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Poznámky k problematike pracovného uplatnenia sa u chorých

s chronickými psychotickými poruchami

T.Čaplová

Súhrn

Psychické poruchy sa dlho udržiavajú na poprednom mieste v príčinách invalidity. Diagnostické rozloženie
novopriznaných dôchodkov vykazuje vysoké zastúpenie chronických psychotických stavov, pri ktorých sa väč-
šina chorých stáva

”
požívateľmi“ dôchodku (oficiálny termín zákona) v mladších vekových kategóriách (do 40

r.). V práci sa zaoberáme analýzou faktorov, ktoré môžu ovplyvniť pracovnú spôsobilosť osôb s chronickými
psychotickými poruchami. Prezentujeme niektoré názory prof. Guensbergera na vývoj, metódy a význam
psychiatrickej rehabilitácie (tab. 1, lit. 20) (Psychiatria, 9, 2002, č. 2).
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V prvej polovici 20. storočia prevládal názor, že pracovná
spôsobilosť chorého závisí od závažnosti (diagnózy) psychic-
kej poruchy a jej priebehu. Najmä chronické psychotické
poruchy s plíživým začiatkom, s kontinuálnym priebehom,
s častými a dlhými rehospitalizáciami, so včasným vznikom
postpsychotického defektu (najmä vo sfére emočnej a vôľo-
vej) sa považovali za poruchy vedúce k včasnej invalidizácii
chorých. Bol to názor Kraepelina vyplývajúci z predstavy
defektu alebo rezídua ako nemenného stavu, ktorý nega-
tívne ovplyvnil posudzovanie pracovnej spôsobilosti u cho-
rých s

”
demenciou praecox“ (schizofrénia). V protiklade ku

Kraepelinovmu učeniu sa postupne objavujú práce upozor-
ňujúce na klinickú bohatosť obrazov a priebehov týchto psy-
chotických porúch (vrátane schizofrénie) a na potenciálnu
reverzibilnosť defektných stavov.
Od druhej polovice 20. storočia sa v odbornej literatúre

objavujú práce, poukazujúce na to, že pre zachovanie pra-
covnej spôsobilosti u osoby s chronickou psychotickou po-
ruchou je dôležitá existencia celého radu faktorov. Napr.
M. Bleuler (1972) a neskôr Ciompi (1984) prišli k zhod-
nému záveru, že po 22–37 rokov od začiatku psychotického
ochorenia je priebeh ochorenia nepriaznivý len 1/3 chorých
a títo musia byť invalidizovaní. Pre priaznivý priebeh psy-
chickej poruchy a možnosť pracovného uplatnenia sa cho-
rých za sa dôležité faktory považovali: včasnosť diagnostiky
psychickej poruchy, včasné začatie adekvátnej liečby, uplat-
ňovanie komplexného terapeutického prístupu, predchádza-
júca dobrá pracovná adaptácia chorých a pozitívne postoje
laickej verejnosti k zamestnanosti psychicky chorých.
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Gregová (1972) za najzávažnejší prediktor budúcej mož-
nej invalidity považuje okrem závažnosti psychickej poru-
chy neúspešné pracovné zaradenie chorého pred vznikom
psychickej poruchy a v jej začiatkoch (absencia pracovnej
anamnézy, poruchy v pracovnom zapojení atď.). Podobný
názor mali Watts a Bennet (1983). Upozorňujú, že posledné
dva roky pracovnej spôsobilosti chorého predpovedajú, či
bude možný jeho návrat do zamestnania alebo nie. Predzves-
ťou problému pri budúcom zaradení chorého do pracovného
procesu je závažnejší pokles pracovného výkonu v dôsledku
psychickej poruchy. Podľa týchto autorov sa pracovná vý-
konnosť chorého ukazuje ako nezávislá od stupňa dosiahnu-
tého vzdelania, ale aj od klinického obrazu. Podľa Kunzeho
(1982) prítomnosť premorbídnej poruchy osobnosti (najmä
s problémami v oblasti sociálnej a pracovnej adaptácie) je
indikátorom budúcich problémov pri zaraďovaní chorého do
pracovnej činnosti. Tiež Bennet a Morris (1983) považujú
poruchy v sociálnej a v pracovnej adaptácii (najmä absen-
ciu motivácie k práci, po ochorení negatívny alebo ambi-
valentý postoj k možnému pracovno-sociálnemu zaradeniu,
nesamostatnosť, sociálne obtiažne správanie, nekomunika-
tívnosť atď.) za faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú zarade-
nie chorého do pracovného procesu.

