LIDOVÉ NOVINY

MEDICÍNA

Středa 1. dubna 2020

13

Senioři překvapili vyrovnaností
Nejzranitelnější skupinou
jsou senioři. Tahle věta
zazněla během pandemie
koronaviru bezpočtukrát.
Přesto obvykle nijak
nepanikaří.
IV ANA MATYÁŠO VÁ

S

pousta lidí žije v domnění, že strach a úzkost pociťují vždy ti
nejohroženější. „Reakce seniorů na pandemii koronaviru byla ale překvapivě klidná a vyrovnaná,“ konstatuje docentka Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra
v Praze 8. „Naprosto ojediněle
jsme se setkávali s panickou reakcí například v souvislosti se zásobováním.“
K podobným poznatkům dospěl i bleskový průzkum, který
společně připravily agentura Be-

havio a think tank IDEA. Autoři
studie nezaznamenali u starších
lidí žádné zvýšené obavy, přestože právě oni jsou onemocněním
Covid-19 nejvíc ohroženi.
Podle slov docentky Holmerové to může souviset s tím, že už
museli během svého života řadu
svých obav překonávat. V mládí
se obvykle báli sami o sebe
a svou kariéru, s postupujícím věkem však sami sebe pomalu začali upozaďovat. A mnohem větší
starosti si dělali o své potomky.
Koronavirová pandemie je přitom „milosrdná“ v tom, že děti
a mladé lidi ohrožuje v mnohem
menší míře. Seniorům tak díky
tomu odpadl jeden velký stres.
Znovu nalezená solidarita
Koronavirová pandemie navíc odhalila, že s mezigenerační solidaritou to u nás není zdaleka tak zlé,
jak jsme si nejspíš donedávna
mysleli.
„A také vyvrátila řadu špatných stereotypů, které v naší spo-

lečnosti o seniorech panují,“ říká
docentka Holmerová. „Dnešní šedesátníci jsou přitom mnohdy
stejně aktivní jako mladší generace.“
Pomáhají se šitím roušek nebo
s nákupy pro lidi v karanténě stejně tak jako mladí dobrovolníci.
Pomoc a podporu vyžadují tak
spíše osmdesátníci, kteří už trpí
závažnějšími nemocemi, syndromem frailty neboli křehkosti či
různými typy demencí.
„Někteří lidé v pokročilém
věku k současné situaci přistupují
s překvapující odevzdaností, někdy až fatalisticky,“ říká psycholog a psychoterapeut Adam Suchý z Ordinace klinické psychologie v Prostějově. „Jsou smířeni se
životem i jeho konečností.“
Nedávno se mu jeden ze seniorů dokonce přiznal, že může být
v klidu, protože závěť má už sepsanou.
Ale ne všichni přijímají krizovou realitu s tak ledovým klidem.
I když nejsou naštěstí tak často za-

hlceni negativními zprávami, které se na mladší generaci valí ze sociálních sítí, mailů i chytrých telefonů. O špatné zprávy není ale
nouze ani v televizním zpravodajství.
Dobré zprávy nad zlato
Obzvlášť tíživě působí přísun negativních zpráv na seniory, kteří
zůstanou doma sami bez možnosti vídat se se svými blízkými.
„V takovém případě se mohou
dostavit pocity izolace, strachu
i úzkosti, “ říká docentka Holmerová. „A to vše nepříznivě ovlivňuje psychiku.“
Důležité podle ní proto je, jakým způsobem se těmto lidem informace podávají. Uklidnění
může přinést už to, když jim jejich blízcí alespoň po telefonu některé věci srozumitelně vysvětlí.
Tak, aby pochopili, proč se právě
teď přijímají určitá opatření.
Určitě by před seniory neměli
zatajovat fakta, ale spíš odfiltrovat některé obzvlášť drastické in-

formace třeba o tom, jak vypadají
plíce nakažených lidí nebo kolik
je v které zemi mrtvých.
Pozitivní zprávy jsou dnes nad
zlato. Mimo jiné i proto, že mohou prospět psychice osamělých
lidí. Nedávno proto docentku Holmerovou v televizním pořadu pro
seniory potěšil herec a včelař Václav Kopta. Vyprávěl o tom, jak se
mu podařilo úspěšně spojit, a tím
i zachránit, dvě špatná včelstva.
A na závěr historky pak vyslovil
domněnku, že stejně tak se mohou v těžké situaci spojit a zachránit i lidé.
Malé radosti potěší
Pokud jsou senioři ve špatném duševním rozpoložení, mnohdy jejich blízcí bojují s pokušením je
navštívit. Musí tedy svým způsobem volit mezi dvěma zly.
„Když staršího člověka odizolujeme, ochráníme ho před virem,“ říká psycholog Adam Suchý. „Jestliže ho ale na delší čas
připravíme o sociální vazby i oblí-

