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1 Úvod 
 
 Tato situační analýza byla vypracována k účelu projektu Pilotní model péče o duševně 
nemocné v Karlovarském kraji v rámci dvouleté smlouvy mezi Světovou zdravotnickou 
organizací a Ministerstvem zdravotnictví ČR na období 2008 – 2009. Situační analýza je 
přípravou pro vytvoření modelů transformace psychiatrické péče v Karlovarském kraji. Má za 
úkol shrnout a zpřehlednit situaci v oblasti psychiatrické péče v mezinárodním, celonárodním 
a regionálním kontextu a analýzou situace dojít k zadáním pro tvorbu modelu přeměny péče 
v karlovarském regionu.  
Kontext:  

Projekt navazuje na předcházející aktivity Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví 
(CRPDZ). V roce 2005 CRPDZ vytvořilo v rámci projektu „Veřejné zdraví – Lidská práva a 
péče o duševní zdraví v České republice“ závěrečné zprávy popisující současný stav péče o 
duševní zdraví, možnosti žádoucích změn, a kroky k jejich realizaci. Jedním z kroků byly tři 
varianty změn psychiatrických léčeben.    

Druhou aktivitou je projekt „Změna“, v rámci něhož byly zmíněné závěrečné zprávy 
podstoupeny hodnocení našich i zahraničních předních psychiatrů a Komise pro implementaci 
koncepce oboru psychiatrie při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Jedním z doporučení bylo 
rozpracovat podrobně jednu z variant změn, doplnit o analýzu zahraničních zkušeností 
s transformací, ekonomickou analýzu a iniciovat širší diskusi. 

Modelová změna v oblasti péče o duševně nemocné byla následně rozpracována 
v regionu hl.m.Prahy realizací projektu „Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v 
oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné v regionu hlavního města Praha 
(2006–2007)“ Na území Prahy byly služby pro duševně nemocné zde již mapovány a 
navrhovány změny v předchozích průzkumech a návrzích (Koncepce psychiatrické péče 
v Praze, 2003). V tomto projektu byly zjišťovány potřeby odborníků a uživatelů psychiatrické 
péče v kvalitě a kvantitě služeb pro duševně nemocné. Cílovou klientelou byly osoby 
s duševními poruchami (MKN F0–F99), které byly v roce 2005 v péči psychiatrické 
ambulantní péče v Praze nebo dlouhodobě hospitalizovány. Šetření se účastnilo 109 uživatelů 
a odborníků formou focus group, následného dotazníkového šetření 102 odborníků z Prahy.  
Výsledky ukazují na potřebu navýšení kapacity ambulantní psychiatrie, případového vedení, 
komunitní rezidenční péče, krizových služeb, psychoterapeutických a rehabilitačních 
programů. Z výsledků rovněž vyplývá potřebnost restrukturalizace a přesun kapacit v rámci 
lůžkového fondu. Kvalitativní analýza výsledků focus group dospěla k důrazu na propojenost 
všech segmentů péče, k potřebě orientovat služby co nejvíce do přirozeného prostředí 
pacientů, ke zdůraznění ambulantní psychiatrické péče a významu terapeutického vztahu. 
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2 Situace v zahraničí  
 

2.1 Mezinárodní aspekt problematiky duševního zdraví 
 

Duševní choroby představují v rozvinutých státech dle údajů Světové zdravotnické 
organizace a Světové banky největší společensko-ekonomickou zátěž (22,0 % ztrát, 
kardiovaskulární choroby 20,4 %, nádorová onemocnění 13,7 %). Počet pacientů 
přicházejících do psychiatrických ambulancí v ČR se od roku 2000 do roku 2007 zvýšil z 361 
931 na 464 836, tj. o 22 % (zdroj ÚZIS) (zhruba 5 % obyvatel je aktuálně léčeno), nejvíce 
v oblasti poruch nálady (z 62 532 na 93 277, nárůst o 109 %), neurotických obtíží (z 133 079 na 
182 911 nárůst o 53 %) a demencí (z 34 229 na 50 791 o 64 %). Daleko větší důraz je kladen na 
práva psychiatrických pacientů, ale pozornost přitahuje i ochrana před agresivním chováním. 
Způsob a forma poskytování psychiatrické péče je těmto faktům třeba přizpůsobit.  

 
Podpora duševního zdraví a prevence a terapie poruch duševního zdraví spolu 

s odpovídající péčí se pro Světovou zdravotnickou organizaci a její členské státy, Evropskou 
unii a Radu Evropy stávají prioritou, jak to dokládají rezoluce přijaté Světovým 
zdravotnickým shromážděním a Výkonnou radou Světové zdravotnické organizace, 
Regionálním výborem Světové zdravotnické organizace pro Evropu a Radou Evropské unie. 
Tyto rezoluce se naléhavě obracejí na členské státy, Světovou zdravotnickou organizaci a EU, 
aby podnikly kroky ke zmírnění zátěže spojené s poruchami duševního zdraví a ke zlepšení 
pocitu duševní pohody. Vychází přitom z již dříve schválených rezolucí a důležitých 
dokumentů: 
 

 Rezoluce Rady Evropské unie (2000/C 86/01), doporučení Rady Evropy a rezoluce 
SZO datující se zpět až do roku 1975 uznávají významnou úlohu podpory duševního 
zdraví a neblahou souvislost mezi poruchami duševního zdraví na straně jedné a 
sociální marginalizací, nezaměstnaností, bezdomovectvím a poruchami spojenými 
s užíváním alkoholu a drog na straně druhé.  

 
 Mezinárodní politika v péči o duševní zdraví vychází z ustanovení Konvence o 

ochraně lidských práv a základních svobod, Konvence o právech dítěte, Evropské 
konvence o prevenci mučení a nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání a 
Evropské sociální charty, a rovněž závazku Rady Evropy chránit a podporovat duševní 
zdraví, daný Deklarací její Konference ministrů o duševním zdraví v budoucnu 
(Stockholm 1985) a vyplývající z jejích ostatních doporučení, schválených v této 
oblasti, zejména z Doporučení R(90)22 o ochraně duševního zdraví určitých 
zranitelných skupin ve společnosti a z Doporučení Rec(2004) 10, týkajícího se 
ochrany lidských práv a důstojnosti osob s duševními poruchami. 

 
 Rezoluce EB109.R8, schválená Výkonnou radou Světové zdravotnické organizace 

v lednu 2002 a podpořená rezolucí Světového zdravotnického shromáždění 
WHA55.10 v květnu 2002, vyzývá členské státy Světové zdravotnické organizace, aby 
schválily doporučení obsažená ve Zprávě o světovém zdraví (The world health report 
2001). 
 

 Rezoluce EUR/RC53/R4 o Athénské Deklaraci o duševním zdraví, katastrofách 
navozených člověkem, stigmatu a komunitní péči, a z rezoluce EU/RC53/R4, 
schválený Regionálním výborem SZO pro Evropu v září 2003. 
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V tomto směru nejdůležitější aktuální mezinárodní iniciativou jsou závěry přijaté na 

Evropské Konferenci ministrů k otázkám duševního zdraví, pořádané Světovou zdravotnickou 
organizací v Helsinkách v lednu 2005.  

  
Ministři zdravotnictví členských států v Evropském regionu SZO se ve své Deklaraci 

duševního zdraví pro Evropu zavázali k realizaci Akčního plánu duševního zdraví pro Evropu 
v souladu s potřebami a zdroji každé z jednotlivých členských zemí. Svými podpisy ministři 
požádali Regionální úřadovnu SZO pro Evropu, aby podnikla nezbytné kroky a zajistila, že se 
plně podpoří příprava a realizace politiky duševního zdraví, a že aktivity a programy budou 
mít odpovídající prioritu a zdroje ke splnění požadavků této Deklarace.  
 

Výzva je formulována tak, že v průběhu příštích pěti až deseti let se mají připravit, 
realizovat a vyhodnotit politické koncepce a legislativa, jež pomohou vyvíjet aktivity 
duševního zdraví, schopné zlepšit pocit zdraví a duševní pohody v celé populaci a začlenit do 
společnosti jako funkce schopné jedince s psychickými problémy. Prioritami příštího 
desetiletí jsou tyto kroky:  

 
 

 Zdůrazňovat a podporovat povědomí důležitosti pocitu duševní pohody; 
 kolektivně řešit stigmatizaci, diskriminaci a nerovnost, a zmocnit a 

podpořit jedince s psychickými problémy a jejich rodiny, aby se aktivně 
zapojili do tohoto procesu; 

 navrhnout a zavést komplexní, integrované a výkonné systémy 
duševního zdraví, zahrnující podporu, prevenci, léčbu a rehabilitaci, péči 
a rekonvalescenci; 

 řešit potřebu kvalifikovaných pracovních sil, efektivních ve všech těchto 
oblastech; 

 uznat zkušenosti a poznatky uživatelů služby a opatrovníků jako 
platformu pro plánování a rozvoj služeb.  

 
 

Akční plán duševního zdraví pro Evropu poukazuje na to, že mnohé z aspektů politiky 
a služeb v oblasti duševního zdraví procházejí napříč celým evropským regionem procesem 
transformace. Politika a služby usilují o dosažení sociálního zařazení a rovnosti, 
s komplexním pohledem na rovnováhu mezi potřebami a přínosy různých aktivit duševního 
zdraví, zaměřených na populaci jako celek, ohrožené skupiny a jedince s psychickými 
problémy. Služby se poskytují v rámci širokého spektra komunitních zařízení, a ne již výlučně 
v izolovaných a velkých institucích. 
 

Akční plán rovněž klade důraz na zajištění zastoupení uživatelů a opatrovníků ve 
výborech a skupinách, odpovědných za plánování cestou následujících aktivit: 
 

 organizování uživatelů, kteří jsou zapojeni do přípravy svých 
vlastních aktivit, včetně zakládání a činnosti svépomocných skupin a 
školení v dovednostech v oblasti rekonvalescence; 

 zmocnění zranitelných a marginalizovaných jedinců a prosazování 
jejich zájmu; 

 poskytování komunitních služeb s účastí uživatelů; 
 rozvíjení dovedností při péči a zvládání situace včetně zdatnosti 



 
 
 

© Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 2009 

rodin a opatrovníků, a jejich aktivní účasti na programech péče; 
 vypracování programů ke zlepšení rodičovství, vzdělávání a 

tolerance a k řešení poruch v souvislosti s užíváním alkoholu a 
jiných drog, násilí a zločinu; 

 rozvoj místních služeb, zaměřených na potřeby marginalizovaných 
skupin; 

 provozování linek pomoci a internetového poradenství pro jedince 
v krizových situacích, jedince, kteří se stávají obětmi násilí, nebo 
mají sebevražedné tendence; 

 vytváření pracovních míst pro handicapované. 
 

Na mezivládním zasedání, jež se má konat do roku 2010, bude podána zpráva o 
realizaci této Deklarace v jednotlivých zemích. 
 

Důležitým zdrojem umožňujícím mezinárodní srovnání a rozvoj jednotlivých zemí 
v oblasti duševního zdraví je vydání publikace WHO Mental Health Atlas – 2005, navazující 
na další již vydané publikace Mental Health Resources in the World 2001; Country Profiles 
on Mental Health Resources 2001. Kapitola týkající se České republiky byla vytvořena se 
supervizí prof. Hoschla, který je zároveň odborným zástupcem České republiky pro tuto 
oblast pro spolupráci s WHO. Novější publikací srovnávající péči o duševní zdraví v různých 
zemích Evropy je publikace „Politika a praxe duševního zdraví v Evropě“ (Policies and 
practices for mental health in Europe – meeting the challenges), vydaná Regionální kanceláří 
pro Evropu SZO v roce 2008. 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR podepsalo v roce 2004 s Regionální Evropskou 
kanceláří WHO smlouvu o spolupráci na období 2004 – 2005 týkající se evropských priorit 
WHO. Pro ČR bylo vybráno sedm nejvýznamnějších oblastí. Jednou z nich je problematika 
duševního zdraví. Cílem projektu byla podpora zkvalitňování péče o pacienty s duševní 
poruchou s důrazem na přesun služeb z institucí do komunity. Náplní spolupráce byla revize 
Národní politiky duševního zdraví a na jejím základě definice potřeby legislativních, 
ekonomických a dalších změn v rámci realizace koncepce oboru psychiatrie. Ministerstvo 
zdravotnictví určilo jako hlavního koordinátora projektu Psychiatrickou kliniku VFN a 1. LF 
UK v Praze a jako spoluřešitele Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Prostřednictvím 
projektu byla zmapována situace rozvoje zdravotní a psychiatrické péče v České republice na 
základě zpracovaných dokumentů a jejich vyhodnocení domácími a zahraničními oponenty 
prof. Hőschlem, prof. Libigerem a prof. Thornicroftem z Velké Británie. 

V rámci tohoto projektu proběhl odborný seminář na téma „Rozvoj psychiatrické péče 
v ČR“ za účasti ministryně zdravotnictví ČR a regionálního poradce pro program duševního 
zdraví WHO/EURO Dr. Matta Muijena, na kterém byly závěry oponentů presentovány. 
Předpoklad projektu bylo jejich využití pro práci skupiny ustavené při Ministerstvu 
zdravotnictví (Komise pro transformaci psychiatrie), jejíž úkolem je předložení široce 
akceptované koncepce psychiatrie pro další opatření na úrovni ministerstva. 
 
Závěr: I přes výše uvedená a na ministerské úrovni odsouhlasená mezinárodní doporučení 
není akceptace šířeji pojatého přístupu péče o duševní zdraví v ČR uplatňována. 
 
Literatura: 
Světová zdravotnická organizace: Deklarace o duševním zdraví pro Evropu. Helsinky, 2005.  
Světová zdravotnická organizace: Akční plán duševního zdraví proo Evropu. Helsinky, 2005. 
World Health Organization, Regional Office for Europe: Policies and practices for mental health in Europe – 
meeting the challenges. Kodaň, 2008. ISBN 978 92 890 4279 6 
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2.2 Zelená kniha – strategický dokument pro duševní zdraví v EU 
 
 

Odhadem 27 % Evropanů dospělého věku trpí v rozmezí jednoho roku některou 
z duševních poruch; očekává se, že deprese se v roce 2020 stane nejvýznamnější příčinou 
nemocí v rozvinutém světě; v důsledku sebevražd umírá v EU více lidí než v důsledku 
dopravních nehod, vražd nebo AIDS; náklady související se ztrátou produktivity duševně 
nemocných, invalidních důchodů, nákladů na sociální, vzdělávací, soudní a trestní systém činí 
odhadem 3 až 4 % HDP; přetrvává stigmatizace a diskriminace duševně nemocných – toto je 
situace, na kterou zareagovala v říjnu 2005 Komise evropských společenství vydáním tzv. 
Zelené knihy, obsahující strategie duševního zdraví pro Evropskou unii. Předtím již v lednu 
2005 se naše ministryně zdravotnictví připojila k Akčnímu plánu a Deklaraci duševního 
zdraví pro Evropu, obsahující obdobné principy. 
 

Nepříznivou situaci nevyřeší podle Zelené knihy jen lékařská péče, ale jde o 
komplexní přístup, na kterém by se měly podílet organizace pacientů a občanská společnost. 
Členské státy se dosti liší jak ve zdravotních charakteristikách duševního zdraví, tak i ve 
výdajích na duševní zdraví. Alarmující zprávou je, že v podílu finančních prostředků 
vyčleněných na duševní zdraví v rámci zdravotnictví je Česká republika na předposledním 
místě v EU: v ČR jde asi o 3,5 %, přičemž v ostatních členských zemích se tyto prostředky 
pohybují většinou mezi 5 až 10 %.  

 
Zelená kniha proto vybízí k výměně a spolupráci mezi členskými státy. Řešení 

doporučuje Zelená kniha jednak v oblasti prevence: podpora duševního zdraví u dětí, 
mládeže, pracujícího obyvatelstva, lidí staršího věku, marginalizovaných skupin obyvatel. 
Zvláštní pozornost je věnována prevenci deprese, užívání alkoholu, drog a prevenci 
sebevražd. Druhá část řešení se zabývá zařazením duševně nemocných do společnosti a 
ochranou jejich práv. Zde Zelená kniha zcela jednoznačně doporučuje deinstitucionalizaci 
služeb v oblasti duševního zdraví, neboť velké psychiatrické léčebny mohou napomoci vzniku 
stigmatu. Dokument se staví za reformy v těch zemích, kde péče přechází ke službám 
zajišťovaných komunitou, které poskytují příležitosti pro lepší kvalitu života postižených lidí. 
Tento apel zcela jistě míří i do českého systému péče, kde 87 % lůžkové péče akutní i 
následné se odehrává v psychiatrických léčebnách a zařízení poskytující péči blíže komunitě 
jsou rozvinuta jen nepatrně. Na závěr dokument vybízí k lepší informovanosti o duševním 
zdraví a ke spolupráci a dialogu jak mezi politiky, odborníky a zástupci občanské společnosti, 
mezi politiky a výzkumníky, tak mezi členskými státy vzájemně.  

 
Literatura: 
Evropská komise: Zelená kniha (Green Paper) „Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva“, 2005. 

2.3 Evropský pakt duševního zdraví a wellbeingu 
 
Dalším ještě novějším dokumentem EU k duševnímu zdraví je „Evropský pakt 

duševního zdraví a wellbeingu“ (European Pact for Mental Health and Well-being) přijatý na 
konferenci na nejvyšší úrovni v Bruselu ve dnech 12.-13. června 2008, které se účastnili 
ministři zemí EU a někteří komisaři EU.  

V úvodu dokumentu je zdůrazněn význam duševního zdraví z hlediska lidských práv. 
Konstatuje se, že v EU jsou duševní poruchy na vzestupu, téměř 50 milionů občanů EU má či 
mělo zkušenost s duševní poruchou (11% populace); suicidia zůstávají významnou příčinou 
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úmrtí; duševní poruchy jsou podkladem postižení, která se ovlivňují řadu společenských sfér. 
Je vyslovena shoda na potřebě rozhodných politických kroků, které by učinily duševní zdraví 
a wellbeing klíčovou prioritou. Aktivity podporující tuto oblast je zapotřebí vyvinout v mnoha 
oblastech (zdravotnictví, školství, sociální péče, justice). 

Dokument vyzývá k aktivitě v pěti prioritních oblastech: 
1) prevence deprese a sebevražd (zlepšení vzdělávání zdravotníků a pracovníků 

sociální péče; zamezení přístupu k prostředkům umožňujícím spáchaní 
sebevraždy; zvýšit povědomí o duševním zdraví mezi zdravotníky a v dalších 
relevantních oblastech; redukovat rizikové faktory suicidií, jako je abusus 
alkoholu a drog, sociální exkluze, deprese a stres; poskytovat podporu po 
spáchaných suicidálních pokusech. 

2) duševní zdraví mládeže a vzdělání (včasné intervence ve školství; programy 
podporující přístup rodičů; vzdělávání profesionálů činných v péči o mládež; 
integrace přístupů podporujících emoční a sociální učení; prevence zneužívání, 
šikany a násilí vůči mládeži a prevence jejího vystavení sociální exkluzi; 
podpora zapojení mládeže do vzdělávání, kultury, sportu a zaměstnání. 

3) duševní zdraví na pracovištích (zlepšení organizace, organizační kultury a 
způsobu řízení vedoucí k podpoře duševní spokojenosti v práci; vývoj 
programů minimalizující nežádoucí efekty na duševní zdraví pracovníků – 
stres, zneužívání, násilí, „harassment“, alkohol, drogy; podpora začleňování, 
udržení a návratu do zaměstnání u lidí, kteří trpí duševními problémy a 
poruchami. 

4) duševní zdraví u starších lidí (aktivní zapojování starších lidí do 
společenského života, včetně tělesné aktivity a vzdělávání; flexibilní způsoby 
započetí důchodu – umožnění delšího pracovního zapojení na plný či částečný 
úvazek; podpora duševního zdraví u starších lidí, kteří jsou příjemci zdravotní 
či sociální péče – komunitní či institucionální). 

5) boj se stigmatem a sociální exkluzí (destigmatizační kampaně v médiích, 
školách, pracovištích; rozvoj služeb duševního zdraví, které jsou náležitě 
integrovány ve společnosti; jedinec musí být v centru zájmu a má s ním být 
nakládáno způsobem vylučujícím stigmatizaci a exkluzi; podpora aktivního 
zapojování lidí s duševními problémy do společnosti, včetně zaměstnání a 
vzdělávání; zapojení lidí s duševními problémy, včetně jejich rodin a 
pečovatelů, do relevantních politických a dalších rozhodovacích procesů. 

Primární zodpovědnost za aktivity v těchto oblastech leží na členských státech. Tento 
pakt spíše vytváří možnosti informací, podpory dobrých praxí, společných výzev, měl by také 
facilitovat monitoring trendů a aktivit u členských států a vydávat doporučení. Výsledky této 
práce by se měli sdělovat na řadě konferencí věnovaných jednotlivým prioritním oblastem 
paktu v následujících letech.  
 
Literatura: 
European Commission: European Pact for Mental Health and Well-being. Brussels, 2008.   
 

2.4 Komunitní péče a deinstitucionalizace v západních zemích 
 
Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci 

lidem s duševní poruchou žít co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co 
nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly být co nejvíce uspokojeny jejich zdravotní, 
psychologické a sociální potřeby. Mezi postupy komunitní péče patří kromě léčby i podpora 
sociálních rolí, zejména v oblasti práce, bydlení a sociálních kontaktů, a podpora vztahů 
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s rodinou přáteli a dalšími lidmi. Cílovou skupinou komunitní péče jsou jak pacienti 
s duševní poruchou, tak i další členové komunity, kteří jsou podporováni, aby pomoc mohli 
poskytovat. Komunitní péče v oblasti zdravotních služeb zahrnuje všechny články péče, 
včetně péče lůžkové, určuje jí však pozměněnou roli. 

 
Komunitní péče se začala vyvíjet v ekonomicky vyspělých státech po druhé světové 

válce současně s redukcí péče ve velkých psychiatrických léčebnách. V 50. a 60. letech 
minulého století vznikaly hypotézy o negativním vlivu instituce na průběh nemoci u 
dlouhodobě léčených pacientů: role pacienta v instituci nebo institucionální perspektiva 
(Goffman); snížené sebevědomí, ztráta zájmu a neschopnost plánování jako syndrom tzv. 
institucionální neurózy (Barton); tzv. sekundární handicap projevující se depresí a netečností 
u pacientů tam, kde personál zaujímá vůči pacientům nízká očekávání (Wing a Brown, 
1961)1. Toto hnutí vyústilo později jak ve změnách způsobu péče ve velkých psychiatrických 
léčebnách, tak v tzv. deinstitucionalizaci neboli redukci velkých psychiatrických nemocnic a 
jejich náhradu službami, které jsou bližší přirozenému prostředí pacientů.  

