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Abstrakt 
 

Hlavním cílem Strategii reformy psychiatrické péče, kterou v roce 2013 vydalo           

Ministerstvo zdravotnictví ČR, je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. V            

tomto ohledu u nás vznikají centra duševního zdraví (CDZ), která mají poskytovat            

individualizovanou zdravotně sociální péči lidem s duševním onemocněním za účelem          

prevence hospitalizací či jejich zkracování. Služby, které tato centra mají poskytovat,           

zajišťují multidisciplinární týmy zahrnující profese psychiatra, psychologa, psychiatrické        

sestry a sociálního pracovníka. Hlavní formou poskytování služeb je case management.           

Práce se zabývá historickým vývojem case managementu až do současnosti a jeho            

podobou v centrech duševního zdraví v České republice. Praktická část práce se zaměřuje             

na konkrétní multidisciplinární tým CDZ, který využívá metodu case managementu. Skrze           

kvalitativní výzkumné šetření a individuální rozhovory s case manažery jsou          

identifikovány jednotlivé prvky case managementu a překážky, se kterými se pracovníci v            

praxi potýkají. Na základě získaných dat jsou pojmenovány problematické oblasti, kterým           

tým čelí. V závěru práce jsou vytvořena doporučení a opatření, která mohou pomoci vedení              

organizace při řešení identifikovaných problémových oblastí. 

 

 

Klíčová slova 
 

case management, case manažer, centrum duševního zdraví (CDZ), reforma péče o duševní            

zdraví, Strategie reformy psychiatrické péče, multidisciplinární tým, duševní onemocnění 

  

 



Abstract 
 

The main goal of the Strategy for the Reform of Psychiatric Care, published in 2013 by the                 

Ministry of Health of the Czech republic, was to improve the quality of life of people                

suffering from mental illness. One of the results of this strategy was the emergence of new                

mental health centres. These mental health centres are meant to provide individualized            

social and health care to people with mental illness in order to prevent or minimize their                

hospitalization. The service is ensured by multidisciplinary teams which include          

professionals such as psychiatrists, psychologists, psychiatric nurses, and social workers.          

Case management is supposed to be a dominant form of the service provided. The              

theoretical part of the thesis describes the historical context of the case management and its               

recent exploitation in the mental health centres in the Czech republic. The empirical part              

focuses on a particular multidisciplinary team applying the case management method.           

Through qualitative research, it aims to identify the different parts of the case management              

and the constraints and obstacles of its application. The analysis of the data collected              

brings the definition of the key problem areas the team is facing. The final part of the thesis                  

provides recommendations for further development and proposes steps that could support           

the leaders of the team and help them in the process of improvement of the problematic                

areas. 
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case management, case manager, mental health centre (HMC), mental health care reform,            

The Strategy for the Reform of Psychiatric Care, multidisciplinary team, mental illness 

  

 



ÚVOD 

 

Předkládaný text diplomové práce se zabývá case managementem a jeho praktickým           

využitím v poskytování péče lidem s duševním onemocněním v pojetí konkrétního           

multidisciplinárního týmu. Přestože jsou v zahraničí kořeny case managementu a na jeho            

pricipech poskytované služby známé téměř sto let, v českém prostředí se stále jedná o              

relativně nový přístup v péči o duševní zdraví. I přes mnohaletou snahu některých českých              

psychiatrů, kteří se snažili o prosazení komunitních služeb hned po revoluci, jmenovitě            

především Jan Pfeiffer, Ondřej Pěč či Martin Jarolímek, ohlásilo Ministerstvo          

zdravotnictví vypracování koncepce psychiatrické péče teprve v roce 2012. O rok později            

pak ministerstvo vydává strategický dokument Strategie reformy psychiatrické péče, jejíž          

hlavním cílem je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. Jedním z pilířů, na              

kterém celá reforma stojí, je zavedení center duševního zdraví, která mají tvořit mezičlánek             

mezi ambulantní psychiatrickou péčí a lůžkovými zařízeními v podobě psychiatrických          

nemocnic. Jedná se o multidisciplinární týmy, které formou case managementu poskytují           

individualizovanou péči lidem s duševním onemocněním a s ohledem na potřeby klientů            

koordinují dostupné služby v jejich přirozeném prostředí. Záměrem Reformy je pokrýt celé            

území České republiky těmito centry. V současné době již existuje několik fungujících            

center duševního zdraví, které služby formou case managementu poskytují. Postupy a           

metodiky k jejich fungování však teprve vznikají a některé aspekty stále nejsou vyjasněny.             

Situace se však postupně zlepšuje především zásluhou pracovních skupin, které na           

metodikách intenzivně pracují. 

