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Co víme?

Dobrý pocit a duševní zdraví jsou více 

závislé na tom, jak dobře je člověk 

schopen naplňovat své sociální a 

společenské role, a méně závislé na tom, 

jestli se u něj projevují symptomy 

duševního onemocnění.





Hodnoty

 Naděje

 Posílení / Empowerment

 Zdraví / Wellness

 Osobní zodpovědnost

 Komunita / Společnost – smysluplné role

 Kontakty / Vztahy





 Služby v oblasti duševního zdraví už by neměly 

být primárně zaměřeny na morálku nebo sociální 

hygienu, dokonce ani na psychiatrickou léčbu, 

ale na integraci klientů do komunity.

 Naším cílem by měla být pomoc lidem s vážným 

duševním onemocněním zaměřená na to, aby 

byl jejich život co nejméně omezen a měli 

možnost žít kvalitní a naplněný život jako 

součást naší komunity.



Společenské vlivy na duševní 

zdraví
 Chudoba

 Oddělené bydlení

 Omezené sociální sítě

 Rodina

 Spiritualita

 Stigma

 Politické znevýhodnění

 Viktimizace – zneužívání, trauma

 Dostupnost zdravotní péče

 Vyhledávání péče, která vede k uzdravení, a sebe-
stigmatizace



Práce na podpůrných faktorech

 Stabilní příjem / bezdlužnost

 Stabilní a bezpečný domov

 Kontakt s rodinou

 Kontakt s lidmi, na kterých klientovi záleží

 Další role (např. zaměstnavatel)

 Spiritualita / Víra



Snižování 
psychiatrických 

symptomů

Podpora 
osobního 
procesu 
zotavení

Integrovaná péče o klienty se 

závažným duševním onemocněním



Základní služby v systému 

zaměřeném na zotavení (recovery) 
(Anthony, e.a.1990)



Základní služby v systému 

zaměřeném na zotavení (recovery)



Flexibilní ACT v Holandsku

FACT týmy jako jádro organizace 

podporující lidi s vážným duševním 

onemocněním



2 modely

ACT a FACT

Asertivní aktivní pomoc



Kvalita ambulantní péče

 Jak jste spokojený s kvalitou ambulantní péče o 

klienty se závažným duševním onemocněním ve 

velkých městech ve vaší zemi na škále 0-10?

 Jak … péče o obtížně zapojitelné klienty, kteří 

sami nevyhledávají pomoc, na škále 0-10?



Historie ACT

 Deinstitucionalizace

 Školení v komunitním životě / Wisconsin 

Training in community Living (TCL) (Test and 

Stein 1976)

 TCL  Asertivní komunitní péče (ACT)
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Proč ACT?



Otáčecí dveře

 Hospitalizace 

propuštění 

hospitalizace, atd. …

 Poučení?

Školení na místě, v praxi



‘Skryté’ problémy



Proč se vyhnout péči? (Smith e.a. 2013)

 Odborníci:

 Stigma 

 Nedostatek vhledu

 Bez podpory okolí

 Klienti:

 Péče mě „nenasytí“

 Přístup odborníků

 Nedostatečná návaznost péče

 Nemám duševní onemocnění



Motivační paradox

Klasický 

předpoklad
Stres MotivaceProblémy

Motivace

Vhled ↓

Problémy

Motivační 

paradox v péči 

o lidi se 

závažným 

duševním 

onemocněním

Negativní

zkušenosti

Kognitivní

funkce ↓



 Déle trvající neošetřená psychóza může zhoršit 
prognózu klienta (Owens, Johnstone, Miller, Macmillan & Crow, 2010). 

 AP (asertivní péče) aplikovaná u klientů s první 
atakou vykazuje zlepšení krátkodobé prognózy
(Petersen et al., 2005), ačkoliv dlouhodobá prognóza 
zůstává nejistá (Bertelsen et al., 2009).

 AP prokazatelně snižuje negativní dopady a může 
pomoci lidem se závažným duševním 
onemocněním, které je obtížné získat ke spolupráci, 
vyhnout se kriminalizaci (Staring, Blaauw & Mulder, 2011).



ACT

ACT: Standardní komunitní péče pro 20 % klientů 
se závažným duševním onemocněním

ACT tým má 10 zaměstnanců na plný úvazek a 
100 klientů;
Tři základní techniky:

1 asertivní aktivní pomoc,
2 sdílení klientů, 
3 multidisciplinární přístup.