 
V některých státech, zejména ve Velké Británii a USA, vznikaly na základě vládních 

výnosů komunitní týmy duševního zdraví, které měly určenou geografickou oblast, kde 
působily. Zřizovány byly také služby, které slouží jako alternativa k hospitalizaci: domácí 
léčba, výjezdové týmy krizové intervence, krizová centra a respitní domy, denní stacionáře, 
dále různé formy komunitních rezidenčních služeb a služeb pracovní či sociální rehabilitace 
odlišených podle míry podpory profesionálů a integrace v komunitě. Některé služby vznikaly 
„zdola“ na základě uživatelských organizací, které vytvářely centra sociální rehabilitace tím, 
že najímaly sociální pracovníky a další profesionály.  
 
Vyhodnocení deinstitucionalizace 
 

Pětileté sledování 670 propuštěných dlouhodobých  pacientů (hospitalizace delší než 1 
rok) bez demence,  propuštěných ze dvou psychiatrických léčeben v severním Londýně, které 
proběhlo v rámci projektu The Team for the Assessment of Psychiatric Services – TAPS 
Project, 1985 – 1988 (Leff a kol. 2000), přineslo následující výsledky: 
 

 80 % pacientů bylo propuštěno do komunitních rezidenčních zařízení, po 5 letech 2/3 
z nich v těchto zařízeních setrvalo. 

 Nezvýšila se úmrtnost ani sebevražednost, bezdomovectví bylo minimální (0,6 % 
vzorku). 

 Kriminalita se projevila jen u 2 % pacientů. 
 Rehospitalizace nastala u 38 % pacientů, z nich 1/3 setrvala v nemocnici déle než 1 

rok, ke konci 5letého sledování 10 % původního vzorku bylo hospitalizováno. 
 Symptomy a poruchy chování zůstaly na stejné úrovni, zlepšily se sociální dovednosti, 

sociální vztahy a kvalita života. 
 U skupiny 72 pacientů označených původně jako „obtížně umístitelných“, kteří byli 

zprvu propuštěni do více personálně zabezpečených rezidenčních zařízení, se zlepšily 
poruchy chování a dovednosti v bydlení natolik, že 40 % z nich po 5 letech mohlo být 
přemístěno do běžných chráněných bydlení. 

 U schizofrenních pacientů starších 70 let se po 3 letech sledování vzorku propuštěného 
do komunitních zařízení a vzorku, který zůstal v nemocnici, se ukázalo, že projevy 

                                                
1 Tyto nálezy se nověji dařilo replikovat např. v japonských studiích (Oshima a kol., 2003, Oshima a kol., 2005) 
výsledky signifikantních korelací mezi deprivačními faktory prostředí psychiatrických nemocnic a negativní 
symptomatikou schizofrenie.  
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v oblasti chování byly u pacientů v komunitním zařízení zlepšené na rozdíl od 
pacientů hospitalizovaných, kde byly zhoršené; kognitivní funkce byly zhoršené 
v obou případech, avšak více u hospitalizovaných (Trieman a kol., 1996 – TAPS 
project 28).  

 Přímé finanční náklady na komunitní péči nepřevyšovaly původní náklady na péči v 
léčebně. 
K podobným výsledkům dospěly i další studie kohort pacientů propuštěných po 

uzavření psychiatrických léčeben v Austrálii či Japonsku, kterým byly poskytovány formy 
komunitní péče – zlepšení kvality života a snížení množství psychofarmak (Hobbs a kol., 
2002) či zlepšení symptomů a sociálních funkcí (Ryu a kol., 2006). Co se týká násilného 
chování závažně duševně nemocných po deinstitucionalizaci, jak ukazuje v přehledu studií 
např. Shanda (2005), reformy spíše snížily pravděpodobnost násilného chování nežli naopak, i 
když Priebe a kol. (2005) poukazují na mírný nárůst forenzních lůžek a nedobrovolných 
přijetí po deinstitucionalizaci. Existuje však určité riziko viktimizace, izolace a horšího 
zabezpečení zdravotní péče propuštěných duševně nemocných, čemuž musí čelit nově 
vytvářené služby (Kelly a kol., 2004; Nilsson a Logberg, 2008) ). Míra zatížení širší populace 
vlivem pacientů propuštěných z institucí nejspíše klesá časem, jak ukázala práce Sealyové a 
Whiteheada (2006) srovnáním zátěže obyvatelstva v různých provinciích Kanady, lišících se 
dobou, kdy deinstitucionalizace proběhla.  

Na otázku, kolik pacientů je vhodných k převedení do nových služeb při částečné 
deinstitucionalizaci, odpovídá japonská studie Oshima a kol. (2007), která na vzorku 2758 
déle než rok hospitalizovaných schizofrenních pacientů zjistila pomocí dotazníku psychiatrům 
potřebnost pro změnu péče u 40% z nich. O tom, jací schizofrenní pacienti přetrvávají přes 
částečnou deinstitucionalizaci v dlouhodobé hospitalizaci svědčí charakteristika vzorku 266 
těchto pacientů z Hesenska v Německu: výrazná negativní symptomatika, středně závažná 
pozitivní symptomatika, výrazné postižení v sociální oblasti, závislí na pomoci 
v každodenních dovednostech, ochuzená sociální síť a snížená schopnost trávit volný čas 
(Franz a kol., 2002). 

Rozsah tohoto pojednání nám nedovoluje se věnovat všem zemím, kde 
deinstitucionalizace probíhala, povšimněme si však alespoň příkladu často kritizovaného 
vývoje v Itálii. V Itálii byl v roce 1978 přijat zákon, který zabraňoval dalším přijetím 
k hospitalizaci v psychiatrických léčebnách. Mezi lety 1995 a 1996 byla přetrvávající část 
pacientů z léčeben propuštěna tak, že 39% odešlo do ošetřovatelských domů, 29% do 
komunitních rezidenčních služeb a 30% v zařízeních zůstalo s tím, že se zbývající část 
léčebny přeměnila v sociální služby (0,9 lůžek na 10 tis. obyv.). Celkově jen 35% z těchto 
propouštěných pacientů potřebovalo intenzivnější  psychiatrickou péči (zejm. organické nebo 
degenerativní poruchy). Ruku v ruce s redukcí péče v léčebnách vznikala síť center duševního 
zdraví, psychiatrických lůžkových oddělení v nemocnicích, denních stacionářů a komunitních 
rezidenčních služeb. Nyní existuje zhruba 1,4 lůžek na 10 tis. obyvatel v akutních lůžkových 
odděleních a privátních klinikách a 3 lůžka na 10 tis. obyvatel v rezidenčních službách, za 
posledních 25 let došlo k redukci lůžek asi o dvě třetiny. Za tuto dobu nedošlo ke zvýšení 
bezdomovectví a suicidality ve vazbě na tyto změny, závažná kriminalita duševně nemocných 
poklesla, i když se mírně zvýšila méně závažná kriminalita. Problémem italské postreformní 
psychiatrie je spíše rozdílná kvalita komunitní péče mezi různými místy, potřeba větší 
koordinace služeb a epidemiologického sledování. Starosti rovněž činí malý obrat „nových“ 
dlouhodobých pacientů v denních centrech a rezidenčních službách (Maone et Rossi, 2003). 

Na menší vtahování nových pacientů do mimonemocničních služeb upozornil i Pijl a 
kol. (2001) při sledování registru pacientů v Nizozemsku v letech 1989 až 1997: zvýšený 
počet pacientů využívající denní stacionář, chráněné bydlení a domácí léčbu, současně mírný 
pokles hospitalizovaných, avšak zkrácená doba hospitalizace průměrně o 33 %. K úbytku 
lůžek (o 10%) došlo v Nizozemí až mezi lety 1996 – 2003, kdy po vytvoření regionálních 
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institutů duševního zdraví docházelo ke slučování péče o duševně nemocné mezi 
psychiatrickými léčebnami a těmito regionálními instituty (Ravelli, 2006).  
 
 
Doporučení pro deinstitucionalizaci 
 

 Komunitní rehabilitační služby musí přímo navazovat na akutní lůžková oddělení. Je 
zapotřebí vytvářet i alternativy akutní léčby (krizové služby, denní stacionáře, domácí 
léčba). 

 Vytvořit dostatečnou rezervu lůžek na akutních odděleních (navíc 10 % počtu 
propuštěných pacientů).  

 Zajistit služby pro pacienty s „duální diagnózou“ (duševní porucha + závislost). 
 Počítat s mírným nárůstem forenzních lůžek a nedobrovolných přijetí (Priebe a kol. 

2005)či vytvářet forenzní komunitní týmy (Mohan a Fahy, 2006) 
 Možný je určitý „mediální tlak“ na reinstitucionalizaci. 
 Nezapomenout na informativní kampaň mezi obyvatelstvem v místech komunitních 

rezidenčních zařízení. 
 Trénovat a dále vzdělávat personál ve znalostech a dovednostech spojených 

s deistitucionalizací a komunitní péčí. 
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3 Situace v České republice  

3.1 Úvod 
 
 

Pokud se péče o duševně nemocné zredukuje jen na problematiku diagnostiky a 
farmakologické léčby, pak se může zdát, že držíme krok se světem. Avšak pokud sledujeme, 
jak dalece je systém citlivý k lidským právům pacientů, zda jsou tvořeny podmínky pro 
zapojování klientů do rozhodovacích procesů, v jakých podmínkách a kde jsou pacienti léčeni 
a jak je systém schopen se zabývat všemi problémy, které jsou s nemocí spojeny, pak je 
zřetelný výrazný rozdíl mezi ČR a západoevropskými zeměmi. 
 

Je zřetelné, že v těchto zemích došlo v posledních asi 50 letech k obrovskému posunu 
celého systému péče, zatímco vývoj v zemích bývalého socialistického bloku do značné míry 
stagnoval. Naše představy o tom, co je humánní a důstojná péče, se v řadě bodů liší 
s chápáním důstojnosti a humánnosti péče v původních zemích EU.  
Nyní se začínáme zabývat problémy, které byly v řadě zemí Evropské unie diskutovány 
zhruba před 30 lety. 
 

Velká psychiatrická zařízení byla v zemích EU již dávno rozpoznána jako nevhodná 
pro moderní dobu. V těchto zemích vesměs proběhl proces jejich náhrady zařízeními a 
službami, které jsou schopny napomáhat pacientům zůstávat co možná nejvíce integrováni 
v běžném životě. Existují propracované mechanismy zajišťující, že práva pacientů jsou za 
každé situace maximálně ošetřena.  Sleduje se mnoho kvalitativních ukazatelů a celý systém 
je transparentní a přístupný veřejné kontrole.  
 

Ve srovnání s tímto v ČR není účinná zpětná vazba a kontrola nad tím, co se v 
psychiatrických zařízeních děje. Ukazatele, které jsou u nás sledovány, mluví minimálně o 
kvalitě systému a jeho výstupech. V ČR je 80 % psychiatrických lůžek v psychiatrických 
léčebnách. Proto je velká část akutní péče, namísto v psychiatrických odděleních všeobecných 
nemocnic, prováděna na lůžkách následné péče. Značný podíl lůžkové péče je zřetelný i ve 
srovnání s dalšími zeměmi Evropy (viz Graf 1). 
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Graf 1. Proporce lůžek psychiatrických léčeben a psychiatrických oddělení na 100 tis. 
obyvatel v evropských zemích  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: WHO Europe, 2008 
 
 
 
Většina finančních zdrojů plyne do lůžkového fondu a do léků na předpis.  

Psychiatrické léčebny jsou placeny za obložnost, jsou tedy motivovány mít co největší počet 
klientů. Platby na lůžko a den jsou v psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic 
paradoxně nižší, než jsou platby v psychiatrických léčebnách, a výrazně nižší než platby 
jiných somatických oddělení. I z tohoto důvodu nedochází k rozvoji, respektive přesunu 
akutní péče na psychiatrická oddělení. 
 

Rozvoj mimonemocničních zařízení, která jsou ve vyspělých zemích dominantní části 
systému péče o duševně nemocné, u nás v posledních letech stagnuje. Na tato zařízení zbývá 
jen minimální část celkových zdrojů. 

V roce 2007 pracovalo v ambulantní psychiatrické péči 697 ambulantních úvazků 
(přepočteno na plné úvazky) a bylo ošetřováno 465 tisíc pacientů. Od roku 1995 sice počet 
úvazků ambulantních psychiatrů vzrostl o 46%, avšak v posledních čtyřech letech nárůst 
počtu míst ambulantních psychiatrů stagnoval, což je v kontrastu s narůstajícím počtem 
ambulantně ošetřovaných psychiatrických pacientů (nárůst o 22% mezi lety 2000 a 2007) 
/zdroj ÚZIS/. Kvalitativní analýzy ukazují (Pěč a kol., 2008; Raiter a kol, 2005), že 
ambulantní psychiatři jsou přetížení vysokými počty případů, nemají dostatek časového 
prostoru na řešení problematiky pacientů a částečně i v důsledku toho nedostatečně 
spolupracují s dalšími poskytovateli péče.  
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V současné době existuje 21 denních stacionářů v rezortu zdravotnictví pro léčbu 
duševních poruch, zhruba polovina je součástí větších lůžkových zařízení a polovina jsou 
zařízení samostatná. Geograficky jsou denní stacionáře situovány spíše ve větších městech. 
Nová zařízení vznikala v 90. letech 20. století, po roce 2000 téměř žádná nová nevznikla. 
Krizová centra s 24 hodinovou dostupností psychiatra existují v ČR pouze tři (dvě v Praze a 
jedno v Brně), v ČR dosud neexistuje systémové financování krizové psychiatrické péče 
v rámci systému zdravotního pojištění. Od roku 2006 je ve zdravotním systému zavedena 
nová péče psychiatrických sester, jejichž činnost se zaměřuje na případové vedení a 
individuální rehabilitaci ve vlastním prostředí pacientů. V současné době existují zatím pouze 
3 pracoviště, kde tato služba existuje (2 v Praze, 1 v Ostravě).  

Služby psychiatrické rehabilitace, které svým charakterem stojí na pomezí zdravotní a 
sociální péče, byly během vývoje zdravotnictví, sociální péče a legislativních změn 
v posledních dvou desetiletích zařazeny striktně do oblasti sociálních služeb. Tuto činnost 
v současnosti vykonává 29 neziskových organizací, které v roce 2007 zaměstnávaly 470 
sociálních pracovníků v přímé péči o zhruba 4600 klientů (zdroj Asociace komunitní péče). 
Geograficky jsou tato zařízení rozmístěna rovněž hlavně ve větších městech, v některých 
regionech (např. Karlovarský nebo Zlínský kraj) tato zařízení neexistují vůbec či jen naprosto 
sporadicky. 

To, že služby denních stacionářů, krizových center a psychiatrické rehabilitace může 
využívat jen poměrně velmi malá část pacientů psychiatrických ambulancí, ukazuje 
následující graf (viz Graf 2). 

 
Graf 2. Využití denních stacionářů, krizových center a psychiatrické rehabilitace u 

pacientů psychiatrických ambulancí v roce 2007 (zdroj: ÚZIS, AKS, ADSKC) 
 

 
Nízká dostupnost krizových služeb a denních stacionářů pro psychiatrické pacienty u 

nás je patrná i ve srovnání s dalšími státy EU. Jen 8 států ze zemí EU ( z toho 2 země 
z původních 15 členů EU) udává nízkou nebo žádnou dostupnost nepřetržité psychiatrické 
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krizové péče, ČR je mezi nimi (WHO Europe, 2008). Srovnání dostupnosti denní péče u nás a 
v jiných státech EU ukazuje následující graf (Graf 3), který srovnává počet míst v denních 
stacionářích v různých zemích Evropské unie.  

Graf 3. Počet míst v denních stacionářích v různých zemích na 100 tis. obyvatel 
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Podobně neutěšenou situaci velmi malé kapacity chráněných bydlení pro duševně 

nemocné můžeme vidět při srovnání proporce lůžek v chráněných bydleních na 100 tis. 
obyvatel mezi různými evropskými zeměmi (viz Graf 4). 

 
Graf 4. Proporce lůžek chráněných bydlení v různých evropských zemí na 100 tis. 

obyvatel (Zdroj WHO, Europe, 2008) 
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3.2  Stávající legislativní úprava 
 
 
Oblast péče a ochrany osob s duševním onemocněním je velmi složitá a je zakotvena v mnoha 
právních normách a dokumentech.  
 
Vybrané právní normy 
- Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád upravuje zejména detenční řízení, opatrovnické 
řízení, způsobilostní řízení.  
- Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník řeší zejména opatrovnictví a způsobilost k právním 
úkonům (zbavení, omezení). 
- Zákon č. 20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu upravuje zejména: souhlas s léčbou, 
podmínky pro provedení psychiatrické detence, přístup a vedení zdravotnické dokumentace, 
stížnostní procedury na způsob výkonu lékařské péče, zákonný podklad léčebenských řádů, 
neřeší dostatečně například vztah mezi psychiatrickou detencí a léčebnými výkony 
realizovanými v jejím rámci a pozici lékaře při provádění těchto výkonů. 
- Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů upravuje přístup a vedení dokumentace 
zejména v jiných než zdravotnických zařízeních. 
- Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon upravuje nutnou obranu, nepříčetnost vzhledem 
k trestní odpovědnosti za spáchání trestného činu, trestněprávní odpovědnost zdravotnického 
personálu: zejména trestné činy ublížení na zdraví, omezování osobní svobody, neposkytnutí 
pomoci, neoprávněné nakládání s osobními údaji. 
- Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním. Týká se zejména nutné obhajoby, 
problematiky ochranné léčby (zejména v ústavní formě). 
- Zákon č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních upravuje 
podmínky a rozsah zdravotní péče poskytované v nestátních zdravotnických zařízeních a 
podmínky provozování nestátních zařízení. 
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví upravuje práva a povinnosti v oblasti 
ochrany a podpory veřejného zdraví. 
- Zákon 155/1995 Sb. řeší nároky na invalidní důchod – plný, částečný. 
- Vyhláška MPSV ČR 284/1995 Sb. upravuje podmínky pro přiznávání invalidního důchodu 
formou procentní ztráty schopností soustavné výdělečné schopnosti pro osoby s duševním 
onemocněním. 
- Definování občanů se ZPS a ZPS s ZTP upravuje Zákon 1/1991 Sb. o zaměstnanosti. 
- Vyhláška 115/1992 Sb. o pracovní rehabilitaci občanů se ZPS upravuje problematiku 
poradenské služby, přípravy pro pracovní uplatnění, chráněných dílen a pracovišť. 
- Zákoník práce upravuje pracovněprávní ochranu občanů se ZPS. 
- Vyhláška MPSV ČR č. 207/1998 Sb. upravuje postup přiznávání dávek státní sociální 
podpory a postup pro posouzení nepříznivého zdravotního stavu – vlastní klasifikace. 
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Vybrané významné okruhy  
 
Informovaný souhlas 
Úmluva o lidských právech a biomedicíně vyhlášená pod č. 96/2001 Sb.m.z. 
Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu 
 
Zdravotnická dokumentace 
Úmluva o ochraně lidských práv a biomedicíně vyhlášená pod č. 96/2001 Sb.m.z. 
Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu 
Zákon. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
 
Způsobilost k právním úkonům 
Občanský zákoník 
 
Opatrovnictví 
Občanský zákoník (hmotně právní opatrovnictví) 
Občanský soudní řád (procesní opatrovnictví) 
 
Literatura: 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví: Politika péče o duševní zdraví v České republice – Zpráva o 
současném stavu. Praha, 2004 
 
 
3.3 Stigma duševně nemocných v České republice 
 
 

Negativní předsudky a mýty spojené s duševními poruchami jsou velmi škodlivé a 
předpokládá se, že navzdory medicínským pokrokům mají stupňující se tendenci a stále 
zhoubnější následky pro pacienty. Stigma postihuje vše, co souvisí s duševními 
onemocněními: kromě pacientů také jejich  rodiny, psychiatrické instituce, odborníky, léčbu. 
Znamená největší překážku k dosažení lepší péče a vyšší kvality života. Je základem pro 
negativní diskriminaci, kterou pacienti s duševní poruchou zažívají téměř denně. Důsledkem 
jsou potíže se získáním a udržením zaměstnání, problémy s bydlením, závislost na 
návykových látkách a alkoholu, zvýšení izolace, menší spolupráce s lékaři a ochota se léčit. 
Stigma zvyšuje již tak značnou zátěž, kterou způsobují duševní nemoci rozpočtu každého 
státu v Evropské unii. Obecně lze říci, že stigma a jeho následky nejvíce zasahují lidi trpící 
schizofrenní poruchou.  

 
V roce 1996 byl Světovou psychiatrickou asociací (WPA) vytvořen mezinárodní 

projekt na podporu boje proti stigmatu a diskriminaci z důvodu schizofrenního onemocnění. 
Program „Open the Doors“ zakořenil své myšlenky již v cca 20 zemích celého světa. Další 
odpovědí na narůstající zátěž psychiatrických diagnóz se stala v roce 2005 Deklarace o 
duševním zdraví pro Evropu, jejíž čtvrtý závazek obsahuje požadavek na vyloučení stigmatu a 
diskriminace a prosazení zařazení do společnosti prohlubováním odpovídajícího povědomí 
veřejnosti a zmocněním ohrožených jedinců. Deklarace představuje výzvu pro všechny 
členské země Evropské Unie. 
 

V České republice jsou destigmatizační aktivity otázkou posledních několika let. 
Situaci vnímání schizofrenie širokou veřejností popisuje výzkum „Názory na schizofrenii“ 
(více na www.stopstigma.cz/Akce) na vzorku cca 700 dospělých osob v ČR. Jedním 
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ze závěrů, vyplývajících z mapování, mimo jiné je, že chování lidí vůči osobám se 
schizofrenií vychází z tradičních představ utvářených v minulosti a generačně předávaných. 
Nese s sebou stereotypy a mnohdy racionálně neověřená tvrzení o nevyzpytatelnosti chování 
schizofrenika, jeho možné agresivitě a obavy, které může vzbuzovat ve svém okolí. Další 
zjištění prokázalo, že obecná informovanost o podstatě a projevech schizofrenické poruchy je 
chabá a zcela nedostatečná. Informace, které se dostávají k běžným občanům, jsou náhodné a 
útržkovité. Výše zmíněný výzkum je spolu s dalšími aktivitami součástí destigmatizačního 
projektu Změna, který byl v roce 2004 vyústěním snahy změnit situaci stigmatizace duševních 
poruch v České republice. Projekt je realizován pod hlavičkou Centra pro rozvoj péče o 
duševní zdraví a Nadace Academia Medica Pragensis, ve spolupráci s uživateli a dalšími 
organizacemi a hned od svého začátku se připojil k programu WPA. 
 