 

Toto téma diplomové práce jsem si zvolil, protože mě zajímá nejen po teoretické stránce,              

ale již několik se pohybuji v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním, která je               

reformou a celkovým děním značně ovlivněna. Zároveň se na profesní úrovni znám s             

mnohými case manažery, kteří v takovýchto centrech pracují, a občas narážíme na            

překážky, které nás v práci omezují. Proto jsem se rozhodl, že se zaměřím na konkrétní               

tým a spolu s case manažery identifikujeme tyto překážky. 
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Záměrem práce je tedy skrze rozhovory s case manažery konkrétního týmu definovat na             

základě jejich vlastní praxe, co je to case management a kdo je to case manažer. I díky                 

tomu bude možné identifikovat problematické oblasti a překážky, se kterými se pracovníci            

v praxi setkávají. Na základě těchto pojmenovaných oblastí pak navrhnu doporučení a            

opatření, která bude moci vedení multidisciplinárního tým využít k vypořádání se s            

obtížemi a překážkami, se kterými se case manažeři v praxi potýkají. Záměrem je také              

skrze doporučení poskytnout prostor pro zkvalitnění poskytovaných služeb. 

 

Práce je rozdělena do dvou hlavních celků, teoretické a praktické části. V teoretické části              

definuji a rozvádím základní pojem, kterým je duševní zdraví a přístup k němu v novodobé               

historii. V návaznosti poté uvádím do kontextu záměr reformy psychiatrické péče a spolu             

se Strategií reformy identifikuji základní cíle a principy, na kterých reforma stojí. V             

souvislosti s tím poté přidávám reakce, které reforma způsobila. Na základě toho poté             

přibližuji centra duševního zdraví a principy, na kterých je péče v těchto centrech             

poskytována. Připojuji také složení multidisciplinárního týmu a kompetence jednotlivých         

profesí uvnitř týmu. Hlavním principem poskytování služeb v centrech je case           

management, který zasazuji i do historického kontextu, dávám do souvislostí jednotlivé           

jeho principy a pro úplnost doplňuji o podoby různých modelů case managementu. 

 

V praktické části se nejdříve zabývám kvalitativním přístupem k výzkumnému šetření a            

hlavní metodě sběru dat, kterou jsou individuální rozhovory s case manažery a jejich             

přímými nadřízenými. Způsobem zpracování dat se zabývá další část metodologie          

výzkumu, která je uzavřena zhodnocením etiky výzkumu. Následné kapitoly praktické          

části jsou věnovány analýze a interpretaci dat z výzkumného šetření. Nejdříve sestavuji            

definice case managementu a case managera na základě výpovědí respondentů, poté se            

věnuji popisu problematických oblastí, se kterými se case manažeři v praxi potýkají. 

 

V posledních kapitolách praktické části se věnuji diskuzi identifikovaných         

problematických témat s odbornou literaturou. Nakonec k hlavním tématům předkládám          

doporučení a návrhy opatření, která podle aktuální situace týmu a vlastního uvážení může             

vedení organizace využít při řešení identifikovaných problémových oblastí.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Význam pojmu duševní zdraví 

 

V rámci péče o duševní zdraví je třeba vedle pojmu case management, kterému bude              

podrobněji věnována jedna z následujících kapitol, přiblížit samotný pojem duševní zdraví,           

respektive duševní onemocnění. Duševní onemocnění je velmi komplexní a         

mnohovrstevnatý termín, pro který neexistuje jednoznačná definice - záleží právě na           

perspektivě a kontextu, ze kterého je nahlíženo. 

 

Duševní onemocnění je podle Höschla a Libigera (2002) hlavním předmětem psychiatrie.           

Je-li pojímáno z pohledu právě medicíny, je možné dojít k tomu, že například schizofrenie              

je závažné psychotické onemocnění, které se vyznačuje často chronickým průběhem a           

vážným funkčním postižením, vysokou mírou pracovní neschopnosti a trvalé invalidity          

(Seifertová et al., 2004). Také se můžeme setkat s tím, že pojmy „nemoc“ a „onemocnění“               

jsou natolik problematické a zavádějící, že je lepší užívat označení „duševní porucha“,            

které rovněž není přesné, ale lépe obecně charakterizuje soubor příznaků a narušení funkcí             

(MKN-10, 2000). 

 

Dále je možné se setkat především v zahraniční literatuře se zkratkami SMI či SPMI (např.               

Rössler, 2006; Drake, Whitley, 2014) což jsou označení pro „serious mental illness“ a             

„severe and persistent mental illness“. Do češtiny jsou tyto pojmy často překládány jako             

závažné duševní onemocnění a těžké a perzistentní (trvalé) duševní onemocnění. V           

cizojazyčné literatuře se pojmy mnohdy zaměňují, přestože se jejich definice různí,           

především záleží rovněž na kontextu, ve které jsou užívány - právní, klinické,            

epidemiologické. Ve Spojených státech amerických se na základě federální vyhlášky          

definuje SMI jako ,,stav, který ovlivňuje osobu starší 18ti let, které byla nebo je              

diagnostikována duševní nebo emocionální porucha nebo porucha chování, která trvá          

určitou dobu a má funkční dopady, které negativně ovlivňují případně limitují dotyčnou            

11 



osobu více než běžné aktivity” (SAMHSA, 2016: 1-2). V textu Strategie reformy            

psychiatrie se popisuje SMI o poznání jednodušeji, tedy jako ,,vážné duševní onemocnění,            

které musí splňovat tři charakteristiky: délka kontaktu se službami péče o duševní zdraví je              

delší než dva roky, vyskytuje se funkční postižení v rozmezí specifické škály a diagnóza              

spadá, jak jsme se již zmiňovali dříve, do okruhu psychóz, případně bipolárních poruch či              

těžkých poruch osobnosti (MZ ČR, 2013). 

