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Zdravotnictví 

 Úroveň obvyklá pro vyspělé země (???) 

 

 Zhoršující se dostupnost některých 
segmentů péče 

 Přístup zdravotnického personálu k 
pacientům 



Péče o duševně nemocné 
 Česká republika patří mezi menšinové 

země v Evropské unii, které nemají 
vládní program péče o duševní zdraví. 
Důsledkem je nesystematičnost při 
zřizování psychiatrických institucí, 
chybějící nebo nerovnoměrně 
rozmístěné ambulantní služby, 
zastaralá struktura lůžkové kapacity, 
nedostatek zařízení komunitní péče. 

 

Raboch R., Wenigová B.: Mapování stavu 
psychiatrické péče a jejího směřování v 
souladu se strategickými dokumenty České 
republiky (a zahraničí). Odborná zpráva z 
projektu, 2012 









Finance 

 3,5% zdravotnických výdajů 

 

 Naprostý nedostatek přesnějších údajů 

 Data získána jen od VZP (zveřejnitelná ???) 

 Rozdělení výdajů na péči a léky ??? 

 Výdaje na léky a spektrum předepisovaných léků 
??? 

 Výdaje v segmentu sociálních služeb ??? 

 Invalidní důchody a sociální dávky ??? 



Lůžková péče 
Psychiatrické léčebny Psychiatrická oddělení 

všeobecných nemocnic 

Období vzniku 1890 1920-1980 

Počty zařízení 18 

(10 velkých, 3 mají více 
než 1000 lůžek) 

31 

Celkový počet lůžek 9.254 1.328 
Průměrný počet lůžek v 
zařízení 

515 (200 - 1.300) 43 (30-120) 

Spádová oblast 1.000.000 100.000 





Lůžková péče - otázky 

 Snížení lůžkové péče? 

 110 lůžek/100.000 obyvatel – realita 

 100 lůžek/100.000 obyvatel – koncepce 

 Akutní a následná péče? 

 Léčebny poskytují 86% akutní péče, ale mají 
smlouvy na péči následnou 

 Psychiatrickým oddělením (některým) je 
vytýkáno, že neposkytují akutní péči a že k tomu 
nejsou odpovídajícím způsobem vybavena (ECT) 

 

 



Ambulantní péče 

740 

24 

404 

63 36 

Psychiatrická ambulantní zařízení - počty úvazků 
(ÚZIS, 2011) 

psychiatři 
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Ambulantní péče - kapacita 

  rok 2011 
srovnání s 

rokem 2010 
srovnání s 

rokem 2000 
Počet 
pacientů 

556 500 nárůst o 12% nárůst o 54% 

Počet 
vyšetření 

2 799 000 nárůst o 5% nárůst o 36% 

  Velká města Venkov 

Počet pacientů v PA ročně 1 000 1 400 



Ambulantní péče - doporučení 

 Zvýšit počet PA ze současných 
7,03/100.000 na 9/100.000 

 PA by měly využívat terénní psychiatrické 
sestry, sociální sestry, terapeuty a 
psychoterapeuty 

 

 

 

 

 Účelnost„ambulantních single praxí“ není 
zpochybňována 

 

 

 



Komunitní/intermediální péče 

 Zdravotní 

 Krizová centra 

 Denní stacionáře 

 Komunitní psychiatrické sestry 

 Sociální 

 Zaměstnávání 

 Centra sociální rehabilitace 

 Svépomocné organizace (uživatelé, rodiče) 

 Případové vedení 

 



Krizová centra 



Denní stacionáře 



Komunitní psychiatrické sestry 



Zaměstnávání 



Centra sociální rehabilitace 



Svépomocné organizace 



Případové vedení 



Systém ??? 

Chybí jednoznačný požadavek na jeden komplexní regionální systém. 



 Co bychom měli udělat? 

 Zajistit efektivní péče v komunitě 

• Multidisciplinární týmy 
• Včetně psychiatrů 

• Včetně peer konzultantů 

• Jasný organizační model 

• Jednoznačná odpovědnost za dostupnost a 
kvalitu péče v regionu 

 Transformovat lůžkovou péči 

• Podstatně snížit počet lůžek 
• Především lůžek následné péče 

• Především v léčebnách 

 Co uděláme? 



Zkušenosti se zařazením 
peer konzultantů 

 



Zkušenosti se zařazením 
peer konzultantů 

 Publikováno není nic 

 VIDA 
 Poradenská centra postavená převážně na svépomoci 

 Krize financování 

 KOLUMBUS 
 Svépomocné poradenství a návštěvní služba v léčebnách 

 Další poskytovatelé 
 Pokusy zaměstnat uživatele péče 

 Často nevyjasněná pozice či role „peer konzultanta“ 

 

uživatelů v roli poskytovatelů 
služeb 



Současný stav péče o 

duševně nemocné a nejistý 

výhled do budoucna 

 

Minimální zkušenosti se 

zapojením peer konzultantů 

 Zkušenosti a pomoc 

holandských kolegů 

 

Zájem o téma 
 



Děkuji za pozornost 


