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KOMPLEXNÍ SYSTÉM UCELENÉ REHABILITACE RODINY ZATÍŽENÉ 

PSYCHIATRICKOU PORUCHOU NĚKTERÉHO Z JEJÍCH ČLENŮ 

NF-CZ11-OV-2-024-2015 

 

Doba trvání projektu 14. 1.2015 - 30.4.2016 

 

Cílem projektu je zajistit sanaci rodiny postižené psychiatrickou diagnózou některého z 

jejích členů (ze- jména matky nebo dítěte) se záměrem předcházet, zmírnit nebo 

eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k 

zachování rodiny jako celku. 

 

Projekt je zaměřen na: 

• Vytvoření kvalitního zázemí pro diagnostiku, léčbu a terapii dětských 

pacientů s psychiatrickou diagnózou a matek s/bez psychiatrickou

 diagnózou, které mají malé děti s/bez psychiatrické 

diagnózy. 

• Vytvoření funkčního systému podpory rodičů, s dítětem

 s diagnostikovanou psychiatrickou nebo psychologickou 

poruchu. 

• Vytvoření systému podpory matek s psychiatrickou či psychologickou 

diagnózou. 

•  

PÉČE O RODINU S MATKOU S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 

Cílem je vytvoření systému podpory matek s psychiatrickou diagnózou, které mají z 

důvodů svého han-dicapu problém pečovat o své dítě a kvůli možným hospitalizacím či 

nedostatku rodičovských kompetencí jim hrozí jeho odebrání. Aktivita probíhá v 
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Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Thomayerově 

nemocnici. 

 

PILÍŘE PODPORY: 

1. Poskytování ambulantních a asistenčních služeb v domácím prostředí matky 

a dítěte 

2. Možnost pobytu v tréninkovém bytě v areálu centra za souběžné kontroly a 

poskytování služeb (projekt č. 149 – Bezpečný domov, financováno z 

Norských fondů prostřednictvím OSF) 

 

NABÍZENÉ SLUŽBY: 

• diagnostické  konzultace  pro  matku a dítě (cíl: edukace matky

 v oblasti diagnózy  své či svého dítěte a možnostech péče a 

rehabilitace) 

• individuální psychoterapie pro matku 

• poradenství v oblasti tzv. léčebné výchovy (cíl:

 edukace matky 

v základních úkonech péče o dítě z hlediska pediatrie) 

• dyadická sezení matka - dítě v rámci rodinné terapie

 (cíl: posilování vazby mezi matkou a dítě- tem, posilování 

rodičovských kompetencí) 

• individuální psychoterapie pro dítě a rehabilitace zjištěných dysfunkcí 

• konzultace při řešení systémových změn v sociální oblasti 

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY: 

lékař, psycholog, speciální pedagog, zdravotní sestra, sociální pracovnice 

 

KONTAKT: 

MUDr. Jaroslava Lukešová, ředitelka Dětského centra, kojenecky.ustav@ftn.cz, tel.: 

241 721 862 

 

 

Podpořeno grantem z Norska Supported by grant from Norway 

 

mailto:kojenecky.ustav@ftn.cz
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Příloha č. 2 - rozhovor se sociální pracovnicí Střepu - centra pro sanaci 

rodiny 
 

Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat charakter a služby Vaší organizace? Co 

je náplní Vaší pracovní pozice? 

Respondentka (R): Pracuji jako terénní sociální pracovnice organizace Střep. Zabýváme 

se především podporou rodin, ve kterých hrozí umístění dětí do dětského domova, 

případně, pokud k tomu již došlo, se snažíme nastavit pravidla a zlepšit fungování rodiny 

do té míry, aby byl možný návrat dětí do rodiny, zabýváme se tzv. sanací rodiny.  

 

A: Omezujete svou službu pouze na určité území Prahy? 

R: Působíme na celém území Prahy a maminky s psychiatrickou diagnózou jsou mezi 

našimi klienty hojně zastoupeny.  

 

A: Dají se obecně charakterizovat specifika v práci a komunikaci s psychiatricky 

nemocnými matkami? 

R: Spolupráce s nimi nese jistá, zejména komunikační, specifika, na která musíme brát 

ohled. Dále je třeba si uvědomit, že se jedná často o rodiny se špatnou finanční situací, s 

čímž se pojí například také vybavení domácnosti a celkový životní styl a rytmus rodiny. 

