Reforma péče o duševní zdraví
Jak je zaměřena na děti?
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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/).

Jaká je situace dětí
s potřebou podpory v duševním zdraví?

Celkové počty dětských psychiatrických
lůžek v ČR
590 lůžek, z toho 230 v DPN (data 2016)
Počet psychiatrických lůžek pro děti (data 2012)
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Dochází k postupné redukci lůžek
Prům. doba hospitalizace 75 dnů (data 2012)

Počty hospitalizovaných dětí v psychiatrických nemocnicích
dle věkových skupin k 30. 9. 2018
Celkový počet hospitalizovaných dětí - 347
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45

39

40
35
29

30

28

27

25

25

25
21

20
15

18

18

17

16

15
12

11

11
9

10

7
5

4

5
1

1

1

1

1

0
Bohnice

Dobřany

Havlíčkův
Brod

Kroměříž
0-6 let

Louny
7-14 let

Opařany
15-17 let

Opava

Šternberk Velká Bíteš

Alarmující čísla 1
 V roce 2018 žilo v ČR v ústavech přibližně 8 000 dětí.
 V ČR je 142 dětských domovů, v roce 2017 v nich bylo celkem 3 887 dětí a 375
mladých dospělých (celkem 4 262).
 V nápravných institucích MŠMT bylo v roce 2017 – 2083 dětí (12 – 18 let)
 V DOZP bylo v tom čase 497 dětí (3 – 18 let)
 V kojeneckých ústavech 649 dětí (0 – 4 roky)

 V ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) 614 dětí (0 – 18 let)
 celkový počet ohrožených dětí žijících mimo svou rodinu v dětských domovech či v
dlouhodobé pěstounské péči se v letech 2008 až 2017 zvýšil o více než 7 000

 Počet dětí ve státní péči v přepočtu na 10 000 dětí v populaci je v ČR vyšší (118)
než v mnoha jiných rozvinutých zemích.
(Lumos, dokument Investice do dětí, 2018)

Alarmující čísla 2
 U věkové skupiny 15 – 24 let je sebevražda druhou
nejčastější příčinou úmrtí
 Procentuelní podíl sebevražd ze všech zemřelých v této
věkové skupině je 25,1 %

 Téměř čtvrtina všech hospitalizovaných (všech věkových
skupin) pro úmyslné sebepoškození byla ve věkové skupině
15 – 24 let
Data ze Situační analýzy prevence sebevražd v ČR, 2019, NÚDZ

Dopady pandemie covid19

Dopady pandemie covid19

Zátěž pro duševní zdraví (PCPP)
Žáci se během karantény a distanční výuky potýkali ve velkém procentu případů se
zhoršenou náladou (62 %), úzkostmi a depresivními stavy (34 %) a nespavostí či
buzením v noci (34 %). Jako nejčastější rizikové chování uváděli závislost na mobilu či
počítači (39 %) a problémy související s příjmem potravy (29 %). Nárůst užívání
návykových látek uvádělo jen malé procento žáků.
Zažil/a jsi Ty sám/sama během karantény a distanční výuky něco z uvedeného nově
nebo více než jindy?

Plán v Praze - Výstupy z PS pro děti s potřebou
podpory v duševním zdraví - SWOT, témata pro opatření
Vymezení cílové skupiny dětí:
• Cílovou skupinou jsou obecně děti ve věku do 18 let.
• S tím, že potenciálně se mohou všech dětí týkat problémy a potíže v oblasti duševního
zdraví a je důležité, aby k nim směřovala opatření preventivní i intervenční povahy.
• Zvláštní zřetel pak vyžadují užší skupiny dětí, u nichž se již objevily specifické problémy,
např. děti s duševním onemocněním, se specifickými poruchami chování, autismem či
poruchami příjmu potravy, ADHD, děti s mentálním postižením, vývojovými vadami či
onkologickým onemocněním, děti s problematickým užíváním návykových látek či
rizikem závislosti na moderních technologiích a sociálních sítích, děti se
sebevražednými myšlenkami či sebepoškozováním.
• Obdobně zvláštní důraz klademe i na starost o děti v ústavní péči, děti, které se stanou
obětí šikany, týrání, zneužívání a zanedbávání nebo prochází traumatickou krizí (např.
úmrtím v rodině, rozvodem rodičů, apod.). Pozornost také věnujeme dětem v rodinách
s nízkými rodičovskými kompetencemi, dětem žijícím v sociálně vyloučené lokalitě, bez
odpovídajícího bydlení, v chudobě, dětem migrantů, ale i dětem jinak zranitelným a
sociálně ohroženým.