Dostupnost 7 x 24, funkce „strážce brány do nemocnice“, 
nevypadávání ze služby, každodenní setkávání.



Asertivní aktivní pomoc

 Efektivní návod ke snižování potřeby 

hospitalizace (Burns et al. 2006) 

 Nižší počet klientů na pracovníka

 Pravidelné návštěvy u klientů doma

 Zodpovědnost za zdravotní i sociální péči

 Multidisciplinární tým

 Psychiatr je členem týmu



Problém

ACT se nepostará o 80% lidí se závažným 

duševním onemocněním

Předání klienta do týmu pro dlouhodobou péči

Výsledkem je přerušení podpory a návrat do ACT



Zavedení flexibilního ACT (2003)

Stejné principy jako ACT: 

 multidisciplinární, 

 sdílení případů, 

 dostupnost 7 x 24, 

 funkce „strážce brány do nemocnice (příjem a 

propouštění)

 nevypadávání ze služby, 

 každodenní setkávání,

 asertivní aktivní pomoc, 

 menší počet případů 1-20



FACT: holandská verze ACT

 Místo ACT týmů a CM (case management)

 FACT

 Pro všechny (200) klienty se závažným 

duševním onemocněním ve spádové 

oblasti s 50 000 obyvateli (1 – 20/25)

 Flexibilní reakce (2 úrovně intenzity)

 Regionální týmy »  sociální začlenění

 Propojení mezi nemocnicí a komunitou



FACT: dva způsoby fungování

 1) Nízká intenzita

 individuální podpora pro 80 - 90 % klientů

 individuální case management

 multidisciplinární intervence

 plán péče < 1 rok

 2) Vysoká intenzita

 ACT celý tým pro 15 - 20% klientů

 sdílení případů

 každodenní týmové porady a koordinace



Bohatý multidisciplinární tým

 Tým (+/- 10 zaměstnanců na plný úvazek) pro 180 / 
220 klientů:

 (Komunitní) psychiatrické sestry

 Psychiatr

 Psycholog

 Peer konzultant

 Sociální pracovník

 Adiktolog

 Specialista na podporované zaměstnávání (IPS model)

 Manažer / vedoucí týmu



Destabilizace

Zotavení (recovery)

Péče

Bezpečí, týmová 

péče

Sdílení případů

Digitální FACT 

Board

Zaměření na 

aktivitu

Poskytování 

informací

Motivace

Zaměření na 

symptomy

Vzdělávání a 

koučink

Focus on 

strengths

Zaměření na cíle 

zotavení (recovery)



2. Podporovat
zapojení do komunity
a zajistit bezpečí

1. Být přítomen –
být tam, kde chce 
klient uspět

3. Propojení částí 
systému péče o duševní
zdraví. Kontinuita péče 

v komunitě i nemocnici.

4. ACT

Flexibilní a 
kdykoliv dostupná

5. Péče a léčba
EBM & pravidla
Léčba založená na 
důkazech a dodržující 
doporučení postupy

6. Podpora

Zotavení (recovery) 
a rehabilitace

Principy FACT



Ad 1)

 Chceme být tam, kde chce klient uspět

 Princip „Zapojit/umístit a poté vyškolit

 Zotavení (recovery) / začlenění do společnosti



Ad 2) FACT a komunita

 Spádová oblast (50.000)

 Dobré předpoklady pro komunitní péči

 Úzké vztahy s rodinou, sousedy, praktickým lékařem, 
policií, atd. (CSS – sociální síť klienta)

 Dostupnost / Vyhledávání klientů

 Spolupráce s podpůrným systémem klienta na jeho 
zapojení do komunity

 Využití přirozeně dostupných zdrojů

 Nově: Management rizik / bezpečí



SNIŽOVÁNÍ

STIGMATU

A 

PODPORA

SOCIÁLNÍHO 

ZAČLEŇOVÁNÍ

Komunita

Odborníci

Sebestigmatizace



Stigma

 Klienti musí bojovat nejen se svými 

symptomy, ale i s negativními reakcemi 

okolí

 Stigma je zdrojem každodenního stresu a 

podstatnou překážkou začlenění do 

společnosti



Kdo stigmatizuje?