Je třeba opustit veškeré osobní zvyky a nastavení toho, co je pro nás bráno jako 

"normální" a přijmout to, co je normální pro naše klienty. To, co my mnohdy vnímáme 

jako problém, nedostatek, pro ně může znamenat běžnou normu a častou nechápou, proč 

jim něco vytýkáme. U psychiatrických maminek je třeba dbát na jejich aktuální 

psychickou kondici, zejména pokud bydlí v domácnosti s dětmi samy.  

 

A: Jak intenzivní spolupráci jste schopni rodině poskytnout? 

R: My se snažíme, dle potřeby a domluvy, docházet do rodiny až několikrát týdně. 

Sledovat, jak rodina funguje, jaký je její přirozený rytmus fungování, případně zda je na 

matčině chování patrné nějaké zhoršení. Snažíme se naplňovat podstatu terénní práce - 

pracovat v rodině a s tím, co máme k dispozici. Jsme přítomny při psaní úkolů, přípravy 

pomůcek do školy, pomáháme maminkám vymyslet pro děti aktivní a plnohodnotné 

trávení volného času. Snažíme se posilovat jejich rodičovské kompetence, podporovat je 

v rozhodování, v plnění jejich rodičovské role - "být ten, kdo tady velí". Jsme schopni také 

poradit v různých problémových výchovných a rodinných situacích, jak přistupovat k 
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puberťákům, jak řešit sourozenecké spory, záškoláctví, drogy apod. Pokud se ptáte na 

naši pracovní dobu, je variabilní dle potřeb rodiny, cca od 7h rána do 19h večer. 

 

A: Vnímáte v rodinách psychiatrických matek nějaká specifika, co se týče rodinných 

vazeb, vztahů, výchovných kompetencí…? 

R: U matek, které například schizofrenií trpí už dlouho, je patrná snížená vnímavost vůči 

potřebám dětí, zejména v emoční rovině, méně v té materiální. V těchto případech bývá 

nutné matce vysvětlit, proč se dítě chová tak, jak se chová a co od matky vůbec požaduje. 

Matky to často nejsou schopny rozklíčovat, přijde jim, že dítě pořád něco chce a ony 

nevědí co, nebo se naopak domnívají, že je vše v naprostém pořádku.  

 

A: Spolupracujete při řešení situace rodiny i s kolegy z dalších služeb? Pokud ano, uveďte 

prosím příklady. 

R: Velmi ceníme spolupráci s centrem duševního zdraví, které nám pomáhá rozumět 

a vyhodnocovat stav matky z odborného psychiatrického hlediska a dohromady společně 

s OSPODem se snažíme neustále monitorovat situaci v rodině, aby nedošlo 

k bezprostřednímu ohrožení dětí. V případě, že u matky dojde k atace onemocnění, a děti 

jsou umístěny do ZDVOP, po propuštění matky zpravidla spolupráci zintenzivňujeme, aby 

bylo možné co nejdříve vrátit děti zpět do rodiny. 

 

A: Jak hodnotíte současnou praxi, uplatňovanou v případech, kdy je matka 

hospitalizována a děti bývají umisťovány mimo rodinu? 

R: Samozřejmě bychom preferovali umisťování dětí spíše do pěstounské péče na 

přechodnou dobu než do zařízení typu Klokánek. Zejména u starších dětí 

a sourozeneckých skupin to bývá ale často problém. K pěstounům se dle našich zkušeností 

podaří umisťovat zpravidla jen opravdu malé děti, cca do tří let věku, ale ani u těch se to 

bohužel nepodaří vždy." 
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Příloha č. 3 - rozhovor se sociální pracovnicí Centra duševního zdraví 
 

Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat charakter a služby Vaší organizace? Co 

je náplní Vaší pracovní pozice? 

Respondentka (R): "Já jsem sociální pracovnice Centra duševního zdraví při 

Psychiatrické nemocnici Bohnice, jinak si říkáme také Fokus. Moje práce je především 

práce v terénu, kdy chodíme do rodin a klientům pomáháme v podstatě se vším, co 

potřebují. Jsme schopni je doprovodit na úřady, nákup, k soudním jednáním, k lékaři, co 

je potřeba. Občas chodíme s našimi klienty taky k soudu, ať už soudům o děti nebo 

k řízením o svéprávnost, exekuce... Většinou jsme tam pouze jako podpůrné osoby, pro 

klienty bývají tato jednání velmi nepříjemná a náročná, jsou rádi, že tam mají někoho 

známého, ke komu mají důvěru.  

