nesmyslnost

každodenního pachtění. Událost zasahuje a ovlivňuje nejenom prožívání,
ale i rodinné vztahy, mění společenské postavení rodiny včetně financí
a může negativně ovlivňovat i zdravotní stav zúčastněných (Vodáčková,
2012).
To, jak se nakonec rodiče se skutečností vyrovnají, je závislé na mnoha
faktorech. Kromě vážnosti samotné
situace závisí i na osobnostních charakteristikách rodičů, podpory blízké rodiny
i odborníků. Významnou roli při vyrovnávání se s náročnou životní
situací, hraje ale i smysl, který
je uskutečňován. Pokud
mají rodiče zájem, v našich
službách nabízíme svépomocně rodičovské skupiny
i psychologické provázení.
Logoterapie a existenciální analýza se ukázaly jako
velice vhodné přístupy do
témat, se kterými rodiče dětí
se specifickými potřebami
přicházejí.
Velice fandím kolegyním
a kolegům, kteří dokáží
odborně i lidsky podpořit celou rodinu a přinášejí rodičům
nejenom informace, pomoc, ale
i naději. Děkuji za každý životní příběh,
kterého můžeme být součástí. Vážím si
rodičů i dětí, které často vnímám jako
bojovníky plné lásky. Obdivuji, jak jsou
naši rodiče stateční, inspirativní a zralí
wi v náročných životních situacích.
Snad bude tento konkrétní příběh
povzbuzením i vám, čtenářům.
PhDr. Mgr. Markéta Heroutová
Slezská diakonie,
vedoucí úseku Brno
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PŘEDSTAVUJEME

Homesharing,
aneb sdílená péče
o děti s autismem
Bc. Ivana Malcharová, DiS.
Máte dítě s autismem? Potřebujete
si odpočinout? Nemáte čas na své
koníčky? Nebo hledáte smysluplné
naplnění volného času?
Organizace MIKASA ve spolupráci
se sdružením rodičů Naděje pro děti
úplňku za finanční podpory Moravskoslezského kraje připravuje realizaci
Homesharingu v Moravskoslezském
kraji.
Rodiny s dítětem s autismem se často
nacházejí v náročných situacích.
Rodiče jsou vyčerpaní jak fyzicky, tak
psychicky, potýkají se s nedostatkem
času na vlastní koníčky, osobní život,
svého partnera. Nemají čas se věnovat
sami sobě a ostatním členům rodiny.
O své děti pečují často nepřetržitě
dvacet čtyři hodin denně.
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Homesharing nabízí rodině úlevu od
náročné péče o dítě a otevírá cestu
k plnění svých potřeb. Všem třem
stranám: rodině, dítěti i hostiteli
otevírá nové obzory pro orientaci

v nových situacích, hledání si přátel,
učení se novým dovednostem. Může
být také cestou za nečekanými zážitky
a nalezením smysluplného trávení
volného času.
Homesharing je v Česku novým konceptem či systémem podpory, který se
snaží pomoci rodinám dětí s autismem
a jiným postižením. Jedná se o sdílenou péči, kdy rodinám dětí s autismem
pomáhají s odlehčením náročné péče
proškolení jednotlivci, páry či rodiny,
takzvaní hostitelé.

Hostitelem se může stát každá osoba,
pár či rodina, která má kladný vztah
k osobám s postižením, je trestně
bezúhonná a má zájem věnovat
svůj čas dítěti s autismem po dobu
dohodnutou s rodinou. Hostitel před
spárováním s rodinou prochází školením,
během kterého se může rozhodnout,
zda se vydal na správnou cestu. Také
po spárování s rodinou nezůstává na
nic hostitel sám. Průvodci organizace
MIKASA jsou zde pro něj s pravidelnou
odbornou pomocí, možností konzultace
či podporou.
Není jednoduché vykročit do neznáma a svěřit dítě do péče jiné osoby.
Odpoutání
může
být
psychicky
náročné, proto poskytujeme podporu
pečujícím a věnujeme rodinám odbornou terapeutickou péči.

Bc. Ivana Malcharová, DiS.
Sociální pracovnice MIKASA
denního stacionáře



Mikasa, z. s. | 1. máje 1526/66, Ostrava



Bc. Ivana Malcharová, DiS., koordinátor Homesharingu



homesharing@mikasazs.cz



+420 / 737 355 123



https://mikasazs.cz/aktivita/homesharing/

Všechny aktivity jsou nabízeny bezplatně v rámci celého
Moravskoslezského kraje.
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TÉMA

Setkání okolo dítěte
z pohledu koordinátora

PODPORA RODIN A DĚTÍ
S HENDIKEPEM

Pro koho pracujeme a komu naše služby nabízíme?

Koordinátor procesu Setkání okolo
dítěte byla pro mě novou výzvou
a zkušeností. Jako sociální pracovník
komunikuji s klienty, zejména s rodiči
dětí řešících nelehkou životní situaci.
Role koordinátora je však trochu jiná.

Jednotlivým pracovníkům i týmům sociálních pracovníků,
zdravotníků (praktických lékařů, pediatrů, psychiatrů, neurologů,
klinických psychologů, fyzioterapeutů a všech dalších lékařských
i nelékařských profesí).

Nejdůležitější je kontakt se zákonným
zástupcem, který setkání inicioval.
Mým úkolem je především vysvětlit, co
přesně se pod metodou Setkání okolo
dítěte skrývá, a jak vlastně probíhá. Pak
přijde na řadu kontaktovat příslušné
odborníky, lékaře, psychology, psychiatry, učitele a další zainteresované
osoby, s nimiž je potřebné domluvit čas
a místo setkání.

Proč jsme vznikli?

Po proběhnuté schůzce zajistím, aby
zúčastnění vyplnili dotazník, z něhož získáváme zpětnou vazbu důležitou pro
další postup.
Jako koordinátor a facilitátor ve třech
krajích: Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském mohu říci, že
zde spolek Naše rovnováha začal
s pořádáním Setkáváním okolo dítěte,
tedy multidisciplinárními týmy jako první.
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Naše
rovnováha z.s.

K naší činnosti patří organizace a propagace
multidisciplinárních týmů, vzdělávací programy,
pořádání konference Mezinámi a podpora rodičů
a dětí s libovolným typem hendikepu.

Většina odborníků má se setkáním
veskrze pozitivní zkušenost, řada z nich
projevuje zájem setkání uskutečnit
i u svých dalších klientů.
V Olomouckém kraji nebo Jihomoravském je tato služba zatím v kolébce, ale
pevně věřím, že i zde ji začnou častěji
využívat pro prospěch klientů i pro svůj
vlastní.

Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným polem
působení je pomáhání a rozvoj.
Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme činností
předávat, je spolupráce, profesní pokora a hledání nových
možností vedení případu,vzdělávání, léčby a celkové péče
o lidi s duševními nebo sociálními problémy.
www.naserovnovaha.cz
Podporují nás:

Mgr. Miroslava Francová
Kooridnátor a facilitátor SOD
franc.miroslava@gmail.com

Na našem webu naserovnovaha.cz najdete všechny Kolibříky v elektronické
podobě, a to včetně bonusových materiálů.
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