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TIPS 

• DUP* trvala v naší oblasti dlouho; konkrétně 

2,1 roku, medián 26 týdnů podle studie 

zrealizované v letech 1994 – 1995 před 

zavedením modelu TIPS

• U pacientů se schizofrenií byla DUP v 

mediánu 54 týdnů

* Doba trvání neléčené psychózy (Duration of Untreated Psychosis) – období 

mezi výskytem prvních psychotických příznaků a zahájením účinné léčby.



TIPS: východiska

• Je možné vybudovat systém, který dokáže 

odhalit závažné duševní onemocnění v rané 

fázi a včas zasáhnout.

• Je možné změnit postoj většinové populace k 

vyhledání pomoci.

• Jaké jsou výsledky včasného odhalení 

nemoci.



ED = Early detection (včasné 
odhalení nemoci)

• Vybudování nízkoprahových ED týmů pro 

určitou oblast.

• Osvětové kampaně a vzdělávání.
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ED týmy

• Dva týmy v oblasti Rogaland (ve Stavangeru a v 

Haugesundu).

• Zaměstnanci ve Stavangeru; 4 psychiatrické 

sestry k dispozici od 8.00 do 15.00 od pondělí do 

pátku.

Počet obyvatel v Rogalandu (2014) - cca 466 000.



DT = Detection Teams (týmy zaměřené na odhalení nemoci)



ED týmy

• Zavolat může kdokoliv. Nepotřebuje doporučení.

• V případě podezření na psychózu lze provést 
hodnocení prostřednictvím PANSS* do 24 hodin.

• Pokud je potvrzeno psychotické onemocnění, je 
zahájena léčba v průběhu 1 – 2 týdnů individuální 
terapie, medikace, práce s rodinou, podporované 
zaměstnání (IPS)

* Škála pozitivních a negativních příznaků (Positive And Negative Syndrome Scale) –
hodnotící nástroj zaměřený na odhalení psychotických příznaků.



Projekt TIPS = včasná léčba a 
intervence u prvních psychotických atak

•1997-2000

•Norsko; Rogaland + ve čtvrti Ullevåll v Oslo / v 

Roskilde v Dánsku

•Počet obyvatel 665 000

•Věk 18-65

•neafektivní psychózy – první epizoda (FE), F20-

F29 ICD-10



TIPS: výsledky

bez ED ED

věk* 31.1 26.2

pohlaví (ženy) 0,44 0,38

nezadaní* 0,63 0,75

zneužívání 

návykových 

látek*

0,27 0,38

VUP* 16 (0-966) 5 (0-1196)



Shrnutí
• V oblastech, kde působí ED tým, je DUP výrazně 

kratší.

• U pacientů ED týmů se vyskytuje méně symptomů 

onemocnění a případů sebevražd.

• Po 5 letech mají pacienti ED týmů lepší skóre při 

hodnocení nástrojem PANSS (jeho negativní, 

depresivní a kognitivní složky), mají více přátel a méně 

sebevražedných myšlenek.

• Výsledky po 10 letech ukazují, že oblasti, kde působí 

ED tým, vykazují 3krát vyšší míru zotavení než oblasti 

bez ED týmu.



Období po skončení projektu ED

V letech 2000-02 se snížil počet osvětových kampaní, 

ale týmy zaměřené na odhalení nemoci (DT) působily 

dál. Nové případy (First Episode Psychosis = FEP)

tak mohly být včas podchyceny.

Výsledkem byl nárůst počtu případů, u nichž se 

podařilo zkrátit DUP na 15 týdnů.

Od roku 2003 aktivní kampaně zaměřené na 

podporu gramotnosti v oblasti duševního zdraví.



2002: Studie zaměřené na zneužívání drog a psychotické poruchy, 

zotavení, násilí a duševní onemocnění, práci s rodinami, IPS, negativní 

příznaky ve vztahu k dalšímu vývoji nemoci.

2012: Výzkum vedený peer pracovníky - dotazování hospitalizovaných 

pacientů, zda se jim dostalo takové péče, jaká je doporučována v 

národním průvodci pro léčbu psychóz. 

2012: Primární prevence psychotických onemocnění (POP study) –

zaměřená na lidi, u nichž je riziko onemocnění psychózou nebo se u 

nich vyskytují jiné závažné či rizikové duševní stavy.

2014: Rozhodni se žít – projekt zaměřený na prevenci sebevražd, který 

vycházel ze zkušeností osvětových kampaní TIPS a který se zaměřil na 

snížení sebevražednosti a sebepoškozování. 



Co lze očekávat po 10 letech fungování ED.



Kdo pacientům doporučil obrátit se na ED tým (období 10 let)



Počet kontaktů s ED týmem v letech 2007-2015

• Každý rok 550-600 konzultací, především prostřednictvím 

telefonické linky TIPS.

• 240-280 z nich byly rozhovory vedené za účelem hodnocení 

nástrojem PANSS. 

• Ročně se uskuteční 120 strukturovaných klinických 

rozhovorů (SCID), za jejichž základě jsou následně klienti 

zařazeni do studie TIPS nebo POP.

• Průměrný věk hodnocených klesl z 24 na 19. 



Jakou tedy hraje roli věk?



Jakou tedy hraje roli věk?
• Duševní onemocnění nebo závislost na návykových 

látkách u mladých lidí ve věku 15-34 let je v 60 % 

důsledkem zátěže způsobené méně závažnými 

onemocněními (Public Health Group 2005) 

• 75 % obtíží v oblasti duševního zdraví se objevuje 

před 25. rokem (Kessler et al 2005) 

• 14 % mladých lidí ve věku 12-17 let a 27 % ve věku 

18-24 let má zkušenost s nějakým typem 

dlouhodobějších (12 měsíců) psychických obtíží 

(Sawyer et al 2000, Andrews et al 1999, ABS 2008) 



Kontaktování ED týmů v letech
2007-2015

Kdo klientům doporučil obrátit se na ED tým.

• v 15 % jej vyhledali sami lidé, kterých se obtíže týkaly.

• 35 % rodina/přátelé (matka, otec, manžel či manželka, 

přátelé).

• 25 % z oddělení psychiatrických nemocnic a ambulancí.

• 25 % praktičtí či školní lékaři, nízkoprahové služby apod.

http://www.funnysign.com/wp-content/uploads/2010/06/She-knows.jpg
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TIPS; Navštivte naše webové stránky:
http://www.tips-info.com

http://www.tips-info.com/


Děkuji za pozornost.
E-mail: rojo2@sus.no


