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Když přestaneme bojovat s nevyhnutelným, uvolníme tím energii, 
kterou můžeme využít k vybudování bohatšího života. 

Elsie MacCormick 
 

 
Dopis účastníků valné hromady naší pobočky 

ministryni zdravotnictví, paní doc. MUDr. Miladě Emmerové 
 

V Mladé Boleslavi, 8. ledna 2005 
 
   Vážená paní docentko, 
 
Jsme občanské sdružení, které sdružuje zejména uživatele psychiatrických služeb. Obracíme 
se na Vás v záležitosti posledních rozhodnutí Komise pro kategorizaci léčiv, která nás velmi 
znepokojují. 
 
Rozdělení skupiny antipsychotik 2. generace na léky první a druhé volby je nejen odborně 
neopodstatněné, jak vyplývá ze stanoviska Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České 
neuropsychofarmakologické společnosti, ale má i zjevně diskriminační charakter vůči těm 
pacientům, kteří se léčí právě léky tzv. druhé volby a kteří jsou tak administrativní cestou 
nuceni přednostně užívat generický lék tzv. první volby. Volba léku je věcí odborného 
posouzení psychiatra a jeho dohody s pacientem a ve výběru léku by měly především být 
brány ohledy na zdravotní důvody (dobrá resp. špatná účinnost léku a skutečný nebo i možný 
výskyt nežádoucích vedlejších účinků). Vyhláška o úhradách léčiv je formulována tak, že 
právo lékařů a pacientů na výběr léku může být direktivně omezováno. Podporujeme návrhy 
odborníků z Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České neuropsychofarmakologické 
společnosti na opravy zavádějících formulací vyhlášky. 
 
S tím souvisí i problém, který sledujeme již řadu let, a který má pro některé z nás zásadní 
důležitost. Tím je výše doplatků na léky. Narozdíl od minulých let, kdy zdrojem problémů 
býval někdy jen lék Zyprexa, naše obavy se týkají nyní nejen antipsychotik 2. generace, ale 
neuroleptik obecně a rovněž antidepresiv. 
 
Připomínáme, že finanční nedostupnost může vést zdravotně postižené občany v lepším 
případě, aby používali levnější léky, jež mohou být nezřídka méně účinné a navíc 
doprovázené řadou negativních vedlejších účinků. U citlivějších pacientů může změna léku, 
na který byli zvyklí, za jiný lék destabilizovat zdravotní stav. V horších případech lze 
předpokládat, že méně disciplinovaní pacienti přestanou brát léky vůbec. Zdánlivá úspora 
resortu zdravotnictví bude pak v konečném důsledku ztrátou kvůli častějším a delším 
hospitalizacím, zvýšené nutnosti krizových intervencí, vyšším výskytem pokusů o sebevraždy 
apod. Obáváme se, že tyto skutečnosti byly kategorizační komisí podceněny. 
 



Svůj nesouhlas s rozhodnutími kategorizační komise již vyslovili přední odborníci-psychiatři. 
Dovolujeme si připojit k jejich hlasu i náš, sice laický, ale důrazný hlas. 
 
Jménem účastníků valné hromady ČSDZ, pobočka Mladá Boleslav 
 
RNDr. Jan Bázler 
předseda pobočky 
 
 * * * 
 
P.S.: V době, kdy byl tento dopis schvalován, jsme – bohužel – ještě neměli přesné informace 
o tom, že končí výroba Thioridazinu. Pravda, byl to lék starší generace, nicméně nemálo z nás 
(a mnoho pacientů po celé republice) si zvyklo na jeho pravidelné užívání a je s ním 
spokojeno. Mohli bychom pochopit, že ne vždy si pacient může z ekonomických důvodů 
dovolit lék nejnovější – proč však je rušen lék starší a osvědčený lékařsky i ekonomicky ? 
 
 * * * 
 
Kdo poslouchal 24. ledna od 16 hodin Český rozhlas 2 – Praha, mohl vyslechnout besedu o 
lékové politice (zejména doplatcích na léky). Do debaty se telefonicky zapojila i Martina 
Přibylová z pobočky Praha, ve svém vystoupení citovala některé pasáže z našeho dopisu 
ministryni zdravotnictví. 
 
 
 * * * 
 
Komora duševně nemocných Národní rady zdravotně postižených ČR se sešla 15. ledna 2005. 
Naše obavy (viz např. Klubko 11/2004) se ukázaly bezpředmětné. Partnerská organizace 
Kolumbus z komory neodešla. Funkce místopředsedy komory byl zvolen jednomyslně 
zástupce Kolumba, pan ing. Tomáš Tylich. Důležitým bodem programu byla neformální 
debata s panem Venclem, kancléřem Národní rady zdravotně postižených ČR, který naše 
jednání navštívil. 

 
 
 * * * 
 
 
Do redakční rady Klubka se po přestávce vrací David Mišun. Dohodli jsme s ním na tom 
během valné hromady a všichni se už těšíme na zajímavé příspěvky. 

 

 
Salve !! 