 

A: Kdo bývá Vaším typickým klientem? 

R: Naším klientem mohou být muži i ženy, je pravdou, že přibývá žen, potažmo matek 

s psychiatrickou diagnózou. Často se tak děje na doporučení OSPOD, protože v tom 

množství neziskovek jsme jediní, kteří se specializujeme na psychiatrické klienty. Z praxe 

vím, že mnoho neziskovek věnujících se rodinám mívá s psychiatrickým klientem 

"problém" a takové rodiny do svých služeb nepřijímají. 

 

A: Omezujete svou službu pouze na určité území Prahy? 

R: Já konkrétně působím v Centru Bohnice, kromě něhož máme na území Prahy i další 

centra – Břevnov, Podskalí, Karlín. Mimo Prahu pak působíme v Mělníce a Dolním 

Povltaví. 

 

 A: Jak intenzivní spolupráci jste schopni rodině poskytnout? 

R: Z mého pohledu je velmi přínosná a intenzivní naše služba psychiatra na telefonu, se 

kterým mohou naši klienti kdykoliv konzultovat svůj aktuální stav. Na základě jeho 

doporučení se pak situace případně řeší dále. Dokážeme tak být ve skutečně těsném 

kontaktu a vztahu s klientem. Klienty zároveň uklidňuje vědomí toho, že my víme, co 

prožívají. Známe specifika jejich nemocí, víme, co od nich můžeme čekat, samozřejmě 

v rámci mezí. Často se obávají, že když budou spolupracovat s dalšími službami, budou 

muset složitě vysvětlovat, co jejich diagnóza znamená, v čem spočívá atp.  
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Další technika, která se nám v praxi velmi osvědčila, je sestavení tzv. krizového plánu. 

Zpracováváme ho společně s klientem a jedná se o jednoduchý, jasný manuál sestávající 

z kroků, které by měl klient učinit, když cítí, že se rozjíždí jeho ataka. Po zpracování by si 

jej měl umístit na viditelné místo v domácnosti, aby jej měl neustále k dispozici, "na očích" 

a v případě potřeby se nemusel stresovat jeho hledáním. Kroky jsou většinou formulovány 

ve smyslu pokynů, jako např. zavolej, připrav, vypni, použij apod. 

 

A: Vnímáte v rodinách psychiatrických matek nějaká specifika, co se týče rodinných 

vazeb, vztahů, výchovných kompetencí…? 

R: V tomto směru pečujeme o děti zejména ve směru edukace (pokud o to má rodič zájem 

a souhlasí), kdy na společné schůzce dětem úměrně věku a jejich mentální vyspělosti 

vysvětlujeme, co znamená diagnóza rodičů, jak se projevuje. Pro děti je to často velmi 

důležité, vědí, že se rodičů nemusí bát a také zpravidla snáze přijmou, když dojde k 

hospitalizaci.  

  

A: Spolupracujete při řešení situace rodiny i s kolegy z dalších služeb? Pokud ano, uveďte 

prosím příklady. 

R: Jakožto organizace se orientujeme na dospělé klienty, pokud jsou již rodiči a je to 

potřeba, velmi je podporujeme ve spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se 

dětmi, což nespadá do naší odbornosti. Často také samozřejmě komunikujeme s úřady, 

exekutory, ošetřujícími lékaři našich klientů… 

 

A: Vnímáte nějaký posun v oblasti destigmatizace či deinstitucionalizace psychiatrické 

péče u nás? 

R: Jde to velmi pomalu. Pohled veřejnosti se mění, ale stále tady máme obrovská lůžková 

zařízení typu Bohnice nebo Kroměříž, která se každému vybaví jako první, jako typický 

„blázinec“. Do budoucna se dá předpokládat rozvoj center duševního zdraví jako je naše 

napříč republikou, jakožto pozvolný odklon od neosobní ústavní péče po péči komunitní 

a do jisté míry osobnější. 
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Příloha č. 4 - rozhovor s psychiatrem 
 

Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat specifika své spolupráce s psychiatricky 

nemocnými matkami? 