Baudiš a spol. (1981) realizovali terénny longitudinálny
výskum príčin psychiatrickej invalidity v územnom celku
s 130 000 obyvateľmi. Jeho cieľmi bolo určiť demografické,
klinické a sociálne charakteristiky predpovedajúce riziko
vzniku invalidity. Do súboru bolo zaradených 380 osôb, ktoré
boli dlhšie ako 90 dní práceneschopné z dôvodu psychic-
kej poruchy (34% osôb s psychiatrickými komplikáciami zá-
vislosti od alkoholu, 32% osôb so schizofréniou, 32% osôb
s afektívnymi poruchami a 2% osôb s inou psychickou po-
ruchou). Po štatistickom spracovaní výsledkov boli stano-
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vené prediktory predpovedajúce riziko invalidity (tab. 1).
Len prvé tri prediktory sú prevažne ovplyvnené samotnou
psychickou poruchou, ostatné v rôznej miere súvisia s psy-
chologickými a so sociálnymi vplyvmi.

Tabuľka 1. Prediktory psychiatrickej invalidity (Baudiš
a spol., 1981)

• závažnosť hlavnej psychiatrickej diagnózy

• vysoká spotreba zdravotníckej starostlivosti (časté hos-
pitalizácie, návštevy lekárov a pracovné neschopnosti
atď.)

• pokles pracovnej výkonnosti chorého v poslednom za-
mestnaní

• kladný postoj chorého, ako aj jeho rodiny k priznaniu
invalidného dôchodku

• ekonomická závislosť chorého na iných osobách, jeho so-
ciálna nesamostatnosť a potreba dohľadu

• nespokojnosť zamestnávateľa s prácou chorého a jeho
neochota prijať ho späť

• zhodný názor pacienta a zamestnávateľa, že návrat do
zamestnania nie je žiadúci

• fyzicky náročné zamestnanie

Všeobecne sa predpokladá, že pracovnú spôsobilosť cho-
rých s chronickými psychotickými stavmi možno do určitej
miery ovplyvniť dlhodobými, systematickými a vyváženými
rehabilitačnými aktivitami, s ktorými treba začať už na za-
čiatku liečby poruchy. Guensberger (1963) definuje psychiat-
rickú rehabilitáciu ako

”
komplex pracovných, rekreačných

a výchovných opatrení“. Zdôrazňoval jej mohutný terape-
utický potenciál, zlepšujúci pracovné a sociálne fungovanie
chorého.
Pracovná rehabilitácia (ergoterapia) má z rehabilitačných

aktivít najstaršiu tradíciu. Postupne sa psychiatrická reha-
bilitácia rozširovala o kultúrno-rekreačnú, športovú a edu-
kačnú činnosť. Už v 60. rokoch minulého storočia sa pri re-
habilitácii osôb s dlhodobými psychotickými poruchami ap-
likujú postupy využívajúce operačné podmieňovanie. Sú za-
merané na stimulovanie motivácie k práci a k nácviku žiadú-
ceho pracovného a sociálneho správania. Napr. Ayllon (1963)
vypracoval stratégiu podmieňovania tak, že pre chorých sa
vytvárali stále nové situácie. Učili sa ich postupne zvládať,
pričom sa odmeňoval nielen ich celý

”
adekvátny“ výkon, ale

aj náznaky pozitívneho správania. Pozitívne výsledky sa do-
siahli aplikáciou ďalších psychoterapeutických a sociotera-
peutických postupov a metód, ktoré sa v súčasnosti bežne
používajú v psychiatrickej rehabilitácii.
Guensberger (1980) upozorňoval, že súčasťou pracov-

nej rehabilitácie u časti psychicky chorých musí byť

”
rehabilitácia povolania“, ako jej zvláštna forma. Referoval

o pozitívnych výsledkoch, ktoré sa s touto formou rehabi-
litácie dosiahli v niektorých špecializovaných zariadeniach
v zahraničí (Association l’Elan v Paríži alebo v Centre Vivre
v Arcueili). Profesionálnu rehabilitáciu považoval za zvlášť
vhodnú pre tých chorých, ktorí pre psychickú poruchu už nie
sú schopní pokračovať v pôvodnom povolaní. Zmieňoval sa
o nej už skôr, v r. 1972 počas návštevy Pinelových dní, ktoré
sa konali pri príležitosti 30. výročia založenia Psychiatrickej
liečebne vo Veľkých Levároch. Práve toto zariadenie sa špe-
cializuje na psychiatrické rehabilitačné programy.

