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V jedné takové jsem pobýval
třináct týdnů. Byl to pavilon
35 v Bohnické léčebně.
Tenkrát (před dvaadvaceti
roky) jsem se tam samozřejmě
nehrnul s nadšením. On alkoholik, který se chce zabít, neoplývá žádným nadšením. On
už přechod z pavilonu 26
(tenkrát příjmový pro závislosti) byl krokem ke zlepšení.
Pavilon 35 je malý, pokoje
dvoulůžkové až čtyřlůžkové.
Klid, který jsem vnímal hned
po vstupu byl příjemný.
Výhoda takové (ne) velikosti
spočívala v tom, že jsem se
brzy seznámil se všemi kolegy
a s personálem.
Během celé léčby se s námi
mluvilo česky a tak informace

rychle zapadaly tam, kam měly.
Ač jsem byl v „blázinci“ věděl
jsem kdy, co a jak bude. Jistota programu mne velice uklidňovala. Režim na pavilonu byl
přehledný a v podstatě jednoznačný. O každé změně
v chodu pavilonu jsme věděli
včas a věděli jsme i důvody
změn.
Dovídali jsme se o nemoci
hodně informací a nebylo to
veselé. Dovídali jsme se ale
také o možnostech léčby a
doléčování. Nebyli jsme předem odsuzováni za případnou
recidivu po léčbě ale informováni o dalších možnostech
léčení.
Neslyšel jsem (zbytečné) povídání o své slabosti o svém

Když se blížil čas mého propuštění ani se mi nechtělo
odejít. Jen stud říci si o prodloužení léčby mi zabránil
pobývat zde déle.
To jsem si vynahradil při docházení na doléčovací aktivity.
Cítil jsem potřebu se o sobě
dovídat víc a tak jsem využil
možnosti „opakovací léčby“
při abstinenci. A sice jsem tak
„nasbíral“ dalších (asi) čtyřicet
týdnů.
A cítil jsem na pavilonu 35
přijetí ze strany všeho personálu. A poznal jsem jak všichni (vlastně všechny) mi fandí a
jak je vlastně výhodné abstinovat.
Vlastně jen tady jsem cítil
přijetí a dokonce měl pocit, že
jim na mne záleží víc než mne
samotnému.

Nejdůležitější body:
• Jaké to bylo v PLB

Dodnes tam jezdím rád na
pravidelné návštěvy i přes to,
že z původního personálu je
zde již jen jedna sestra.

• Úsměv sestřiček
• Léčebna a sport
• Opravdu, já chci víc

Cítím podporu i konkrétní
pomoc i mimo diagnózu závislosti na alkoholu.

• Byla jsem ještě tehdy mladá studentka
• Dostatečná komunikace mezi klienty a
lékaři

špatném charakteru ale o tom
jak využít svých schopností žít
zdravěji po propuštění.

Červený buk v areálu PLB

Liliovník tulipánokvětý v areálu
PLB

Možná to je trochu další závislost, ale ta nikomu neubližuje a ani mi není vytýkána. A
ani mi nepřipadá tak smutné
že tam mám téměř domov.
Konec konců rodiště (druhé)
to je určitě.
Karel.Dušek
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Ideální léčebna s humorem
O tom, jak by měla vypadat
ideální léčebna(se špetkou
humoru)
Leonardo da Vinci
Moudrost je dcerou
zkušeností.

Co by v léčebně nemělo chybět? Úsměv sestřiček i lékařů,
možnost jet domů i když jste
z daleka. Psychoterapie, která
udělá něco s vámi, že tu nejste
zbyteční a dá vám smysl začít
znovu žít. Místo pesimismu
špetku humoru, i když je to
těžké. Sestry, které pochopí i
situaci u vás doma. Psychologové, kteří vám nemoc objasní, aby člověk nezůstal
v bludech, přiznám se, že
léčebna mi pomohla, ale nejezdím tam ráda, radši zvlá-

dám všechno sama s pomocí
své úžasné lékařky a rodiny.
Jim vděčím za to, že můj stav
se stabilizoval a že nejsem
odpad, ale cítím se potřebná. I
v rehabilitačním centru Zahrada 2000 v Dětřichově. Díky za
skvělé šéfy, kteří mi dali možnost tvořit krásné věci a důvěru, že to dokážu. A nejen to ,
léčebna by měla s takovými
centry spolupracovat, protože
začít ve své nemoci znovu žít,
stojí prostě za to.
JV

Píseň
Chtěla bych ti píseň zpívat,
O lásce krásné bez břehů,
Kdy na hlubině smím tě
vídat,
Bez všech černých nohsledů.
Na hlubině, v ráji ticha,
Tam na loďce mě povezeš,
Hruď se mi svírá, a do toho
okamžiku,
Srdce zvoní jenom pro tebe.
Pro tebe můj nejmilejší,
Nejdražší můj Ježíši,
Chci tě poznat, chci
naslouchat ti,
Napořád i navždycky.