Respondent (R): Ve své klinické praxi jsem se již setkal se spoustou a spoustou 

psychiatrických klientů. Přestože se mnohdy diagnózy opakují, nikdy se nedá říci, že by 

má práce byla stejná. Každý člověk, každá osobnost si do své nemoci vnáší prvky své 

osobnosti, která jej i jeho onemocnění činí velmi originální. Co se týče schizofrenních 

onemocnění matek, je zde možné vysledovat jakéhosi původce či spouštěč, kterým bývá 

v mnoha případech určitá životní změna - ať už v rovině partnerské, negativní, která ženu 

velmi zasáhne, nebo naopak změna pozitivní ve smyslu narození potomka, avšak 

následována kupříkladu laktační psychózou nebo dalšími hormonálními změnami 

spojenými s obdobím po porodu. Je možné také vysledovat spojitost mezi ročním obdobím 

a nárůstem atak schizofrenických onemocnění, zpravidla se jedná o jarní a podzimní 

měsíce. 

 

A: Vnímáte v rodinách psychiatrických matek nějaká specifika, co se týče rodinných 

vazeb, vztahů, výchovných kompetencí…? 

R: V průběhu onemocnění i léčby prochází pacient velkými změnami svých vnějších 

projevů nemoci, je však třeba zdůraznit, že i užívaná medikace ve formě neuroleptik 

(Amilia, Leponex, Cipralex, Olwexya, Quetiapin) a depotních injekcí ovlivňuje kondici 

pacienta zejména silným utlumením. Pacienti mají následně sklony medikaci upravovat 

nebo rovnou zcela vysadit s argumentem, že nejsou schopni běžného života, péče o děti 

apod. Nepravidelnost a nedodržování stanoveného léčebného režimu pak vede k dalším 

atakám, které by se za jiných okolností možná ani neprojevily. 

 Výchovné kompetence matek bývají chronickým psychotickým onemocněním 

negativně ovlivněny, jejich osobnost se stává narušenou. Projevuje se zejména oslabenou 

pozorností, chudým prožíváním, malou citovou odezvou vůči okolí, utlumenou 

emocionalitou, zvýšenou opozicí, celkovým paranoidním nastavením, potlačenými 

agresivními obsahy. Impulzivní emoční reakce zpravidla převládají nad racionálními. 

Pacientky často nemívají reálný náhled na své onemocnění, představují si, že za zcela 

absurdních podmínek dojde k "vymizení" projevů jejich nemoci. 

 V době ataky matky zpravidla nejsou schopny o děti pečovat, v období remise 

bývají jejich rodičovské kompetence sníženy omezenou citlivostí a labilní, impulzivní 
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emocionalitou. Poměrně častým fenoménem jsou suicidiální tendence v zátěžových 

životních situacích, které matka nemá kompetence jinak zvládnout. 

Hodnotit obecně výchovné kompetence diagnostikovaných matek je velmi obtížné, jelikož 

průběh své nemoci může každá z nich částečně ovlivnit svou vůlí k dodržování léčebného 

režimu a pokynů svého ošetřujícího psychiatra.  

 

A: Dá se říci, zda, případně jak velký, má vliv matčino onemocnění na vývoj jejího dítěte? 

R: Co se dále týče dětí psychiatrických matek, objevují se u nich ne zcela zanedbatelné 

predispozice k psychiatrickým onemocněním. Stresující či neuspokojivé dětství 

s psychiatrickou matkou, které pro dítě představuje zátěž, mnohdy přispívá 

k předčasnému vypuknutí a projevům psychiatrických onemocnění nebo jiných 

psychických obtíží. Zejména péči o děti z problémových rodin či domácností matek 

samoživitelek bez podpory okolí je zapotřebí sledovat a poskytovat jim náležitou podporu. 

V případech častých umisťování mimo rodinu pak dochází k oslabování rodinných vazeb 

a vztahů, ztrátě bezpečného prostředí projevující se rozličnými vnějšími projevy chování.  

 

A: Vnímáte nějaký posun v oblasti destigmatizace či deinstitucionalizace psychiatrické 

péče u nás? 

