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Duševní zdraví je stav, který umožňuje lidem
prožívat smysluplný život, štěstí a naplňující vztahy,
uvědomovat si a realizovat vlastní potenciál,
vypořádat se s normální životní stresovou zátěží,
produktivně pracovat a přispívat k blahobytu
společnosti.
Duševní zdraví není pouze absence duševního
onemocnění, ale základní komponenta zdraví, tj.
stavu fyzické, mentální a sociální pohody.
(https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/
en/).

Proč Reforma duševního zdraví?
• Současný systém není efektivní, není dostatečně orientovaný na
člověka a jeho potřeby
• Rostoucí trend duševních onemocnění

• Absence alternativy k dlouhodobé lůžkové péči
• Nedostupnost služeb v některých regionech
• Nedostatečná provázanost zdravotních a sociálních služeb

Péče o lidi s duševním onemocněním v ČR
ve srovnání se zahraničím
• NEÚMĚRNÁ velikost institucí
• MINIMÁLNÍ pokrytí komunitními službami
• MALÝ respekt k občanským právům cílové skupiny
• Objem financí – EXTRÉMNĚ NÍZKÝ
• NEPŘEKONATELNÉ oddělení zdravotního a sociálního
• VELMI NÍZKÁ míra zaměstnání lidí s SMI
• VYSOKÉ stigma psychiatrických klientů
• NESPOLUPRÁCE - Každý si jede na svém písečku

Současný stav psychiatrické péče v ČR
Epidemiologie a zátěž
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-

-

-

-

Duševní onemocnění
prožije každý rok více
než 1/5 populace
Více než polovině z toho
se nedostane žádné
odborné pomoci/léčby
Společenské náklady na
onemocnění mozku
vychází přibližně na 10,2
mld Kč ročně, duševní
onemocnění z toho tvoří
více než polovinu
Duševní onemocnění
jsou zodpovědny
přibližně za 10 %
zdravotní zátěže
způsobované všemi
onemocněními
dohromady
Lidé se závažným
duševním onemocěním
mají 2x vyšší mortalitu
než běžná populace
6 % běžné populace
závislých na alkoholu
(léčí se méně než 20 %)
3-5 sebevražd denně
Počet lidí s demencí
narůstá

Systém služeb
-

-

-

-

-

Spočívá na velkých
psychiatrických
nemocnicích – nálezy
ombudsmana a jiných
organů o nenaplňování
lidských práv
Absence služeb včasné
detekce a intervence –
nemoc zjištěna pozdě,
časté hospitalizace
Institucionalizace – lidé
hospitalizování více než
5, 10, 20, 30 let
Specializované
komunitní služby
dostupné pouze na
několika místech
republiky, vznikly více
méně náhodně, za
podpory mezinárodních
organizací nikoli na
základě implementace
národní politiky
Mnoho lidí s
psychiatrickými
diagnózami v Domovech
se zvláštním režimem –
nezmapované populace

Financování
Založeno na tradici,
nikoli na evidenci
Většinu zdravotnického
rozpočtu spotřebují
psychiatrické nemocnice
Pouze 4% ze
zdravotnického rozpočtu
jdou do duševního zdraví
Nejasná zodpovědnost
kvůli vykonstruované
fragmentaci na zdravotní
a sociální problematiku
Neefektivní systém
financování
ambulantních psychiatrů
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Postoje obyvatel
-

-

-

Mizivá gramotnost –
neschopnost rozpoznat a
řešit problémy u sebe
natož u druhých
Péče o vlastní duševní
zdraví u lidí bez
duševního onemocnění
na tristní úrovni
Stigmatizace a
diskriminace lidí s
duševním onemocněním

Ostatní
-

-

-

-

-

Nedostatečné lidské
zdroje, málo psychiatrů;
většina profesionálů
pracuje v psychiatrických
nemocnicích;
Malý zájem o psychiatrii
mezi mediky
Legislativa roztříštěná
Služby jsou
fragmentované,
spolupráce mezi nimi
vázne
Uživatelé mají malý podíl
na vývoji systému péče
Neexistuje plán
prevence
sebevražednosti

Průměrná velikost psychiatrických léčeben
(nemocnic) v ČR je výrazně větší než je v
Evropě obvyklé.
Průměrná velikost v Evropě je cca 150 lůžek na
1 nemocnici.