Jakkoliv se vyzývá k podpoře boje proti stigmatu, v České republice zůstává finanční 
podpora těchto aktivit pouze okrajová. Činnost projektu Změna a jemu podobných projektů 
stojí víc na entuziasmu a ochotě jednotlivců, než na systematické podpoře ze strany státu. 
Výjimkou je akce vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví v rámci Evropského předsednictví 
na téma „Destigmatizace a psychiatrie“ (květen 2009), na které zazněly příspěvky o trendech 
psychiatrické péče a destigmatiazční činnosti v ČR a v zahraničí. Většina odborníků 
v psychiatrii si v rámci své každodenní rutiny nestačí otázku stigmatizace uvědomovat, a 
mnohdy jsou oni sami její obětí. Destigmatizační aktivity jsou u nás „v plenkách“, a pokud se 
vůbec provádějí, pak nepříliš efektivní formou jednorázových kampaní namísto 
dlouhodobých aktivit. Na systematickou činnost se bohužel velmi obtížně shánějí finance, 
protože je vnímána jako nedůležitý nadstandard. Jedním z řešení do budoucna je zaměření se 
na důsledky, které stigma způsobuje a tím je nesnadné zapojování lidí s duševními poruchami 
do společnosti (práce, bydlení, vztahy). I proto je tak důležitý proces transformace 
psychiatrické péče, který povede k možnosti žít co nejvíce v přirozených podmínkách, bez 
dlouhodobých hospitalizací mimo své osobní a pracovní prostředí.  
 
Literatura: 
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3.4 Výdaje na duševní zdraví v České republice a jeho financování 
 
Výdaje na duševní zdraví v České republice  
 

Zjištění výše výdajů na duševní zdraví a jejich struktury jsou důležité pro zvýšení 
pozornosti české společnosti na problematiku duševního zdraví. Dá se říci, že výše výdajů na 
duševní zdraví je základním indikátorem významu duševního zdraví pro společnost a její 
vládu. Podle odhadů tvořily celkové výdaje na duševní zdraví 3 - 4 % z HDP zemí EU (WHO, 
2003). Výdaje na duševní zdraví v rámci sektoru zdravotnictví činily v průměru 2 % HDP. 
Informace o struktuře výdajů jsou důležité zejména při rozhodování o transformačních 
změnách ve struktuře péče o duševně nemocné, neboť strukturální změny v péči musí být 
doprovázeny i novým přerozdělením finančních zdrojů.  
 

Výdaje na duševní zdraví tvoří nezanedbatelnou část výdajů na zdravotnictví v ČR, 
přesto však nemáme k dispozici informace o výši těchto údajů a jejich struktuře. To ostatně 
platí pro ostatní druhy onemocnění: máme informace o výdajích podle druhu péče, podle 
zdroje financování, ale nikoliv podle skupin chorob. Tato mezera je občas vyplněna ad hoc 
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studiemi z akademických pracovišť či zdravotních pojišťoven. Asi nejobsáhlejší v tomto 
směru byla publikace C. Škody a kol. (1998), podle které výdaje na duševní zdraví u VZP ČR 
činily 2,52 % výdajů pojišťovny v roce 1995. Z toho 18 % výdajů se týkalo ambulantní péče a 
82 % výdajů směřovalo do ústavní péče. Tato studie však pojímala duševní zdraví velmi úzce 
(pouze psychiatrie a psychologie) a nezahrnovala například práci praktických lékařů nebo 
výdaje na léky. Z tohoto pohledu jde o určitý dolní odhad výdajů na duševní zdraví v rezortu 
zdravotnictví. 
 

Dlouhý (2004) odhadl, že výdaje na duševní zdraví činily 5,6 mld. Kč v roce 2001, 
což by představovalo 3,54 % výdajů na zdravotnictví a 0,26 % hrubého domácího produktu. 
Odhadovaná struktura výdajů na duševní zdraví z výše uvedené studie (Dlouhý, 2004) byla 
následující: psychiatrické léčebny 35,6 %, léky na předpis 33,2 %, ambulantní péče 
odborných lékařů 17,4 %, ústavní péče v nemocnicích 9,6 %, ostatní typy péče činily 
zbývajících 5 %. Jednou věcí je odhad podílů výdajů na duševní zdraví v jednotlivých 
segmentech zdravotní péče, druhou věcí je jak tyto poměry změnit, aby byla umožněna 
transformace péče o duševní zdraví. Složité vyjednávání, silné role zájmových skupin a 
poměrně jasná segmentace typů zdravotní péče zřejmě konzervují součastný stav a brání tak 
reformám, které vyžadují změny v alokaci finančních prostředků. Pěč (2003), který se též 
odhady výdajů na duševní zdraví zabýval, použil jiný postup a dospěl k odhadu, že výdaje na 
duševní zdraví činí 3,6 % výdajů na zdravotnictví za rok 2001.  

 
Graf č. 1 obsahuje souhrn výsledků studií z různých zemí, který byl publikován v tzv. 

Zelené knize (European Commission, 2005). I když výsledky nejsou zcela srovnatelné (různá 
metodologie, různé vymezení zdravotního a sociálního sektoru, různá cenová struktura), 
předposlední místo ČR stojí za zamyšlení. Přes jistá metodologická omezení, srovnání výdajů 
na duševní zdraví ukazuje na možné nedostatečné financování péče o duševní zdraví v České 
republice. 
 

Graf  5. Podíl výdajů na duševní zdraví na celkových výdajích na zdravotnictví 
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Zdroj: European Commission. Green Paper – Improving mental health of the population: Towards a strategy on 
mental health for the European Union. Brusel, 2005. 
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Výdaje na duševní zdraví se netýkají jen zdravotnictví, ale i dalších sektorů. Zde se 
podíváme na výdaje ze dvou dalších veřejných fondů: důchodového a nemocenského 
pojištění. Při tvorbě odhadu jsme u nemocenského pojištění vycházeli z podílu dnů pracovní 
neschopnosti z důvodu duševního onemocnění (v MKN-10 dg. skupina F00-F99), u 
důchodového pojištění jsem vycházeli z podílu nově přiznaných invalidních důchodů s dg. 
F00-F99. Při využití těchto zjednodušených způsobů výpočtů se v roce 2003 dostáváme k 
celkovým výdajům na duševní zdraví, které z těchto tří zdrojů financování tvořily 28,2 mld. 
Kč (tabulka č. 1), což činilo 1,11 % HDP. Z výše uvedeného vyplývá, že zdravotnictví nemusí 
být z celospolečenského hlediska až tak důležitou položkou, orientační odhad ukazuje, že 
výdaje na duševní zdraví ve zdravotnictví tvoří necelou pětinu výdajů. Tento podíl by byl 
ještě nižší, pokud bychom do celkových výdajů počítali další výdaje na duševní zdraví 
spojené s kriminalitou, bydlením a dalšími sociálními službami. 
 
Tabulka č. 1: Odhad výdajů na duševní zdraví v roce 2003 
 
Zdroj financování Odhad výdajů na 

duševní zdraví (mld. Kč) 
Podíl (%) 

nemocenské pojištění 0,830 2,94 

důchodové pojištění 22,135 78,51 

zdravotní pojištění  5,229 18,55 

celkem 28,194 100,00 
 
 
Financování 
 

Zdravotní péče o duševně nemocné je financována stejně jako ostatní typy péče ze 
společného rozpočtu. V některých zemích je zdravotní péče o duševně nemocné oddělena od 
ostatních typů péče a je financována ze zvláštních rozpočtů, např. v Kalifornii je péče o 
duševně nemocné financována z milionářské daně. Informace o výdajích na zdravotnictví 
podle zdroje financování pro jednotlivé skupiny onemocnění nejsou k dispozici, lze se tedy 
pouze domnívat, že zdroje financování u duševních onemocnění se nemusí příliš lišit od 
zdravotnictví jako celku (graf č. 2). Dlouhodobě se soukromé výdaje pohybují pod 10 % 
z celkových výdajů na zdravotnictví, což je ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi 
relativně nízký podíl. 
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Graf č. 2: Zdroje financování zdravotnictví 
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Kromě zdravotnických služeb využívají duševně nemocní dalších sociálních služeb, 

ubytování, jsou příjemci různých sociálních dávek. Tato fragmentace zdravotnických a 
sociálních služeb a finančních zdrojů může být zdrojem komplikací právě pro duševně 
nemocné, kteří nejsou vždy schopni se v (ne)systému orientovat. Financování těchto služeb 
není nijak centrálně sledováno, takže nemáme dobré informace o tom, jaké služby se 
poskytují, z jakých zdrojů jsou tyto různé služby financovány a kdo jsou příjemci těchto 
služeb. 
 

Úhrada zdravotní péče psychiatrů a psychologů je stejná jako u ostatních odborných 
ambulantních lékařů: platba za výkon, která je však regulována tak, že jde v podstatě o 
rozpočet. Nemocnice a psychiatrické léčebny jsou v podstatě financovány formou historicky 
vzniklých rozpočtů s určitým ročním procentním nárůstem, i když je třeba každý rok tento 
rozpočet „vyúčtovat“ trochu jiným způsobem (lůžkodny, výkony, rodné číslo). Je třeba 
rozlišovat mezi výši úhrady a skutečnými náklady, což se projeví jinak u všeobecné 
nemocnice s psychiatrickým oddělením (možnost vzájemného přerozdělení mezi obory) a 
jinak u psychiatrické léčebny, kde přerozdělení mezi obory není možné. Praktičtí lékaři jsou 
placeni kombinací kapitační a výkonové platby. Léky na předpis jsou hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění s určitou spoluúčastí pacienta, která se odvíjí od referenčních cen. 
V každé terapeutické kategorii by měl být k dispozici plně hrazený lék. 
 
 
Shrnutí  
 

 Údaje o výdajích na duševní zdraví a jejich struktuře nejsou v ČR rutinně přístupné. 
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 Porovnání výdajů na duševní zdraví ukazuje na možné nedostatečné financování péče 
o duševní zdraví v České republice. 

 Zatímco informace o resortu zdravotnictví máme z ÚZIS ČR a zdravotních 
pojišťoven, o výdajích na tzv. komunitní péči hrazenou z krajských, obecních, 
nadačních či soukromých prostředků nemáme žádnou ucelenou informaci. 

 Odhady ukazují, že zdravotnictví nemusí být až tak důležitou položkou, orientační 
odhad ukazuje, že výdaje na duševní zdraví ve zdravotnictví tvoří necelou pětinu 
výdajů na duševní zdraví ze systémů sociálního pojištění v ČR. 

 Existující pravidla financování zřejmě konzervují součastný stav a brání tak reformám, 
které vyžadují změny v alokaci finančních prostředků. 

 Úhrada zdravotní péče o duševní zdraví se neliší od ostatních typů zdravotní péče. 
Provázání zdravotnických služeb se sociálními službami je nedostačující. 
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3.5 Koncepce oboru psychiatrie  
 
 

Koncepce oboru psychiatrie byla připravována již od roku 1994, v roce 1998 byla 
schválena valnou hromadou České psychiatrické společnosti a později i Vědeckou radou 
Ministerstva zdravotnictví ČR. V roce 2004 vznikla Komise pro implementaci koncepce 
oboru psychiatrie jako poradní orgán MZ ČR, složená ze zástupců jednotlivých segmentů 
péče o duševně nemocné (psychiatrické léčebny, psychiatrická oddělení nemocnic, 
psychiatrické ambulance, denní stacionáře a krizové služby, forenzní psychiatrie, komunitní a 
rehabilitační služby), Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Centra pro rozvoj péče o duševní 
zdraví a dále ze zástupců pacientů a příbuzných psychiatrických pacientů. Tato komise má za 
úkol vytvořit konkrétní návrhy a postupy, jak uvést Koncepci do praxe. Centrum pro rozvoj 
péče o duševní zdraví (CRPDZ) v rámci řešení svého projektu „Veřejné zdraví – lidská práva 
a péče o duševní zdraví v ČR“, podpořeného OSF, sestavilo projektový tým, který dodává 
podklady, analýzy a expertizy pro činnost této komise. 

 
Koncepce oboru psychiatrie vedle základních definic náplně oboru navrhuje a 

charakterizuje základní prvky sítě služeb, včetně „nových“ ambulantních služeb (denní 
stacionáře, krizová centra a služby, terénní činnost psychiatrických sester) a služeb zdravotně 
sociálních (chráněná bydlení, pracovní rehabilitace, případové vedení). Poukazuje na 
vývojové trendy oboru: zmenšování stigmatu duševní nemoci, snižování lůžek 
v psychiatrických léčebnách a jejich humanizace, zvýšení kapacity psychiatrických oddělení 
nemocnic, ambulancí, denních stacionářů, krizových služeb a rehabilitačních služeb, posílení 
role pacientů a rodinných příslušníků, zabezpečení kontinuity péče, posílení legislativy 
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v oblasti práv pacientů, vytvoření standardů péče, hodnocení její kvality, opatření v oblasti 
detence a ochranné léčby. Přílohou Koncepce jsou rozpracované programy pro vybrané 
skupiny psychiatrické klientely: program psychogeriatrický, pedopsychiatrický, pro návykové 
nemoci, pro dlouhodobě duševně nemocné, poruchy příjmu potravy a pro forenzní psychiatrii. 
Další přílohou jsou tabulky s kvantitativně vyjádřenou kapacitou plánovaných služeb. 
  

Projektový tým Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) a implementační 
komise rozpracovávají realizaci Koncepce v následujících oblastech: koncepce a politika, 
financování a síť služeb, kontrola kvality a koordinace služeb, legislativa a standardy, 
vzdělávání a propagace.  V oblasti koncepce a politiky je zapotřebí promítnout celonárodní 
koncepci na úroveň krajů (krajské psychiatrické koncepce), navodit meziresortní spolupráci a 
rozpracovat konkrétní kroky přeměny péče ve všech cílových skupinách psychiatrické 
klientely. Ve sféře kvality a koordinace služeb je nezbytné definovat kritéria kvality péče, 
vypracovat postupy hodnocení kvality a formy její kontroly, sledovat statistické údaje i o 
„nových“ službách, zapojit uživatele a jejich příbuzné do rozhodovacích procesů 
poskytovatelů služeb a kontroly jejich kvality. Co se týká legislativy a standardů v širší 
diskusi rozhodnout, zda potřebujeme samostatný zákon o duševním zdraví, v každém případě 
je potřebná legislativní úprava v oblasti nedobrovolného přijetí k hospitalizaci, nedobrovolné 
léčby, ochranného léčení, posouzení způsobilosti k právním úkonům, užívání omezujících 
prostředků, informovaného souhlasu. Některé služby je ještě nutné právně vymezit. Standardy 
je třeba propracovat nejenom v oblasti psychiatrické léčby a rehabilitace, ale také z hlediska 
lidských práv, vzdělání pracovníků nebo provozu a hygieny. V pregraduální a předatestační 
přípravě psychiatrů a klinických psychologů chybí vzdělávání v komunitní psychiatrii, 
psychiatrické rehabilitaci nebo krizové péči, systém je zapotřebí zavést u postgraduálního 
vzdělávání rehabilitačních a sociálních pracovníků. Pro odstranění stigmatu duševní nemoci a 
zvýšení povědomí o problematice duševních poruch je potřebné vést efektivní destigmatizační 
a medializační kampaně. 

 
Koncepce oboru psychiatrie je v současné době revidována výborem Psychiatrické 

společnosti ČLS JEP, v roce 2008 tuto revizi připravovala pracovní skupina vedené MUDr. 
Zdeňkem Bašným. Nově je definována primární psychiatrická péče v psychiatrických 
ambulancích, které by měla být systémově propojena s dalšími návaznými službami, jsou 
definovány psychiatrické nemocnice, které by měli vzniknout z psychiatrických léčeben 
oddělením akutní, následné a specializované péče, aktualizována je komunitní péče. 
Revidovaná koncepce obsahuje kapitoly pojednávající zvlášť o gerontopsychiatrii, 
adiktologii, dětské a dorostové psychiatrii a program péče o pachatele trestné činnosti 
s duševní poruchou.  

 
 
3.6 Cesty ke změně struktury psychiatrické péče v České republice 
 
Popis stavu psychiatrické péče v ČR a možné scénáře změn ve smyslu Koncepce oboru 
psychiatrie je podrobněji popsán v publikaci Politika péče o duševní zdraví v ČR – Cesty 
k její realizaci (CRPDZ 2005). 
 
Koncepce klade úkol při celkovém mírném úbytku počtu lůžek zhruba o polovinu umenšit 
jejich počet v psychiatrických léčebnách, ponechat v léčebnách pouze péči o dlouhodobé 
pacienty a navýšit akutní péči v psychiatrických odděleních nemocnic. Současně zvýšit 
kapacitu řady dalších služeb:psychiatrických ambulancí, denních stacionářů, krizových 
služeb, chráněných bydlení nebo rehabilitačních programů. Tato změna přinese jednak přesun 
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těžiště léčby a rehabilitace pacientů směrem k jejich přirozenému prostředí, větší integraci 
psychiatrie do ostatních medicínských oborů, ale také nároky na přizpůsobení zdravotnického 
personálu (jeho přeškolení a přesun do nově vzniklých kapacit). Změny v síti budou snáze 
realizovatelné při motivaci personálu a managementu ve všech segmentech služeb.  
 
Teoreticky jsou v současnosti rozpracovávány tři možné varianty při změně sítě: 
 

 První varianta počítá se zachováním stávajících prostorových a personálních kapacit 
psychiatrických léčeben s tím, že v nich dojde k úbytku počtu pacientů. Zlepší se 
„komfort“ pacientů v léčebnách (intenzivnější péče personálu, zlepšení péče 
s ohledem na normy hygienické či v oblasti práv pacientů). Je však potřeba najít 
mechanismus, jak zvyšovat platby léčebnám výměnou za zvýšení tohoto „komfortu“. 
Výhodou tohoto řešení je bezpochyby i skutečnost, že by nedocházelo k dramatickým 
změnám, které by se dotkly personálu. Nevýhodou je však větší finanční náročnost 
(zachování plateb v léčebnách a zvýšení finančních zdrojů pro ostatní služby). 

 
 V druhé variantě se uvažuje o zachování jen některých oddělení v psychiatrických 

léčebnách. Podmínkou je vyřešení tzv. fixních nákladů uvolněných oddělení. Aby se 
platby za lůžka v uvolněných odděleních „neztratily“ z psychiatrické péče, bylo by 
potřeba najít mechanismus převádějící úhrady za ně na úhradu např. rezidenčních 
komunitních služeb nebo oddělení akutní lůžkové péče v nemocnicích. Výhodou této 
varianty by byla celkově menší finanční náročnost. Nevýhodou zachování stávajícího 
stavu ve zbylých odděleních léčeben a nutnost řešení změn pracovních kariér části 
personálu. 

 
 Třetí varianta znamená zachování jen některých psychiatrických léčeben. Uzavření 

psychiatrické léčebny je však možné jen z rozhodnutí vlastníka, kterým je buď stát, 
nebo kraj. Podmínky realizace jsou podobné jako u předchozí varianty, odpadá však 
problém řešení fixních nákladů uvolněných oddělení léčeben. Tato varianta by kladla 
největší nároky na převod pacientů do jiných služeb, stejně tak i na řešení pracovních 
kariér personálu uvolněných léčeben. 

 
Literatura: 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví: Politika péče o duševní zdraví v České republice – Cesty k její 
realizaci. Praha, 2004 
 
 
 
 
3.7  Hodnocení koncepčních materiálů jako východisko pro další výzkumnou 
práci 
 
 

Koncepce oboru psychiatrie mapuje dosavadní síť psychiatrických služeb a definuje 
její jednotlivé složky. V závěru pak stručně a obecně vytyčuje návrhy pro zlepšení dosavadní 
organizace odborných služeb. Politika péče o duševní zdraví v ČR – Cesty k její realizaci 
(CRPDZ) popisuje současný stav péče o duševní zdraví, možnosti žádoucích změn a kroky 
k jejich realizaci. Jedním z kroků jsou tři varianty změn psychiatrických léčeben.   

 
Závěrečné zprávy obou koncepčních materiálů byly postoupeny k hodnocení českým i 

zahraničním předním psychiatrům a členům Komise pro implementaci koncepce oboru 
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psychiatrie při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Z odborného hodnocení vyplynulo, že 
předložené koncepční materiály znamenají posun směrem k implementaci transformace péče 
o duševní zdraví, která je v ČR nezbytná a je v souladu s celoevropským úsilím vyjádřeným 
v zásadních dokumentech, které vzešly z ministerské konference v Helsinkách v lednu 2005. 
Za slabinou obou materiálů byla označena nedostatečná identifikace a definice indikátorů 
kvality psychiatrické péče, jejich harmonizace s projekty Světové zdravotnické organizace a 
Evropské komise.  

Naopak přednost dokumentu Politika péče o duševní zdraví v ČR spatřovali 
hodnotitelé ve formulování základních principů uplatňovaných při vytváření politiky péče a 
charakteristiky potřebné péče a služeb, tedy vypracování prvních předpokladů k definování 
cílového stavu.  Nejcennější je k diskusi předložený návrh změny, který je konkrétní, je 
vyčíslen a popisuje potřebný rozvoj sítě služeb. Nabízí 3 varianty při změně sítě: 1. rozdělení 
péče v psychiatrických léčebnách, 2. zachování jen některých oddělení léčeben a 3. zachování 
jen některých psychiatrických léčeben. Tyto tři varianty změn jsou, podle hodnotitelů, 
předpokládaným úhelným kamenem diskusí o dalším postupu změny v organizaci péče o 
duševně nemocné v české republice. Na dokument by měla navázat ekonomická analýza a 
kvalifikovaná diskuse. Ta by měla zahrnovat i přesah priorit v péči o duševně nemocné do 
jiných rezortů, neboť duševní zdraví je prioritou zdravotní péče s výrazně mezirezortním 
přesahem.  
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4 Situace péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji  
 

4.1 Úvod – Demografická a socio-ekonomická situace Karlovarského kraje 
Území Karlovarského kraje je nejzápadnějším územím České republiky. Na severu a 

na západě sousedí se Spolkovou republikou Německo, na východě s Ústeckým a na jihu 
s Plzeňským krajem. Vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na 
severu a západě sousedí s Německem, na východě s Ústeckým krajem a na jihu s Plzeňským 
krajem. Karlovarský kraj je druhý nejmenší v České republice, jeho rozloha je 3 315 km2 (to 
je pouze 4,2 % území ČR). K 30. 9. 2007 zde žilo 306 172 obyvatel, což představuje 3,0 % 
obyvatel České republiky. Přírodní osu kraje tvoří řeka Ohře, která protéká Chebskou a 
Sokolovskou pánví od jihozápadu k severovýchodu, v její kotlině jsou lokalizovány 
nejdůležitější dopravní tahy kraje.  