bené aktivity, jeho psychice ani
imunitnímu systému to neprospěje.“
Následný stres pak může poškodit už tak dost křehkou obranyschopnost. V takovém případě
je podle psychologa vždy zapotřebí pečlivě zvažovat únosnou míru
rizika. A když to situaci prospěje,
aspoň na chvíli se se seniory na
bezpečnou vzdálenost sejít.
„Dospělé děti by měly také dohlédnout na to, aby jejich rodiče
i v izolaci co nejvíce žili normálním životem,“ dodává docentka
Holmerová. „To znamená, aby neupadali do pyžamového režimu,
normálně se oblékali a stravovali.“
Starší lidé bývají podle ní často
velmi skromní a říkají, že už ve
svém věku nic nepotřebují. Ve
chvíli, kdy si musí odříct většinu
svých oblíbených aktivit, by si
měli umět dopřát aspoň malé radosti. Ať už si objednají od zásilkové služby hezkou knížku, nebo
nějakou tu dobrotu.

Stres
schovaný
pod rouškou

Přístup veřejnosti k omezením kvůli nemoci Covid-19
60 % lidí má obavu, že se koronavirem nakazí.

60
61 procent lidí věří, že vládní opatření povedou k úspěšnému překonání současné situace.

S

61
95 % lidí by bylo ochotných se nechat otestovat na koronavirus.*

95
72 % dotázaných deklaruje ochotu omezit svůj pohyb venku jen na nejnutnější činnosti a jinak zůstat doma.

72
53 % dotázaných stejně chodí každý den ven.

53
92 % osob chodí ven vždy jen v roušce.

92
80 % dotázaných si myslí, že lidé bez roušky by neměli být nikdy vpuštěni do veřejného prostoru.

80
42 % dotázaných by v obchodě upozornilo člověka bez roušky, že by si ji měl vzít.
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*Pokud by je o to požádaly úřady, a to i kdyby neměli příznaky a hrozilo jim, že v případě
pozitivních výsledků budou v karanténě
Zdroj: Výzkum na reprezentativním vzorku 1250 uživatelů internetu vzniklý pro projekt IDEA anti COVID19.
Na projektu think tanku IDEA se významně podílejí agentura Behavio a výzkumníci z CERGE-EI, společného
pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy.

tres škodí celému tělu,
ale viditelně se může odrazit právě na pokožce,
varují dermatologové. A naopak: potíže s pletí zase srážejí
naši psychickou kondici.
Psychologové radí neslevit ze
zavedených zvyků ani v současné situaci, tedy chovat se tak,
jako bychom se ráno chystali do
práce, i když pracujeme z domova. Což znamená dodržovat i obvyklou péči o pleť.
V dnešní době však nelze vyjít ven bez zakrytí obličeje.
„Roušky bývají naštěstí poměrně vzdušné a nedráždivé. Vzácně by mohlo dojít k mírnému podráždění kůže v místě tření
nebo k jejímu zapaření,“ hodnotí lékař Jan Kučera z pražské
Perfect Clinic Dermatology. Obličej pod rouškou je tedy vhodné několikrát denně opláchnout,
případně také ošetřit hydratačním krémem. A nezapomeňte,
stejně jako celému organismu,
také pleti prospívá pestrá strava
bohatá na ovoce a zeleninu. jet

Narušená psychika potřebuje oporu
Pětina lidí u nás trpí
nějakými psychickými
potížemi, říká profesor
Pavel Mohr, primář kliniky
Národního ústavu duševního
zdraví v Klecanech
a předseda Psychiatrické
společnosti České lékařské
společnosti J. E. Purkyně.
JOSE F TU ČE K
LN Situace v době pandemie pů-

sobí na psychiku každého, o to
více pak na lidi s psychickými
potížemi, kteří žijí ve svých domovech kolem nás. Kolik takových osob mezi námi asi tak je?
Podle průzkumů ve vyspělém
světě, v Evropě i u nás asi dvacet
procent populace.
LN Každý pátý? Není to nějak

moc?
Tohle číslo veřejnost docela zaskočí. Řada lidí si své potíže neuvědomuje, nechodí k psychologovi nebo psychiatrovi. Nemají
náhled na své onemocnění, neuvědomují si, že něco může být špat-

ně, že by měli vyhledat pomoc odborníka. Někdy problém rozpozná jejich okolí, jejich blízcí, kteří je pak dokážou nasměrovat. Naštěstí se v posledních letech situace mění, lidé více chápou, že takovéto potíže existují, a rozšiřuje se
síť pracovišť, která pomohou.
LN Jaké psychické potíže bývají

