Průběžná zpráva z destigmatizační
kampaně v rámci projektu

Rozvoj péče o osoby
s duševním onemocněním
na území
Karlovarského kraje
Hlavním tématem letošní podzimní kampaně byla
depresivní porucha a krizová linka, jako příklad
dostupné služby pro lidi v psychické krizi.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Dodavatel projektu

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3
tel./fax: +420 222 515 305
e-mail: info@rpkk.cz
www.rpkk.cz

U příležitosti oslav Dne deprese 4.10. a Světového dne duševního zdraví 10. 10.
byla otevřena na 14 dní bezplatná anonymní telefonická linka. Celé akci
předcházela plakátovací akce, v rámci které byly na 150 místech ve všech
oblastech Karlovarského kraje vyvěšeny plakáty, které upozorňovaly na otevření
telefonické poradny a na problematiku depresivní poruchy. Dne 4. 10 byla
pořádána tisková konference, které se účastnil náměstek hejtmana
Karlovarského kraje Miloslav Čermák, ředitelka odboru sociálních věcí Ing.
Stanislava Správková, doc. MUDr. Ján Praško z Psychiatrické kliniky v Olomouci,
ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Mgr. Barbora Wenigová
a regionální ambulantní psychiatr MUDr. Jiří Bartoš. Od této chvíle byla
telefonická linka uveřejněna v osmi novinách a časopisech a 8.10. byla
inzerována také v televizních zprávách na ČT 24.
Bezplatná telefonická linka byla v provozu od 4. do 17. října 2010 vždy od 16.00
do 20.00 hodin. Na lince se střídalo 14 odborníků z krizového centra
psychiatrické léčebny Bohnice, kteří zodpověděli celkem 83 dotazů od lidí z celé
České republiky. Odborníci odpovídali na dotazy lidí s depresí a s dalšími
psychickými problémy. Jelikož byla poradna anonymní, odborníci se snažili
u volajících sledovat 3 důležité ukazatele – pohlaví, věk a kraj. Více než polovinu
všech, kteří se dovolali, tvořily ženy. Největší část volajících byli lidé středního
věku. Více než pětinu tvořily telefonáty z Karlovarského kraje.
Telefonní bezplatnou linku zaštítilo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví ve
spolupráci s Evropskou asociací proti depresi v rámci kampaně u příležitosti oslav
Dne deprese (4. 10. 2010) a Světového dne duševního zdraví (10. 10. 2010).
Linka byla součástí destigmatizační práce v rámci projektu „Rozvoj péče o osoby
s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ (2010–2011).
Realizátorem projektu se stal Karlovarský kraj, dodavatelem pak nezisková
organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Cílem projektu je podpora
přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného
prostředí těchto osob a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.
Všechny odpovědi a bližší informace o akci naleznete na www.stopstigma.cz.
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