Hustota osídlení Karlovarského kraje byla k 31. 12. 2006 91,9 obyvatel na km2. Tento 
údaj je ale poněkud zkreslený vzhledem k velmi málo osídlenému území Vojenského újezdu 
Hradiště (bez tohoto území by hustota osídlení byla 102 obyvatel na km2). Pro Karlovarský 
kraj je charakteristický nízký stupeň zalidnění venkova a poměrně vysoký stupeň urbanizace, 
tedy nadprůměrná koncentrace obyvatel do větších obcí a měst. Po Praze vykazuje 
Karlovarský kraj nejvyšší podíl městského obyvatelstva (81 %). 

V Karlovarském kraji je celkem 132 obcí, z toho 30 měst. Území kraje tvoří tři okresy: 
chebský, karlovarský a sokolovský. Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (1 628 km2, 49 % 
rozlohy kraje) s největším počtem obcí (55, z toho 11 měst) a největším podílem obyvatel v 
kraji (118 548 osob, 39 % z celkového počtu obyvatel kraje).  

Podobně jako v ostatních regionech ČR je i v Karlovarském kraji vývoj věkové 
struktury obyvatelstva v posledních letech ne příliš příznivý. Klesá počet obyvatel v 
předproduktivním a produktivním věku, zatímco počet obyvatel v poproduktivním věku 
vytrvale stoupá. Společně s postupným snižováním přirozené reprodukce obyvatelstva může 
tato skutečnost působit do budoucna problém jak z ekonomického hlediska, tak v oblasti 
zajišťování zejména sociálních služeb pro jednotlivé věkové skupiny obyvatel. 

Dalším významnou charakteristikou je národnostní složení obyvatelstva. V tomto 
ohledu se Karlovarský kraj se 4,6 % podílu cizinců v počtu obyvatel řadí na druhé místo za 
Prahu.  K 31. 12. 2006 žilo na území Karlovarského kraje 16 075 cizinců, zejména občanů 
Vietnamu (přes 8 000), Ukrajiny (téměř 2 000), Ruska (necelých 1 700), Slovenska (1 200). 
V Karlovarském kraji je také významným faktorem existence vyloučených komunit 
národnostních menšin, a to zejména romského etnika. 

Z hlediska hospodářství má Karlovarský kraj ve srovnání s ostatními regiony ČR 
specifické postavení. Nacházejí se tady bohaté přírodní zdroje minerálních a léčivých vod, 
díky kterým se v kraji velkou měrou rozvinulo lázeňství a cestovní ruch. Nejznámější je v 
tomto ohledu lázeňský trojúhelník Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně. 
Zásoby kaolínu a keramických jílů vedly zase ke vzniku řady výroben porcelánu. Mezi další 
významné zdroje surovin patří naleziště hnědého uhlí na Sokolovsku, kde se nachází několik 
významných průmyslových podniků. 

Dalším faktorem ovlivňujícím poskytování sociální i zdravotní péče o duševně nemocné, je 
situace na trhu práce a míra nezaměstnanosti. V prosinci roku 2009 činila míra 
nezaměstnanosti v Karlovarském kraji 11,1 v ČR 9,2 %. Nejnižší nezaměstnanost v rámci 
kraje byla v chebském okresu, nejvyšší v sokolovském okresu. Tato situace je zapříčiněna 
hlavně jednostranným zaměřením na těžební a energetický průmysl v minulých letech. 
Nezaměstnanost úzce souvisí se vzdělanostní a kvalifikační strukturou obyvatelstva, která 
není v Karlovarském kraji příliš příznivá. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se zde 
pohybuje hluboko pod celorepublikovým průměrem. Vývoj na trhu práce v Karlovarském 
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kraji je dále ovlivněn zejména nízkou mobilitou pracovní síly, nedostatkem dopravních spojů, 
vysokým podílem občanů s nedokončeným nebo základním vzděláním, rozdíly mezi 
nabídkou vzdělávací soustavy a poptávkou na trhu práce. Od roku 1991 došlo v oblasti 
vzdělání obyvatelstva k posunu ve směru vyššího podílu středoškolsky a vysokoškolsky 
vzdělaných  - v posledních letech V Chebu byla zřízena pobočka ZČU v Plzni, konzultační 
středisko pražské Zemědělské univerzity. V Mariánských lázních bylo zřízeno studijní 
středisko 1. lékařské fakulty UK. V Karlových Varech byla v roce 2000 zřízena první 
soukromá Vysoká škola, v.o.s.). Nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, 
nedostatečný počet bytů a jejich relativně vysoká cena mají za následek větší množství 
sociálně slabých obyvatel a osob bez přístřeší. Problémem regionu je také pokračující migrace 
zvláště mladého a vzdělaného obyvatelstva lidí do metropolitních regionů České republiky, 
především do Prahy.  
 
 

4.2 Popis systému financování 
     Největší problém ve financování péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji jsou 
(stejně jako v celé České republice) celkově podfinancované zdroje na služby (3,6 % 
z celkových státních výdajů na zdravotnictví). Je to jeden z důvodů pro obtížné prosazování 
žádoucího rozvoje a změn psychiatrických služeb. Nekompletní údaje a záznamy o efektivitě 
použitých financí jsou dalším velkým problémem. Jen velmi málo výzkumných projektů 
zmapovalo efektivnost nákladů jednotlivých typů služeb, tj. náklady srovnané se ziskem a 
přidanou hodnotou.     
Pro psychiatrické služby existuje několik stabilních finančních zdrojů. Především jde o Fond 
zdravotního pojištění, který hradí zdravotní služby.  

 

     Dalším zdrojem jsou dotace MPSV ČR a MZ ČR pro nestátní neziskové organizace 
(NNO). Z těchto zdrojů jsou částečně hrazeny náklady NNO, které poskytují zejména 
sociální, služby. Dotace MZČR pro zdravotnická zařízení hradí zejména investiční dotace pro 
nemocnice v působnosti státu, případně kraje či obce.  
 
     Dotace měst a obcí pro nestátní neziskové organizace lze využít na částečné krytí nákladů.  
 
     Investiční dotace pro ÚSP kryjí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí a dotace na 
lůžko v ÚSP.  
 
     Zdrojem financí jsou také přímé úhrady od příjemců služeb/pacientů, které jsou 
praktikovány zejména u privátních zařízení za nadstandardní služby. Tento zdroj příjmů je ale 
v regionu minimální.  
 
     Města a obce vypisují grantové programy pro sociální a zdravotní služby na jejich území. 
O granty jednotlivých měst a obcí mohou většinou požádat NNO, privátní i obecní zařízení. 
Výše grantů je poměrně malá. Stejně jako ostatní granty například od nadací, sponzorů, 
zahraničních dárců atd.  
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4.3 Stav psychiatrických služeb  
 
Ambulantní péče 
V Karlovarském kraji působí 15 ambulantních psychiatrů jako samostatná zdravotnická zařízení, cca 1 
ambulantní místo (karlovarská nemocnice) je ve státních zdravotních zařízeních. Na jednu 
psychiatrickou ambulanci tak připadá asi 500 - 600 pacientů ročně. Spektrum diagnóz postihuje celou 
šíři psychiatrické nomenklatury, tj. demence, přes závislosti, psychózy, neurotické poruchy, adaptační 
reakce, poruchy osobnosti a další. Poskytována je jak akutní pomoc, tak je zabezpečována komplexní 
psychiatrická péče (klinické vyšetření, diferenciálně diagnostické postupy, návrh terapie, 
psychofarmakoterapie, psychoterapie), rovněž základní sociální péče (pracovní neschopnosti, 
důchody). Dále je poskytována konsiliární činnost pro praktické lékaře a ambulantní specialisty 
somatických oborů, v některých lokalitách i pro lůžkové zařízení. Jako zařízení specializované 
ambulantní péče pro drogově závislé a jejich rodiny funguje v kraji o.s. KOTEC (K-centra, terénní 
programy). 

Návaznost na lůžkovou péči je (i přes velmi dobrou spolupráci s léčebnou) problémová pro 
nízkou kapacitu a velkou vzdálenost (PL Dobřany leží 80 km od krajského města Karlovy Vary). 
Návaznost na stacionární péči je většinou limitována malou kapacitou a malou dostupností těchto 
zařízení, zásadně je postrádána větší nabídka skupinové a individuální psychoterapie pro pacienty 
z okruhu schizofrenních, neurotických a depresivních poruch, a rovněž s poruchami osobnosti. 
 
Lůžková péče 

 V Karlovarském kraji je jedno lůžkové oddělení v soukromé nemocnici v Ostrově, kde je 
k dispozici celkem 40 lůžek. Z toho je 25 akutních a 15 je na psychoterapeutickém oddělení. 
Neexistuje ani jedno specializované lůžko.  

Lůžka následné i akutní péče jsou v počtu 200-300 k dispozici v Psychiatrické léčebně Dobřany.   
 
     Denní stacionáře 

V Karlovarském regionu existují dva denní stacionáře s celkem 17 místy. Organizační 
uspořádání stacionářů je odlišné: jedno je samostatné zdravotnické zařízení (7 míst), to ale dle 
dostupných informací již po dobu jednoho roku nepřijímá pacienty. Druhý stacionář (10 míst) je 
součástí zdravotnického zařízení a je přímo integrováno s lůžkovou péčí na psychiatrickém oddělení. 
Nevýhodou je jeho vzdálenost a dopravní dostupnost. Celková kapacita denních stacionářů v regionu 
představuje 17 míst.   
 
Chráněná práce 

Možnosti chráněné práce v Karlovarském kraji nejsou žádné. 
 
Chráněné bydlení 

V Karlovarském kraji není k dispozici ani chráněné a podporované bydlení, ani tréninkové byty. 
 
Komunitní psychiatrické sestry 

V Karlovarském kraji není evidována činnost terénních psychiatrických sester.   
 

Krizová centra a linky důvěry 
V Karlovarském kraji není krizové centrum. Existuje zde linka důvěry (16 hodin denně) a 

krizová služba klinického psychologa (6 hodin denně; 18.00 - 22.00). Oboje je provozováno nestátním 
neziskovým sdružením Res Vitae a financováno MPSV, grantem města Karlovy Vary a Ostrov a 
dotací kraje.     
 
Psychiatrické poradny 

Poradna, která by byla zaměřena přímo na cílovou skupinu duševně nemocných a ve svých 
službách se snažila vyjít vstříc specifickým potřebám duševně nemocných, v Karlovarském regionu 
neexistuje.  
Existují zde poradny zaměřené na širší skupiny (např. sociálně znevýhodněné, zdravotně postižené, 
ad.) či přímo pro širokou veřejnost. To je případ Občanského sdružení Res vitae, které provozuje 
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poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Dále Dětské informační centrum a linka pro děti 
při Středisku výchovné péče Karlovy Vary. Je třeba také zmínit tři evidované pedagogicko-
psychologické poradny (K.Vary, Cheb, Sokolov).  
 
Case management  (Případové vedení) 

V Karlovarském kraji není evidována služba případového vedení (Case management).  
 
Centra denních služeb a denních aktivit 

V Karlovarském kraji není Centrum denních služeb a denních aktivit.  
 
 
Svépomocné aktivity 

Aktuálně v Karlovarském kraji funguje aktivita rodinných příslušníků: občanské sdružení 
Paprsek. Svépomocná aktivita samotných pacientů není evidována.  
 
     Množství služeb v Karlovarském kraji jsme porovnali s doporučovaným množstvím služeb v 
Koncepci oboru psychiatrie (1.revize 2008), kterou vypracovala Psychiatrická společnost ČLS JEP (viz 
http://www.ceskapsychiatrie.cz/Text/koncepceoborupsychiatrie?MenuItemId=170). 
 
 
Tabulka 1 – Karlovarský kraj   (referenční dokument Koncepce oboru psychiatrie – 1.revize 2008) 
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Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky     2007, 2008 
 
 
Komentář: 

1. Reálná čísla jsou velmi přibližná. 
2.   „0“ služba neexistuje;      „?“ číslo neověřené, neúplné, přibližné 

 
3. Z popisu stavu psychiatrických služeb jsou vyjmuty služby pro diagnostickou skupinu mentální 

retardace. Vycházíme z obecného předpokladu, že k péči o tuto skupinu postižených dochází v rámci 
samostatného systému, skládající se převážně ze sociálních služeb.  

 
STEP a SWOT analýza péče o duševní zdraví v Karlovarském kraji 
 

Pro lepší porozumění situaci v poskytování služeb pro lidi s duševními poruchami 
v Karlovarském kraji se zohledněním širších souvislostí, a to zejména faktorů ekonomických, 
politicko-právních, sociálně kulturních a technologických, zpracoval řešitelský tým projektu STEP 

služba koncepce – lůžka, 
l.m., místa, os.  na 

100 tis. obyv 

přepočet  
koncepce  na 

region = kr KK 

Region realita* 

 Lůžka   
lůžka psychiat. celkem 100 307 40 

lůžka psych. akutní 40 123 40 
lůžka psych. následná 60 184 0 

z  toho    
lůžka gerontopsych. 20 61 0 
lůžka adiktologická 25 77 0 

lůžka děts.+dorost. psy 6-8 18-25 0 
Ambulance l.m.   

ambulance PPP (všeob.) 9 27,6 15 
amb. geronto 0,5 1,5 0 
amb.  adiktol. 1,5 4,6 1 
amb. Dětská 1,5 4,6 3 

amb. poruch příj.potr. 0,25 0,8 0 
amb. sexuol. 0,75 2,3 0 

psychoterapeut. amb. 2 6,1 0 
amb. klin. psychol. 15 46 13 
intermediární péče Místa/lůžka   

denní stacionář psych. 18 míst 55 míst 10 míst 
denní stacionář AT 18 míst 55 míst 0 

denní stacionář dětský 7 míst 21 míst 0 
krizové centrum dosp. 2 lůžka 6 lůžek 0 

kriz. centrum děts. 0,5 místa 2 místa 0 
 os.   

komunitní sestra 3 9 0 
adiktolog-case manag. 3 9 0 

Chráněné a rehabilit.  dílny 25 míst 77 míst 0 
Přechodné a podporované zaměstnání 25 míst 77 míst 0 

Komunitní a chráněné bydlení 20 míst 61 míst 0 
Domy a byty na půl cesty 10 míst 31 míst 0 

Podporované bydlení 2 soc. prac. 6 0 
Centrum denních aktivit 50 míst 154 0 

Případové vedení 1 soc. prac. 3 0 
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analýzu péče o duševní zdraví. Podobně zhodnotil i silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení péče o 
duševní zdraví v Karlovarském kraji pomocí SWOT analýzy.  
 

4.4 Širší souvislosti - STEP analýza péče o duševní zdraví 
 
Ekonomické faktory 
 

 Politicko-právní faktory 

 Způsob financování zdravotní i sociální 
péče (oddělené financování zdravotní a 
sociální péče špatně umožňuje souvisle 
pokrýt zdravotně-sociální oblast, 
financování lůžkové péče dle obložnosti 
konzervuje stávající stav). 

 Výdaje na psychiatrickou zdravotní péči se 
procentuálně snižují. 

 V porovnání s procenty jdoucí na péči o 
duševní zdraví v původních zemích EU je 
v ČR podfinancována péče o duševně 
nemocné. 

 Chybí finanční zdroje na rozvoj chybějících 
služeb pro duševně nemocné  

 Systém financování sociálně- zdravotních 
služeb neziskových organizací je nestabilní 
1-2leté granty). 

 Nehodnotí se efektivita vložených nákladů 
a kvalita poskytované péče. 

 Není zohledňováno, že jde o nově vzniklý 
kraj a není dostatek financí na vznik a 
rozvoj nových služeb 

 
 

 Není jasná politicko-právní 
zodpovědnost za síť služeb (síť není 
nijak  plánovaná ve vztahu k místním 
potřebám, a pokud je plánována, pak 
čistě administrativně a byrokraticky). 

 Zodpovědnost za výsledný stav a 
funkci sítě služeb je roztříštěna 

 Mimonemocniční služby nemají 
určeny oblasti, jejichž obyvatele by 
závazně přijímaly do péče, aniž by 
bylo dotčeno právo na svobodnou 
volbu lékaře a zařízení 

 Zvyšování  tlaku na dodržovaní 
lidských práv minorit včetně 
handicapovaných občanů. 

 Částečný tlak na kompatibilitu 
zdravotního a sociálního systému péče 
s ostatními zeměmi EU 

 Neochota opustit stereotypy dosavadní 
praxe, konzervatismus 

 Projevený zájem o problematiku 
duševně nemocných na straně zástupců 
státní správy a samosprávy. 

Sociálně kulturní faktory 
 

Technologické faktory 

 Celospolečenský proces emancipace 
minoritních skupin 

 Postupné vrůstaní  či znovuzapojování do 
„západoevropské“ kultury a systému 
hodnot 

 Vysoká míra stigmatu a nízká míra 
vzdělanosti obyvatel 

 Malá občanská angažovanost  

 Technologie komunitního plánovaní  se 
začíná uplatňovat (ale spíše jen v sociální 
oblasti) 

 Prudký rozvoj informačních a 
komunikačních technologií 

 Chybějící infrastruktura  

 
 

4.5 Bezprostřední souvislosti - SWOT analýza péče o duševní zdraví 
 
Silné stránky  
 

Příležitosti 

 Dobrá spolupráce s praktickými lékaři 
v Karlových Varech a Ostrově  

 

 Trendy péče o duševní zdraví v původních  
zemích EU s jednoznačným trendem směrem 
ke komunitní péči 

 Místní i mezinárodní nepolevující tlak na 
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dodržování  práv duševně nemocných  
 Někteří z psychiatrů chápou potřebu změny 

péče o duševně nemocné na komunitní 
 Strategický dokument na podporu sociální 

služby (chráněné bydlení) 
 Lékaři jsou v lokální vládě  
 Nepokrytý region (a vzdálená PL) je vhodný 

pro vytvoření nových služeb  
 Vhodný region pro příliv odborníků z jiných 

regionů  
Slabé stránky 

 Nedostatečná kapacita některých druhů 
služeb 

 Katastrofální nedostatek míst 
v psychogeriatrických a dětských 
stacionářích, v domovech důchodců 
s psychiatrickou péčí 

 Nedostatek propojení a koordinace 
jednotlivých služeb 

 Absence finančních zdrojů na  
      systémový rozvoj 
 Nedostatečné zapojení primární péče do 

péče o psychiatrické pacienty 
 Riziko dlouhých čekacích dob pro 

pacienty ohrožené sebevraždou (deprese 
atd.) 

 Přetíženost ambulantních psychiatrů i 
psychologů  

 Slabá dopravní obslužnost  

Hrozby 
 Obava ambulantních psychiatrů o ztrátu 

pacientů (rozvojem komunitních služeb 
případně zvýšením kompetencí praktických 
lékařů v péči o duševně nemocné) zablokují 
proces přemýšlení o změně. 

 Boj o finanční zdroje (individuální a 
skupinové zájmy) zablokují diskuzi. 

 Přespřílišná koncentrace plátců na „tady“ a 
„teď“ znemožní dosáhnout dlouhodobější 
vize služeb. 

 Stále ne dostatečný zájem zástupců státní 
správy a samosprávy o obor psychiatrie  

 Syndrom vyhoření (z důvodů přetíženosti a 
nedostatečného ohodnocení osobního vkladu 
do práce s pacienty)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:     
 
Počet a struktura psychiatrických diagnóz v roce 2007 
Určeno jako podklad pro mapování potřeb.   
 

Tabulka 2 Počet prvních vyšetření v ambulantní péči roce 2007 (pro duševní poruchy a 
poruchy chování 
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 Počet prvních vyšetření   (rok 2007) 

počet pacientů 
celkem 

8397 

Dg .F00-F09 *2 978 

F10-F19 510 

F20-F29 805 

F30-F39 1494 

F40-F49, F50-F59 2952 

F60-F69 389 

F70-F79 595 

F80-F99 556 

*2 – pacient je započítán do všech skupin onemocněn, pro které byl ve sledovaném roce léčen 

 
Tabulka 3   Hospitalizovaní na v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2007 
(propuštění a zemřelí starší 15 let) 
 

 Počet propuštěných a zemřelých 
v psych. lůžkových zařízeních (2007) 

počet celkem 1404 

Dg .F00-F09 132 

F10-F19 422 

F20-F29 324 

F30-F39 122 

F40-F49, F50-F59 229 

F60-F69 89 

F70-F79 52 

F80-F99 34 

 
 
 
 
Tabulka 4  Pacienti s bydlištěm v okresech KV, SO, CH hospitalizovaní v roce 2007 v Psychiatrické 
léčebně Dobřany  
 

 
 Dlouhodobí 

pacienti 
Celkem 

počet celkem 113 682 
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Dg .F00-F09 18 112 

F10-F19 27 166 

F20-F29 32 201 

F30-F39 6 41 

F40-F49 10 58 

F50-F59 0 0 

F60-F69 3 23 

F70-F79 9 53 

F80-F89 0 1 

F90-F99 1 6 

G00-G99 7 21 
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Stručný obsah projektu:   
Cílem projektu je zmapování stavu služeb pro duševně nemocné v karlovarském regionu a získání informací o 
tom, jaké služby a v jakém množství jsou potřebné. Potřeby budou zjišťovány u odborníků, pacientů a 
relevantních institucí (kraj, obce, plátci). Na základě těchto údajů bude vytvořen nový model péče o 
psychiatrické pacienty, který bude představen odborníkům i zástupcům samosprávy.  Karlovarský kraj byl 
k tomuto účelu vybrán proto, že má nedostatek zdravotně-sociálních služeb pro duševně nemocné. 
 
 
Kontext projektu: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR podepsalo v roce 2008 s Regionální evropskou kanceláří Světové zdravotnické 
organizace smlouvu o spolupráci na období 2008 - 2009. Východiskem k definování obsahu spolupráce byly 
globální priority WHO. Jednou z nich je duševní zdraví a cílem je zjištění ukazatelů umožňujících hodnotit 
kvalitu péče o duševně nemocné osoby v České republice. Dalším cílem je, v souladu s těmito kritérii, vytvořit 
pilotní regionální model služeb ve vytipovaném regionu. Ministerstvo zdravotnictví určilo jako hlavního 
koordinátora projektu  Psychiatrickou společnost ČLS JEP a spoluřešitele Centrum pro rozvoj péče o duševní 
zdraví. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví má s vytvářením modelů péče dlouholetou zkušenost (viz 
www.cmhcd.cz/pilotni_projekty.html). 
 
