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Podpora lékaře a psychologa
Váš blízký je již pravděpodobně v péči psychiatra či 
psychologa, pokud je však doposud nevyhledal, bylo 
by vhodné pomoci mu tuto péči zajistit. I praktický 
lékař může sice předepsat léky na zmírnění potíží, člo-
věk s těžkými depresemi a zejména s psychickým one-
mocněním by však rozhodně měl být v péči psychiatra,  

 

který má s  léčbou závažnějších stavů zkušenosti  
a který snáze vybere vhodné léky bez zbytečných ve-
dlejších účinků. Vhodná léčba a podpora psychologa 
nebo psychiatra může psychický stav vašeho blízké
ho výrazně zlepšit a pomoci mu se s  onemocněním 
lépe vypořádat.

V jakých oblastech můžete získat podporu  
a pomoc pro svého blízkého?
Existují tři důležité oblasti, ve kterých může váš blízký získat odbornou pomoc. Tato pomoc 
může stabilizovat a výrazně zlepšit jeho situaci a tím podpořit i vás a všechny další osoby, 
které s ním žijí nebo přicházejí do kontaktu:

Byly u vašeho blízkého zjištěny deprese nebo jiné psychické onemocnění? Rádi byste mu 
pomohli, ale nevíte jak? Obáváte se o něj? Máte pocit, že situaci dlouhodobě nezvládnete? 
Psychická onemocnění (nejčastěji deprese, mánie nebo psychóza) se mohou vyvinout  
kdykoliv v průběhu života. Mohou být důsledkem traumatické události (vážná nemoc, 
úmrtí blízkého člověka, ztráta zaměstnání apod.), ale také nemusí mít žádnou konkrétní 
příčinu. Začnou se projevovat neobvyklými způsoby chování (ztráta zájmu o dění, zvraty 
nálad, nepříjemné chování, změna osobnosti apod.), které postupně sílí, pokud není  
zahájena vhodná léčba. Vhodnou léčbou a podporou lze psychická onemocnění dostat 
pod kontrolu, někdy i zcela odstranit.

Jak podpořit člověka  
s psychickým onemocněním?
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Stojíte před rozhodnutím, zda můžete zajistit péči o svého blízkého doma?
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Jak podpořit člověka s psychickým onemocněním?

Důležitá doporučení  
na závěr 

   Při úvahách o nastavení způsobu pomoci pro va
šeho blízkého nezapomínejte ani na sebe. Mys-
lete na to, abyste si vyčlenili nějaký čas sami pro 
sebe, svůj odpočinek nebo činnost, která vám dělá 
radost. Je důležité, abyste sami zůstali v  pohodě  
a pravidelně odpočívali. I to je záruka, že váš blízký 
nezůstane bez vaší podpory.

   Pokuste se stále myslet na to, že chování vašeho 
blízkého ovlivňuje jeho onemocnění, a proto se 
nyní chová jinak, než jste byli zvyklí.

   Nevyčítejte si však, pokud sami budete občas po
dráždění. Vaše reakce jsou v takovém případě při-
rozené a pochopitelné, obzvlášť pokud tento stav 
trvá delší dobu.

S čím může pomoci  
pečovatelská služba?

   Nabízí podporu při každodenních činnostech a péči 
o sebe sama (vykonávání hygieny, oblékání, úprava 
vzhledu apod.).

   Pomůže s péčí o domácnost (podpoří vašeho blíz-
kého při přípravě stravy, nákupech, úklidu domác-
nosti apod.). 

   Dohlédne na užívání léků, společně s  pracovníky 
můžete rovněž stanovit postupy pro případ zhor-
šení stavu vašeho blízkého.

   Pomůže se zajištěním úhrad za bydlení a jiných 
důležitých poplatků.

   Doprovodí a podpoří vašeho blízkého při vyřizování  
úředních záležitostí na poště, v bance, na úřadě apod.

   Doprovodí vašeho blízkého, pokud má např. obavu 
z cestování prostředky hromadné dopravy.

   Vykonává vždy ty činnosti, které klient není scho
pen zvládnout samostatně, tzn. je schopna nasta-
vit podporu tak, aby reagovala na aktuální stav 
nemocného člověka a podporovala ho v tom, na co 
momentálně jeho síly nestačí.

Finanční podpora
Pokud potíže vašemu blízkému znemožňují praco vat 
nebo se starat o finanční a jiné záležitosti, o které se 
staral dříve, může požádat o finanční dávky pro oso
by, které se nacházejí v nepříznivé sociální si tuaci. 
Osoby s psychickým onemocněním mohou získat ze-
jména:

   příspěvek na péči – slouží na úhradu části nákladů 
spojených s poskytováním péče, např. nákladů na 
pomoc pečovatelské služby,

   příspěvek na bydlení – přiděluje se při nízké hrani-
ci příjmů,

   invalidní důchod – váš blízký ho může získat, po-
kud ještě není v důchodovém věku a nemůže kvůli 
potížím dlouhodobě pracovat.

Pokud budete žádat o příspěvek na péči nebo invalid-
ní důchod, je potřeba mít diagnózu potvrzenou léka-
řem, jehož zpráva je součástí žádosti.

Podpora při zajištění  
každodenních činností
Pokud vašemu blízkému činí kvůli onemocnění po
tíže postarat se o běžné záležitosti, o které se dří
ve staral (péče o sebe sama, komunikace s druhými, 
provoz domácnosti apod.), nebo jejich zařizování 
zůstalo na vás, můžete se obrátit na poskytovatele 
pečovatelské služby. Na její využití má nárok každý,  
kdo kvůli zdravotním potížím nezvládá vykonávat  
běžné činnosti a postarat se sám o sebe. Je proto  
vhodná i pro osoby, které postihlo psychické one-
mocnění.

 Kde najít pomoc? 
   Pověřený obecní úřad nebo obecní úřad  

s rozšířenou působností, odbor sociálních věcí – 
informace poskytne sociální pracovník, který by   
měl mít k dispozici také přehled o dostupných  
sociálních a zdravotních službách v regionu. 

   Registr poskytovatelů sociálních služeb –  
seznam všech poskytovatelů sociálních služeb  
v ČR i ve vašem okolí: iregistr.mpsv.cz 

   Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) –  
informace o dávkách a podpoře pro osoby  
odkázané na pomoc druhých: www.mpsv.cz 

   Úřad práce ČR – informace o dávkách pro osoby 
odkázané na pomoc druhých (seniory a osoby  
se zdravotním postižením), formuláře žádostí:  
portal.mpsv.cz

   Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) –  
informace o invalidních důchodech  
a dlouhodobém ošetřovném: www.cssz.cz

   Národní registr poskytovatelů zdravotních  
služeb – seznam poskytovatelů zdravotních  
služeb: nrpzs.uzis.cz
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