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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 
 
 
 



 
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  
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Manažer projektu: Mgr. Věra Šístková sistkova@cmhcd.cz 
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Rada projektu: 
 
MUDr. Alena Šteflová  - WHO 
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