Plán v Praze - Výstupy z PS pro děti s potřebou
podpory v duševním zdraví - SWOT, témata pro opatření
• Vize systému péče o děti s potřebou podpory v oblasti
duševního zdraví (Jak by měl systém vypadat v roce
2030):
• V Praze existuje systém podpory dětí a jejich rodin v tom,
aby děti mohly harmonicky rozvíjet svou osobnost,
seberealizovat se, zapojit se do společnosti a naplnit své
aspirace i potřeby (viz Úmluva o právech dítěte).

Témata opatření pro děti s potřebou podpory v
duševním zdraví (pouze ta, která jsou realizovatelná z pražské úrovně)
Systém podpory v oblasti péče o duševní zdraví dětí
zohledňuje následující aspekty:
•

•
•
•

•

•

podpora je zaměřená na zotavení dítěte/rodiny – odborník je spíše průvodcem dítěte a
jeho rodiny; pomáhá hledat cestu, aby rodina zvládala potíže vlastními silami, jak je to
jen možné
důraz je kladen na prevenci a včasné zachycení problému (screening, diagnostika,
poradenství)
aktivní zapojení rodiny je klíčové, je důležité posílení zodpovědnosti za svůj „problém“,
neformální péče je stejně důležitá jako odborná péče
při hledání řešení a nastavení adekvátní podpory je podpora v přirozeném prostředí
nadřazena ústavnímu životu v pobytových zařízeních
služby akcentují týmovou multidisciplinární spolupráci práce při hledání řešení a
nastavení adekvátní podpory. Ta by měla respektovat celostní pohled na duševní zdraví
dítěte (bio-psycho-sociální přístup).
zásadní je sdílení a koordinace plánů podpory, a spolupráce služeb napříč resorty (case
management) a zajištění kontinuity podpory

Témata opatření pro děti s potřebou podpory v

duševním zdraví (pouze ta, která jsou realizovatelná z pražské úrovně)
• Posílení spolupráce rezortů – sociální – školské – zdravotní
• Vytvoření standardu / metodiky spolupráce organizací napříč rezorty.
• Změna kultury ve školách - důraz na individualitu a posilování silných
stránek, práce s motivací.
• Otevření škol pro spolupráci (obce, sociální pracovníci, preventivní
programy a další).
• Podpora programů primární prevence a krizové pomoci – formou
grantů
• Sdílení zkušeností z pilotního projektu MD týmu a replikace modelu.
• Case manager pro mapování a podporu přechodu dítěte
z institucionálního prostředí.
• Využití NZDM pro terénní komunitní práci pro širší skupinu dětí.

Témata opatření pro děti s potřebou podpory v

duševním zdraví (pouze ta, která jsou realizovatelná z pražské úrovně)
• Podpora služeb, zaměřených na práci s dětmi s problémy v DZ
• Nabídka psychologické pomoci dětem i rodičům v době
(po)pandemických opatření.
• Edukace pro školy v:
– přístupu k individualitě dítěte
– prevenci
– oblasti duševního zdraví vč. rozpoznání symptomů duševního
onemocnění
– respektujícím přístupu
– vyhodnocování potřeb dítěte

Podpora vzdělávání, supervize a případových konferencí napříč
resorty
Systémová podpora pedagogů i školních psychologů

Pražský plán péče o duševní zdraví 2020 – 2030
opatření vztahující se k dětem s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví

Popis problému

Strategický cíl – budoucí stav - řešení

Opatření – kroky

Cílová skupina je velmi různorodá jak z
klinického pohledu (spektrum diagnóz a
různé průběhové formy), tak z hlediska
potřeb dětí. Navíc se potýkáme s velkou
fragmentací a nepropojeností služeb.
Chybí koordinace případu (case
management) překračující nejen služby,
ale i resortní hranice a odlišnosti
v přístupu. Nicméně v Praze funguje celá
řada příkladů dobré praxe, které je možné
následovat.

Strategický cíl 3B.1: KOORDINACE
Bude aktivně vytvářen systém koordinace mezi
jednotlivými službami pro děti a dorost, a to napříč
resorty tak, aby umožnil celostní multidisciplinární
řešení a kontinuální podporu.