R: Domnívám se, že obecně povědomí o psychických problémech a nemocech se zvětšuje, 

ale většina lidí, která s tím přímo nepřišla do kontaktu, si nedokáže představit, jak široce 

nemoc do života zasahuje a jak se najednou zdají být i ty nejlehčí věci náročné. Diagnóza 

takového onemocnění zasahuje závažně do životů členů celé rodiny, tím více náročnější 

je vědomí, že se jedná o víceméně setrvalý stav a mnohdy trvá dlouhé měsíce až roky, než 

je stanoven nejlépe vyhovující léčebný režim s co nejmenšími vedlejšími následky. 
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Příloha č. 5 - rozhovor s terénní pracovnicí Diakonie Českobratrské 

církve evangelické 
 

Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat charakter a služby Vaší organizace? Co 

je náplní Vaší pracovní pozice? 

Respondentka (R): Cílem našich služeb pro rodinu je podpora rodin v nepříznivé životní 

situaci a jejich podpora ve vytváření stabilního výchovného prostředí pro jejich děti. 

Věnujeme se širokému spektru výchovných, vzdělávacích ale i životních problémů, které 

mohou rodinu potkat. Naše práce je z velké části terénní, docházíme do rodin nebo rodiče 

doprovázíme, kam je potřeba. Zajišťujeme také dobrovolníky, kteří mohou docházet do 

rodin a kvalitně trávit s dětmi volný čas, což může být pro některé psychiatrické rodiče 

náročné - časově, psychicky i finančně. Snažíme se rodinám poskytovat to, co potřebují. 

Od doprovodu na úřad po tipy na nedělní oběd, stanovení denního režimu, zajištění 

doučování nebo vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP).  

 

A: Jak intenzivní spolupráci jste schopni rodině poskytnout? 

R: Do rodiny docházíme dle jejích aktuálních potřeb a zakázky. Při dlouhodobější 

spolupráci se čas našich setkání mění dle aktuální kondice rodiče/rodičů a činností, ve 

kterých potřebují podporu. Psychiatrickým klientům - rodičům jsme schopni pomoci 

s nastavením komunikace v rodině o tématu nemoci i mimo něj, navázáním spolupráce 

s dalšími odborníky a ošetřením rodiny po všech stránkách. Speciálně dětem jsme pak 

schopni pomoci s pochopením diagnózy jejich rodiče, jejími projevy a především s jejich 

emočním a mentální zpracováním. Je třeba pracovat se strachem, obavami a mnohdy i 

neopodstatněnými výčitkami ze strany dětí. Jelikož děti, zejména ty starší, mají sklon 

přebírat na sebe zodpovědnost za nemocného rodiče, za chod domácnosti nebo za mladší 

sourozence, je potřeba pracovat na tom, aby se tomuto pokud možno vyhýbaly, nadměrně 

se nezatěžovaly a byly ochotné přijmout nabízenou pomoc. Co se týče naší pracovní doby, 

jedná se o v podstatě standardní rozmezí, záleží na aktuální zakázce rodiny, ale jsme 

schopni být klientům k dispozici cca od 7h ráno do 18-20h večer. Je to individuální a 

nepravidelné. 
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A: Omezujete svou službu pouze na určité území Prahy? 

R: Na celém území Prahy máme několik středisek, která se starají o příslušné obvody. 

Diakonie obecně pak působí na celém území ČR. 

 

A: Vnímáte v rodinách psychiatrických matek nějaká specifika, co se týče rodinných 

vazeb, vztahů, výchovných kompetencí…? 

R: Nedá se zobecnit, jak se rodiny s takto závažným onemocněním svého člena 

vyrovnávají. Kromě vztahu rodič-dítě, kterému je po právu věnována patřičná pozornost 

se již ale trochu zapomíná na vztah mezi partnery – vychovateli. Právě ten je dle mého 

názoru jedním z hlavních pilířů a velmi ovlivňuje způsob, jakým se s touto zátěžovou 

situací celá rodina vyrovná. Matky samoživitelky či s nedostatečnou podpůrnou sítí jsou 

na tom tedy ještě o trochu hůře a my jim do jisté míry tyto blízké, důvěrné osoby 

nahrazujeme. Nejsem dětský psycholog ani psychiatr a nerada bych se pouštěla do 

neodborného hodnocení dětské psychiky. Je to hodně individuální a záleží na celkovém 

rodinném klimatu. 

 

A: Vnímáte nějaký posun v oblasti destigmatizace či deinstitucionalizace psychiatrické 

péče u nás? 