O nemocné ovečce

Chtěla bych ti píseň zpívat,

Bivak City již po
druhé. V září jsme
se zase všichni sešli
na společné akci

Na hlubinu s loďkou zajedu,
Tam smím se hřát ve tvém
stínu,
A bez všech černých
nohsledů.
Tam smím ti dát jablíčka
lásky,

Edison Thomas Alva

Jež pěstoval jsi rukou svou,

Genialita je procento
inspirace a devadesát
devět procent potu.

Ať chce být život, jak chce
krutý,
Vím, já smím být jenom tvou.
J.V.

Jak by mohla vypadat ideální léčebna

O zamilovaném stromečku

Jak by mohla vypadat ideální
léčebna? Otázka velmi těžká.
A odpověď ještě těžší. Každý
to vidí trochu jinak.

Do další kategorie je zahrnuta
možnost konzultace o současném stavu, více času dozvědět
se o své nemoci co nejvíce.

Všeobecně se ale na tuto otázku odpovídá v několika rovinách.

Pro spoustu pacientů je důležité vědomí, že je v zařízení,
které mu pomůže zbavit se
příznaků nemoci, tedy že tady
mu určitě pomohou. Ze své
zkušenosti mohu říct, že mi
vyhovoval přesný denní rozvrh, když bylo jasné, v kolik
co bude. Dále, i když paradoxně, mi vyhovovalo více
nemocniční prostředí v době
při hospitalizaci, protože člo-

Na čem se většinou klienti
léčeben shodnou, je to, že je
jen málo prostoru, posbírat
fyzické síly.
Do této kategorie jsou zahrnuty různé sporty zařazené do
denního rozpisu, masáže,
lázně a jiné volnočasové aktivity.

věk měl jistotu, že tady se
postarají, aby se stav zlepšil.
Ovšem když mi bylo lépe, tak
jsem už postrádala možnost
využít volný čas. Uvítala bych
právě možná nějaký bazén
nebo hřiště. Takže jsem se
zařadila mezi ty, kteří na otázku, jak si představují ideální
léčebnu mají odpověď: „více
sportovních aktivit.“ To by
pro mě byla ideální léčebna.
Ha
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Ideální léčebna-poetická
Ať mám brzy co nejvíce sil,

Vytváří bezpečí pravého domova.

Ať umím dobře a včas nemoc
svoji zvládnout,

Protože nářek z nemoci a
vlastní bezmoci ubírá nemocným sil,

Do relapsu už znovu nespadnout.

Dnes už se moudrý poučil,

Mají na nás více času, empatie
i sil,

Když se syndromem vyhoření
bojuje.

To se každý s timemanagmentem a relaxací naučil.

A nezapomeňte:

A tak každý má svůj pokoj,
kam by se skryl,
A sebe si dle potřeby uchránil.
Za pacienta body a papírů
stohy,

Mají se mnou stejný cíl,

Lékařů i sester přibývá na
počtu,

V překrásné zahradě prostorná budova,

Pacienty práci s tělem i relaxaci učí jen ten,
Kdo sám relaxovat umí,

A přitom nevědět o něm skoro nic,

A ne ten, kdo do toho jen
druhým mluví.

Opravdu, já chci víc.

Sestry vstřícné, milé jsou,

Lékaři, co léčebnu ideální
vedou,

Nepovyšují se, útěchu přinesou.

Také peníze rostou jim na
účtu,
Neboť jak víme od Hučína :
odměna důležitá je,

Na památku od Olina za
krásný den.
Dnešní den je významný a
krásný, že ze Zahrady
2000 jsme všichni šťastni .
Je tu parta veselá, kde
smutek a žal nic nedělá. A
i kdyby náhodou, tak
odejde s nepořízenou. Kde
láska v srdci přebývá, tam
zlo šanci nemívá.
Jitušce

Nikdy nevíte, kdy do Vaší
rodiny psychóza udělá vpád,
Pak bude možná každý člověk rád,
Že má své milované dítě kam
dát…
… že existuje ideální léčebna.
J.V.S

Kurt Cobain: Je
lepší shořet, než
vyhasnout.