 

Vedle čistě medicínského pojetí pojmu duševní onemocnění staví například Ján Praško           

psychózu jako stav, při kterém dochází k poruše kontaktu s realitou, a tedy ke změnám               

vnímání, myšlení a prožívání, a jako celkovou změnu prožívání člověka ve vztahu k okolí              

a k sobě samému. Také zdůrazňuje v různé míře změny kvality života a to od sociální -                 

vztahové úrovně, přes schopnost uplatnit se v práci, až po přidružené obtíže, například ve              

formě poruch kognitivních funkcí (2005). Jako další posun definice pak lze vnímat            

označení psychózy jako vážného duševního onemocnění, které je léčitelné, zároveň má ale            

díky svému průběhu hluboký dopad na osobnost pacienta a jeho vztahy s okolím. Je zde               

také kladen velký důraz na změnu prožívání sebe, ostatních lidí a okolního světa (Doubek,              

2010). 

 

V neposlední řadě stojí za to uvést pohled samotných duševně nemocných, kteří skrze             

vlastní zkušenost a naučení strategií, jak se s onemocněním vypořádat, popisují psychózu            

jako jejich součást , která je do značné míry odlišuje od ostatních. Někteří v ní vidí dar, jiní                  

prokletí, povětšinou je však kladen důraz na přijetí onemocnění a zařazení jej jako součásti              

sebe samého (Gabriel et al., 2014). Je však třeba zmínit, že v tomto posledním případě se                

často jedná o lidi, kteří mají s psychózou mnohaleté zkušenosti a jsou schopni o tomto               

svém onemocnění otevřeně mluvit, a to i na veřejnosti, jak právě dokládá sbírka příběhů              

Josefa Gabriela. 

 

Na jednotlivých příkladech popisu duševního onemocnění je patrné, že pojetí se různí. Je             

nabíledni, že odborně medicínský a laický pohled se rozcházejí, nemluvě o pohledu            

samotných pacientů. Dochází tak k patrnému posunu vnímání samotného onemocnění. Je           

to posun od jednotlivých příznaků nemoci po komplexní vnímání člověka. V tomto případě             

od člověka včetně jeho onemocnění, které je jeho neoddělitelnou součástí. Toto pojetí            
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nápadně připomíná proces zotavení - recovery, který popsal William Anthony jako           

“hluboce osobní, jedinečný proces změny vlastních postojů, pocitů, hodnot, cílů,          

dovedností a rolí. Je to způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna               

omezení způsobená nemocí. Zotavení buduje nový význam a smysl života tím, že člověk             

katastrofální důsledky způsobené duševním onemocněním překoná” (1993 in MZ ČR,          

2017: 5). A právě na tomto příkladu je možné si všimnout, že se postupně mění nejen                

pohled na to, co je to duševní onemocnění, ale že se vyvíjí i samotná psychiatrie a celkový                 

přístup k duševnímu zdraví. 

 

Celkově je možné se v literatuře setkat s různými označeními, nicméně nejčastěji je             

používán termín “duševní onemocnění”. Samotná Strategie reformy psychiatrické péče pak          

operuje s tímto pojmem. Udává také, že, co se diagnostického vymezení týče, jde o              

onemocnění schizofrenního okruhu, bipolární poruchy nebo těžké poruchy osobnosti (MZ          

ČR, 2013). Na tomto místě je tedy dobré zmínit, že v dalším textu budou pojmy duševní                

onemocnění, duševní porucha, psychóza, onemocnění z okruhu psychóz či onemocnění          

schizofrenního okruhu užívány - i přes vědomí odlišností a nuancí - jako synonyma. 
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2. Historický kontext duševního zdraví a přístupu k němu v 

rámci rozvoje psychiatrie  

 

Jak již z předchozí kapitoly vyplývá, je-li řeč o duševním zdraví a přístupu k němu, je                

nutné věnovat pozornost také vývoji psychiatri. Na druhou stranu účelem této práce není             

zkoumat do hloubky kořeny a počátky psychiatrie a historické podoby nahlížení na duševní             

choroby způsobem, jakým se tomu věnuje například Michel Foucault ve svých Dějinách            

šílenství (1994). Pro potřeby tohoto textu postačí orientovat se na vývoj psychiatrie a léčbu              

duševních onemocnění od konce 19. století, respektive počátku 20. století. V tomto období             

totiž dochází podle některých autorů k institucionalizaci psychiatrické péče a k centralizaci            

veškerých služeb - samozřejmě si přesto nelze představovat, že tyto služby byly z dnešního              

pohledu dostačující. Péče se týkaly především zdravotního stavu (Goscha et al., 2012) -             

přičemž je možné mluvit o zpravidla třech etapách tohoto vývoje péče (Thornicroft,            

Tansella, 2006; Höschl, Libiger, 2002), nejedná se nicméně o jediné možné pojetí. Pro             

přiblížení situace je však v tuto chvíli dostačující a je přiblížen v následujících kapitolách. 