WHO doporučuje lůžková zařízení do velikosti
60 lůžek,
na 100 tis. obyvatel 40 lůžek

Psychiatrická péče v ČR je výrazně
podfinancovaná.

Obecný cíl Reformy péče o duševní
zdraví
Hlavním cílem je zlepšit kvalitu života cílové
skupiny a umožnit jim naplňovat jejich lidská
práva.

Principy Reformy péče o duševní zdraví
systém služeb
• je založený na zotavení (recovery oriented),
• umožní a podporuje aktivní zapojení uživatelů a pečujících,
• napomáhá destigmatizaci,
• respektuje lidská práva uživatelů a působí preventivně před
používáním omezujícího prostředí a prostředků,
• podporuje využívání běžných komunitních zdrojů,
• podporuje multidisciplinární přístup,
• pomáhá spolupráci nemocničních a komunitních služeb,
• zabezpečuje dostupnost a kontinuitu péče,
• zajišťuje dostatečnou informovanost o službách.

Realizace Strategie reformy
psychiatrické péče - cíle:
•Přesun péče blíže k pacientovi
•Respekt k právům pacientů a jejich individualitě
•Posílení primární psychiatrické péče
•Restrukturalizace lůžkové péče
•Rozvoj komunitní péče
•Regionální nastavení služeb
•Destigmatizace pacientů a oboru

Proměna systému péče
péče v ČR
Cena služeb

Množství potřeb

specializovaná
dlouhod.péče lůžková
psych.péče ve všeob. nemoc.
spec.kom.péče
psych. péče v primární péči
podpora v komunitě
sebepéče

množství péče

Reforma přináší zásadní změnu paradigmat
ochrana společnosti

naplňování práv občanů

(a s tím omezování či
porušování práv pacientů)

Léčba symptomů nemoci

Obor psychiatrie
Nálepka nevyléčitelnosti

sociální začleňování

holistická péče o duševní zdraví
model zotavení / recovery

Změna paradigmat obnáší:
➢ Měnit způsoby práce a zaběhlé vzorce myšlení i chování
➢ Měnit přístup k uživatelům
➢ Měnit postoje
➢ Měnit jazyk

Projekty reformy (2017-2022)
příjem
ce

MZČR

ÚZIS

MERRPS

název projektu

předmět projektu

Deinstitucionalizace

Řízení reformy a odborná garance, Kvalita péče,
Regionální sítě, Transformace psychiatrických nemocnic,
Financování péče

Multidisciplinární
spolupráce

Zavedení multidisciplinárního přístupu, podpora týmů,
„malí“ metodici v psychiatrických nemocnicích

Podpora nových služeb

Podpora provozu mobilních komunitních týmů a ambulancí
s rozšířenou péčí

Centra duševního
zdraví I, II, III

Podpora provozu center duševního zdraví

Analytická a datová
podpora reformy

Informační nástroje pro infrastrukturu psychiatrické péče a
hodnocení kvality péče, sběr dat, registr psychiatrické péče

Destigmatizace
NÚDZ
Časné intervence

Metodika destigmatizace, podpora a komunikace
destigmatizace v regionech, podpora uživatelů a rodinných
příslušníků
Časná detekce a terapie osob s rozvíjejícím se závažným
duševním onemocněním

Projekt Deinstitucionalizace
aktivity o rok prodlouženy – do 07/2021
•

Aktivita 1: Odborná garance Strategie reformy psychiatrické péče (SRPP)

•

Aktivita 2: Kvalita péče (Kulaté stoly, hodnocení v PN-WHO toolkit)

•

Aktivita 3 - Regionální sítě péče (14 koordinátorů) – mapování a
plánování péče v propojení na transformační týmy nemocnic

•

Aktivita 4 – Transformační týmy ve všech psychiatrických nemocnicích

•

Aktivita 5 - Spolupráce se souvisejícími obory a profesemi (lékaři, učitelé,
soudci, sociální pracovníci, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, zaměstnanci
veřejné správy aj.)