 Klient (sebestigmatizace)

 Rodina

 Odborníci

 Společnost



Důsledky stigmatizace

 Chronický stres

 Nízké sebevědomí

 Depresivní symptomy

 Společenská izolace

 Snížená kvalita života

 Riziko relapsu

 Vyhýbání se pomoci

 Zpomalení procesu zotavení



Ad 3) Propojení systému péče o 

duševní zdraví

 FACT týmy jsou součástí komunitního systému 

péče o duševní zdraví

 FACT týmy zůstávají zodpovědné za plán léčby, 

i když je klient hospitalizován

 Během hospitalizace schůzky s klientem, 

rodinou, case managerem a zdravotnickým 

personálem na oddělení stanovení cílů a 

délky hospitalizace



Dostupnost 7 x 24

 Pracovní dny FACT 8.00 – 20.00

 Zdravotní sestry na oddělení 20.00 – 23.00

 Telefon / Skype (7 x 24)

 TOR

 Víkend FACT



Ad 4) Dostupnost ACT

 Plná intenzita ACT pokud je třeba

 Jakýkoliv člen týmu může navrhnout péči v režimu 

ACT tím, že klienta zařadí na FACT Board

 ACT je poskytována stejným týmem ve vyšší 

intenzitě  sdílení případů, aktivní péče
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Ukazatele pro umístění klienta na 

FACT Board 

 Dočasné

 Krize, důležité životní události

 Problémy, hrozba opětovné hospitalizace

 Potřeba změny medikace / léčby

 Dlouhodobé a opakující se hospitalizace

 Obtížně zapojitelní klienti

 Hospitalizace nebo přijetí do vazby

 Právní důvody (nařízená léčba)



Porada FACT Board

• Každý den

• ½ hodiny – 1 hodina

• Přítomni všichni členové týmu

• K zajištění efektivity je podstatný 

vedoucí / facilitátor

• Využití digitální FACT Board

• Sdílení úspěchů!



ACT když je třeba

 30 – 40 klientů na digitální FACT Board

 Skupina klientů na FACT Board by neměla být 

neměnná

 Sdílená zodpovědnost

 Sdílení případů

 Sdílení informací, znalostí a nápadů

 Koordinace / návaznost péče
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FACT Board – umístění a 

ukončení

 Jakýkoliv člen týmu může umístit klienta na 
FACT Board

 Rozhodnutí o odstranění klienta z FACT Board
je záležitostí týmu

 Hodnocení s týmem / klientem / rodinou

 Flexibilní proces zintenzivnění služeb a jejich 
snížení

 60 % klientů je na FACT Board každé 2/3 roku



Zvyšování a snižování intenzity služeb

 Flexibilní role = jádro FACT:

 Individuální case management =  koučink

 Multidisciplinární péče =  poskytuje informace, 

motivuje

 Vysoká úroveň péče ACT = reaguje na situaci

 “Flexibilní ACT”



Ad 5) FACT jako model poskytování služeb

 Léky + management podávání léků

 Psychologické intervence (KBT, EMDR – terapie zaměřená 

na trauma, …) 

 (Rodinná) psychoedukace, EE – expressed emotions

(vyjadřované emoce), MI – motivational inteviewing

(motivační rozhovory)

 Podporované změstnávání/ Model IPS – Individual

Placement and Support

 IDDT – integrovaná léčba duálních poruch

 Somatický / metabolický screening

 Zotavení WRAP (wellness and recovery action plan –

plán zotavení), Pathway to recovery (Cesty k zotavení), SDM

– shared decision making (sdílené rozhodování), etc.

 Využití pomoci po internetu, telefonu (skype)



Léčba

Zaměření na vyléčení

Psychiatrické symptomy (léky, 

psychologická podpora, atd.)

Závislosti

Somatická péče



Ad 6) Zotavení (Recovery)

 Zaměřené na člověka

 Založené na silných 

stránkách

 Sdílený – zaměřený na 

spolupráci

 Zplnomocňující

 Respekt a naděje

 Vzdělávací centrum 

zotavení (recovery)

 WRAP (plán zotavení)

 Pathway to Recovery –

Cesty k zotavení

 Shared Decision making –

sdílené rozhodování
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Zpočátku zaměření na obranu



Obrana

Zaměření na problémy a prevenci krize

Vylučuje možnost riskovat / zkoušet 

jiné možnosti



Učíme se tak, že riskujeme a 

zkoušíme nové věci. Učíme se 

chybami.



Reakce na klientovy volby

Vyvažování mezi tím, že
„necháme klienta, aby si dělal,
co chce“, tím, že „mu řídíme
život“.