 

Za první období považuje Thornicroft a Tansella přelom 19. a 20. století zhruba až do roku                

1950. Tuto etapu označují jako “vzestup ústavní péče” a ústavů jako takových, které byly              

určeny pro velké množství pacientů. Důležitá je však okolnost, že Thornicroft je britský             

lékař a vědec a jeho závěry jsou platné především pro státy západní Evropy (Thornicroft,              

Tansella, 2006). Na území dnešní České republiky jde o situaci jinou, která ovšem rovněž              

spadá do výše vymezeného období. Z dob Rakouska-Uherska se u nás dochovaly velké             

psychiatrické léčebny (Gabriel et al., 2014), nicméně při euforii, která doprovázela vznik            

První republiky, z nově nabyté svobody dochází k odklonu od společensky           

problematických témat, kterým duševní onemocnění jistě je, a v důsledku toho i k omezení              

investic do péče o duševně nemocné. Tento pokles byl však patrný především v počátcích              

(Höschl in Libiger et al., 2002). 

 

Při pohledu na rozdělení fází podle Thornicrofta a Höschla dojdeme k tomu, že             

geopolitický vliv hraje zásadní roli, jelikož oba tito autoři druhé období datují zhruba od              
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50. do 80. let 20. století. V Británii, respektive ve státech západní Evropy postupně dochází               

k odklonu od velkých ústavních zařízení a rozptýlení pacientů na běžná nemocniční            

oddělení (Thornicroft, Tansella, 2006) - čehož si Höschl všímá v Československu ještě            

před druhou světovou válkou, jde však pouze o první náznaky takového přístupu (in             

Libiger et al., 2002) - čímž ovšem nedochází ke snížení finanční náročnosti systému.             

Vědomí potřebnosti veřejného sektoru, legislativní zakotvení a rozvoj psychiatrie jako          

oboru však umožňuje vznik nových forem poskytování péče o duševně nemocné (Goscha            

et al., 2012). 

 

V Československu je situace silně ovlivněna právě politickým vývojem a nástupem           

socialismu. “V nové, lepší společnosti nebude bláznů a šílenců” (Höschl in Libiger et al,              

2002: 33). Tato myšlenka do značné míry ovlivnila přístup k duševně nemocným a toto              

téma částečně tabuizovala. Dochází tak ke stagnaci rozvoje psychiatrie jako oboru. Přístup            

k odborným informacím je značně omezen, lépe řečeno data existují, přístup k nim je však               

značně komplikovaný a všeobecný pocit letargie a rezignace v období normalizace           

zasazuje vývoji oboru další rány. Naopak za úspěch můžeme považovat rozvoj           

psychofarmakologie a rovněž dochází k rozvinutí sítě ambulantní psychiatrické péče          

(Höschl in Libiger et al., 2002). A právě na ambulantní psychiatrickou péči vzpomíná Josef              

Gabriel (et al., 2014), když po roce 1989 zanikla povinnost psychiatrů starat se o spádovou               

oblast, a tím pádem mít přehled o svých pacientech v obvodu. Celkově se však následky               

dlouhodobé izolace odráží v určité neschopnosti prosadit se v mezinárodní konkurenci či            

navázat na nějakou souvislou vědeckou či metodologickou tradici, která u nás chybí            

(Höschl in Libiger et al., 2002). 

 

Třetí etapu datuje Thornicroft mezi roky 1980 až 2000 a jedná se v ní zejména o                

reformování psychiatrické péče o lidi s duševním onemocněním. Základ této fáze tkví v             

přesunu péče z nemocnic a psychiatrických léčeben do komunity. Aby však mohlo k             

takovému kroku dojít, je nejprve zapotřebí vznik specializovaných služeb a to jak na             

úrovni zdravotnické, tak v komunitě samotné (Thornicroft, Tansella, 2006). Většinou se           

jedná o multidisciplinární mobilní týmy, které v dané komunitě operují. Zásadní okolností            

je však způsob financování a samotná působnost a kompetence týmů a jejich členů             
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(Goscha et al., 2012). O multidisciplinárních týmech se však budeme zmiňovat v dalších             

kapitolách podrobněji. 

 

U nás se začíná tento trend projevovat o něco později, až v polovině 90. let, kdy jako jeden                  

z prvních psychiatrů, který se zasadil o rozvoj extramurárních služeb - služeb, které jsou              

poskytovány mimo zdi psychiatrických zařízení - a celkově o osvětu a počátky rozvoje             

komunitní péče, byl psychiatr Jan Pfeiffer, který byl rovněž prvním ředitelem organizace            

Fokus. Tato nezisková organizace se začala v roce 1995 věnovat péči a rehabilitaci             

duševně nemocných právě mimo zdravotnická zařízení (Höschl in Libiger et al., 2002).            