 
Východiska projektu: 
Projekt navazuje na předcházející aktivity Centra pro rozvoj duševního zdraví (CPRDZ). V roce 2005 CPRDZ 
vytvořilo v rámci projektu Veřejné zdraví – lidská práva a péče o duševní zdraví v České republice dokumenty 
popisující současný stav péče o duševní zdraví, možnosti žádoucích změn a kroky k jejich realizaci. Jedním 
z kroků byly tři varianty modernizace psychiatrických léčeben. Druhou aktivitou bylo hodnocení výstupů 
projektu našimi i zahraničními předními psychiatry v rámci projektu Biennial Collaborative Agreement (WHO, 
Psychiatrická společnost ČLS JEP a CPRDZ, 2005). Jedním z doporučení bylo rozpracovat podrobně 
varianty změn stavu služeb, doplnit je o zahraniční zkušenosti s transformací, ekonomickou analýzu a 
iniciovat širší diskusi. Dalším východiskem byl projekt Změna, v jehož rámci byla iniciována širší diskuse na 
téma transformace a destigmatizace psychiatrie (2004 – 2007). Poslední akcí na tomto poli je vytvoření prvního 
optimálního modelu péče na území hlavního města Prahy (2007 – 2008) na základě zmapovaných potřeb 
odborníků a pacientů. Projekt byl realizován ve spolupráci s magistrátem hl. města Prahy a na jeho půdě se 
konala rovněž závěrečná konference projektu.  
Aktuálním referenčním dokumentem pro zjištění optimálního počtu zdravotně-sociálních služeb je Koncepce 
oboru psychiatrie (2002), která byla schválena Ministerstvem zdravotnictví v roce 2002.        
 
 
Fáze projektu: 
Projekt je rozdělen do několika fází. V první fázi (leden) byl vytipován vhodný region ČR a sestaven 
koordinační i řešitelský odborný tým. V druhé fázi (únor - červen) bude zpracována analýza dosavadních 
koncepčních prací a současného stavu služeb v Karlovarském kraji. Budou osloveni odborníci a pacienti, aby 
v pracovních skupinách odhadli optimální typ a počet služeb pro jednotlivé diagnózy (s ohledem na míru 
funkčního poškození). Výsledky budou ověřeny pomocí dotazníků zasílaných dalším odborníkům v kraji. 
Obsahem třetí fáze (červenec - prosinec) se stane návrh změn v podobě regionálního modelu. Na závěr k němu 
bude přiřazena ekonomická analýza a nástin následných projektů a realizačních opatření.  Model bude posléze 
představen na odborných akcích (7.10. 2009 Psychiatrická klinika VFN, Praha;  5.-8. 11. 2009 kongres „Léčba 
v psychiatrii“, Karlovy Vary a další). 
Projekt je podpořen Světovou zdravotnickou organizací částkou 20.000 $. 
 
Trvání projektu:  
leden – prosinec 2009 
 
 
 
 



 
 
 

© Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 2009 

 
 
 
 
 
 
Akce projektu 
V Ostrově nad Ohří dne 20. února 2009 proběhl odborný seminář na téma „Kvalita péče o duševně nemocné 
v ČR“. Cílem semináře bylo představení projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) (2008 - 2009). Jeho 
obsahem je zjištění ukazatelů umožňujících hodnotit kvalitu péče o duševně nemocné osoby v České republice. 
Dalším cílem je vytvoření pilotního modelu služeb v karlovarském regionu. 
Ministerstvo zdravotnictví a WHO určilo jako hlavního řešitele projektu Psychiatrickou společnost ČLS JEP a 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Na semináři zazněly vedle přednášek také cenné informace 
regionálních odborníků a zástupců samosprávy, kraje, pojišťoven o stavu a potřebách současné péče v tomto 
kraji. Seminář se konal ve spolupráci s Psychiatrickým oddělením Nemocnice Ostrov.  
 
 
 
Publicita 
Články o projektu (a další články o pilotních modelech, stavu péče o duševně nemocné a jiných tématech) 
naleznete rovněž na www.stopstigma.cz (Napsali o nás). 
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Realizátor  
 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ)  
 

 Jsme nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 1995 s cílem zlepšovat péči o osoby 
s duševním onemocněním v České republice. 

 Naše základní ideje jsou zcela v souladu s principy ochrany osob s duševními potížemi, které byly 
přijaty Valným shromážděním OSN z roku 1992, a strategickými dokumenty Světové zdravotnické 
organizace z roku 2005. 

 Úkolem naší práce je poskytovat informace a prostor pro správné pojmenování a zejména řešení 
aktuálních problémů v rámci péče o duševní zdraví.  

 Během doby své existence nasbírala naše organizace velké množství dat, zkušeností, vědomostí z celé 
České republiky, a proto je často zvána ke spolupráci na koncepčních a vzdělávacích projektech.    

 Všechny aktivity se obracejí jak na poskytovatele a uživatele péče, tak na pracovníky veřejné správy na 
všech úrovních (ministerské, krajské, místní), zdravotní pojišťovny a veřejnost. 

 
Svoji činnost realizujeme v následujících oblastech: 
 koncepční a metodická práce  
 pilotní projekty - vytváření modelů péče  
 vzdělávací programy 
 výzkumná a evaluační činnost 
 právo a podpora uživatelských hnutí a odborných organizací 
 destigmatizační programy  

 
              
              Řešitelé projektu:  
            

Vedoucí projektu: Mgr. Barbora Wenigová wenigova@cmhcd.cz 
 Vedoucí expertní skupiny: MUDr. Ondřej Pěč eset.pec@volny.cz 
 Manažer projektu: Mgr. Věra Šístková sistkova@cmhcd.cz 
 Expertní skupina ve složení: MUDr. Jan Stuchlík Fokus Mladá Boleslav 

 Doc. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, Msc., PhD. 
 

VŠE Praha 

 RNDr. Tomáš Raiter Stem/Mark 

 MUDr. Jiří Bartoš ambulantní psychiatr – 
Karlovy Vary 

 MUDr. Martin Konečný Nemocnice Ostrov 

 
Rada projektu: 
 
MUDr. Alena Šteflová  - Regionální kancelář WHO v ČR 

MUDr. Stanislava Pánová – ředitelka odboru zdravotní péče MZ ČR 

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – Psychiatrická společnost ČLS JEP 

MUDr. Berenika Podzemská – radní Karlovarského kraje (zdravotnictví) 

Miloslav Čermák – radní Karlovarského kraje  (oblast sociálních věcí)  

Ing. Miloslava Šlajsová – Všeobecná zdravotní pojišťovna  (Plzeňský kraj a Karlovarský kraj)  

MUDr. Vladislav Žižka – ředitel Psychiatrické léčebny Dobřany 

Mgr. David Soukup – ředitel Nemocnice Ostrov 

MUDr. Džamila Stehlíková – exministryně pro lidská práva, psychiatryně 
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PILOTNÍ MODEL PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V KARLOVARSKÉM KRAJI  
 

(WHO -  Biennal Collaborative Agreement   2008-2009) 
 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) 
 
 
 
CÍLE 
 

Cílem projektu je zmapování stavu služeb pro duševně nemocné v karlovarském 
regionu a získání informací o tom, jaké služby a v jakém množství jsou potřebné. Projekt 
navazuje na předcházející aktivity Centra pro rozvoj duševního zdraví (CPRDZ), zejména na 
vytvoření prvního optimálního modelu péče o duševně nemocné na území hlavního města 
Prahy (2007 – 2008) na základě zmapovaných potřeb odborníků a pacientů. 
 
 
 
 
METODIKA  
 
 Úvodním krokem ke zpracování této práce bylo vytvoření situační analýzy 
v poskytování péče pro duševně nemocné v Karlovarském kraji (viz Situace péče o duševně 
nemocné v Karlovarském kraji). Situační analýza obsahuje přehled obecných podmínek 
financování péče o duševně nemocné a blíže se zabývá situací a stavem jednotlivých služeb 
pro duševně nemocné v Karlovarském kraji, situační analýza také porovnává množství služeb 
v Karlovarském kraji s doporučovaným množstvím služeb v Koncepci oboru psychiatrie (1. 
revize 2008), kterou vypracovala Psychiatrická společnost ČLS JEP. Dokument je doplněn 
STEP analýzou širších souvislostí poskytování péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji 
(faktory ekonomické, politicko-právní, sociálně kulturní a technologické) a SWOT analýzou 
jejich bezprostředních souvislostí (silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby).  
 
 Cílovou klientelou projektu pro mapování a modelaci služeb pro duševně nemocné 
v Karlovarském kraji byly osoby s duševními poruchami (MKN F0 – F 99), které byly v roce 
2007 v péči psychiatrické ambulantní péče v Karlovarském kraji a dále ty osoby s bydlištěm 
v Karlovarském kraji, které byly hospitalizovány déle než jeden rok v  Psychiatrické léčebně 
v Dobřanech, která sídlí mimo region, avšak přijímá pacienty z Karlovarského kraje 
k dlouhodobé hospitalizaci. Počty pacientů léčených v psychiatrických ambulancích dle 
jednotlivých diagnostických skupin byly zjištěny ze zdrojů ÚZIS, počty pacientů dlouhodobě 
hospitalizovaných ze sdělení vedení Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Počty těchto 
pacientů v jednotlivých diagnostických kategoriích udává následující tabulka: 
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Tabulka 1. Počty pacientů léčených v psychiatrických ambulancích v Karlovarském kraji a 
dlouhodobě hospitalizovaných v PL Dobřeny v roce 2007 
 
Diagnostická kategorie celkem 
Organická duševní porucha F00-09 v péči psychiatrické ambulance 978 1003 

dlouhodobě hospitalizován 25 
Poruchy vyvolané alkoholem a ost. 
psychoaktivními látkami F10-19 

v péči psychiatrické ambulance 510 537 
dlouhodobě hospitalizován 27 

Schizofrenie F20-F29 v péči psychiatrické ambulance 805 837 
dlouhodobě hospitalizován 32 

Afektivní poruchy F30-F39 v péči psychiatrické ambulance 1494 1500 
dlouhodobě hospitalizován 6 

Úzkostné a behaviorální poruchy F40-
F48, F50-F59 

v péči psychiatrické ambulance 2952 2962 
dlouhodobě hospitalizován 10 

Poruchy osobnosti F60-F63, F68-F69 v péči psychiatrické ambulance 379 382 
dlouhodobě hospitalizován 3 

Sexuální poruchy, deviace F64-F66 v péči psychiatrické ambulance 10 10 
dlouhodobě hospitalizován  

Mentální retardace F70-F79 v péči psychiatrické ambulance 595 604 
dlouhodobě hospitalizován 9 

Psychické poruchy .v dětství .a 
adolescenci F80-F98 

v péči psychiatrické ambulance 524 524 
dlouhodobě hospitalizován  

Neurčená duševní porucha F99 v péči psychiatrické ambulance 32 33 
dlouhodobě hospitalizován 1 

CELKEM 8392 
 
 
 
 Přiřazení variant optimální péče pro každou diagnostickou skupinu zvlášť jsme 
provedli s využitím metodiky „focus discussion group“ (diskusní skupiny). Jde o formu 
kvalitativního výzkumu. Focus group využívá pracovní skupinu lidí, ve které jsou 
podporovány interakce. Skupina je tázána na postoje k určitému tématu (Morgan 20011). 
V našem případě by bylo přesnější označení diskusní pracovní skupiny. Zatímco cílem 
klasických diskusních skupin je využít interakci a dynamiku ve skupině k rozvinutí co 
největšího množství kvalitativních variant diskutovaného tématu bez potřeby dospět ke 
konsensu, v našem případě měla skupina za úkol navíc směřovat ke shodě v návrhu potřebné 
kvantifikace služeb pro psychiatrické pacienty. V projektu jsme postupovali tak, že pro 
následující diagnostické okruhy: 1. organické psychické poruchy (F0), 2. závislosti (F1), 3. 
schizofrenní poruchy (F2), 4. afektivní poruchy (F3), 5. úzkostné a behaviorální poruchy (F4, 
5), 6. poruchy osobnosti (F6), 7. psychické poruchy v dětství a adolescenci (F8-F9) jsme 
vytvářeli diskusní skupiny složené z odborníků (psychiatrů, psychologů, zdravotních sester, 
sociálních pracovníků) a  focus groups tvořenou uživateli péče nebo jejich rodinnými 
příslušníky. Celkem takto bylo uskutečněno 12 skupinových diskusí se 41 odborníky a 47 
uživateli (viz tab 2). Zastoupení jednotlivých profesí ve focus groups odborníků ukazuje 
tabulka 3. Pro každou diagnostickou kategorii byl nejprve projektovým týmem osloven 
odborný koordinátor – odborník s dlouholetou klinickou zkušeností s danou diagnostickou 
                                                
1 Morgan, D.L.: Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. 1.vyd., Boskovice: Albert, 2001. 95 s. 
ISBN 80-85834-77-4 
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skupinou. Odborný koordinátor poté rekrutoval odborníky a uživatele do focus group. Bylo 
požadováno, aby výběr rekrutovaných diskutujících maximálně zohlednil různé názorové 
proudy v dané specializaci. Odborný koordinátor měl dále za úkol shrnout výsledky diskuse. 
Jednotlivé diskusní skupiny se zaměřily na určení typů potřebných služeb pro pacienty dané 
diagnostické kategorie a podílu na počtu pacientů této diagnostické skupiny, kteří je 
v průběhu jednoho roku využijí. Skupiny diskutujících měly také za úkol navrhnout potřebnou 
kvalitu těchto služeb. Kromě řízené diskuse byl ve focus group využíván i jednoduchý 
strukturovaný dotazník pro členy pracovních skupin (viz Příloha 1). Definice jednotlivých 
typů služeb je uvedena v Příloze 2.  
 
Tabulka 2. Přehled focus groups 
Diagnostický okruh Typ účastníků Počet účastníků 
Organické psychické poruchy profesionálové 6 

rodinní příslušníci 6 
Závislosti profesionálové 9 

uživatelé 4 
Schizofrenie a afektivní poruchy profesionálové 5 
Schizofrenie uživatelé 7 
Afektivní poruchy uživatelé 6 
Úzkostné a behaviorální poruchy a poruchy 
osobnosti 

profesionálové 8 

Úzkostné a behaviorální poruchy uživatelé 7 
Poruchy osobnosti uživatelé 7 
Psychické poruchy v dětství a adolescenci profesionálové 13 

rodinní příslušníci 10 
CELKEM 88 
 
 
Tabulka 3. Zastoupení jednotlivých profesí ve focus group 
PROFESE POČET 
Lékař/ psychiatr 6 
Psycholog 9 
Ošetřovatelský personál 6 
Sociální pracovník 5 
Terénní pracovník 5 
Fyzioterapeut / ergoterapeut 3 
Ostatní pracovníci* 7 
CELKEM 41 
* psychologové ped.psych.poradny, projektový manažer, psychoterapeut aj. 
 
 
 Pro dosažení soustřednější diskuse o typech potřebných služeb a podílu pacientů, kteří 
je využijí, jsme jednotlivé diagnostické skupiny ještě rozdělili na podskupiny podle funkčního 
stavu. Využili jsme výsledky šetření prováděná hodnotícím nástrojem Global Assessment of 
Functioning (GAF) /střední hodnoty a směrodatné odchylky/ na velkých vzorcích pacientů 
v různých diagnostických skupinách v zahraničí2. Za předpokladu normálního rozložení 

                                                
2 Zdroje: Ruggeri, M. et al.: Definition and prevalence of severe and persistent mental illnesses, BMJ, 2000, 
vol.177, s.149-155; 1997 Client/Patient Sample Survey, Survey and Analysis Branch, Division of State and 
Community Systems Development, Center for Mental Health Services, Substance Abuse and Mental Health 
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výsledků funkčního stavu u těchto diagnostických skupin a minimálních odchylek výsledků 
funkčního stavu u nás a v zahraniční jsme mohli aproximovat rozdělení do dvou podskupin 
(lehčí postižení funkcí GAF > 50, těžší postižení funkcí GAF < 50) uvnitř jednotlivých 
diagnostických kategorií (viz graf 1) v našem vzorku. Focus groups pak mohly posuzovat 
každou podskupinu zvlášť. 
 
Graf 1: Rozdělení do podskupin podle funkčního stavu u jednotlivých diagnostických 
kategorií 

 
 

Kvantitativní návrhy focus group (počty pacientů potřebujících určitou službu) jsme 
porovnávali s co možno nejaktuálnějšími počty pacientů využívajícími jednotlivé typy služeb. 
Data o počtech pacientů ve zdravotnických službách jsme čerpali ze zdrojů ÚZIS z roku 2007. 
Počty hospitalizovaných z regionu v Psychiatrické léčebně Dobřany je zjišťovali přímým 
dotazováním, podobně i některých sociálních služeb (denních stacionářů sociálního typu, 
domovů se zvláštním režimem), u protidrogových služeb jsme počty klientů zjišťovali 
z výročních zpráv. Byla použita data z roku 2007.  
 Pro ověření výstupů z diskusních skupin jsme sestavili standardizovaný dotazník s 23 
otázkami orientovanými na posouzení potřebného počtu pacientů a jejich diagnostické 
struktury, kteří by měli být optimálně ošetřováni v jednotlivých typech služeb. Dotazník byl 
zpracován do elektronické formy a umístěn na webovou adresu. Následně jsme oslovili (e-
maily, telefonicky či osobně) odborníky pracující ve zdravotních i sociálních službách pro 

                                                                                                                                                   
Services Administration, Department of Health and Human Services, US Dep.of Health and Human Services; 
Tungstrom, S. et al., Relationship Between the Global Assessment of Functioning and other DSM Axes in 
Routine Clinical Work, Psychiatric Services, April 2005, vol. 56, No.4, s. 439-443.  
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duševně nemocné v Karlovarském kraji s žádostí o vyplnění elektronického webového 
dotazníku. Odborníci byli oslovováni na základě následujících databází: 
– Adresář psychiatrů, praktických lékařů a psychologů - zdroj ÚZIS 
– Adresář poskytovatelů sociálních služeb - zdroj MPSV 
– Adresář týmu psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov. 
 

Osloveno bylo celkově 91 osob a odpovědělo 33 respondentů. Mezi respondenty 
převažovaly ženy v 73 %. Věkově byla nejvíce zastoupena skupina mezi 31 a 40 lety (viz tab. 
4).  
 
Tabulka 4. Zastoupení jednotlivých věkových skupin mezi respondenty 

Věková skupina Zastoupení mezi respondenty 
21-30 let 12 % 
31-40 let 46 % 
41-50 let 24 % 
51-65 let 15 % 

66 a více let 3 % 
 
 Podle doby praxe v péči o psychiatrické pacienty bylo nejvíce respondentů zastoupeno 
ve skupině 5 – 15 let praxe (tab. 5). Co se týká zastoupení podle profesí, téměř polovinu 
respondentů tvořili psychiatři (tab. 6). Nejvíce zastoupeným typem odborné praxe 
respondentů byla ambulantní péče (převážně psychiatrická, pouze 4 z 15 ambulantních 
pracovníků tvořili praktičtí lékaři) a akutní lůžková péče (tab. 7). Z tabulek vyplývá, že 
typickým respondentem byl psychiatr z ambulantní praxe.  
 
Tabulka 5. Zastoupení respondentů podle délky odborné praxe 

Délka odborné praxe Zastoupení mezi respondenty 
méně než 5 let 33,3 % 

5-15 let 30,3 % 
více než 15 let 36,4 % 

 
Tabulka 6. Zastoupení respondentů podle profesí 

Profese Zastoupení mezi respondenty 
Psychiatr 42 % 
Klinický psycholog 15 % 
Praktický lékař 9 % 
Sociální pracovník 18 % 
Vyšší zdr.pracovník 6 % 
Střední zdr.pracovník 9 % 
 
Tabulka 7. Zastoupení respondentů podle typu praxe 

Typ praxe Zastoupení mezi respondenty 
Ambulantní péče 45 % 
Akutní lůžková péče 21 %  
Denní stacionář 6 % 
Psychosociálně rehabilitační a terénní služby 6 %  
Psychologická ambulance 9 %  
Kontaktní protidrogová centra 9 %  
Ostatní 3 % 
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 Vzhledem k tomu, že cílem tohoto kvantitativního šetření nebylo získání primárních 
údajů, ale ověření návrhů vzešlých z diskusních skupin odborníků, zaměřili jsme se při 
vyhodnocení především na míru souhlasu s předloženými návrhy a na rozložení a průměrné 
hodnoty nesouhlasných reakcí, a to zvlášť směrem k vyšším a nižším hodnotám. Při 
zpracování dat dotazníkového šetření byly spočítány aritmetické průměry u jednotlivých 
odpovědí, které hodnotily změny využití jednotlivých služeb v procentech, s tím, že souhlasné 
odpovědi měly tu procentní hodnotu, které byla obsažena v tvrzení, se kterým byl vyjádřen 
souhlas. Dále byly spočteny počty souhlasných a nesouhlasných odpovědí u jednotlivých 
položek a u nesouhlasných odpovědí rovněž počty respondentů s hodnotou odpovědi vyšší 
než tázaná hodnota a průměrná hodnota, maxima, minima jejich odpovědi. Totéž bylo 
spočteno i u respondentů s hodnotou odpovědi nižší než byla tázaná hodnota.  
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VÝSLEDKY 
 

I. Výstupy focus groups – kvalitativní část 
 
Hlavní akcenty kvalitativní analýzy focus groups 

Ze všech focus groups zaměřených na různé psychické poruchy se projevoval názor, 
že v Karlovarském kraji zcela chybí řada služeb v rámci psychiatrické rehabilitace a 
komunitní péče, ale chybí i služby „klasické“ včetně specialistů, odborných ambulancí, 
lůžkových psychiatrických služeb. Kraj se potýká s nevýhodou nutnosti hospitalizovat některé 
pacienty mimo jeho území v léčebně v Dobřanech. Focus groups shodně vyjadřovaly potřeby 
vytvoření denních stacionářů a krizových center téměř pro všechny typy poruch.  

Dalším zajímavým nálezem je, že ve všech diagnostických kategoriích je pociťována 
malá informovanost o typech služeb mezi uživateli (i z důvodu absence těchto služeb). Byla 
vyjadřována potřeba zajištění informovanosti o jednotlivých onemocněních a potřebné 
pomoci, službách – informační centra, linka důvěry.  

Vysoká dojezdová vzdálenost za jednotlivými službami byla jedním z argumentů pro 
důraz na potřebu mobilních týmů, důraz na terénní služby typu case management (asistenční 
služby, komunitní psychiatrické sestry). 

Dalším shodným rysem bylo konstatování špatné provázanosti služeb, mezioborová 
spolupráce, váznoucí spolupráce se státní správou a obecními úřady.  

Ze strany uživatelů byla často vyslovována potřeba „lidského“ přístupu profesionálů, 
vědomí, že jim profesionálové naslouchají. Pro všechny diagnostické kategorie byla také 
artikulována potřeba zapojení rodin do péče na různých úrovních – edukace, společné 
setkávání, angažování rodiny, poradny pro rodinu, rodinná terapie.  

Nechyběl rovněž důraz na prevenci u jednotlivých typů poruch.  
 
