
 

JAK MLUVIT S VRSTEVNÍKY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ 

PROŽÍVAT RŮZNÉ EMOCE JE NAPROSTO NORMÁLNÍ A JEDNÁ SE O BĚŽNOU SOUČÁST NAŠEHO ŽIVOTA. CÍTIT 

SE NA DNĚ NEBO MÍT ČAS OD ČASU DEN „BLBEC“ MŮŽE BÝT PŘIROZENOU REAKCÍ NA TO, CO SE KOLEM TEBE 

DĚJE. NICMÉNĚ POKUD POCIT SMUTKU TRVÁ DELŠÍ DOBU A KOMPLIKUJE TI KAŽDODENNÍ ŽIVOT, MŮŽE TO 

ZNAMENAT PSYCHICKÝ PROBLÉM. PŘÁTELÉ HRAJÍ V ŽIVOTĚ DOSPÍVAJÍCÍHO S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY 

DŮLEŽITOU ROLI A MOHOU VÝZNAMNĚ POMOCI PŘI ŘEŠENÍ TĚCHTO PROBLÉMŮ.    

 
 
Choval se někdo, koho znáš, v poslední době jinak? Měl by sis všímat následujících znaků: 
 

Ë Nedostatek zájmu: ztrácí zájem o aktivity, které ho/ji dříve bavily 
 

Ë Změny v komunikaci: přestane se bavit buď s tebou, nebo s dalšími svými přáteli 
 

Ë Změny v hygieně a spánkovém režimu: to jak vypadá, už pro něj/ni není 
prioritou 

 

Ë Projevy smutku nebo vzteku: má problémy kontrolovat silné emoce. Může mít 
výbuchy vzteku nebo může vypadat smutnější než obvykle 

 

Ë Vyhýbání se aktivitám: začne sám/sama sebe odstřihávat od společenských 
aktivit, kterých se dříve účastnil/a 

 
 
Pokud sis všiml, že se u tvého kamaráda objevují nějaké z těchto znaků, může to ukazovat, že 
si prochází těžkým obdobím. Jak o tom s ním/s ní budeš mluvit? 
 

Ë Oslov ho/jí: zeptej se, jestli je vše v pořádku. Pokud se chceš svému kamarádovi 
co nejvíce přiblížit, nejlepší je ukázat, jak tebe osobně tato změna ovlivnila. 
Například můžeš říct: „Chybí mi to, jak jsme spolu chodívali ven. Je všechno v 
pořádku?“ 
 

Ë Poslouchej to, co říká: udržuj oční kontakt, buď vnímavý a ber na vědomí to, jak 
se cítí. Pokud máš osobní zkušenosti s duševní chorobou, řekni mu/jí to, může 
to posílit důvěru mezi tebou a tvým/tvou kamarádem/kamarádkou. 

 

Ë Pozbuď ji/ho, aby se nebál/a mluvit otevřeně o svém problému: povzbuď 
kamaráda/kamarádku, aby se odhodlal/a mluvit o svém problému se svou 
rodinou či školním poradcem. Brzké zachycení problému a včasný zásah je 
prvním krokem k uzdravení se. 

 

Ë Dohlédni na něj/ni: ukaž kamarádovi/kamarádce, že jsi tu, abys jí/jemu 
pomohl/a, a že s tebou může mluvit. Nevzdávej to, i když tě napoprvé odmítne. 
Třeba ještě není připravený/á mluvit o tom, co se děje, což je naprosto v 
pořádku. Podpoříš ho nebo jí už jenom tím, že jim ukážeš, že s tebou může 
mluvit hned, jak na to bude připraven/a. 

 
 