Jako další představitele lze určitě jmenovat psychiatry Ondřeje Pěče či Martina Jarolímka,            

kteří si uvědomovali nedostatečnost psychiatrických léčeben při návratech pacientů z          

hospitalizačních pobytů a celkového přístupu k prevenci relapsů - opětovnému návratu či            

zhoršení onemocnění - či komplexní ambulantní péči. Tito průkopníci však často naráželi            

na nezájem státní správy či pojišťoven (Gabriel et al., 2014). Již několikrát zmiňovaný             

Höschl připomíná, že se často v obdobích společenského uvolnění, ke kterým se dají 90.              

léta připodobnit, dostávala nepříjemná otázka psychiatrie a duševního zdraví na vedlejší           

kolej (in Libiger et al., 2002). 

 

Od 90. let se situace dosti změnila. Počty psychiatrických ambulancí se zvýšily, což             

dokládá, že důraz na přesouvání pacientů z lůžkových zařízení do ambulantní péče byl             

přinejmenším zaznamenán a proběhly snahy o jeho uvedení do praxe (Faltus et al., 2010).              

Přesto však stále existuje systém založený na velkých psychiatrických léčebnách, který u            

nás přežívá ještě z dob Rakouska-Uherska (Gabriel et al., 2014). Snahy reformátorů tuto             

situaci změnit, stejně jako stanovisko Ministerstva zdravotnictví, si přiblížíme v následující           

kapitole.  
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3. Reforma péče o duševní zdraví 

 

V říjnu roku 2013 vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dokument, který           

udává směr budoucího vývoje psychiatrické péče u nás. Jedná se o Strategii reformy             

psychiatrické péče, jejímž hlavním záměrem je naplňovat lidská práva duševně nemocných           

v nejširším možném výkladu (MZ ČR, 2013: 9). Jde tedy o strategický dokument, jehož              

hlavním uživatelem, zadavatelem a gestorem je Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen           

MZ ČR). Dokument je v zásadě dlouhodobý a nadresortní, kromě MZ ČR je to například               

MPSV, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR či Ministerstvo vnitra ČR, která jsou Strategií             

dotčena. Plánování, implementace a následné hodnocení strategie je zasazeno do období let            

2014 až 2023 (MZ ČR, 2013). Tímto obdobím by však reforma neměla končit. Mělo by se                

jednat pouze o její úvodní fázi, ve které má být celý proces uveden do provozu. Než totiž                 

dojde k proměně institucí a služeb, bude to trvat jistou, blíže nespecifikovanou dobu             

(Gabriel et al., 2014). Lze předpokládat, že celý proces potrvá ještě desítky let, přičemž              

právě první etapa má trvat do roku 2021, kdy by měly být zahájeny nezbytné systémové               

změny a připravit podklady pro další pokračování (Psychiatrická společnost, 2017). 

 

Strategie je tedy určitým plánem, jak postupovat v transformaci stávající psychiatrických           

zařízení, jak vytvořit nové formy služeb či jak tyto jednotlivé kroky hodnotit. V praxi se               

však jedná o celou řadu lidí - odborníků, kteří stojí za jejím vznikem. Jedná se o pracovní                 

skupiny složené z řad poskytovatelů psychiatrických služeb, tedy psychiatrů, psychologů,          

sociálních pracovníků, zástupců psychiatrických nemocnic a neziskových organizací        

věnujících se péči o lidi s duševním onemocněním, o zástupce pacientských organizací,            

zároveň také zástupce zdravotních pojišťoven či zástupce jednotlivých ministerstev (MZ          

ČR, 2013). 

3.1. Důvody vzniku reformy péče o duševní zdraví 

 

Proč je vlastně nějaká reforma péče o duševně nemocné zapotřebí? Z jakého důvodu             

vznikla? Tyto otázky jsou zdánlivě banální, nicméně odpovědi si jistě zaslouží pozornost.            
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Podobně jako u psychiatrie, i služby pro lidi s duševním onemocněním celkově prošly             

svým vývojem, na jehož současném pomyslném konci je možné spatřovat právě reformu.            

V samotné strategii se píše: 

 

Současný rigidní systém institucionální psychiatrické péče v ČR má těžiště v           

materiálně a technicky zastaralých psychiatrických nemocnicích/léčebnách,      

jejichž dostupnost není v mnoha regionech optimální. V ČR je zřejmá           

absence služeb v přirozeném prostředí pacienta a nízká míra koordinace          

jednotlivých složek péče. MZ ČR chce implementací Strategie odstranit         

deficity zmiňované mezinárodními organizacemi (zejména WHO) a tím        

zajistit plné uplatnění lidských práv všech duševně nemocných (MZ ČR,          

2013: 7). 

 

V průběhu 90. let je péče o lidi s duševním onemocněním fragmentována mezi systémy              

zdravotní a sociální. Podle Hejzlara existuje v ČR několik desítek poskytovatelů služeb,            

které se pokouší o komunitní přístup, nicméně téměř bez výjimek jde o nestátní neziskové              

organizace, například již zmiňovaný Fokus. Rozhodně však zatím nejde o komunitní           

služby v pravém slova smyslu (Hejzlar et al., 2010). Vedle neziskových organizací se v              

tomto období především v okolí Prahy formují i zdravotní služby na komunitní bázi.             