R: Psychiatričtí klienti jako takoví nejsou naše primární cílová skupina, takže o této 

odborné oblasti máme spíše základní neodborné povědomí. Nechci však prezentovat svůj 

soukromý neodborný názor. 
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Příloha č. 6 - rozhovor s pracovnicí oddělení sociálně právní ochrany 

dětí 
 

Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat, co je náplní Vaší pracovní pozice, jak 

dlouhá je Vaše praxe a zkušenost s psychiatrickými matkami? 

Respondentka (R): Na OSPOD pracuji více než 15 let s pauzami na mateřské/rodičovské 

dovolené. Vesměs celou tuto dobu mám na starost terén Prahy 8 - Bohnic a okolí. Je 

zvláštní, že velká spousta psychiatrických matek nebo rodin žije v této lokalitě, jako by je 

ta psychiatrická nemocnice přitahovala. Máme tedy s kolegy stále co dělat. 

 

A: Má spolupráce s těmito klienty nějaká specifika: 

R: S psychiatrickými matkami se setkávám celou svou profesní kariéru. Nedá se asi říci, 

že by v této oblasti došlo k výrazným změnám. Specifika jednotlivých chorob jsou vesměs 

neměnná a jejich vliv na celou rodinu také. Děti dnes vyžadují o něco více materiálního 

zabezpečení, aby zapadly do kolektivu ve škole, ale jinak potřebují to samé - mít domov, 

milující rodiče, pocit bezpečí a uspokojení svých potřeb. Rodiny obecně řeší v průběhu 

let hodně podobné problémy, častým tématem jsou finance, stabilita bydlení, partnerské 

vztahy. To, že by se rodina dostala do takové krize, že by děti neměly co jíst, se naštěstí 

nestává tak často.  

 

A: Jak hodnotíte spolupráci s neziskovými organizacemi, které pracují s rodinami? 

R: S prací v rodinách nám hodně pomáhají organizace typu Střep, Diakonie nebo Fokus. 

Čím více lidí je s rodinou v kontaktu, tím dříve máme šanci poznat, že něco není v pořádku 

a můžeme pracovat na zlepšení nebo řešení nastalé situace.  

 Velmi často se jedná o rodiny, které my, pracovníci, co už na OSPODu pracujeme 

delší dobu, známe po generace. Známe matky těchto matek, nebo jejich sourozence a 

jejich děti. S dětmi, s jejichž rodiči jsme řešili jejich výchovu, teď řešíme výchovu jejich 

vlastních dětí.  Jsme zahrnutí do celé historie rodiny. Když pak vidíme, jak ta rodina po 

generace funguje, je většinou malá šance na to, aby se něco radikálně změnilo, a je velmi 

pravděpodobné, že děti těchto matek budou ty své vychovávat velmi podobně. 

 

 

 

A: Vidíte ve spolupráci rodin a neziskových organizací také nějaká negativa? 



   12 

R: Občas narážíme na problémy v praktických ohledech. Například v časové neefektivitě 

těchto organizací. Ano, část našich klientů má třeba přiznán invalidní důchod, nedochází 

do zaměstnání, ale jsou také matky, které jsou zaměstnány na běžný pracovní úvazek a 

přestože by spolupráci s takovou organizací v nějakém směru uvítaly, nezvládnu skloubit 

pracovní a rodinné povinnosti s omezenou časovou nabídkou ze strany organizací. V 

těchto rodinách fungujeme my jako koordinátor případu a je potřeba pečlivě vybírat 

organizace, na které rodinu navážeme a zvažovat, jak velký zásah do svého soukromí a 

fungování rodina snese. Ne každému je samozřejmě příjemné, že své soukromí sdílí s 

cizími lidmi a mezi adekvátní podporou ve všech potřebných oblastech a přetěžováním 

rodiny je velmi tenká hranice.  

 

A: Můžete prosím stručně popsat postup, který se uplatňuje, pokud je matku potřeba 

hospitalizovat kvůli atace? Jak se řeší zajištění péče o děti? 

R: Pro všechny strany nejlepší a nejjednodušší je, když je možnost ponechat děti v rodině. 

U partnera matky, příbuzných... Zde narážíme v zásadě na dva problémy - neexistence 

těchto osob, nebo jejich neochota děti převzít do péče. Nejčastěji se jedná o zdravotní 

nebo finanční důvody. 

 V mnohých případech a situacích bývá potřeba děti zajistit jinak, mimo rodinu. 