Klinické skúsenosti potvrdzujú, že napriek významnému
pokroku v liečbe chronických psychotických stavov, ktorý
sa dosahuje zavádzaním stále nových psychofarmák, nestrá-
cajú rehabilitačné postupy na význame. V súčasnosti sa zdô-
razňuje potreba komplexných, flexibilných a dlhodobo sys-
tematicky realizovaných rehabilitačno-psychoterapeutických
programov. Sú známe 3 prístupy:

1. Osobný prístup (
”
skill development“) – u chorého

sa individuálne počas rehabilitácie precvičujú schop-
nosti potrebné pre samostatné zvládnutie každoden-
ných povinností a pre život s minimálnou odkázanos-
ťou na inú osobu. Chorý je zaradený do komplexných
rehabilitačno-resocializačných programov. Používa sa
napr. integrovaný psychologický terapeutický program
Rodera a spol. (1987), Community Adaptation Trai-
ning (Liberman a spol., 1986) a iné. Sú zamerané na
zmiernenie (odstránenie) deficitov vo funkčných kom-
petenciách chorého a na coping stratégie.

2. Ekologický prístup (
”
environmental ressource interven-

tion“), vychádza z klinických zistení, že psychiatrická
rehabilitácia in vivo sa má realizovať v sociálnom pro-
stredí, v ktorom chorý bude žiť. Spája rehabilitačné
programy s adaptáciou na chránené prostredie. Súčas-
ťou tohto princípu je hľadanie najvhodnejšieho pracov-
ného a sociálneho prostredia pre chorého. Jeho realizá-
cia vyžaduje vybudovanie systému chráneného bývania
a chráneného pracovného prostredia v danom regióne.
O pozitívnych skúsenostiach referovali napr. Eikelmann
a Reker (1993).

3. Kombináciou oboch prístupov sú bi- a multifokálne prí-
stupy za aktívnej účasti rodiny chorého.

Stále pretrvávajú problémy s hodnotením efektu rehabili-
tačných metód a programov pri udržaní, resp.obnovení pra-
covnej spôsobilosti chorých. Marx a spol. (1973) zistili, že
pri dlhodobej a systematickej pracovnej rehabilitácii sa spô-
sobilosť k pracovnému zaradeniu zachováva u 60–70% cho-
rých s diagnózou schizofrénie. Rudas (1990) v súbore 294
pacientov s diagnózou schizofrénie zisťuje, že 45% z nich po
absolvovaní 3-ročného rehabilitačného programu nachádza
uplatnenie na pracovnom trhu. Reker a Eikelmann (1995)
v oblasti Westfalen-Lippe skúmali efekt dlhodobej pracovnej
rehabilitácie po dobu 3 rokov u 83 pacientov s dg. schizof-
rénie. Priemerný vek pacientov bol 35 rokov. Z nich 22% sa
po 3 rokoch zamestnalo na voľnom pracovnom trhu a ďalších
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26% na chránenom pracovnom trhu. Okrem toho u zamest-
naných klesol počet rehospitalizácii o 20%.