Několik psychiatrů přesvědčených o potřebnosti komunitních služeb si zakládá vlastní          

stacionáře a centra, kde tyto služby poskytují. Hlavní myšlenkou je předcházet           

nedobrovolným hospitalizacím a udržet pacienta v jeho přirozeném prostředí. Tento stav           

přetrvává mnoho let, kdy snahy naráží na nezájem ministerstev, vlády, poslanců či            

zdravotních pojišťoven (Gabriel et al., 2014), zároveň však iniciativu ve větším měřítku            

omezuje absence veřejného zadání (Hejzlar et al., 2010). 

 

Do vzniku Strategie neměla Česká republika vládní program péče o duševní zdraví. Díky             

tomu je celkově psychiatrická péče nerovnoměrně rozložena a někde tím pádem i            

nedostupná. Rovněž systém v obnovování zařízení případně v transformaci v zařízení           

komunitní péče je nedostatečný a naráží na výrazné podfinancování. Zároveň celkový           

rozvoj je ve srovnání s většinou zemí Evropské unie zanedbán a opožděn (Raboch et al.,               

2012). Dosavadní model péče také neposkytuje adekvátní podporu pacientům v jejich           
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přirozeném prostředí ani spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými složkami         

poskytovatelů péče o duševně nemocné. Služby v komunitě, tedy ve vlastním prostředí            

pacientů existují jen na některých místech, a to ještě v nedostatečné míře (Psychiatrická             

společnost, 2017). 

 

Zásadní moment nastává v lednu 2005 v Helsinkách na Evropské konferenci ministrů            

zdravotnictví členských států pořádané Světovou zdravotnickou organizací k otázkám         

duševního zdraví. Zde totiž dochází k formulaci problému týkajícího se nárůstu duševních            

poruch ve společnosti. Podpisem deklarace se jednotliví ministři zavazují podniknout          

kroky ke zmírnění zátěže spojené s poruchami duševního zdraví, navrhnout a zavést            

komplexní systémy péče o duševní zdraví, zahrnující podporu, prevenci, léčbu a           

rehabilitaci či řešit stigmatizaci, diskriminaci a nerovnost duševně nemocných ve          

společnosti (Raboch et al., 2012). 

 

Díky tomuto veřejnému zájmu a přihlášení k Akčnímu plánu duševního zdraví pro Evropu             

(Gabriel et al., 2014) skutečně dochází k rozvoji psychiatrických ambulancí a přesunu od             

lůžkové k ambulantní péči. Rovněž v důsledku transformace psychiatrické péče dochází k            

rozvoji extramurárních služeb, což odpovídá celoevropskému trendu v přístupu k          

duševnímu zdraví (Faltus et al., 2010). Autor však rovněž upozorňuje na vážnou hrozbu             

ambulantní péče, kterou je vysoký průměrný věk lékařů v těchto ambulancích. 

 

V roce 2012 vydává Evropská unie dotační výzvy zaměřené na deinstitucionalizaci           

zdravotně-sociální péče. Tento moment podle Josefa Gabriela přiměl Ministerstvo         

zdravotnictví k zásadním krokům v oblasti psychiatrické péče, neboť skrze Strukturální           

fondy EU bylo možné získat až šest miliard korun. Díky iniciativě lidí pod vedením              

ministra Leoše Hegera byla tato příležitost vzata vážně a vznikl první záměr reformy. Není              

náhodou, že ve stejném roce MZ ČR ohlásila vytvoření dokumentu o duševním zdraví. O              

prosazení reformy se totiž zasadila i Psychiatrická společnost ČLK JEP, jež měla za             

předsedu Martina Hollého. Ten byl a je současně i ředitelem i Psychiatrické nemocnice             

Bohnice (Gabriel et al., 2014). 
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V současnosti je reforma péče o duševní zdraví v plném proudu. Na internetovém portálu              

www.reformapsychiatrie.cz je informována široká veřenost o svém působení. Podává         

zprávy o setkávání se pracovních skupin, zveřejňuje reportáže z odborných i laických            

konferencí a celkově přibližuje posun v transformaci péče o duševní zdraví.  

 

3.2. Cíle a principy reformy psychiatrické péče 

 

Jak bylo výše uvedeno, záměr Strategie se zaměřuje na naplňování lidských práv lidí s              

duševním onemocněním. Zde lze spatřovat vliv Úmluvy o právech osob se zdravotním            

postižením z roku 2006, kterou Česká republika ratifikovala v roce 2009 (Raboch et al.,              

2012), která mimo jiné klade důraz na začleňování osob se zdravotním postižení do             

společnosti či na jejich nediskriminaci (Úmluva, 2011). Úmluva se také odráží i v cílech              

Strategie reformy: 

 

Cílem Strategie je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. 

 

Specifické cíle Strategie jsou: 

1. Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího        

poskytování. 

2. Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně. 

3. Zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí. 

4. Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací        

kryté psychiatrické nemocnosti. 

5. Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do       

společnosti (zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a        

bydlení aj.). 

6. Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb. 

7. Humanizovat psychiatrickou péči. (MZ ČR, 2013: 9) 
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Celkově se jedná o zavedení principů komunitní péče (Psychiatrická společnost, 2017) v            

rámci reformy a to například tak, jak je podle zprávy Světové zdravotnické organizace z              

roku 1973 shrnul Jan Pfeiffer (in Libiger et al., 2004): 

 

● Umístění v lokalitě - komunitní péče by měla být umístěná lokálně s jasně             

definovanou spádovou oblastí takovým způsobem, aby každý obyvatel dané oblasti          

k ní měl přístup. Rovněž je potřeba, aby byli všichni o celém systému služeb dobře               

informováni, přičemž služby by měly mít funkci zajištění  kontinuity péče. 

● Péče o osoby, které si aktivně pomoc nevyhledají - jedná se o chronické pacienty a               

další osoby, které si nejsou schopny samy o pomoc říci. Je totiž jednodušší se              

věnovat aktivnějším pacientům, kteří spolupracují. 

● Plánování rozvoje služeb - služby komunitní péče je potřeba plánovat podle potřeb            

dané lokality, rovněž podle sociálních, demografických či geografických specifik. 

● Metody péče - zavedením multidisciplinárních týmů je potřeba podpořit         

mezioborovou spolupráci s pracovní vztahy. 

● Trénink a vzdělání - tým se musí zdokonalovat v moderních technikách péče, jako             

je case management, rehabilitace, týmová práce atd. 

● Standardy péče - jsou vytvořeny standardy péče jak pro celý systém, tak pro jeho              

jednotlivé součásti. 

● Legislativní zakotvení - legislativa nesmí připustit, aby docházelo k vyřazení          

duševně nemocných ze společnosti, případně k označování lidí za duševně          

nemocné z důvodu jejich náboženství, kultury či politického přesvědčení. 

 

Zajímavostí je, že obdobné principy byly u nás zmiňovány již v roce 2003, a to ve                

spojitosti s vydáním Bílé knihy v sociálních službách (MPSV, 2003): 

 

● Nezávislost a autonomie pro uživatele služeb 

● Začlenění a integrace - nikoli sociální vyloučení 

● Respektování potřeb - služba je určována individuálními potřebami a potřebami          

společnosti, neexistuje model, který vyhovuje všem 

● Partnerství - pracovat společně, ne odděleně 

● Kvalita - záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem 
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● Rovnost bez diskriminace 

● Standardy národní, rozhodování v místě 

 

Je zřejmé, že se principy sociálních služeb s principy komunitní péče do značné míry              

překrývají s cíli reformy péče o duševní zdraví. Otázkou však je, proč trvalo zdravotnické              

oblasti tak dlouho, než přišla s něčím, co v sociálním sektoru již nějakou dobu existuje.               

Odpovědí může být to, že poskytovateli a rovněž průkopníky komunitní péče byli            

především nestátní neziskové organizace, které poskytovaly sociální služby přímo v          

komunitě (Hejzlar et al., 2010). 

 

3.3. Dopady reformy psychiatrické péče 

 

Dosavadně nejhmatatelnějším výsledkem Strategie je vytvoření čtyř pilířů, o které se má            

reformovaná péče o duševní zdraví opírat. Jedná se o institucionální a systémové součásti             

celé reformy, které mají naplňovat a reflektovat specifické cíle Strategie. Jedná se o             

psychiatrické léčebny či nemocnice, centra duševního zdraví, psychiatrická oddělení         

nemocnic a ambulantní psychiatrickou péči (MPSV, 2013). Centrům duševního zdraví,          

stejně jako principům, podle kterých se tato centra řídí, bude věnována zvláštní kapitola. 

 

● Ambulantní péče 

Jedná se o základní složku celé psychiatrické péče. Podle principů komunitní péče            

má být v komunitě dostupná a nízkoprahová. Psychiatrické ambulance mají rovněž           

sloužit jako vstupní brána do psychiatrie (MZ ČR, 2013). Tato formulace však            

může vzbuzovat řadu otázek. Přestože Strategie počítá i s legislativní úpravou, za            

současné situace ambulantní psychiatři nevyjíždějí do “terénu” a rovněž od roku           

1989 nefunguje systém spádovosti (Gabriel et al., 2014), tudíž lékaři nemají           

přehled o pacientech ve svém spádu. Také ve chvíli, kdy například pacienti s             

psychózou jsou paranoidně nastaveni vůči celému okolí (Praško et al., 2005), jen            

těžko si lze představit, že lékař z psychiatrické ambulance bude schopný nalákat            

takového pacienta do péče, když asertivní způsob navazování pacientů do péče           

přináleží zejména centrům duševního zdraví (MZ ČR, 2017). 
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● Psychiatrická oddělení nemocnic 

Tento pilíř spočívá v integraci akutní lůžkové péče z psychiatrických nemocnic,           

tedy podle strategie následné péče, která v současnosti akutní péči pouze supluje,            

do všeobecné zdravotní péče (Psychiatrická společnost, 2017). Jedná se tedy o           

podporu rozvoje psychiatrických oddělení ve všeobecných nemocnicích, které        

dokáží zajistit návaznost také na somatickou péči (MZ ČR, 2013). 