Opatření 3B.1.1
Vytvoření platformy poskytovatelů služeb
(sociálních, zdravotních, školských, včetně
OSPOD) s napojením na MHMP a MČ
s cílem sdílení dobré praxe a domluv
spolupráce

Opatření 3B.1.2
Nastavit standard spolupráce a definovat role
a způsob koordinace pro děti s potřebou
podpory v oblasti duševního zdraví

Kdo
odpovědnost /
součinnost

Termín

RK, MHMP/
MČ,
poskytovatelé

2021

RK / MHMP

2022

Pražský plán péče o duševní zdraví 2020 – 2030
opatření vztahující se k dětem s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví
Narážíme na nedostatek dětských
psychiatrů a tím pádem časnou
diagnostiku. Nicméně málo využíváme
další možné služby, jako např. praktické
lékaře pro děti dorost, školy nebo
pedagogicko psychologické poradny (příp.
SPC). V roce 2021 by měly být zahájeny
projekty zaměřené na časnou identifikaci
dětí v psychosociálním riziku.

Strategický cíl 3B.2: PREVENCE, DG
Posílení prevence a možnosti časné identifikace
dětí v psychosociálním riziku.

Opatření 3B.2.1
Zapojit dětské lékaře v ambulancích do
časné identifikace dětí v psychosociálním
riziku, poskytnout jim vzdělávání a
metodickou podporu

RK, VZP / PS
ČLK JEP,
Sdružení
praktických
lékařů pro děti
a dorost

Opatření 3B.2.2
Využít projekty MZ a norských fondů
realizovaných v Praze pro sdílení programů
časného záchytu a prevence ve školách
(Thomayerova nemocnice, PNB, Universita
Karlova, ad.)

RK/ realizátoři
grantů

Opatření 3B.2.3
Rozšířit program podpory matek v
předporodním a poporodním období
(např. Úsměv mámy, ad.)

RK, Úsměv
mámy

2022

2022-2023

2023

Pražský plán péče o duševní zdraví 2020 – 2030
opatření vztahující se k dětem s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví
Výsledkem neefektivního a nepropojeného
systému péče o děti je velký počet dětí
v institucionální péči (v roce 2018 žilo v
ČR v ústavech přibližně 8 000 dětí, což je
téměř nejvyšší číslo v EU), vysoká míra
sebevražednosti ve věkové skupině 15 –
24 let (11,37% - v tomto věku je
sebevražda druhou nejčastější příčinou
úmrtí) a úmyslného sebepoškozování.

Strategický cíl 3B.3: SLUŽBY
Zajistit dostatečnou podporu dětem a
mladistvým a jejich rodinám přímo v místě, kde
žijí.

Opatření 3B.3.1
Zajistit dostupnost multidisciplinární
terénní péče pro děti s potřebou podpory v
oblasti duševního zdraví – podpořit
pokračování pilotního projektu a jeho
rozšíření v Praze (do roku 2030 alespoň 4
MDT)

MHMP, VZP /
poskytovatelé

2022-2030

Opatření 3B.3.2
Zajistit individualizované kapacity potřebné
intenzívní podpory v komunitě v Praze pro
děti aktuálně dlouhodobě či opakovaně
hospitalizované v DPN (např. služby sdílené
péče, DZR, DOZP, apod.), včetně kapacity
pro mapování a podporu přechodu z
instituce.

MHMP /
poskytovatelé

2022-2030

Opatření 3B.3.3
Využití NZDM a dalších služeb pro terénní
komunitní práci pro širší skupinu dětí v
psychosociálním riziku. (s potřebným
vzděláváním)

MHMP / RK,
poskytovatelé

2022-2030

Opatření 3B.3.4
Zajistit dostupnost akutní lůžkové
pedopsychiatrické péče ve všeobecných
nemocnicích na území kraje, s využitím
podpory a konciliární psychiatrické péče

VZP ,RK /
nemocnice

2024-2030

Pražský plán péče o duševní zdraví 2020 – 2030
opatření vztahující se k dětem s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví
Velký tlak na výkon a důraz na korektivní
spíše než podpůrný přístup ve školách.
Navíc pandemie covid-19 výrazně
negativně ovlivnila duševní zdraví dětí.
Ukazuje se zhoršování nálady, zvýšený
stres při distanční výuce, větší závislost
na PC, mobilu, sociálních sítích, větší
míra úzkosti, deprese, návalů paniky,
větší míra nespavosti i užívání alkoholu.
Významněji se také u dětí objevují obavy
o své blízké, obavy ze smrti.

Strategický cíl 3B.4: ŠKOLY
Pracovníci ve školách mají dostatečné
personální kapacity, odborné znalosti a
dovednosti pro vzdělávání dětí s potížemi v
oblasti duševního zdraví

Opatření 3B.4.1
Posílit programy poradenství a prevence
v duševním zdraví ve školách posílením
kompetencí pracovníků ve školství,
OSPOD a zapojením programů prevence
(Blázníš no a?, Nevypusť duši, Rozum a
cit, ad.)