nejčastější?
Nejčastější bývají úzkostné poruchy, též označované jako neurózy, které mají řadu různých podob
– od panických záchvatů úzkosti,
při nichž má člověk pocit, že se
dusí, postihl ho infarkt a umírá,
přes různé fobie až po generalizovanou úzkost, která je v jeho vnímání přítomna v každé situaci.
Abychom si to dali do souvislostí:
úzkost je přirozená základní lidská emoce, bez ní by lidstvo nepřežilo. Ona nám pomáhá rozpoznat
nebezpečí a reagovat na ně – útěkem nebo útokem. V souvislosti
s psychiatrickou diagnózou o úzkosti hovoříme, až když je patologická, to znamená, že není kontrolovaná, je přítomna i v běžných situacích a hlavně člověka omezuje.
LN Nemohou se současný stres,

strach z nákazy, situace, kdy

chodíme po ulicích s rouškou
na obličeji, stát pro lidi spouštěčem větších psychických problémů?
Nejistota, v níž teď žijeme
všichni, se samozřejmě dotýká
i lidí s psychickými potížemi.
Něco takového jsme ještě nezažili. Trochu situaci srovnávám
s velkými povodněmi v letech
1997 a 2002. Ale ani ty nepostihly celou republiku ani celý svět.
Takže upřímně řečeno, jaké budou celkové dopady na psychiku,

si ještě netroufám úplně předpovídat.
Samozřejmě, stres může být
spouštěčem psychických potíží,
ale spíše u někoho, kdo už v sobě
má nějakou predispozici, aby takto onemocněl. Mohu říci, že třeba
relativně závažná diagnóza, jako
je třeba schizofrenie, se po povodních nijak nerozšířila. Zdá se, že
stabilně zasahuje asi jedno až dvě
procenta populace. A máme příklady, že i osoby se závažnějšími
diagnózami se v případě nějaké rizikové situace dokážou chovat
velmi racionálně a nepropadat panice.
Ale hodně závisí na okolnostech. Například lidem, kteří trpí
bipolární poruchou, při níž se
cyklicky střídají fáze deprese
a naopak mánie, obecně doporučujeme stabilní režim. Tedy aby
nepracovali na směny, pokud možno dodržovali životosprávu. Pokud ovšem působí
v profesích, které jsou právě
v této době silně vytížené, pracuje se v nich přesčas a podobně,
může to pro ně samozřejmě představovat riziko.
LN Dalo by se říci, že je součas-

ná situace prospěšná třeba

aspoň lidem, kteří trpí obsedantně-kompulzivní poruchou
a jsou zatíženi na nadměrnou
čistotu, nechtějí nikomu podávat ruku? Teď by to mělo být
normální pro všechny…
Ne, není prospěšná ani pro ně.
Říkala mi zrovna kolegyně, že
jedna její pacientka, která má obavy o své zdraví a je silně zatížená
na dodržování čistoty, je nyní vyplašená, protože v obchodě nemohla sehnat dezinfekci, na kterou je po léta zvyklá. Současná situace spíše takovéto lidi ještě
více vystraší, protože jako by potvrzovala a ještě prohlubovala jejich dřívější obavy.
LN Jak může společnost lidem

s psychickými potížemi nyní pomoci?
Nejdůležitější určitě je, aby věděli, že se mohou obrátit na svého
psychologa nebo psychiatra. Že
pokud za nimi nemohou přijít
osobně, existují konzultace po telefonu nebo prostřednictvím internetu. Že jim lékař může poslat recept na potřebné léky na mobilní
telefon nebo e-mailem a oni si je
mohou v lékárně vyzvednout.
Tento pocit jistoty je nesmírně důležitý. Na webu Psychiatrické

společnosti www.psychiatrie.cz
mohou najít řadu potřebných informací. Stejně tak na webech
svých ambulantních specialistů
nebo ústavů, kde jim odborníci
pomáhají.
LN Co může udělat rodina, přá-

telé?
Určitě je dobré, když má člověk někoho blízkého, na koho se
může obrátit, kdo jej ujistí, že
není na všechno sám. Ale pozor
na obecné povzbuzování typu „ty
to zvládneš, zvládli to i jiní a ti
měli větší problémy než ty“ a podobně. Tohle nefunguje, adresát
to chápe jako bagatelizaci svých
potíží. Důležité je nabídnout oporu, chápavou podporu.
LN A co sousedé? Mohou být ně-

jak prospěšní?
Pokud to už z dřívějška nejsou
přátelé, tak obtížně. S psychickými problémy se nikdo jen tak nesvěřuje a nechce o nich mluvit,
takže o nich sousedi ani nevědí.
Mohou však v některých případech pomoci úplně stejně jako
starším lidem: tedy po dohodě zaopatřit nákup a nechat jej za dveřmi, aby nedošlo k přímému kontaktu.