Baudiš a spol. (1991) uskutočnili štúdiu zameranú okrem
iného na posúdenie vplyvu pracovnej rehabilitácie na pra-
covnú spôsobilosť chorých. Súbor 92 chorých (44,8% mužov
a 55,2% žien, priemerný vek pacientov 31,2 r., priemerná
dĺžka trvania poruchy 6,2 r., priemerný počet hospitalizá-
cií 4,3) s diagnózou schizofrénie a schizoafektívnej psychózy
bol po prekonanom ataku psychózy katamnesticky sledovaný
po dobu 12 mesiacov. Súbor bol rozdelený na dva podsú-
bory podľa toho, či chorí pred zaradením do rehabilitačného
programu boli pracovne zaradení (n 44) alebo neboli (n 48).
Kritérium pracovného zaradenia u každého chorého vypočí-
tali ako rozdiel indexu vstupného vyšetrenia a indexu kata-
mestického vyšetrenia (index KAT – index VST). Záporné
hodnoty indexu znamenali zlepšenie v pracovnom zaradení
a kladné hodnoty poukazovali na zhoršenie pracovného zara-
denia, prípadne invalidizáciu. Hypotéza o pozitívnom vplyve
rehabilitačných aktivít na budúce pracovné zapojenie sa po-
tvrdila len v podsúbore nepracujúcich. Zistilo sa, že čím bol
chorý dlhšie zaradený do rehabilitačného programu a čím
bola intenzita týchto aktivít vyššia, tým lepšie pracovné
uplatnenie bolo zistené. Prítomnosť defektu a nedostatok
sociálnych zručností výrazne zhoršovali priebeh pracovnej
adaptácie, podobne ako vyšší vek, celková dĺžka hospitalizá-
cie za celé trvanie poruchy a už priznaný invalidný dôchodok.
Problém zamestnanosti psychicky chorých však žiaľ nevy-
rieši ani ten najlepšie zostavený a realizovaný rehabilitačný
program. Návrat chorých do pracovného prostredia závisí
od množstva rôznych faktorov, najmä psychologickej a so-
ciálnej povahy. Spomenieme len niektoré. Medzi závažnos-
ťou symptomatológie psychickej poruchy a výkonom pracov-
nej funkcie môže byť u konkrétneho chorého diskrepancia.
Napr. schizofrenik môže byť pracovne výkonný, keď sociálne
okolie prejavuje tolerantnosť a akceptuje jeho

”
zvláštnosti“

v sociálnej komunikácii. Baudiš a spol. (1991) zistili, že tre-
tina schizofrenikov je po systematickej pracovnej rehabili-
tácii schopná pracovať v bežných pracovných podmienkach,
ale ďalšia približne tretina len v chránených pracovných pod-
mienkach (chránené dielne, systém tzv. prechodného zamest-
nania, sociálne firmy, chránené pracovné miesta v normál-
nych pracovných podmienkach). O dobrých skúsenostiach
s prechodným zamestnaním (transitional employment ako
súčasť clubhouse modelu) referuje napr. Riemenschneider
(1991). Zistil pozitívnu koreláciu medzi dĺžkou prechodného
zamestnania a dĺžkou udržania sa v pracovnom zaradení na
voľnom pracovnom trhu. Z 53 chorých, ktorí sa minimálne
jeden rok udržali v zamestnaní bolo 79% tých, ktorí absolvo-
vali program prechodného zamestnania. Na potrebu existen-
cie tzv. supported employment, t.j. služieb, ktoré chorému
pomôžu nájsť prácu pri prechode z chránených pracovných
podmienok na voľný trh práce, poukazujú napr. Dombrawe
(1986) a Waschkowski (1990).

Problematika chránených pracovných možností u nás nie
je legislatívne doriešená a existuje len málo takýchto zaria-
dení. Zaznamenávame prvé pokusy pomôcť nájsť pacientom

zamestnanie prostrednícvtom Agentúry podporovaného za-
mestnávania pri občianskom združení Inklúzie.

Záver

Záverom možno zhrnúť, že opakované začlenenie chorého
s chronickou psychickou poruchou do pracovného procesu
závisí od mnohých faktorov. Od tých, ktoré sa týkajú sa-
mého chorého (vek, zdravotný stav, premorbídne rysy osob-
nosti, vzťah k pracovnému začleneniu sa atď.), od závažnosti
psychickej poruchy, jej priebehu, od kvality liečby, ktorá sa
chorému poskytuje, od spolupráce rodiny pri liečbe a dolie-
čovaní chorého, od existencie zariadení psychosociálnej sta-
rostlivosti, cez postoje verejnosti k psychicky chorým vše-
obecne, od hospodárskeho, ekonomického a demografického
charakteru určitého územného celku až po celkovú sociálno-
ekonomickú situáciu v štáte, v ktorom chorý žije. Jednotlivé
faktory vzájomne interagujú (niektoré sa potencujú, iné sa
vzájomne rušia) vo svojom výslednom pôsobení na pracovnú
spôsobilosť chorého jedinca.
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