RK,
MHMP/
Školy,
poskytovatelé
programů

2022

Opatření 3B.4.2
Edukace podpora pro školy a pedagogy v
přístupu k individualitě dítěte, prevenci,
oblasti duševního zdraví vč. rozpoznání
symptomů duševního onemocnění,
respektujícím přístupu, vyhodnocování
potřeb dítěte.

MHMP / RK
ČAP

2022-2030

Opatření 3B.4.3
Programy podpory pro školy v období
pandemie covid-19 a poté (podpora v
konkrétních
situacích,
případové
konference, práce s motivací, model
welcoming, ad.)

MHMP, RK,
ČAP

2021-2030

Pražský plán péče o duševní zdraví 2020 – 2030
opatření vztahující se k dětem s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví
Rodiny jsou zásadní při rozpoznání
prvních příznaků psychosociálního
ohrožení a také možného řešení. V tom
by měla pomoc podpora a edukace
v rodičovských dovednostech. Ty by
bylo užitečné využít ve sdílení zkušeností
(ale také vzájemné emoční podpory) ve
svépomocných skupinách, příp.
v peerství.

Strategický cíl 3B.5: NEFORMÁLNÍ PODPORA
Zapojení neformální podpory do systému
péče..

Opatření 3B.5.1
Podpora a posilování rodičovských
dovedností, zejména u rodin
v psychosociální zátěži (využívání
metodik programu Triple P, ad.)

RK, MHMP /
DK Motol

2022-2023

Opatření 3B.5.2
Podpora svépomocných skupin
podpora dobrovolnictví, peerství.

RK / MHMP,

2022

RK,

2023

rodičů,

Opatření 3B.5.3
Podpora homesharingu pro některé skupiny
dětí

Téma podpory dětí a rodičů je zakomponováno
i v NAPDZ- viz Opatření
• 2.2.1: Vytvořit a pilotně ověřit systém včasné identifikace /
depistáže dětí v psychosociálním ohrožení, zvláštní pozornost
přitom věnovat dětem v nejranějším věku. Navrhnout model včasného
záchytu žen v období těhotenství a po porodu s psychosociální zátěží,
resp. duševním onemocněním…
• 2.2.2.: Zavést specializované programy zaměřené na rozvoj
rodičovských dovedností – zejména u rodin v psychosociální zátěži
s cílem snížení rizika traumatizace dětí. Pilotní ověření programu
Triple P.
• 2.2.3: Umožnit v rámci dotačních titulů MŠMT nebo dotačních titulů
MZd finanční podporu pro nastavení efektivního systému
studijního a psychologického poradenství studentům a
pracovníkům veřejných vysokých škol a uchazečům o studium,

Téma podpory dětí a rodičů je zakomponováno
i v NAPDZ- viz Opatření
•

•

•

•

2.3.1.: Začlenit témata psychosociální výchovy a managementu
žákovského chování do společného základu pregraduální přípravy
pedagogických pracovníků.
2.3.2.: Rozvinout kompetence pracovníků ve školství v oblasti
prevence a podpory dětského duševního zdraví prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zajištění jejich
metodického vedení v této oblasti.
2.3.3.: Zrevidovat zařazení psychosociální gramotnosti do rámcových
vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy. Vytvořit a
implementovat ověřený program podpory psychosociální výchovy
na základních školách.
2.3.4.: Navrhnout program cíleného managementu žákovského
chování a rozvoje dětského duševního zdraví ve školním prostředí a
pilotně ho ověřit v rámci činnosti SVP, PPP, SPC a škol. Por. pracovišť.

Téma podpory dětí a rodičů je zakomponováno
i v NAPDZ- viz Opatření
•

•

•

•

2.4.1.: Navrhnout plán pokračování celostátní destigmatizační kampaně
včetně destigmatizačních programů pro stávající cílové skupiny a
rozvinout destigmatizační aktivity pro další cílové skupiny a zajistit jejich
udržitelnost.
4.1.2: Ke stávajícím 30 CDZ pro lidi se závažným duševním
onemocněním a 3 týmům pro děti a pacienty …. 70 CDZ rovnoměrně
rozložených po celé ČR, a rozvinout sítě CDZ pro děti s duševním
onemocněním či s rizikem jeho rozvoje…
4.2.6.: Vytvořit mechanismus prevence umísťování dětí s duševním
onemocněním do zařízení institucionální výchovy a prioritizovat
alternativní cesty k identifikaci a naplnění individuálních potřeb dětí v
přirozeném sociálním prostředí.
4.3.1.: Posílit krizová centra a služby, zejména na pomoc obětem
násilí, traumatu a prevence sebevražd. Zřídit specializovaná centra
zaměřená na děti s komplexním traumatem.