Souhrnem: 
- naprosté chybění nejen rehabilitačních, psychoterapeutických a komunitních 

služeb, ale i služeb „klasických“ (ambulantní specialisté, lůžková 
psychiatrická péče), 

- nedostatečná možnost získat informace o onemocnění a o potřebné pomoci, 
- i vzhledem k dojezdovým vzdálenostem potřeba vytvoření mobilních týmů a 

terénních služeb pro různé typy poruch, 
- špatná provázanost služeb, váznoucí mezioborová spolupráce i návaznost na 

státní a obecní instituce, 
- potřeba zapojení rodin do péče, 
- důraz na prevenci. 

 
Podrobnější kvalitativní výstupy focus groups podle jednotlivých typů služeb 
 
Ambulantní péče a případové vedení 
 
 V péči o organické psychické poruchy byla pro ambulantní psychiatrické služby 
zdůrazňována potřeba zlepšení přístupu a chování zdravotníků k pacientům a jejich rodinám, 
potřeba rozšíření návštěvních služeb lékařů v domovech pacientů, možnost dostupných 
informací u praktických lékařů a specialistů. 

V oblasti služeb pro závislé byl pociťován nedostatek specialistů (adiktolog, psychiatr, 
hematolog a infektolog, psycholog, hygienik, apod.), byla také shledávána malá zkušenost 



8 
 

s prací s AT pacienty, zejména u obvodních lékařů a jejich odmítání, nebo neúčelné 
preskribování nevhodné medikace, dále nedostatečný dohled nad nositeli infekčních chorob- 
zejm. žloutenek – (nemocní nedocházejí ke kontrolám stavu, v terénu chybí testy (zdarma), 
mají jen HIV a těhotenské), přestala fungovat hygienická služba a prev-centrum (odběry jen 
v nemocnici – za peníze). Potřebné by bylo rovněž rozšíření psychologických služeb. 

Pro léčbu schizofrenií a afektivních poruch bylo konstatováno, že počet 
psychiatrických ambulancí, ambulancí klinických psychologů jsou poddimenzované. Je 
zapotřebí dostatek psychiatrických ambulancí pro možnost včasné diagnostiky a pro možnost 
emergentních zásahů. U afektivních poruch je dostatek psychiatrických ambulancí důležitý 
pro „možnost emergentních zásahů při zhoršení stavu a také proti dlouhým objednacím 
lhůtám u prvozáchytů  – jinak odsouzených dlouho trpět, než se jim pomůže“. Zvýšení těchto 
kapacit by také umožnilo častější kontroly a to zejména u pacientů, kteří teprve čekají na 
účinek léků a nejsou ještě dostatečně edukováni. Zvýšení kapacity ordinací klinických 
psychologů by bylo zapotřebí pro možnost kombinace psychiatrické (biologické) a 
psychologické (psychoterapeutické) léčby. Kombinace psychologické a psychiatrické péče by 
také sloužila naplnění potřeby kontaktu klienta se službami, které prostá kontrola u psychiatra 
rozhodně neodpovídá.   

Uživatelé z oblasti úzkostných a behaviorálních poruch zdůrazňovali „potřebu 
pacientů setkávat se na všech úrovních a ve všech oblastech služeb s ´lidskými´ profesionály, 
kteří jsou schopni poskytnout na prvním místě autentický zájem o jejich problémy, naslouchat 
a důvěřovat jim, a kteří jsou sami důvěryhodní (nezneužívají svěřené informace).“ 

Profesionálové zabývající se poruchami osobnosti kladli důraz na včasnou 
diagnostiku, včasnou péči, integraci nemocných vracejících se po výkonu trestu do 
společnosti. 

Pro poruchy příjmu potravy u dětí chybí specializovaná ambulance. U dětí s mentální 
retardací a kombinovaným postižením brzdí péči např. nevstřícnost z pohledu práce 
posudkových lékařů.  

Co se týká případového vedení a asistenčních či terénních služeb v širším smyslu, pro 
klientelu organických psychických poruch by měly vzniknout mobilní týmy se zajištěním 
sociálních a zdravotních služeb přímo v rodině pacientů a osobní asistenti. U klientely 
závislostí již na některých místech (Cheb, Sokolov) působí mobilní kontaktní tým a očekává 
se kontaktování aktivních těžce závislých klientů se sociálním selháváním a malou motivací 
k léčbě. I pro klientelu závislostí je zapotřebí zavedení služeb sociální asistence.  

Pro potřeby pacientů se schizofrenií je žádoucí zavést mobilní tým pro práci v terénu – 
spojení zdravotnických a sociálních služeb, určený k vyhledávání nemocných v odlehlých 
oblastech kraje z „mrtvých kartoték“ ordinací, poskytující sociální šetření, pomoc na místě. 
Tým by měl zajišťovat převoz k hospitalizacím, edukaci rodin v péči o nemocné (opět na 
místě), pravidelné monitorování a sociální pomoc, pomoc při kontaktu s lékařem (i 
somatickým). Mělo by být organizováno společné sociální i medicínské vzdělávání týmu pro 
jeho lepší koordinaci. Je nutné rovněž vytvořit právní zázemí pro tým u pacientů odmítajících 
léčbu, kde je možnost vyžadovat i nedobrovolnou léčbu nebo léčbu zajistit omezením či 
zbavením způsobilosti k právním úkonům.   

Profesionálové se zaměřením na úzkostné a behaviorální poruchy i na poruchy 
osobnosti se rovněž vyslovují pro potřebu zavedení asistenčních služeb poskytovaných 
v domácím prostředí pro tyto nemocné.  

Odborníci se vyslovují pro možnost case managementu a asistentů pedagogů pro děti 
s onemocněním okruhu PAS /poruchy autistického spektra/ a pro děti s mentální retardací a 
s kombinovaným postižením. Asistenti pedagogů by měli být k dispozici i pro děti s ADHD. 
Pro pacienty s adolescentními psychózami by byla potřebná péče terénních sester. Pro 
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poruchy chování a dissociální aktivitu adolescentů chybí kvalitní a intenzivní probační 
program.  

 
Lůžková  a rezidenční péče 

 
Pro pacienty s těžšími formami organických psychických poruch odborníci navrhovali 

vznik dalších zařízení typu léčeben dlouhodobě nemocných, domovů se zvláštním určením, 
sociálních a psychiatrických lůžek. Zmiňována byla také potřebnost týdenních pobytových 
stacionářů jako respitní zařízení pro umožnění odpočinku rodinných příslušníků. 

Pro klientelu závislých není v kraji žádná terapeutická komunita, její vytvoření včetně 
kompletního servisu (detoxifikační jednotky a pobytové léčby) navrhovali profesionálové i 
uživatelé. Pro tuto klientelu existují problémy s přístupem do pobytové terapie (Nemocnice 
Ostrov nepřijímá nespolupracující pacienty a pacienty bez zajištěné další léčebné péče, PL 
Dobřany oficiálně nepřijímají závislé na psychoaktivních látkách, přijímají plánovitě závislé 
na alkoholu;  v PL Červený Dvůr jsou dlouhé objednací lhůty). Pro klientelu závislostí jsou 
také zapotřebí sociální byty.  

Z hlediska klientely schizofrenií a afektivních poruch jsou kapacity místního 
psychiatrického oddělení poddimenzovány. Zvýšení kapacity místního psychiatrického 
oddělení je zapotřebí pro hospitalizaci výrazně ohrožených pacientů sebevraždou, 
sebedestruktivním jednáním, při těžkém poškození funkcí, pro emergentní hospitalizace u 
psychóz. Opatření je také proti tomu, aby při přeplnění oddělení nemuselo docházet k 
hospitalizacím těchto pacientů mimo kraj. Chráněné bydlení pro klienty se schizofrenií 
s lehčím poškozením funkcí by bylo vhodné vytvořit ve městě, pro klienty s těžším 
poškozením funkcí by byl vhodnější statek. Je nutné vybudovat domovy důchodců nebo 
penziony pro duševně nemocné s psychózou v pokročilém věku, osamocené nebo s těžce 
poškozenými funkcemi. Domovy by měly mít možnost psychiatrických konzilií a adekvátně 
vzdělaný personál. 

Psychiatrická hospitalizace byla uváděna jako potřebná též u klientely úzkostných a 
behaviorálních poruch a u poruch osobnosti s těžkým průběhem.   

Pro děti s poruchami autistického spektra /PAS/ jsou odborná pracoviště hůře 
dostupná, např. FN Motol. Pro děti s mentální retardací a kombinovaným postižením by byla 
vhodná možnost získat chráněné bydlení, ale i možnost krátkodobých odlehčovacích pobytů. 
Pro akutní stavy adolescentních psychóz existuje výborná spolupráce s FN Motol, FN Plzeň 
Lochotín či PCP. Pro adolescenty s poruchami chování a dissociální aktivitou by bylo 
zapotřebí získat možnost dlouhodobějších pobytů s režimovou terapií, psychoterapií, 
nácvikem sociálních i volnočasových aktivit.  

 
 
Denní stacionáře, krizové služby a psychoterapeutické programy 
 
 Pro pacienty s organickými psychickými poruchami pokládali členové focus groups za 
vhodné vytvoření denních stacionářů, zdůrazňovaly se edukační programy, trénink 
kognitivních funkcí a zapojování rodin či setkávání rodinných příslušníků. Tato zařízení by 
mohla také nabrat podobu center paměti a sociálních funkcí. Navrhovány byly rovněž zřízení 
telefonních linek s dostupnými informacemi k uvedené problematice.  
 U klientely závislostí se členové focus groups zasazovali za poskytování doléčovacích 
programů po návratu z léčby jako prevenci relapsu onemocnění. Potřebná by rovněž byla 
nízkoprahová psychologická a psychoterapeutická pomoc, specializované poradenství 
(motivační pohovory, podpůrné psychoterapie). Individuální psychoterapie by mohla pomoci 
již v zárodcích závislosti, potřebné je řešit problémy v rodině.  
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 Vzhledem ke klientele schizofrenií a afektivních poruch v současnosti existují v kraji 
dva denní stacionáře, z čehož jeden má pozastavenou činnost. Denní stacionář pro pacienty se 
schizofrenií by se měl zčásti zabývat psychoterapeutickými postupy: nácvik komunikačních a 
sociálních dovedností, trénink kognitivních funkcí, rodinná terapie, zčásti by měl mít funkci 
resocializačního centra. Pro léčbu afektivních poruch by stacionář měl obsahovat 
psychoterapeutický program (včetně kognitivně behaviorálních postupů), psychoedukaci, 
rodinnou terapii, docházkové skupiny. Měl by mít diferencované programy pro různé stupně 
postižení a navazovat na hospitalizace či krizové služby.  
 Některé krizové služby jsou v kraji již uváděny, ale neexistují o nich informace a není 
povědomí o jejich využívání.  Pro pacienty se schizofrenií a s afektivními poruchami je 
zapotřebí zřídit centrum krizové intervence jako alternativu předčasné hospitalizace, prevenci 
sebevražedného jednání. Centrum by vyžadovalo propojení zdravotních a sociálních služeb, 
obsahovalo by lůžka a poskytovalo krizové intervence. Pro oba diagnostické okruhy by 
rovněž bylo vhodné zřídit linku důvěry (např. redukce tenze metodou krizové intervence u 
psychóz). Pro afektivní poruchy by bylo vhodné rozšíření skupinových terapií v ordinacích 
psychiatrů a klinických psychologů.  
 Focus groups uváděly pro pacienty s úzkostnými a behaviorálními poruchami jako 
vhodné poskytování skupinové i individuální psychoterapie, např. v ambulantním 
psychoterapeutickém zařízení, dále rodinné psychoedukace buď přímo v prostředí rodin, nebo 
v rodinných centrech. 
 V případě poruch osobnosti navrhovali profesionálové psychoterapeutickou následnou 
péči (terapeutické komunity, stacionáře) a zapojení rodin, na druhou stranu uživatelé více 
zdůrazňovali nizkoprahovou krizovou pomoc formou help line a internetových poraden, 
rovněž však i např. psychologickou péči na pracovišti. 
 Pro děti s ADHD je zapotřebí vytvořit návaznou psychoterapii rodinnou a skupinovou 
po propuštění z léčeben. U dětí s poruchami příjmu potravy je potřebné vytvořit možnosti 
intenzivní skupinové a individuální psychoterapie, podobně je tomu i u dětí 
s psychosomatickými poruchami a adolescentními depresemi, zde i včetně rodinné terapie. 
Denní stacionáře by bylo vhodné zřídit pro děti s poruchami autistického spektra a pro děti 
s mentální retardací a kombinovaným postižením (zde se specializovaným programem 
rehabilitačním, speciálně pedagogickým, logopedickým a nácvikem sociálních funkcí). Denní 
stacionář by byl vhodný i pro pacienty s adolescentními psychózami, zde s důrazem na nácvik 
sociálních dovedností, rehabilitaci kognitivních funkcí a pracovně sociální zapojování.  
  
 
Rehabilitační péče, poradenství a další služby 
 
 U organických psychických poruch byl v diskusních skupinách kladen důraz zejména 
na aktivizaci pacientů, nácvik motoriky, sebepéče, edukaci pacientů a rodinných příslušníků, 
měla by být zřízena denní centra s touto náplní a rovněž i centra informační.  
 V případě závislostí je třeba se zaměřit na primární prevenci, poradenství, 
nízkoprahová centra včetně služeb harm reduction, hygienického a potravinového servisu a 
sociální asistence. Velmi chybí právě vzdělaní sociální pracovníci.  
 Pro pacienty se schizofrenií je v této oblasti potřeba vytvořit chráněné dílny, 
resocializační centra s aktivizačním programem, sociálně-právní poradny. Je zapotřebí 
umožnit rekvalifikace např. v počítačových dovednostech, vytvořit podmínky pro práci doma, 
zapojit by se měli také výrobní družstva nebo zaměstnavatelé přibírající duševně nemocné za 
zvýhodněných podmínek.  
 Sociální a právní poradenství uváděly focus groups i pro klientelu úzkostných a 
behaviorálních poruch.  
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 Děti s ADHD dle focus groups by potřebovaly nabídku volnočasových aktivit, zřízení 
specializovaných tříd pro děti s ADHD a SVP /specifické výukové poruchy/, možnost 
prázdninových speciálních táborů. V kraji chybí středisko rané péče. Pro děti s poruchami 
autistického spektra by bylo potřebné zřídit centrum komplexní péče s volnočasovými a 
edukačními programy. Pro děti s mentální retardací a kombinovaným postižením by byly 
potřebné socioterapeutické dílny, informační centra, možnost zaměstnání rodičů těchto dětí na 
poloviční úvazek, chráněné dílny, podporované zaměstnání, přechodné zaměstnání. 
Volnočasové aktivity by byly potřebné i pro mladistvé experimentátory s drogou.  
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II. Kvantitativní odhady potřebných služeb prostřednictvím focus groups a 
výsledky dotazníkového šetření 

 
A. Ambulantní péče a případové vedení 

 
Výsledky focus group a dotazníkového šetření u ambulantní péče a případového 

vedení udává tab. 8.  
 
Tabulka. 8  Výsledky focus group a dotazníkového šetření u ambulantní péče a případového 
vedení 
   Potřebný podíl pacientů v dg. skupině využívající 

případového vedení 
 Změna  

počtu 
pacientů 
v ambulantní 
péči 

%  
pacientů 
amb. 
psychiat. 
péče 
v případ. 
vedení 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) ** 17  70 17 7 0 6 56 35 
Počet platných odp. 
v dotaz. šetření 

33 33 33 74 100 94 94 94 62 

Průměr platných odp. 
(%) 

+26,76 22,45  65,2 28,17 23,5 15,18 11,56 45,7 43,27 

Minimum (%) -50 1 25 10 10 5 1 5 10 
Maximum (%) 100 50 100 100 60 75 75 70 90 
Souhlasící respondenti 
(%) 

6,1 60,6 51,5 42,4 18,2 12,1 45,5 36,4 42,4 

Respondenti s jiným 
odhadem (%) 

 39,4 24,2 48,5 54,5 63,6 30,3 45,5 36,4 

Průměr hodnot u jiných 
odhadů (%) 

 30,84 55,6 37,9 30,29 18,07 21,44 36,14 52,92 

Respondenti s vyšším 
odhadem (%) 

84,8         

Respondenti s nižším 
odhadem (%) 

9,1         

Průměr hodnot u vyšších 
odhadů (%) 

34,9         

Průměr hodnot u nižších 
odhadů (%) 

-31,6         

*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 
** focus groups nebyly tázány na potřebné změny počtu pacientů v ambulantní péči, za souhlasnou odpověď v dotazníkovém šetření byla 
pokládána odpověď nenavrhující žádné změny 
 

Respondenti dotazníkového šetření navrhovali zvýšení počtu pacientů v ambulantní 
péči zhruba o 27 %. Výrazně převyšovaly odpovědi navrhující navýšení kapacity ambulantní 
péče (v 85 %). Na tomto místě je zapotřebí podotknout, že focus groups do potřebného 
navýšení kapacit navrhovaly rovněž ambulance klinických psychologů.  
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Focus groups odhadovaly, že zhruba 17 % pacientů ambulantních psychiatrických 
služeb by potřebovalo služby případového vedení. Výsledky dotazníkového šetření byly spíše 
ve shodě s tímto odhadem (61 % souhlasných odpovědí).   
 Současné a potřebné počty pacientů v ambulantní péči a v případovém vedení 
znázorňuje graf 2. Použity jsou hodnoty z průměru platných odpovědí dotazníkového šetření. 
U případového vedení by se jednalo prakticky o nové zavedení těchto služeb, protože 
v regionu neexistují.   

Pokud pojednáváme o struktuře klientely případového vedení respondenti 
dotazníkového šetření (graf 3) kladli důraz na poskytování této služby pacientům v celé šíři 
diagnostického spektra s akcentem na organické psychické poruchy (mobilní týmy a osobní 
asistenti), na úzkostné a behaviorální poruchy (asistenční služby v domácím prostředí), na 
psychické poruchy v dětství a adolescenci (asistenti pedagogů, terénní sestry) a na 
schizofrenie (mobilní týmy pro depistáž a monitoring). S původním návrhem focus groups 
souhlasili respondenti dotazníkového šetření jen v případě organických psychických poruch 
(51,5 % souhlasících respondentů), u ostatních diagnostických skupin se výsledky focus 
groups nepotvrdily.   
 
Graf 2: Současné a potřebné počty pacientů v ambulantní péči a případovém vedení 
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Graf 3: Potřebná struktura klientely případového vedení dle dotazníkového šetření (rozložení 
na základě průměru platných odpovědí) 
 

 
 

B. Lůžková a rezidenční péče 
 

Výsledky focus group a dotazníkového šetření u lůžkové péče ukazuje tab. 9.  
 Respondenti dotazníkového šetření vyjadřovali potřebu navýšení následné lůžkové 
péče zhruba o 17 %, pro toto navýšení se vyslovovala více než polovina z nich
 Z dotazníkového šetření rovněž vyplynula potřeba navýšení kapacity akutní 
psychiatrické péče na psychiatrických odděleních nemocnic o více než 31 %, o potřebě tohoto 
navýšení bylo přesvědčeno téměř 70 % respondentů.  

Pacienta s akutní potřebou psychiatrické hospitalizace by 94 % respondentů umístilo 
raději na psychiatrické oddělení nemocnice nežli do psychiatrické léčebny (6 %) (graf 4).  
  

Výsledky focus group a dotazníkového šetření u rezidenční komunitní péče ukazuje 
tab. 10. 
 Respondenti dotazníkového šetření odhadují (průměr hodnot odpovědí) potřebnost 
rezidenční komunitní péče zhruba pro 17 % pacientů ambulantní psychiatrické péče. 
Nepotvrdili  původní odhad focus group, že rezidenční komunitní péče by byla potřebná 
pouze pro 5 % těchto pacientů. 
 Graf 5 znázorňuje potřebnou strukturu klientely rezidenčních komunitních služeb 
vyplývající z dotazníkového šetření. Převahu klientely by měly tvořit schizofrenní a afektivní 
poruchy (chráněná bydlení, statek), ale zastoupeny jsou i další diagnostické kategorie: 
úzkostné a behaviorální poruchy, poruchy v dětství a adolescenci (pobyty s režimovou terapií 
a psychoterapií) či závislosti (terapeutická komunita). Souhlas nadpoloviční většiny 
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respondentů s původním odhadem focus groups je možno shledat u dvou z diagnostických 
kategorií.  
 Tabulka 11 shrnuje výsledky focus group a dotazníkového šetření u ústavní rezidenční 
péče. Respondenti dotazníkového šetření navrhovali zvýšení počtu pacientů v těchto službách 
o 27%. Navrhovaná struktura klientely dle dotazníkového je znázorněna na grafu 6, převažují 
organické psychické poruchy (LDN, domovy se zvláštním režimem, týdenní stacionáře), ale 
jsou zastoupeny i ostatní diagnózy. Převaha respondentů vyslovovala souhlas s předchozími 
návrhy focus groups u třech diagnostických okruhů.   
 Srovnání současných počtů pacientů v následné lůžkové péči psychiatrické léčebny, 
v akutní lůžkové péči psychiatrických oddělení nemocnic, rezidenční komunitní péče a 
ústavní rezidenční péče s navrhovanými počty dle výsledků dotazníkového šetření je 
znázorněno na grafu 7. U rezidenční komunitní péče jde prakticky o nové vytvoření těchto 
služeb. Navýšení jsou odhadována jako potřebná u akutní i následné psychiatrické lůžkové 
péče. Současné kapacity ústavní rezidenční péče zahrnují pouze organické psychické poruchy, 
kapacitu je třeba navýšit a vytvořit prostor i pro další diagnostické okruhy (viz tabulka 11).  
 