 
 
Na počátku bylo slovo! A slovo tělem učiněno jest…. Blaze tomu , jehož sluchu lahodí tato 
slova! Bohužel, někteří nemají dar víry a proto je toto pro ně prázdný pojem.Víra, která má 
kořeny v lásce má zázračný vliv na duši, víra bez dobrého srdce, bez dobrého skutku je jako 
studna bez vody! A přesto- slovo jest mocný nástroj k ovládání člověka. Kdo jím umí 
vládnout tomu je otevřena cesta vpřed. Ale jak praví moudrý filosof- kdo chce ovládat druhé 
musí nejdříve ovládat sám sebe! Slovo může vdechnout život a může také zabíjet, dát naději 



či vrhnout do propasti! A proto buďme opatrní a volme pečlivě slova, abychom neranili, 
vyšperkujme svá slova do stříbra a šetřeme někdy raději zlatem. Krásná duchaplná slova 
oděná do stříbrné róby mohou dát sílu klesajícímu, učme se dávat krásu slova s dobrým 
skutkem a potom budeme všichni šťastni tam, kde štěstí jest potřeba, aby život nám dal to, co 
chceme dát potřebným a co se stává naším smyslem života! Rodíme se jako pramen a 
umíráme jako řeka! Život není to,co chceme, ale to, co dáváme!! 

      
       M. Ritterová 

 
  * * * 
 
Více informací o Mladé Boleslavi najdete na webových stránkách našeho města: 

http://www.mb-net.cz
 
 
Od  léta k zimě 
 
Jsi krásná dívka plná snů, 
máš na stole nápoj zčásti dopitý. 
Zatáhlo se mračno nad světlem letních dnů, 
přišel čas adventních nedělí. 
Smutek klepe na dveře tvých dveří, 
uvěříš mu, či neuvěříš ? 
Plná jsi snů sluncem zalitých dnů, 
židlí a pohovek, sklenic dopitých. 
 
Máš ráda ten svůj klid cítění v letním i v podzimním období. 
 
Jak ráda vezmeš si své pěkné šaty, 
v toaletě nádherné vyjdeš na slavnost 
sychravého podzimního dne. 
Lidé v ten okamžik chodí do kostela, 
na dveřích visí adventní věnec, 
ty ztrácíš se v tom podvečerním světle, 
jak zapálená svíce v dáli v mlze, 
najdeš kloudnou odpověď své dívčí touze?  
Řekni mi  po tom všem, že dospěla jsi dnešním dnem. 
Kdo zaujal tě v letních měsících jasu a tepla?   
Teď miluješ jen svou představu a touhu svou, 
kdo zhurta promluví ti do snu, nesetká se s ozvěnou,  
s lidským srdcem, s dívkou líbivou.  
 
Podzimní den se pomalu mění v zimní, 
do oken se nám advent dívá.  

http://www.mb-net.cz/


Zima se přibližuje plnými doušky šumivého vína. 
Kdo stane se, krasavice, tvým vyvoleným? 
Na pár let? Než se krásná slova lásky začnou vytrácet? 
Nevyřčené zůstává, vyřčené se může ztratit. 
Myšlenky, jež leccos znamenají, nám rychle zapadají. 
 
Už před časem zatáhla se země podzimními mráčky nečasem. 
Teplo letních dní pohltil čas adventních nedělí. 
Brzy nový rok zase začne. 
Jsi jiná, než jiné, a proto tě mají rádi. 
Plná jsi, ženo, těch dnů, sluncem zalitých, ale i v zimě svítí slunce. 
 
Novoroční pozdrav příštím dnům.  

                                                                                          I.N. 
 

 
Kdo že je blázen ? 

 
(dokončení z minulého čísla) 

 
Již na první pohled tyto výsledky naznačují, že rozdíl mezi duševně zdravým a nemocným 

je natolik nejasný, že zcela možné, aby zdravý člověk byl považován za nemocného, 
přinejmenším psychiatry. Rosenhana zajímalo, zda může ukázat i opačný jev, totiž že 
nemocný je považován za zdravého. Test provedl na půdě výzkumných a fakultních klinik. 
Členové jejich personálu vyslechli o právě provedeném výzkumu a vyjádřili se Rosenhanovi, 
že oni by tak lehkovážně důvěřiví nebyli. 

První věc, kterou Rosenhan udělal, byla, že sdělil personálu těchto klinik, že jeden nebo 
více pseudopacientů  se pokusí dosáhnout přijetí během následujícím tří měsíců. Každý člen 
personálu byl požádán, aby pozoroval pacienty pokoušející se o přijetí respektive už umístěné 
v ústavu a řekl, zda si myslí, že to jsou pseudopacienti nebo opravdoví pacienti. 

Obdržel posudky o celkem 193 pacientech přijatých do psychiatrické péče. Čtyřicet jeden 
opravdový pacient byl posouzen s velkou jistotou jako pseudopacient aspoň jedním členem 
personálu. Devatenáct pacientů bylo podezřelých z podvodu některému z psychiatrů a 
dalšímu členu personálu. Ve skutečnosti žádný z Rosenhanových pseudopacientů 
nevyhledával přijetí v uvedené době. Personál klinik zjevně myslel, že lidé svěření do jejich 
péče jsou duševně zdraví. 