Konkrétní aktivity / služby pro děti
•

2 Pilotní projekty multidisciplinárních týmů pro děti s potřebou
podpory v oblasti duš.zdraví
– Praha (Dům tří přání + Institut Mamadů s.r.o.)
http://www.dumtriprani.cz/multidisciplinarni-tym-dusevniho-zdravi/
– Beroun (Zdraví 21)
https://www.prozdravi21.cz/mtdz/

•
•
•
•
•

Síťování služeb pro děti na úrovni krajů a propojování s lůžkovými
zařízeními
Postupné snižování věkové hranice u CDZ (od 16 let)
Plán na zajištění systému krizových služeb
Návrh přílohy k Metodickému doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28 Psychická krize / duševní onemocnění - Mgr. Alena Vrbová a Mgr. Linda
Nývltová
Iniciativa Praha dušeVní – společná iniciativa destigmatizačních a
preventivních programů

Programy prevence a destigmatizace
Informační portály, Poradenské linky, Psychoterapie,
Programy prevence
• https://fokus-praha.cz/vzdelavame/blaznis-no-a
• https://nevypustdusi.cz/
• https://www.zmuzesvic.cz/#ke-stazeni
• https://www.opatruj.se/
• https://nepanikar.eu/
• Metodická doporučení MŠMT, Masarykovy univerzity
•

A další …..

BLÁZNÍŠ? NO A!
• Vzdělávací, zážitkový a interaktivní
program primární prevence pro
pedagogy, třídní kolektivy, žáky a
studenty ve věku 15 – 20 let.
Rozvíjíme dovednosti, znalosti a
postoje v oblasti péče o duševní
zdraví.
• V 16 městech ČR
• https://fokuspraha.cz/vzdelavame/blaznis-no-a

• https://nevypustdusi.cz/

Projekty podpořené z „norských projektů“

O Programu pro pozitivní rodičovství Triple P
•

Triple P – Positive Parenting Program® (Program pozitivního rodičovství)

•

Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho
kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami
během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu.

•

Více než 980 studií a publikovaných prací, včetně více než 335 evaluačních studií, z
nichž 172 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč
kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných
strukturách.

•

„U dětí, které vyrůstají v prostředí pozitivního rodičovství, je pravděpodobnější, že
rozvinou dovednosti, které potřebují, aby se jim dobře vedlo ve škole, aby
navázaly přátelství a měly dobrý pocit samy ze sebe,“ říká profesor Sanders.

•

„Je také mnohem méně pravděpodobné, že se u nich v pozdějším věku rozvinou
behaviorální nebo emocionální problémy. Zároveň se rodiče, kteří používají pozitivní
rodičovské dovednosti, cítí v každodenním rodinném životě jistěji a schopněji. Také jsou
méně ve stresu a méně trpí depresemi a mají se svými partnery méně neshod v oblasti
výchovy“, dodává.

Pro Zdraví Duše
je nový projekt Univerzity Palackého v Olomouci, jehož cílem je
poskytnout podporu pedagogům, rodičům a žákům v náročných
situacích souvisejících se školními povinnostmi, které dnešní doba
přináší. Zdarma tak můžete využít možnosti online konzultací s našimi
odborníky (speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník), kteří
vám pomohou s řešením vašich problémů a poradí, jak zvládat stres a
dnešní složitou dobu, jak si efektivně rozvrhnout čas, jak si dodat
motivaci pro práci nebo jak přistupovat ke školním povinnostem.
Kontakt Veronika Ješátková | T.: +420 603 249 449 | E.:
prozdraviduse@oushi.upol.cz
Odborníci vám představí další kroky, které pomohou zvládnout
obtížnou situaci, a budou vám nadále k dispozici v rámci konzultací

Zvýšení dostupnosti
psychosociální podpory
• V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek
až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u
vybraného terapeuta. Příspěvek je určen pojištěncům ve věku
od 7 let (u kterých není v termínu podání žádosti evidována
přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně) na nově
absolvovaná sezení u vybraného terapeuta dle zveřejněného
seznamu v max. počtu 10 sezení.
• V rámci podpory po “covidu“

