DOKUMENTY - BÁRKA KAFE
Psychické choroby se stanou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejčastější formou
onemocnění lidstva 21. století. Kolekce dokumentárních filmů s tématikou duševních onemocnění
(schizofrenie, deprese, ústavní a komunitní péče...).
www.catering–kavarna.cz
Součástí promítání budou besedy po každém bloku s PhDr. Lenkou Krbcovou Mašínovou.
Vstupné je na všechny představení dobrovolné.

29.9.2008/SOBOTA/15,30 – 17,30
BLÁZNIT JE NORMÁLNÍ
Vladimír Fanta, ČR, 2006, 27 min
Dokument je zaměřený na životní příběhy lidí se schizofrenií a jejich rodiny. Přibližuje způsob myšlení
těchto nemocných lidí a jejich blízkých, obavy a potíže, které sdílí a se kterými se potýkají, ale zároveň
i jejich naděje.
MIMO SEBE
Derzsiová Alena, ČR, 2003, 28 min
Člověk s psychickým onemocněním u nás byl a je převážně léčen v monstrózních léčebnách s mnohdy
nedokonalým zázemím, narušujícím základní lidská práva. Ve filmu hovoří pacienti o vlastní zkušenosti
s nemocí a o zkušenostech s léčebnami, které se jim staly útočištěm několikrát do roka. Z jejich
vyprávění pochopíme, že “je cosi shnilého” v koncepci psychiatrické péče u nás...
TEN BLÁZEN OD VEDLE
Youvi Vattier, 2006, 52 min
O síti tzv. komunitní psychiatrie, metodě, která je od roku 2005 na základě doporučení Světové
zdravotnické organizace (WHO) považována za prioritu v otázkách duševního zdraví. Oproti péči ústavní
nabízí řešení respektující důstojnost postižených, než jsou svěrací kazajky, křik vycházející ze samotek,
rachot klíčů na chodbách...

29.9.2008/SOBOTA/19,00 – 21,00
CO SE DĚJE V HLAVĚ
Jan Soukup, ČR, 2003, 14 min
Deprese je nejčastější duševní poruchou, která se týká deseti až patnácti procent populace. Pořad
ukazuje míru vědeckých znalostí deprese a ukazuje největší svízel psychiatrie – správně stanovit
diagnózu s přihlédnutím k individualitě pacienta.
TO NENÍ DEPKA, ALE DEPRESE
Judita Křížová, ČR, 1998, Judita Křížová, 52 min
Dokumentární film nejen o špatné náladě a smutku, ale především o depresi jako o vážném psychickém
onemocnění. Ve filmu se o své prožitky a zkušenosti dělí lidé, kteří depresi prožili nebo s ní stále žijí.
Naučili se s ní žít, naučili se ji s odbornou pomocí krotit, naučili se znát sami sebe, své rozlety i limity.
DIAGNÓZA – DEPRESE
Olga Sommerová, ČR, 2003, 18 min
Dokumentaristka Olga Sommerová představuje příběh populárního herce Marka Vašuta, kterého přivedly
deprese až na hranici života a smrti. Neúspěšný pokus o sebevraždu ho donutil k léčení duševní choroby,
která si stále víc vybírá krutou daň proto, že společnost je ještě málo informovaná o její podstatě. Známý
psychiatr prof. Cyril Höschl vysvětluje příznaky choroby, která je dnes léčitelná moderními antidepresivy
a psychoterapií.