•

Aktivita 6 - Úhradové mechanismy

•

Aktivita 7 - Evaluace SRPP

Plánování na úrovni krajů – sociální a zdravotní služby
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NÁRODNÍ PLÁNY

KRAJSKÉ PLÁNY
OBECNÍ KOMUNITNÍ PLÁNY
INSTITUCE / ORGANIZACE
BENEFIT PRO KLIENTY / OBČANY

16

Dopad aktivit regionálních koordinátorů na oblast SMI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mapování současného stavu, tvorba koncepce, plánů
Existence stálé pracovní skupiny pro SMI
Zakomponování nového typu služby – CDZ – do systému
Posilování komunitních služeb
– vznik pilotních CDZ (terénní MD týmy)
– Zakomponování rozvoje sociálních služeb do SPRSS
– Posilování služeb podpory bydlení
– Plánování cílového stavu – plného pokrytí terénními MD týmy
Spolupráce komunitních služeb a PN na plánovitém propouštění klientů
z PNB a jejich integrace do běžných podmínek
Paralelně příprava postupné redukce lůžek v PNB
Podpora zapojování uživatelů a rodinných příslušníků
Program snižování stigmatizace ve společnosti
Vzdělávání
Síťování
Pracovní skupina Děti s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví

Data z psychiatrických nemocnic
Celkové počty dlouhodobě hospitalizovaných (nad 6 měs.) pacientů v ČR dle dg. skupin

• SMI (Severe Mental Illness)

1393

• Mentální retardace

243

• Organické poruchy

672

• Poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek

274

• Úzkostné a depresivní poruchy
• Poruchy osobnosti, nutkavé a impulzivní poruchy
Celkem

39
171
2792

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Spádové psychiatrické nemocnice a psychiatrická oddělení
všeobecných nemocnic
PN Bohnice

VFN Psychiatrická klinika

1180 lůžek

186 lůžek
(100 akutní péče
20 následná péče
66 následná-závislosti)

(183 akutní péče
997 následná péče
z toho 44 dětské)

ÚVN Psychiatrické odd.
40 lůžek akutní péče

Nemocnice Boromejky –
děti - závislosti
14 lůžek

Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice
odd. pro děti
50 lůžek

odd. pro děti
30 lůžek

Středočeský kraj
Spádové psychiatrické nemocnice
PN Horní Beřkovice

PN Kosmonosy

507 lůžek

576 lůžek

PN Bohnice
1180 lůžek

PNK
Sadská

PN Dobřany
1225 lůžek

PN Havlíčkův Brod
710 lůžek

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ
Spádové psychiatrické nemocnice
Celkové počty dlouhodobě hospitalizovaných pacientů nad 65 let
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ
Počty dlouhodobě hospitalizovaných pacientů nad 65 let
podle diagnostických skupin

27

ORGANICKÉ PORUCHY

62
7

SMI

26
2

ÚZKOSTNÉ PORUCHY

7

1

ZÁVISLOSTI

5
1

PORUCHY OSOBNOSTI

3
0

MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

3
0

10

20

HL.M.PRAHA

30

40

STŘEDOČESKÝ KRAJ

50

60

70

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Spádové psychiatrické nemocnice
Počty dlouhodobě hospitalizovaných pacientů nad 65 let
podle diagnostických skupin
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Zadání pro práci ve skupinách
1. Popište či definujte cílovou skupinu - ptáme se na děti,
2.

3.
4.
5.

s kterými pracujete a kteří jsou ohroženi v oblasti duševního
zdraví
popište na konkrétních situacích a příbězích v čem systém
selhává
kde jsou největší překážky pro potřebnou podporu a pomoc /
co nejvíc zhoršuje danou situaci – identifikujte největší
složitosti, problémy
Jak nastavit systém jinak, aby fungoval lépe
Co lze udělat téměř okamžitě

Ochota se zapojit do další práce
A. Kdo chce být informován
B. Kdo je ochoten připomínkovat materiály
C. Kdo je ochoten se účastnit pravidelných setkání (pracovní
skupina), podílet se na tvorbě dokumentů apod.