Tabulka 9  Výsledky focus group a dotazníkového šetření u následné a akutní lůžkové péče 
 Změna počtu pacientů 

v následné lůžk. péči 
Změna počtu pacientů v akutní 
lůžk. péči 

Odhad focus group (%) ** ** 
Počet platných odp. v dotaz. 
šetření 

33 33 

Průměr platných odp. (%) +16,98 + 31,33 
Minimum (%) -50 - 25 
Maximum (%) +150 + 200 
Souhlasící respondenti (%) 30,3 21,2 
Respondenti s vyšším odhadem 
(%) 

60,6 69,7 

Respondenti s nižším odhadem 
(%) 

9,1 9,1 

Průměr hodnot u vyšších 
odhadů (%) 

35,6 51,25 

Průměr hodnot u nižších odhadů 
(%) 

-31,7 41,66 

** za souhlasnou odpověď v dotazníkovém šetření byla pokládána odpověď nenavrhující žádné změny 
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Graf 4. Preference umístění pacienta s potřebou akutní hospitalizace – dotazníkové šetření 

 
 
 
 
Tab. 10 Výsledky focus group a dotazníkového šetření u rezidenční komunitní péče 
  Potřebný podíl pacientů v dg. skupině využívající 

rezidenční komunitní péče 
 % pacientů 

amb.psychiatr. 
péče potřebující 
rezidenční 
komunit. služby 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) 5 0 0 23 0 2 13 20 
Počet platných odp. 
v dotaz. šetření 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Průměr platných odp. (%) 15,85 6,72 16,96 27,32 8,93 4,27 13 21,82 
Minimum (%) 3 2 5 15 5 1 1 5 
Maximum (%) 80 80 100 60 40 30 30 50 
Souhlasící respondenti 
(%) 

36,4 39,4 30,3 45,5 24,2 57,6 54,5 42,4 

Respondenti s jiným 
odhadem (%) 

63,6 30,3 57,6 30,3 39,4 24,2 27,3 24,2 

Průměr hodnot u jiných 
odhadů (%) 

22,05 17,17 25 33,8 14,42 9,38 13 25 

*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 
** za souhlasnou odpověď v dotazníkovém šetření byla pokládána odpověď nenavrhující žádné změny 
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Graf 5. Potřebná struktura klientely rezidenční komunitní péče dle dotazníkového šetření 
(rozložení na základě průměru platných odpovědí) 

 

 
Tab. 11 Výsledky focus group a dotazníkového šetření u ústavní rezidenční  péče 
  Potřebný podíl pacientů v dg. skupině 

využívající ústavní rezidenční péči 
 Změna  

počtu 
pacientů 
v ústavní 
rezidenční 
péči (%) 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) ** 30 0 12 0 0 2 0 
Počet platných odp. v dotaz. šetření 33 33 33 33 33 33 33 33 
Průměr platných odp. (%) 26,98 31,0

4 
5 13,5

2 
5,29 3,38 3,13 4,76 

Minimum (%) -20 15 0 0 0 0 0 0 
Maximum (%) +200 60 30 60 60 30 50 10 
Souhlasící respondenti (%) 12,1 63,6 57,6 48,5 27,3 48,5 60,6 45,5 
Respondenti s jiným odhadem (%)  9,1 24,2 24,2 45,5 24,2 21,2 18,2 
Průměr hodnot u jiných odhadů (%)  38,3

3 
18,8 17,4 8,47 10,1

3 
6,36 16,6

6 
Respondenti s vyšším odhadem (%) 75,8        
Respondenti s nižším odhadem (%) 12,1        
Průměr hodnot u vyšších odhadů (%) 37,06        
Průměr hodnot u nižších odhadů (%) -37,06        
*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 
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** za souhlasnou odpověď v dotazníkovém šetření byla pokládána odpověď nenavrhující žádné změny 
Graf 6. Potřebná struktura klientely ústavní rezidenční péče dle dotazníkového šetření 
(rozložení na základě průměru platných odpovědí) 

 
 
 

Graf 7. Současné a potřebné počty pacientů v lůžkové a rezidenční péči 
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C. Krizové služby, denní stacionáře a psychoterapeutické programy 
 

Výsledky focus group a dotazníkového šetření u krizových služeb, denních stacionářů, 
a psychoterapeutických programů ukazuje tabulka 12 a 13. 
 
Tabulka 12. Výsledky focus groups a dotazníkového šetření u krizových služeb 
   Potřebný podíl pacientů v dg. skupině 

využívající krizové služby 
 % pacientů 

amb. 
psychiatr. 
péče 
potřebující 
krizové 
služby 

% pacientů 
amb. 
psychiatr. 
péče 
potřebující 
linku 
důvěry 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) 13 21 0 0 9 10 17 88 0 
Počet platných odp. v dotaz. 
šetření 

33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Průměr platných odp. (%) 21,24 29 3 10,3 16,2
3 

14,2
3 

22,3
8 

58,6
8 

16,3
3 

Minimum (%) 1 1 2 2 2 5 1 5 2 
Maximum (%) 70 100 13 50 100 100 100 100 100 
Souhlasící respondenti (%) 60,6 60,6 36,4 21,2 51,5 63,6 51,5 30,3 12,1 
Respondenti s jiným odhadem 
(%) 

39,4 39,4 36,4 69,7 36,4 27,3 36,4 54,5 57,6 

Průměr hodnot u jiných 
odhadů (%) 

33,92 41,3 6 13,0
9 

27,0
8 

24,6 30 42,4 20,6
3 

*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 
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 Dotazníkové šetření potvrdilo původní odhad focus group o potřebě vytvoření 
krizových služeb pro zřetelnou část pacientů psychiatrické ambulantní péče, 61 % 
respondentů souhlasilo s původním odhadem focus groups. Potřebnou strukturu klientely 
v krizových službách dle průměru platných odpovědí z dotazníkového šetření znázorňuje graf 
8. Převaha respondentů u tří diagnostických skupin (schizofrenie, afektivní poruchy, úzkostné 
a behaviorální poruchy) souhlasila s původním návrhem potřebnosti pro jednotlivé okruhy 
diagnóz od focus groups, podstatnější změnu kapacit navrhovala převaha respondentů u 
schizofrenie, poruchy osobnosti a poruch v dětství a adolescenci. Celkově ve struktuře dle 
dotazníkového šetření převažují neurotické poruchy, až v dalším sledu jde o poruchy 
osobnosti, afektivní poruchy a schizofrenie.  
 Převaha respondentů dotazníkového šetření rovněž potvrdila odhad focus groups o 
potřebě využívání linek důvěry pro zhruba čtvrtinu pacientů využívajících ambulantní 
psychiatrické služby.  

Podle odhadu focus groups o něco méně než polovina pacientů potřebuje denní 
stacionář či nějakou formu psychoterapeutické péče. Převaha respondentů dotazníkového 
šetření souhlasila s tímto odhadem. 
 
 
 
 
 
Graf 8. Potřebná struktura klientely krizových služeb dle dotazníkového šetření (rozložení na 
základě průměru platných odpovědí) 
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Tabulka 13. Výsledky focus groups a dotazníkového šetření u denních stacionářů a 
psychoterapeutických programů 
  Potřebný podíl pacientů v dg. skupině využívající DS 

a psychoterapeutické programy 
 % pacientů 

potřebující 
denní stacionář 
nebo 
psychoterap. 
programy 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) 43 70 12 15 32 52 60 75 
Počet platných odp. 
v dotaz. šetření 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Průměr platných odp. (%) 44 61,96 17,14 25,89 35,17 51,63 49,9 71,59 
Minimum (%) 1 25 3 20 15 25 5 40 
Maximum (%) 90 50 80 70 80 100 80 100 
Souhlasící respondenti (%) 66,7 51,5 66,7 51,5 60,6 63,6 45,5 51,5 
Respondenti s jiným 
odhadem (%) 

33,3 18,2 21,2 33,3 27,3 24,2 42,4 15,2 

Průměr hodnot u jiných 
odhadů (%) 

44 39,17 33,29 42,73 42,22 50,63 39,07 60 

*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 
Graf 9. Potřebná struktura klientely denních stacionářů a psychoterapeutických programů dle 
dotazníkového šetření (rozložení na základě průměru platných odpovědí) 

 
Graf 10. Krizové služby a denní stacionáře, psychoterapeutické programy  - současné a 
potřebné počty pacientů dle dotazníkového šetření 
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Zaměříme-li pozornost na odhad diagnostické struktury této péče (graf 9), opět se 

dostávají do popředí neurotické a behaviorální poruchy. V těchto kategoriích focus groups 
nejvíce pojednávaly o různých možnostech péče – jak v denních stacionářích, tak i v jiných 
formách v rámci ambulantní péče (skupinová a individuální psychoterapie). U ostatních 
kategorií šlo o různé typy programů uzpůsobených daným poruchám: denní stacionáře 
zaměřené edukativně a na trénink kognice, centra paměti (organické psychické poruchy), 
doléčeovací programy, nízkoprahová centra a individuální psychoterapie (závislosti), 
psychoterapeutické denní stacionáře se specifickými tréninky a resocializací (schizofrenie a 
afektivní poruchy), následná psychoterapeutická péče, denní stacionář, terapeutická komunita 
(poruchy osobnosti), návazná psychoterapie po propuštění z hospitalizace (ADHD), 
individuální, skupinová psychoterapie a rodinná psychoterapie (děti s poruchami příjmu 
potravy, s psychosomatickými poruchami, s adolescentními depresemi), specializované denní 
programy (poruchy autistického spektra, mentální retardace, kombinované postižení, 
adolescentní psychózy). Kromě okruhu poruch osobnosti převaha respondentů souhlasila 
s původním odhadem focus groups  v zastoupení jednotlivých diagnostických okruhů.  
 Graf 10 ukazuje srovnání současných počtů pacientů využívajících krizové služby a 
denní stacionáře s potřebnými počty pacientů v těchto službách dle dotazníkového šetření. U 
krizových služeb jde o potřebu nového vytvoření těchto služeb, téměř podobně je tomu i u 
denních a psychoterapeutických programů, kdy v současnosti tyto služby jsou rozvinuty jen 
v minimální míře.  

Výsledky potřebnosti rodinných intervencí a psychoedukace jsou uvedeny v tabulce č. 
14.  Respondenti dotazníkového šetření v převážné většině potvrzovali navrhovaný podíl 
pacientů potřebující tyto intervence. Dle odhadu struktury této péče z dotazníkového šetření 
(průměry platných odpovědí) by největší uplatnění měla u úzkostných a behaviorálních 
poruch a dále u afektivních poruch, organických psychických poruch i dalších okruhů (graf 
11). Dotazníkové šetření až na okruh poruch osobnosti nepotvrdilo původní odhady focus 
groups o využitelnosti těchto intervencí u jednotlivých diagnostických okruhů a respondenti 
tyto odhady korigovali. Bohužel nejsou dostupná data o současném využití této péče. 
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Tabulka 14. Výsledky focus groups a dotazníkového šetření u rodinných intervencí a 
psychoedukace 
  Potřebný podíl pacientů v dg. skupině využívající 

rodinné intervence a psychoedukace 
 % pacientů 

potřebující 
rodinné 
intervence a 
psychoedukace 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) 16 0 0 0 0 42 17 0 
Počet platných odp. 
v dotaz. šetření 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Průměr platných odp. (%) 27,21 26,86 20,73 33,81 24,98 35,68 21,89 36,60 
Minimum (%) 20 1 5 2 5 5 5 2 
Maximum (%) 90 100 80 80 80 70 90 100 
Souhlasící respondenti (%) 54,5 9,1 18,2 6,1 6,1 42,4 60,6 9,1 
Respondenti s jiným 
odhadem (%) 

45,5 57,6 66,7 75,8 78,8 42,4 24,2 51,5 

Průměr hodnot u jiných 
odhadů (%) 

40,67 29,68 26,38 36,52 26,9 29,36 34,13 43,06 

*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 

 
Graf 14: Odhad diagnostické struktury rodinné intervence a psychoedukace dle 
dotazníkového šetření (rozložení na základě průměru platných odpovědí) 
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Výsledky focus group a dotazníkového šetření u rehabilitační péče a poradenství ukazuje 
tab. 15-18. 
 
Tab. 15 Výsledky focus group a dotazníkového šetření u pracovní rehabilitace 
  Potřebný podíl pacientů v dg. skupině využívající 

pracovní rehabilitace 
 % pacientů 

ambulantní 
psychiatrické 
péče potřebující 
pracovní 
rehabilitaci 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) 14 0 0 23 0 27 0 35 
Počet platných odp. 
v dotaz. šetření 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Průměr platných odp. (%) 17,15 9,25 18,31 26,18 15,24 24,5 10,33 32,83 
Minimum (%) 5 1 2 5 2 3 1 10 
Maximum (%) 45 50 100 80 80 50 80 30 
Souhlasící respondenti (%) 72,7 18,2 27,3 60,6 21,2 57,6 24,2 57,6 
Respondenti s jiným 
odhadem (%) 

27,3 42,4 51,5 21,2 54,5 27,3 48,5 12,1 

Průměr hodnot u jiných 
odhadů (%) 

25,56 13,21 28 35,71 21,17 19,22 15,5 22,5 

*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 
 
Graf 15. Potřebná struktura klientely pracovní rehabilitace dle dotazníkového šetření 
(rozložení na základě průměru platných odpovědí) 
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73 % respondentů dotazníkového šetření souhlasilo s odhadem focus groups o potřebě 
zavedení pracovní rehabilitace u 14 % pacientů z ambulantní psychiatrické péče. Jen mírná 
nadpoloviční většina respondentů souhlasila s původním návrhem rozložení klientely 
pracovní rehabilitace od focus groups jen u závislostí a afektivních poruch, u ostatních 
diagnostických okruhů tyto odhady respondenti dotazníků korigovali. Celkově největší 
zastoupení  na základě průměru platných odpovědí dotazníkového šetření by měly mít 
úzkostné a behaviorální poruchy (45 %), dále pak afektivní poruchy (15 %) a schizofrenní 
poruchy (15 %) (graf 15). 

 
 
Tabulka 16. Výsledky focus groups a dotazníkového šetření u svépomocných a aktivizačních 
programů 
  Potřebný podíl pacientů v dg. skupině využívající 

svépomocné a aktivizační programy 
 % pacientů 

ambulantní 
psychiatrické 
péče potřebující 
svépomocné a 
aktivizační 
programy 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) 5 22 0 21 0 0 0 0 
Počet platných odp. 
v dotaz. šetření 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Průměr platných odp. (%) 10,15 21,21 18,48 22,4 9,32 8 5,26 8,56 
Minimum jiných odp.(%) 10 10 2 1 2 2 2 5 
Maximum jiných odp. (%) 45 15 100 60 50 40 35 50 
Souhlasící respondenti (%) 72,7 66,7 27,3 66,7 27,3 33,3 36,4 30,3 
Respondenti s jiným 
odhadem (%) 

27,3 6,1 51,5 12,1 48,5 39,4 33,3 27,3 

Průměr hodnot u jiných 
odhadů (%) 

23,89 12,5 27,18 27,75 14,56 14,15 11 18,06 

*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 
 
 
Graf 16. Potřebná struktura klientely svépomocných a aktivizačních programů dle 
dotazníkového šetření (rozložení na základě průměru platných odpovědí) 
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V případě svépomocných a aktivizačních programů rovněž zřetelná většina 

respondentů dotazníkového šetření (73 %) souhlasila s odhadem focus groups o potřebě 
uplatnění těchto služeb u 5 % pacientů ambulantní psychiatrické péče. Pouze u dvou ze sedmi 
diagnostických kategorií většina repondentů souhlasila s odhadem focus groups co do 
potřebného počtu pacientů využívajících těchto služeb v jednotlivých kategoriích, u ostatních 
kategorií tyto odhady respondenti korigovali. Celková navrhovaná struktura klientely u těchto 
programů podle průměrů platných odpovědí dotazníkového šetření je znázorněna v grafu 16. 
Převažují úzkostné a behaviorální poruchy (24 %), dále pak organické psychické poruchy (23 
%), schizofrenie (20 %) a další. Konkrétní podoba služeb v této skupině byla navrhována 
účastníky focus groups dle povahy duševních poruch: denní centra s aktivizací pacientů, 
nácvikem motoriky, sebepéče, edukací, informační centra (organické psychické poruchy), 
nízkoprahová centra (závislosti), centra s aktivizačním programem (schizofrenní poruchy), 
specializované třídy ve školách, prázdninové speciální tábory (ADHD, specifické výukové 
poruchy), středisko rané péče, centrum komplexní péče s volnočasovými a edukačními 
programy (poruchy autistického spektra). 
 
Tabulka 17. Výsledky focus group a dotazníkového šetření u poradenství 
  Potřebný podíl pacientů v dg. skupině využívající 

poradenství 
 % pacientů 

ambulantní 
psychiatrické 
péče potřebující 
poradenství 

A* B C D E F G 

Odhad focus group (%) 11 0 0 50 0 7 65 0 
Počet platných odp. 
v dotaz. šetření 

33 33 33 33 33 33 33 33 

Průměr platných odp. (%) 23,85 24,58 25,73 49,66 20,44 20,36 50,61 27,13 
Minimum jiných odp.(%) 20 1 1 20 4 5 5 4 

AFEKTIVNÍ POR.
15%

ÚZK.A BEH.POR.
24%

POR.OSOBNOSTI
2%

ZÁVISLOSTI
11%SCHIZOFRENIE

20%

ORG.PSYCH.POR.
23%

POR. V DET. A 
ADOLESC.

5%



27 
 

Maximum jiných odp. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 
Souhlasící respondenti (%) 51,5 15,2 18,2 60,6 18,2 45,5 45,5 15,2 
Respondenti s jiným 
odhadem (%) 

42,4 57,6 60,6 27,36 57,6 39,4 39,4 51,5 

Průměr hodnot u jiných 
odhadů (%) 

42,86 31,05 33,45 48,89 26,89 35,77 34 36,71 

*A – pacienti s organickými psychiatrickými poruchami, B – pacienti se  závislostí, C – pacienti s poruchami schizofrenního okruhu, D – 
pacienti s afektivními poruchami, E – pacienti s neurotickými poruchami, F – pacienti s poruchami osobnosti, G – pacienti s vývojovými, 
emočními a behaviorálními poruchami v dětství a adolescenci 
 
 
Graf 17. Potřebná struktura klientely poradenství dle dotazníkového šetření (rozložení na 
základě průměru platných odpovědí) 

 
 Respondenti dotazníkového šetření v mírně nadpoloviční většině (52 %) vyslovili 
souhlas s odhadem focus groups navrhujícím 11 % potřebnost poradenství u pacientů 
ambulantní psychiatrické péče. Pouze u jedné z diagnostických skupin (schizofrenie) rovněž 
převaha respondentů souhlasila s návrhem focus groups ohledně využití poradenských služeb 
daného podílu počtu pacientů těchto diagnostických skupin, u ostatních diagnostických 
okruhů respondenti tyto odhady korigovali. Celkově je potřebné zastoupení jednotlivých 
diagnostických skupin podle průměrů platných odpovědí dotazníkového šetření (graf 17) 
proporcionálnější než u rehabilitačních služeb. 
 Na grafu 18 je znázorněno srovnání počtu pacientů užívajících rehabilitační služby a 
poradenství v současnosti a potřebných počtů pacientů, kteří by měli tyto služby užívat. Jako 
v předchozích skupinách služeb jde zde prakticky o nové vytvoření těchto služeb. Minimální 
kapacita aktivizačních programů v současné době slouží pouze pro pacienty s organickými 
psychickými poruchami. V poradenství nejsou k dispozici poradny specializované na duševní 
poruchy, ale pouze poradny zaměřené na širší skupiny (např. sociálně znevýhodněné, 
zdravotně postižené) či přímo pro širokou veřejnost (o.s.Res Vitae, Dětské informační 
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centrum a linka pro děti při Středisku výchovné péče Karlovy Vary, 3 pedagogicko-
psychologické poradny).  
 
Graf 18: Rehabilitační a poradenské služby - současné a potřebné počty pacientů dle 
dotazníkového šetření 
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DISKUSE 
 
 Výsledky jsou limitovány počtem účastníků skupinových diskusí (88) a respondentů 
dotazníkového šetření (33), který byl dán finančními možnostmi a harmonogramem projektu. 
Projektový tým si je však vědom, že další zvýšení počtu respondentů v dotazníkovém šetření 
by přineslo zpřesnění výsledků. Je potřeba si však uvědomit, že samotný počet odborníků 
působících ve službách pro duševně nemocné v Karlovarském kraji je limitován. 
Projektovému týmu se podařilo identifikovat a oslovit pro dotazníkové šetření pouze 91 
těchto osob  

Výstupy focus groups mohou být ovlivněny způsobem výběru účastníků těchto 
diskusních skupin. Projektový tým proto postupoval tak, že nejprve vybral koordinátora 
příslušné focus group pro danou diagnostickou skupinu – odborníka s dlouholetou zkušeností 
právě s touto diagnostickou skupinou, a ten vybíral jednotlivé členy focus group. Při výběru 
se řídil pokynem, aby mezi diskutujícími bylo zohledněno co nejvíce názorových proudů 
v dané diagnostické specializaci. Projektový tým sám členy focus groups nerekrutoval. Více 
než polovinu členů focus groups tvořili uživatelé a jejich příbuzní, mezi odborníky byly 
poměrně rovnoměrně zastoupeni různí profesionálové (tab. 2, 3). Zastoupení zde měli i 
sociální pracovníci, zdravotní sestry, terénní pracovníci, kteří se zabývali péčí o pacienty 
v dané diagnostické skupině. Domníváme se však, že zastoupení těchto profesionálů mohlo 
přinést další pohledy a zkušenosti v diskusích focus groups. 

Dalším možným zdrojem zkreslení výsledků může být složení respondentů 
dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozeslány podle adresářů uvedených shora v textu.   
Zastoupení respondentů (odborných pracovníků v péči o psychiatrické pacienty) co do 
pohlaví vykazovalo převahu žen. Co se týká věku, délky odborné praxe (tabulka 4 – 5) 
hodnoty nevykazují žádné zásadní disproporce, které by mohly nějak významně ovlivnit 
výsledky. Určitá nerovnoměrnost však existuje v zastoupení respondentů podle profese a 
podle typu praxe (tab. 6 a 7). Mezi profesionály byl nejvíce zastoupen psychiatr (42 %) a 
nejčetnějším typem praxe byla ambulantní péče (45 %). Na základě zkušeností, které náš 
projektový tým učinil s týmy pracovníků v regionu, se však domníváme, že tyto 
nerovnoměrnosti odrážejí realitu všech odborných pracovníků v péči o duševně nemocné 
v kraji. Projektovému týmu se podařilo oslovit 91 odborníků pro dotazníkové šetření.  
Návratnost v dotazníkovém šetření byla tedy více než třetinová. Určité zkreslení výsledků 
v tomto ohledu by mohla přinést ta možnost, že odpovědi poskytli ti, kteří byli angažovanější 
a motivovanější ve smyslu potřeby změn v regionu.  

Dalším problémem mohla být horší srozumitelnost některých částí dotazníku pro 
respondenty, která by mohla být řešena jiným uspořádáním dotazové situace za předpokladu 
využití tazatelů a techniky face-to-face rozhovorů. Podmínky projektu zapojení tazatelů 
neumožnilo, bylo by však vhodné jej zapojit při pokračujícím šetření v této oblasti.    
 Další nepřesnosti mohly nastat při hodnocení pacientů v denních stacionářích a 
psychoterapeutických programech. Podařilo se nám zjistit stav  pacientů k roku 2007, kteří 
byli zapojeni v plných programech denního stacionáře za rok, zatímco focus groups u 
některých diagnostických skupin pojednávali o počtech pacientů v psychoterapeutických 
programech denních stacionářů včetně např. individuální či skupinové psychoterapie. 
Nicméně v dotazníkovém šetření odhad počtu pacientů potřebujících denní stacionář či 
psychoterapeutické programy (44 %) blízko konvergoval k odhadu počtu pacientů v denních 
stacionářích a psychoterapeutických programů ve focus groups  (43 %). 