Žádné z umisťování nebo odebírání dětí z rodiny není pro nikoho ze zúčastněných 

příjemné, ale v těchto případech má člověk více než kdy jindy pocit, že těmto dětem 

pomáhá, nikoliv škodí. V tu chvíli není jiné řešení, které by jim zajistilo odpovídající péči 

a zázemí. Mnoho opakovaně umisťovaných dětí to tak i bere. Těší se, že pojedou 

s Klokánkem na tábor, výlet, užijí si aktivity, které normálně nemohou. Nijak to ale 

nezmenšuje jejich touhu být doma, s rodiči, byť by člověk dokázal vyjmenovat spoustu 

věcí, které jsou tam špatně. Pro ně je to pořád domov. Člověk pak stojí před těžkou 

otázkou, jestli je pro ně lepší stabilní domov mimo rodinu a kvalitně strávený čas 

s rodičem, nebo permanentní nejistota doma, ale s rodičem. Co se týče té "lepší ze 

špatných možností" - pěstounské péče, ta má také svá úskalí. Jednak nedostatek pěstounů 

a dále jejich nedostupnost v určitých situacích. Uvedu Vám příklad. Jakožto pracovníci 

OSPOD držíme nepřetržitě pohotovost, po celý den, rok, nezávisle na svátcích atp. 

Představte si, že Vám v noci zazvoní telefon, že je potřeba zajistit dítě. Po příjezdu na 

místo zjistíte, že nejsou žádné vhodné osoby, které by o dítě mohly pečovat. Je tedy jasné, 

že bude muset být umístěno mimo rodinu. Za běžných okolností (v pracovní době) bych 

šla za naší kolegyní, která má na starost náhradní rodinnou péči a požádala ji, aby 
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kontaktovala Magistrát hl. města Prahy s žádostí o vytipování vhodných pěstounů. Mimo 

pracovní dobu však s tímto počítat nemůžete. Dítě tedy putuje do Klokánku, ale protože 

by měla mít pěstounská péče na přechodnou dobu přednost, další pracovní den stejně 

podniknete příslušné kroky a zjistíte, zda je dítě možné předat pěstounům1. Pokud jste 

úspěšní a podaří se nalézt vhodné pěstouny, čeká dítě další přesun do neznámého 

prostředí. 

                                                 
1 Pouze za předpokladu, že bylo dítě do Klokánku umístěno na 24h na základě žádosti OSPOD, nikoliv na 

základě předběžného opatření vydaného dle §42? Zákona o zvláštních řízeních soudních 
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Příloha č. 7 - rozhovor s ministrem zdravotnictví 2 
 

"Psychiatrická péče v České Republice disponuje nejmodernějšími diagnostickými 

i léčebnými (farmakologickými i biologickými) prostředky a výzkum v této oblasti je 

i v porovnání s nevyspělejšími státy EU na velmi dobré úrovni.  

Problémem je struktura systému péče. Zde Česká Republika bohužel velice za zbytkem 

západní Evropy zaostává, jak ukazuje i přiložená sociomapa. Zde je barvou znázorněné 

rozdělení zemí dle výše HDP a blízkost subjektů značí podobnost systému péče o duševní 

zdraví v jednotlivých zemích. V ČR je zcela zřejmá diskrepance mezi nevyhovujících 

systémem péče a výší HDP. 

 

Problémem našeho systému, který se snažíme v rámci Reformy psychiatrie změnit, je 

těžiště péče ve velkých institucích. S tím souvisí malý důraz na efektivní rehabilitaci, 

prevenci a časný záchyt onemocnění, který by pomohl lidem s duševním onemocněním žít 

co nejkvalitnější život s minimálním omezením na vrub nemoci. Péče ve vlastním 

prostředí pacientů je nedostatečně rozvinutá, a tím i dostupná, a nefunguje koordinace, 

návaznost péče, komplexní řešení potřeb a funkční sociálně-zdravotní pomezí.   

 

Ohledně rodičů s duševním onemocněním existují dvě roviny.  

Výzkum v této oblasti zastřešuje několik institucí (Národní ústav duševního zdraví - 

NÚDZ, FN Motol), se zaměřením na rizikové faktory u sourozenců pacientů se 

schizofrenií a potomků rodičů s bipolární poruchou. V některých zařízeních (například 

NÚDZ) fungují specializované ambulance pro těhotné pacientky trpící duševním 

onemocněním, které je vedou v průběhu celého těhotenství i laktace.  