Výlet v rámci sociálního klubu

Ideální léčebna-pohled z druhé strany
Ideální léčebna – tak to je
téma. Téma, které se mě
odjakživa hluboce dotýkalo,
přestože osobní zkušenost
z pozice pacienta nemám.
Snad to bylo prvním zážitkem, v průběhu studia při
absolvování praxe v PL, což
bylo někdy v roce 1986.. A
tyto první zážitky byly naprosto děsivé…
Lidé ponecháni svému osudu
na chodbách (zákaz vstupu na
pokoj v průběhu dne), nedostatek smysluplných aktivit a
hlavně to, jak se o těchto

„pacientech“ vyjadřoval personál…
Dobře, byla jsem ještě tehdy
mladá studentka, plná ideálů...
Nicméně informace, které přicházely později v průběhu mé
dnes už téměř dvacetileté praxe nebyly o moc lepší.. Těch
osudů a zkušeností z PL , které
jsem za ta léta vyslechla nebylo
málo. Nebyly všechny negativní, ale bohužel ty negativní
převažovaly… Mé přesvědčení o tom, že to jde i jinak, posílila i možnost vidět, jak to funguje jinde ve světě.

Naštěstí tendence k
„humanizaci psychiatrie“ nezadržitelně pokračuje, i když
pomalu.
Vlastně ani nemusím popisovat, jak bych si představovala
aby to fungovalo. Použiji
odpovědi, které poskytli na
otázku jak si představují ideální léčebnu účastníci
„Kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách.“
Pokračování na str.4

Werich Jan

Paměť je výsadou blbých,
chytrý nemá čas si
pamatovat, chytrý musí
vymýšlet.

Zahrada 2000 o.s.
Svépomocná skupina HOPE

Občanské sdružení Zahrada 2000 vzniklo v roce 1998
pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí z Jesenického regionu a spádového
území Bruntál. Jeho posláním je umožnit duševně nemocným lidem „návrat zpět do života“, uplatnit se v
lidské společnosti a pomáhat jim v jejich nelehké životní
situaci zdolávat překážky běžného života, které jsou
způsobeny jejich nemocí.

Adresa
Dětřichov 32, Jeseník 79001
Telefon: +420 584 401 195
E-mail: info@zahrada2000.cz
nadeje@zahrada2000.cz

zahrada2000.cz
nadeje.zahrada2000.cz
eshop.zahrada2000.cz
“Když zjistíš co chceš, našel
jsi všechno co v životě
potřebuješ”

Svépomocná skupina HOPE je první klientská aktivita v ZAHRADĚ 2000. Do práce jsou zapojeni téměř
všichni pravidelní návštěvníci sociálně rehabilitačního
centra.

Ideální léčebna-pokračování ze str. 3
Jak to vidí účastníci
„Kvalifikačního kurzu pro
pracovníky v sociálních službách“
Werich Jan

Proti hluposti se
bojovat musí, ale
vyhrát se nedá!

Vlídné přijetí, přátelský, chápající a respektující přístup
Na počátku seznámení
s prostředím, s programem,
vyjasnění si vzájemných očekávání
Příjemné, domácké prostředí,
moci si sednout, lehnout
apod. dle vlastních potřeb

„provázejí“

Dostatek podpory

Možnost psychoterapie individuální i skupinové a také spolupráce se sociálním pracovníkem

Možnost mít své osobní věci
u sebe

Hodně květin

Příjemný personál
s profesionálním přístupem

Možnost návštěv kdykoli

Dostatek soukromí

Dostat podporu i po skončení
léčby v PL

Útulný pokoj, ne sterilní prostředí
Možnost mít své věci,
např. pyžamo apod.

Dostatečná komunikace mezi
klienty a lékaři, psychology,
personálem. Moci se vypovídat bez spěchu

Možnost projevení
vlastní vůle, možnost
volby, dostatečně mě o
všem informuj

Dostatek spolupráce mezi
klientem a pracovníky PL

Možnost různých aktivit

Přítomnost např. dobrovolníků v civilu, kteří člověka

Civilní oděv u personálu

Možnost kontaktu
s lidmi se stejnými problémy

Lenka Turková