Podle výsledků jsou počty pacientů, kterým by se mělo dostávat rehabilitačních služeb 
a poradenství buď několikanásobně vyšší, než kolik se jim těchto služeb dostává ve 
skutečnosti, či je potřeba je vytvořit zcela nově (graf 18). Je však nutno vzít v úvahu, že počty 
pacientů v současných službách mohou být mírně podhodnoceny, protože byly sledovány 
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služby specializované na cílovou skupiny lidí s duševními poruchami a není vyloučeno, že 
část duševně nemocných může využívat i služeb bez zaměření na specifickou klientelu (např. 
poradny zaměřené na širší veřejnost, chráněné dílny pro handicapované bez specifického 
zaměření). 

Překvapivě velký podíl pacientů na rehabilitačních službách vyplynul z odhadu focus 
groups i výsledků dotazníkového šetření pro úzkostné a behaviorální poruchy (psychoterapie, 
rehabilitace). Vliv na tato hodnocení jak u členů focus groups, tak u respondentů 
dotazníkového šetření, může mít fakt, že pro pacienty této diagnostické kategorie nejsou 
téměř zcela vůbec rozvinuty ani služby psychiatrické rehabilitace, ani psychoterapie, a není 
tudíž příliš zkušeností s jejich upotřebením.  

 
 

 
ZÁVĚR 
 
 I přes omezení uvedená v předchozí diskusi lze konstatovat, že výsledky obou typů 
šetření (kvalitativní diskusní skupiny a kvantitativní standardizované dotazníky) shodně 
ukazují na potřebu navýšení kapacity ambulantní péče, na zavedení služeb případového 
vedení. V rámci kraje existuje rovněž potřeba po navýšení kapacit akutní lůžkové 
psychiatrické péče v rámci psychiatrického oddělení nemocnice, ale i potřeba určitého 
navýšení následné lůžkové péče v psychiatrické léčebně, umístěné mimo kraj. Odborníci 
zřetelně preferují hospitalizaci akutních psychiatrických pacientů na psychiatrickém oddělení 
nemocnice a nikoliv v psychiatrické léčebně. Výsledky rovněž poukazují na potřebnost 
vytvoření komunitní rezidenční péče pro řadu diagnostických skupin, ale i na rozšíření kapacit 
ústavní rezidenční péče. Je nutno podstatně rozšířit psychoterapeutické programy denních 
stacionářů a další psychoterapeutické intervence, včetně intervencí rodinných a 
psychoedukačních. Zcela nově je zapotřebí vytvořit krizové služby, linky důvěry, služby 
psychiatrické rehabilitace (pracovní rehabilitace, aktivizační a svépomocné programy) a 
specializované poradenství.  
 Kvalitativní analýza výsledků focus group dospěla k důrazu na provázanost všech typů 
služeb i návaznost na státní a obecní instituce, k potřebě vytváření možností k získávání 
informací o onemocnění a způsobech pomoci, k orientaci služeb na mobilitu a terénní 
charakter, působení ve vlastním prostředí pacientů, na potřebu zapojení rodin do péče a na 
preventivní činnost.   
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MODEL SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V KARLOVARSKÉM KRAJI 
 

Výše popsané šetření dospělo k návrhu potřebných kapacitních změn v jednotlivých 
službách pro duševně nemocné, které je vyjádřeno potřebnou změnou ročního počtu 
ošetřených pacientů/klientů oproti současnému využití v jednotlivých službách. Souhrn těchto 
navrhovaných změn je sumarizován v tabulce 18.  
 
Tabulka 18.  Souhrn potřebných kvantitativních změn ve využití služeb pro duševně nemocné 
v Karlovarském kraji 
 
Typ služby Současná využití 

(pacient/rok) 
Potřebné využití 
(pacient/rok) 

Ambulantní péče 8392 10600 
Případové vedení 2 1800 
Akutní lůžková psychiatrická péče nemocnic 1476 1950 
Následná lůžková péče psychiatrické léčebny 682 800 
Rezidenční komunitní služby 0 1000 
Ústavní rezidenční služby 167 400 
Krizové služby 0 1500 
Linky důvěry  2200 
Denní stacionáře a psychoterap. programy 45 3450 
Rodinné intervence a psychoedukace  2250 
Pracovní rehabilitace 4 1450 
Svépomocné a aktivizační programy 61 850 
Poradenství 0 1900 
 

Pokusili jsme se odhadnout, jak by se současné a potřebné využití služeb vyjádřené 
v počtu pacientů ošetřených během jednoho roku mohlo odrazit ve změnách kapacit 
jednotlivých služeb vyjádřených dle povahy dané služby v počtu lůžek, míst či  počtu 
odborného personálu. Při tomto odhadu jsme vycházeli buď z potřebného percentuálního 
navýšení u služeb, kde je známa současná kapacita této služby (ambulantní péče, akutní 
lůžková psychiatrická péče), nebo ze známého poměru kapacit vyjádřené pacient/rok  a 
kapacit vyjádřených v počtu míst či pracovníků v typologicky stejných službách, o nichž 
existuje evidence ÚZIS (krizová centra, denní stacionář), či ze známého tohoto poměru, který 
lze analogicky dovodit z evidence jiných podobných služeb (psychiatrická rehabilitace, 
poradenství), z výročních zpráv organizací nebo evidence Asociace komunitních služeb. 
Odhad alespoň u některých typů služeb uvádíme v následující tabulce 19.  

 
Tabulka 19. Odhad potřebných kapacit služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji 
 
 
Typ služby Současná 

kapacita 
Potřebná 
kapacita 

Ambulantní péče 19 úvazků 24 úvazků 
Případové vedení 0 úvazků 45 úvazků 
Akutní lůžková psychiatrická péče nemocnic 40 lůžek 53 lůžek 
Rezidenční komunitní služby 0 míst 800 míst 
Ústavní rezidenční služby 167 lůžek 400 lůžek 
Krizové služby 0 8 míst 
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Denní stacionáře a psychoterap. programy 10 míst 400 míst nebo 
24 úvazků 
psychiatrů či 
kl.psychologů 

Pracovní rehabilitace  140 sociálních 
pracovníků 

Svépomocné a aktivizační programy  17 zařízení á 50 
uživatelů 

Poradenství 0 7,5  úvazku 
 
 
S přihlédnutím k potřebám vyjádřeným členy focus groups jsme se pokusili vyjádřit tyto 
kapacity geograficky na následujících obrázcích (obr. 1-3). 
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 Obrázek 1. Geografické rozmístění současných služeb v Karlovarském kraji 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PL 
Dobřany 

PO Ostrov 

Ambulantní 
psychiatrie, AT 

Ústavní rezidenční 
služby 

Denní stacionář 



34 
 

Obrázek 2. Geografické rozmístění potřebných služeb v Karlovarském kraji – zdravotnické služby 
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Obrázek 3. Geografické rozmístění současných služeb v Karlovarském kraji – rehabilitační a sociální služby 
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Příloha 1 
 
Model péče o duševně nemocné  v Karlových Varech 
 – optimální péče pro klientelu s uvedenou diagnózou 
 
Principy vzešlé ze Situační analýzy, které mají vzniklé služby respektovat: 
 

 Péče plně respektuje práva  a důstojnost psychiatrických pacientů, ale současně i chrání před 
některými důsledky chování lidi s duševní poruchou ve společnosti. 

 Služby jsou uspořádány tak, aby umožňovaly pacientům život v co nepřirozenějších 
podmínkách, maximální začlenění pacientů do společnosti, včetně umožnění vykonávat 
zaměstnání. 

 Uživatelé služeb jsou zapojení do rozhodovacích procesů při plánování a řízení služeb, jsou 
aktivně zapojováni do péče a zplnomocňováni při prosazování svých zájmů a v přijetí 
odpovědnosti za svoje zdraví a svůj život. 

 Péče je poskytována spíše v rámci širokého spektra mimonemocničních léčebných, 
rehabilitačních zařízeních či služeb nežli v léčebenských institucích. V péči o akutní pacienty 
jsou preferována psychiatrická lůžková oddělení nemocnic, popřípadě krizové služby.  

 Je kladen důraz na kontinuální vzdělávání pracovníků v oblasti péče o duševně nemocné 
s cílem zvyšovat jejich kompetenci.  

 Do péče jsou zapojovány rodiny pacientů, jejich blízcí, přátelé a obecně celá občanská 
společnost. 

 Služby jsou zaměřeny rovněž na odstraňování stigmatu, diskriminace a marginalizace 
duševně nemocných ve společnosti. 

 Péče je v co největší míře dostupná časově, místně, popř. ekonomicky 
 Je zdůrazňován, v rámci prevence negativních jevů (sebevražednost, závislosti, 

bezdomovectví, invalidita atd.) včasný záchyt duševních onemocnění se zapojením lékařů 
první linie (praktických a dětských lékařů) 

 Prosazuje se větší zaangažování lékařů první linie do péče o dlouhodobě duševně  nemocné 
 Je kladen důraz na spokojenost pacientů s poskytovanou péčí. 
 Je zajištěna informovanost o typech a organizaci služeb duševního zdraví 
 Systém péče je vyhodnocován po stránce kvality, je transparentní a přístupný veřejné 

kontrole.  
 Systém péče je koordinovaný, existuje návaznost a spolupráce mezi jeho jednotlivými 

složkami, je zajištěna zdravotně – sociální kontinuita péče. 
 Služby jsou dostatečně rozvinuty pro všechny typy klientely. 
 Pro péči jsou zajištěny odpovídající finanční zdroje a legislativní rámce  

 
 
 
1) Co pokládáte za nezbytné v péčí o pacienty s uvedenou diagnózou ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Jaké služby nejspíše potřebují pacienti s uvedenou diagnózou, kteří jsou  uspokojivě sociálně 
zapojeni nebo se projevují mírnou až střední sociální nezpůsobilostí, mají potíže v oblasti sociálních 
funkcí, v zaměstnání, ve škole, ve vztazích (málo či žádní přátelé, konflikty se spolupracovníky). Jaká 
část těchto pacientů pravděpodobně Vámi navržené služby využije?  
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Přehodnocení seznamu po diskuzi – ještě Vás napadá něco dalšího? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosím, uveďte pět služeb  (a seřaďte je), o kterých si myslíte, že jsou nejdůležitější nebo že nejvíce 
přispívají v péči o tuto skupinu pacientů  (1= nejdůležitější atd.) a uveďte jaká část těchto pacientů 
pravděpodobně Vámi navržené služby využije. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
 
3) Jaké služby  považujete za podstatné u pacientů s uvedenou diagnózou, kteří mají vážné potíže 
v oblasti sociálních funkcí, v zaměstnání, ve škole, ve vztazích (málo či žádní přátelé, konflikty se 
spolupracovníky až neschopnost udržet se v práci či vůbec pracovat, zanedbávání rodiny) až zcela 
selhávají ve svých každodenních funkcích (celý den zůstávají na lůžku, nemají žádnou práci, přátele) 
či nejsou schopni udržet osobní hygienu? Jaká část těchto pacientů pravděpodobně Vámi navržené 
služby využije?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehodnocení seznamu po diskuzi – ještě Vás napadá něco dalšího? 
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Prosím, uveďte pět služeb  (a seřaďte je), o kterých si myslíte, že jsou nejdůležitější nebo že nejvíce 
přispívají v péči o tuto skupinu pacientů  (1= nejdůležitější atd.) a uveďte jaká část těchto pacientů 
pravděpodobně Vámi navržené služby využije. 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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Příloha 2 
 
Definice jednotlivých typů služeb 
 

Ambulantní péče zahrnuje ambulantní specializovanou péči psychiatra, dětského 
psychiatra a klinického psychologa. Zvlášť je pojednáváno zapojení praktických lékařů do 
péče o psychiatrické pacienty. 
 

Případové vedení  
Případový vedoucí jednak koordinuje péči o pacienta mezi několika potřebnými poskytovateli 
podle jeho individuálních potřeb, jednak poskytuje i přímou podporu pacientovi, zejména  
v jeho vlastním prostředí. Zásadní spolupráce se rozvíjí mezi případovým vedoucím a 
ambulantním psychiatrem.  Do služeb případového vedení jsou zapojeni zejména sociální 
pracovníci a psychiatrické sestry. Do této kategorie zahrnujeme i další formy individuální 
asistence a asertivní komunitní léčbu. Asertivní komunitní léčbu (assertive community 
treatment - ACT) charakterizují tyto prvky: multiprofesní tým včetně psychiatra, péče o 
pacienta je sdílena celým týmem, přímé poskytování služeb členy týmu, vysoká četnost 
kontaktů s pacientem, méně pacientů na jeden tým, asertivní „vyhledávání“ pacienta v jeho 
prostředí a nepřetržitá služba. 
 

Akutní lůžková péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic je určena 
k léčbě akutních psychických stavů, které nelze zvládnout v ambulantních podmínkách. Doba 
pobytu je obvykle několik týdnů. 
 

Následná lůžková péče je určena pro pacienty, jimž zdravotní stav i po vyčerpání 
všech možností komunitní ambulantní, rehabilitační či komunitně-rezidenční péče a podpory 
neumožňuje existenci v běžných životních podmínkách. Době setrvání jsou měsíce až roky. 
Vedle toho existují diferencovaná nebo specializovaná oddělení lůžkové péče: oddělení pro 
léčbu závislosti, oddělení pro léčbu psychických poruch u dětí a dorostu, oddělení 
sexuologická, gerontopsychiatrická a další.  

 
Ústavní rezidenční služby je určena pro pacienty, jimž stupeň jejich postižení i po 

vyčerpání všech možností komunitní ambulantní, rehabilitační či komunitně rezidenční péče a 
podpory neumožňuje existenci v běžných životních podmínkách. Době setrvání jsou roky. 
Zahrnuje domovy a penziony s pečovatelskou a ošetřovatelskou službou. 

 
Rezidenční komunitní služby poskytují pacientům domov, který se v závislosti na 

závažnosti psychické poruchy co nejvíce přibližuje běžným podmínkám bydlení v komunitě. 
Rehabilitační programy se zaměřují jak na posílení a trénink dovedností, samostatnosti a 
schopnosti zvládat zátěžové situace, tak na práci s okolní komunitou a prostředím, kde hledají 
potřebné zdroje a podporu. Míra podpory a doba setrvání je individuální.  
 

Denní stacionář slouží pro denní pobyt psychiatrických pacientů. Funkcí denních 
stacionářů je buď alternativa či pokračování hospitalizace, nebo alternativa či rozšíření 
ambulantní léčby (v indikovaných případech, kdy nepostačuje ambulantní léčba), či 
dlouhodobá rehabilitace a resocializace pro dlouhodobě duševně nemocné. Programy denního 
stacionáře se využívají i jako příprava na zařazení do programů psychiatrické rehabilitace. 

Základním prvkem péče v denních stacionářích je psychoterapeutický program, který 
je obvykle kombinován s dalšími odbornými vyšetřeními, léčbou a rehabilitací dle povahy 
onemocnění. Program realizuje tým, který je sestaven z lékařů nebo klinických psychologů a 
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zdravotních sester. Psychoterapeutický program může mít buď formu denní (trvá alespoň 6 
hodin v jednom dni a je určen pro pacienty, kteří docházejí do denního stacionáře každý 
všední den) nebo frakcionovanou (jednou či vícekrát týdně a trvá alespoň 3 hodiny v jednom 
dni nebo 4 hodiny v jednom týdnu).  
 

Krizové služby 
Jako krizové služby jsou zde označovány buď krizová centra nebo mobilní krizové týmy. 
Krizová centra poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči. 
Péči poskytují formou krizové intervence, neodkladného psychiatrického vyšetření, 
emergentní psychoterapie, krátkodobé systematické individuální, rodinné a skupinové 
psychoterapie, farmakoterapie a též krátkodobého pobytu na lůžku. Jednotlivé činnosti jsou 
v závislosti na povaze krizové situace a zdravotního stavu pacienta kombinovány v komplexní 
léčebný program, který je realizován týmem krizového centra (psychiatr, psycholog, zdravotní 
sestra).  

Krizové centrum pracuje nepřetržitě, 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Potřebná je 
nepřetržitá dostupnost psychiatra.  Služby krizového centra zahrnují trvalou možnost 
telefonického kontaktu a možnost osobního kontaktu. Jeho součástí může být malý počet 
lůžek, která slouží k několikadennímu pobytu.  Nejde normálně o lůžka nemocniční. Krizové 
centrum může být specializováno na děti a dorost. 

Mobilní krizový tým může být kombinován s činnostmi krizového centra nebo může 
být zřízen jako samostatná služba. Odborný tým (psychiatr, klinický psycholog, psychiatrická 
sestra) poskytuje krizovou intervenci, neodkladné psychiatrické a psychologické vyšetření, 
farmakoterapii a emergentní psychoterapii přímo v místě rozvoje krizové situace. 

 
Psychoterapeutické programy zde zahrnují širokou škálu psychoterapeutických 

forem a postupů (od individuálních forem až po psychoterapii rodinnou a skupinovou) 
s využitím přístupů psychodynamických, kognitivně behaviorálních a dalších. 
Psychoterapeutické programy v tomto šetření nepředstavují žádný samostatný typ zařízení. 
Jde spíš o převažující odborné zaměření určitého pracoviště. Nejvíce psychoterapeutické péče 
se odehrává v denních stacionářích s psychoterapeutickou péčí, dále pak v ambulancích 
psychiatrů nebo klinických psychologů, které jsou tímto způsobem orientovány. Zvlášť ještě 
uvádíme rodinné intervence a psychoedukace jako formy psychoterapeutické péče, která byla 
ohniskovými skupinami často zmiňovány. 
 

Pracovní rehabilitace zahrnuje podporované zaměstnávání, přechodné zaměstnávání, 
chráněné dílny, sociální firmy a družstva. 
 

Podporované zaměstnávání nabízí podporu lidem s duševním onemocněním, kteří si 
chtějí vybrat, získat a udržet placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí.  Spočívá 
v placené práci v integrovaném prostředí se zajištěním dlouhodobé podpory pro člověka s 
postižením na otevřeném trhu práce. Pod pojmem placená práce se rozumí, ze člověk dostává 
za stejnou práci stejnou mzdu jako zaměstnanec bez postižení. 

 
Přechodné zaměstnávání je časově limitovaný pracovně rehabilitační pokus 

umožňující lidem, kteří pro svůj handicap nejsou dočasně schopni obstát v běžném 
zaměstnání bez cizí pomoci, nácvik sociálních dovedností potřebných k získání zaměstnání a 
udržení se v něm, a to v prostředí primárního trhu práce a za pomoci socioterapeuta. 
Rehabilitované osoby jsou  zařazovány na vybraná pracovní místa v běžných pracovních 
podmínkách mimo vlastní organizaci na   časově  omezenou   dobu (obvykle šesti měsíců) na 
zkrácený úvazek. Rehabilitace probíhá  za individuální  podpory  sociálních  pracovníků či 
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sociálních  terapeutů. Jedinec je za práci finančně odměňován (obvykle podle počtu 
odpracovaných hodin).  Může absolvovat následně i více přechodných pracovních míst. Při 
výpadku či selhávání pacienta je nahrazen jiným nemocným nebo dočasně i pracovním 
terapeutem nebo sociálním  pracovníkem. 

 
Chráněná dílna (CHD) představuje specifické pracoviště pro občany, kteří mají 

ztíženou možnost - případně vůbec nemohou - uplatnit se na trhu práce, CHD může 
poskytovat přípravu na pracovní uplatnění, adaptaci před nástupem do zaměstnání po 
hospitalizaci, diagnostiku pracovních (a sociálních) dovedností, bazální pracovní a 
společenské uplatnění (dlouhodobé a i s výdělkem) či dlouhodobé rehabilitační aktivity 
stabilizující zdravotní a sociální stav. Klienti mohou být placeni mzdou (pak je to většinou 
CHD dle §76 Zákona o zaměstnanosti), jinými způsoby odměňování nebo zde může probíhat 
pouze neplacená pracovní rehabilitace (dle §75 Zákona o zaměstnanosti nebo sociálně 
terapeutická dílna dle Zákona o sociálních službách). 

 
Sociální firmy jsou místa zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce, působí 

v běžném konkurenčním prostředí (podnikají), poskytují svým zaměstnancům podporu pro 
adaptaci, zaučení i pro to, aby zvládli své pracovní povinnosti. Sociální firmy samy 
neposkytují svým zaměstnancům psychosociální podporu, tu zprostředkovávají od sociálních 
a zdravotních služeb. Zaměstnanci se znevýhodněním mají mzdu odpovídající dané profesi a 
regionu. Sociální firmy mají 50 % nákladů hrazenou výnosy / příjmy ze svého podnikání. 

 
Podporované bydlení je služba zaměřená na podporu a trénink dovedností 

potřebných pro samostatné bydlení, poskytovaná u klienta doma (může se jednat i o prostředí 
ubytovny apod.). Tréninkové bydlení (domy nebo byty na půl cesty) je časově omezená 
služba klientům, kteří se ocitli v obtížných živ. situacích, založená na současném poskytování 
bydlení a sociálního tréninku, zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností a dalších 
schopností klienta. Cílem je naučit se zvládat činnosti týkající se samostatného bydlení a 
postupně se zapojit do samostatného běžného života. 
 

Svépomocné a aktivizační programy 
Pod pojem svépomocné a aktivizační programy jsou zavzaty kluby organizované samotnými 
uživateli, dále informační centra uživatelů a centra denních aktivit. Informační centra slouží k 
poskytování informací uživateli psychiatrických služeb o službách pro duševně nemocné a 
lidi v kontaktu s duševní nemocí, svépomocných aktivitách, volnočasových aktivitách, 
pracovních příležitostech atd. Centra denních aktivit poskytují klientům příležitost pro 
setkávání a vytváření sociálních kontaktů, emoční podporu, pomoc s řešením problémů a 
aktivizační a tréninkové programy. 

 
Rekreační pobyty jsou vícedenní výjezdové akce klientů s terapeuty. Existují pobyty 

s volně rekreační náplní až po pobyty s více strukturovaným programem.  
 

Poradenství je služba, která poskytuje klientům informace o jejich právech, 
povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízí různé možnosti řešení jejich problému nebo 
životní situace a napomáhá tyto možnosti realizovat. Poradenské služby jsou rovněž 
zřizovány za účelem poskytování informací o službách, léčebných a rehabilitačních 
programech, dále informací týkající se sociální problematiky a sociálního zabezpečení. Dle 
převažujícího zaměření dále ještě existuje poradenství právní, pracovní nebo studijní. 

 