Rosenhanův hlavní závěr, který – pokud je pravdivý – je nesmírně důležitý, byl 
následující: „Je jasné, že nemůžeme rozlišit nemocné od zdravých v psychiatrických 
nemocnicích“. 

Část problému může být, že – za normálních okolností – psychiatři a vůbec lékaři více 
inklinují k tomu, aby pokládali zdravou osobu za nemocnou než nemocnou za zdravou. Pro 
lékaře je zjevně nebezpečné, když selže při rozhodnutí, jak jednat, když nemocná osoba žádá 
o pomoc. Psychiatr, který odmítne hospitalizovat někoho, kdo má podezřelé příznaky a žádá o 
hospitalizaci, může mít oplétačky se soudem, když pacient následně spáchá sebevraždu nebo 
vraždu. A tak je přirozené, že je raději opatrný i za cenu možného omylu. 

 
Hans a Michael Eysenck „Mindwatching“ 

překlad z angličtiny K. 



 
 

* * * 
 
 
Z HISTORIE 
 
 
Někteří obyvatelé Atén, kteří starému bosému Sokratovi záviděli, ho falešně obvinili, 

pohnali ho před soud a nechali odsoudit k smrti. Když přátelsky naladěný dozorce podával 
Sokratovi pohár s jedem, řekl mu - pokus se lehce snášet to, co musí být. Sokrates ho poslechl 
a šel na smrt s klidem a rezignací, která hraničila s božstvím. 
 

Zdroj: Platon, 399 let před narozením Krista 
Vybral: - ign – 

 
 
 
 
HUMOR 

 
Sedí Pepa a Honza v letadle a Honza se ptá: Tak co, jak jde život? Ale, říká Pepa, hrůza, 
všechno se mi hroutí. Manželka mě opustila, z práce mě vyhodili a děti mě nechtějí znát. 
Najednou přichází letuška a povídá: Letadlo padá a my jsme nad oceánem, kde jsou žraloci. 
Každý z vás dostane píšťalku a když zapískáte, žralok odplave. 
A Pepa říká: Tak a teď buď na mne nezbude píšťalka a nebo bude hluchý žralok. 
 
Pane vrchní! Ten řízek je moc tuhý!  
Můžu vám ho vyměnit za jiný. 
Ale, já už ho nakousl. 
Nevadí, máme i nakousnuté! 
 
Řidič přijíždí do opravny. Auto je celé pomačkané. 
Můžete s tím vozem něco udělat? 
Bohužel, pane. Umýt ho můžeme, ale vyžehlit ne! 
 
On: Co, už zase chceš nový kožich? Ten tvůj nosíš teprve dva roky! 
Ona: Ano, ale roky, kdy ho nosila zvířata, ty nepočítáš...! 
 
Ten můj pes mě už vážně štve. Honí každého na kole.  
A co budeš dělat? Dáš ho do útulku nebo ho prodáš? 
Nic tak drastického. Jednoduše mu to kolo seberu. 
 
Na předoperačním: Pane Vondráčku, kolik je vám let? 
Bude mi 40. 
No, jestli vás bude operovat pan doktor Souček, tak asi nebude... 
Sekretářka oznamuje řediteli: 
Včera odpoledne mě náměstek vášnivě líbal! 
No to se nedá nic dělat. V tak velkém podniku nestihnu všechno sám. 
 



Chci ti dát dárek k narozeninám, tati. 
Děkuji ti, synku, ale nejlepším dárkem pro mě by byly tvé dobré známky ve škole. 
Pozdě! Už jsem ti koupil kravatu. 
 
Lord Harry si trpce postěžoval svému příteli lordu Walterovi: 
Tak, a už mi zbyly jenom dvě milenky! 
Vy a milenky? kroutí hlavou lord Walter. 
Ano, jmenují se Líza a Róza, prozradil lord Harry. 
A dokonce dvě? pořád nechápe lord Walter. 
Dvě. Jedna se jmenuje celým jménem paralýza a druhá skleróza. 
 
Dneska není umění dostat se do pokladny, vypráví kasař ve vězení. Umění je v té kase něco 
najít. 

 
* * * 

Řešení šachové úlohy z prosince 2004:  
 
1. Jd7   hrozí   
2. Ve5 mat  1 ... Jcxd5 
2. Jd4  mat 1 ... Jfxd5 
2. Jbc5 mat 1 ... Dxf6 
2. Jdc5 mat 1 ... exf6 
2. Jxf8 mat 1 ... Kxd5 
2. Jdc5 mat       Zdroj: O.Stocchi, Práca 1952 
 
 
 
Vydává pouze pro vnitřní potřebu členů a přátel: 
Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Mladá Boleslav 
Nový park 1262 
Mladá Boleslav 
telefon: 326 728 848 (hlasová schránka) 
 
Též na internetu FOKUSu Ml.Boleslav  
www.fokus-mb.cz  
 

Bílý táhne a dá druhým tahem mat: 
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