Nechat klienta dělat 

si, co chce 

(zanedbávání)

Přesvědčit klienta, 

aby dělal to, co 

chceme nebo 

považujeme pro něj 

za nejlepší

(ochraňovat)



Potřeba soustředění se na 

zotavení (recovery)

 Posilování silných stránek

 Zaměření na řešení

 Motivační rozhovory

 Role peer konzultanta a IPS specialisty



Peer konzultant a IPS specialista

IPS pro běžné zaměstnávání

Peer konzultant jako vzor a kritický 

pomocník



Principy IPS

 Každý, kdo chce pracovat, má na tuto službu nárok 

(bez výjimky)

 Cílem je běžné zaměstnání

 Osobní preference klienta jsou respektovány

 IPS je součástí systému péče o duševní zdraví

 Poradenství se zaměřuje na osobní potřeby a užitek

 Hledání zaměstnání se neodkládá

 IPS buduje vztahy se zaměstnavateli

 Časově neomezené



Peer konzultant

 Poskytuje zásadní podporu v plánování 

osobního zotavení, využívá vlastní zkušenost, 

aby klientům pomohl rozpoznat cíle a stanovit 

priority, rozvíjí schopnost porozumění, převzetí 

kontroly a strategie sebeřízení a zajišťuje, aby 

byli o všech těchto oblastech informováni 

ostatní odborníci v týmu.



Role peer konzultanta
Peer podpora je:

• Sdílení vlastního příběhu

• Vytváření vztahu, který posiluje klienta k 

zotavení

• Poskytování pomoci a podpory jako rovný 

rovnému

• Učení, učení se a společný rozvoj a růst

• Přístup, který oceňuje zkušenosti druhých 

lidí



Role peer konzultanta

 Zprostředkovat důvěru (Věřím, že tvá situace může 
změnit. Cením si tvých silných stránek a předností. 
Apod.) 

 Naslouchat, ptát se, využívat příběhy

 Nesoudit druhé (bez předsudků)

 Být pravdivý a sdílet otevřeně svou zkušenost



Role peer konzultanta

Naděje a vzor

„To znám. / Také jsem to zažil.“

„Jsem živoucím důkazem toho, že je možné se 

zotavit.“



 Je to o schopnostech, dovednostech, znalostech 

a talentu.

 Místo nabídky „Co pro vás můžu udělat?“

Co můžete udělat pro to, aby se vaše situace 

změnila?



 Peer konzultant NENÍ kamarád, ale vzor, učitel, 

průvodce, pomocník …

 Peer konzultant NENÍ lékař, ani terapeut! Má 

klientům pomoci, aby ke službám měli přístup a 

využívali terapii efektivním způsobem.

 Jeho hlavním posláním je dodávat NADĚJI.



Pro tým je peer konzultant

 Nedílnou součástí … která se ho drží jako 

veš 



Demoralizující výroky

 Je to chronický pacient, nikdy se mu nepovede 

lépe

 Je to náročný pacient, nechce spolupracovat

 Na práci můžete zapomenout

 Je důležité si zapamatovat, že do konce života 

budete brát léky

 Mrzí mě, že léky vám zabraňují v tom, abyste 

měl orgasmus. Ale mnohem důležitější je, abyste 

je užíval, protože potlačují psychotické příznaky. 



Výzvy při zapojování PK
 Je důležité předcházet tomu, aby se peer konzultant dostával do 

příliš stresujícího či izolovaného postavení

 Je důležité podporovat peer konzultanta, aby mohl plně využít 

svůj potenciál a zkušenosti

 Zajistěte, aby byli PK dále vzděláváni a podporováni v 

bezpečném sdílení svého příběhu a osobních zkušeností

 Podporujte peer konzultanty, aby mohli mluvit o svých 

potřebách a přizpůsobovat práci tak, aby pracovali co nejlépe

 Je důležité být pravdivý.



Výzvy při zapojování PK pro organizaci

 Vedení musí podporovat a rozumět roli peer 
konzulta a hodnotám, ze kterých vychází

 Jednejte s PK jako s kolegou, nikoliv jako s 
pacientem

 Podporujte PK v porozumění kultuře organizace, 
administrativním požadavkům, apod.

 Je třeba se ujistit, že se PK stará o sebe a vlastní 
kvalitu života!



Organizace

 30 PK v organizaci

 Koordinátor na 10 hodiny týdně

 Schůzka všech PK jednou za měsíc

 Skupinová supervize PK jednou za měsíc (max. 

8 PK)

 IPS pokud je třeba





Mapa světa