V praktické části, tj. v péči o tyto pacienty je bohužel současný systém významně 

insuficientní.  

                                                 
2 Vzhledem k časové vytíženosti byla daná problematika konzultována s ministrem zdravotnictví v demisi 

Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, prostřednictvím emailu. Předkládané vyjádření ze dne 1.5.2018 je 

autorkou neupravená verze odpovědí ministra (včetně grafických příloh) na vznesené dotazy: 

 1) Jaká je celková úroveň psychiatrické péče u nás? Největší problémy/nedostatky? 

 

 2) Zabývají se odborníci MZd přímo psychiatrickými matkami či rodinami s členem s diagnózou (komise, 

skupina...)? Nebo splývají s ostatními pacienty? Je tato problematika vnímaná i na "vyšších místech" nebo 

se jí dosud nevěnuje pozornost? 

 

 3) Existují v zahraničí nějaké služby pro psychiatrické pacienty a jejich rodiny, které se u nás dosud 

neposkytují? Pokud ano, proč tomu tak je? Jak hodnotíte rozvoj Center duševního zdraví u nás? 
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Některé neziskové organizace a instituce nabízí ojediněle skupiny či letní pobytové 

aktivity pro tuto cílovou skupinu ( např.  http://ondrejov.cz/rodice-a-deti/, ohledně dětí 

pacientů závislých na alkoholu funguje odd. pro léčbu závislostí VFN), a také jsou 

vydávány edukační brožury. Sami si však uvědomujeme výraznou nedostatečnost těchto 

aktivit.  

Na MZ se v této době aktualizuje Akční plán pro duševní zdraví, kterého součástí tato 

problematika bude a již nyní je na rok 2019 pro tuto oblast vypsán z MZ dotační program. 

Doufáme, že tím zajistíme systémový přístup a vyšší efektivitu řešení. Veškeré již 

realizované i plánované aktivity v této oblasti jsou samozřejmě inspirovány praxí 

v zahraničí, kde jsou však poskytovány v mnohem větším rozsahu a v návaznosti na další 

služby, např. Vámi zmíněné CDZ.  

Centra duševního zdraví jsou právě modelem multidisciplinární terénní služby, který 

v zahraničí funguje jako jeden ze základních pilířů komunitní péče o psychiatrické 

pacienty. Tuto vysoce efektivní a v mnoha zemích zavedenou a ozkoušenou formu péče se 

nyní právě v rámci Reformy psychiatrie snažíme rozvinout i v České Republice.  

Následující obrázky využívají matematických postupů tzv. sociomapování, aby zobrazily 

podobnosti a rozdílnosti jednotlivých evropských systémů péče o duševní zdraví.  Obr. 1 

ukazuje vzájemnou podobnost těchto systémů, navíc se zavedením HDP na hlavu, zde 

kódovanou na barevné škále (červené-bohaté, modré- chudé). Obr. 2 dtto, bez barevného 

kódování.  

 

https://oldmail.nudz.cz/owa/redir.aspx?REF=MTvy3TsEF4NHaeTUt4KeSfsyNIA7_3X_FxDFjUwxFP3HCeVWQKXVCAFodHRwOi8vb25kcmVqb3YuY3ovcm9kaWNlLWEtZGV0aS8.
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VÝSLEDKY: Díky absenci komunitní péče je systém v ČR nejpodobnější systému péče 

o duševní zdraví v Bulharsku, Rumunsku, Gruzii, Černé Hoře a Lotyšsku. Příjmově jsme 

však propastně jinde."  

 
  Obrázek 1 Sociomapa evropských systémů péče o duševní zdraví (včetně HDP) 

 

 
  Obrázek 2 Sociomapa evropských systémů péče o duševní zdraví (bez HDP) 
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"Vstupní parametry: % výdajů na duševní zdraví z celkových výdajů na zdravotnictví, 

počet lůžek PL na 100tis, počet lůžek na  psychiatrických  odděleních všeobecných 

nemocnic na jedno psychiatrické lůžko v PL, ,Admissions to inpatient units per 100 000 

population,Community-based rehabilitation, Community-based crisis care in 

daytime,Community-based crisis care 24 hours a day,Assertive outreach,Home 

treatment,Community-based early intervention,Admissions to inpatient units per 100 000 

population." 

 

 