 

● Psychiatrické léčebny/nemocnice 

Psychiatrické nemocnice jsou typickým příkladem odklonu od institucionální péče -          

intramurární (Faltus et al., 2010) - a jejím přesunem do komunity (Thornicroft,            

Tansella, 2006). Nemocnice se mají začít zaměřovat primárně na následnou,          

dlouhodobou a specializovanou péči o duševně nemocné, přičemž se počítá s           

celkovým poklesem objemu péče (MZ ČR, 2013). Také v rámci transformace se            

mají nemocnice zaměřit na nelůžkovou formu poskytování péče. Samotná         

transformace je pak rozložena do několika etap a proces by měl být ukončen v              

horizontu 15 až 20 let (Psychiatrická společnost, 2017). 

 

3.4. Reakce na Reformu péče o duševní zdraví a rizika Strategie 

 

Jak již bylo zmíněno výše, duševní onemocnění zasahuje nejen člověka samotného, jeho            

vnímání, schopnosti či sociální dovednosti, ale také prostředí, ve kterém se pohybuje -             

rodinu, přátele, pracovní kolektiv a podobně. Jako je tomu u jiných onemocnění, i okolo              

fenoménu duševního onemocnění vznikají různé skupiny lidí, kteří buď sami mají           

zkušenost s onemocněním, případně se jedná o známé a o rodinné příslušníky, kteří mají              

nemocného ve svém okolí. A právě díky takovým svépomocným skupinám, pacientským           

či rodičovským sdružením, zájmovým spolkům nebo laickým i odborným iniciativám je           

možné formovat požadavky na podobu psychiatrické péče o duševně nemocné u nás. S             

příchodem reformy se vyskytla příležitost, jak snahu a zkušenosti s péčí o duševně             

nemocné zakotvit i v legislativě (Gabriel et al., 2014). 
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Snaha Ministerstva zdravotnictví byla přivítána s nadšením a vzbudila velká očekávání, ale            

také otázky a pochybnosti. Jednotliví aktéři naráželi na dlouhotrvající sestavování          

pracovních skupin, až nakonec se začaly utvářet pracovní skupiny mezi jednotlivým           

organizacemi, které poskytují služby pro duševně nemocné (Platforma pro transformaci in           

Gabriel et al., 2014). Tyto skupiny koordinují své postupy a společně upozorňují na             

mnohdy pomalý postup reformy. 

 

Na základě nespokojenosti s některými opatřeními a návrhy, které Reforma přinesla -            

například nesrozumitelnost jednoho z cílů Strategie humanizovat psychiatrickou péči,         

případně situace okolo financování sítě služeb a získávání prostředků na jejich fungování            

či absence popisu procesu transformace lůžkové psychiatrické péče - byly sestaveny výzvy            

představitelům ministerstev i předsedovi vlády, ve kterých zazníval apel na důraznější           

prosazování myšlenek, které reforma měla přinést (Platforma pro transformaci in Gabriel           

et al., 2014). 

 

V Prohlášení Platformy pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním z ledna             

2017 je předseda vlády vyzýván, aby se stejně jako členové platformy zasadil o skutečnou              

transformaci a deinstitucionalizaci péče o lidi s duševním onemocněním v České republice.            

Proces je totiž vnímán jako pomalý, netransparentní a velmi obecný. Neexistují plány sítě             

služeb pro regiony a kraje, snaha omezovat lůžka ve zdravotnockých zařízeních je            

nedostatečná a pomalá, vyhodnocování postupu reformy není průběžné (Platforma pro          

transformaci, 2017). Jednotliví představitelé skupin a organizací, kteří se věnují péči o            

duševní zdraví a kteří se sdružili v rámci Platformy pro transformaci, tedy požadují             

vytvoření především jasných plánů a postupů, jak budou jednotlivé kroky a cíle strategie             

naplňovány, například v podobě Národního plánu péče o osoby s duševním onemocněním.            

Do popředí tak dostávají hlavní princip, kterým by mělo být respektování lidských práv,             

podpora v zajištění osobní nezávislosti, rovnoprávnost a možnost zvolit si místo pobytu,            

kde a s kým žít, což odkazuje právě na princip omezování psychiatrických hospitalizací             

(Platforma pro transformaci in Gabriel et al., 2014). 
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4. Centrum duševního zdraví 

 

Posledním pilířem reformy péče o duševní zdraví je Centrum duševního zdraví (dále jen             

CDZ), pravděpodobně nejdůležitější a nejnovějším prvkem, který Strategie reformy         

přináší. Ze strukturálního hlediska je možné si CDZ představit jako mezičlánek mezi            

primární péčí včetně ambulantní psychiatrické péče a lůžkovou - akutní i následnou a             

specializovanou - péčí. Velmi zjednodušeně se jedná o zařízení, které poskytuje           

dlouhodobou psychiatrickou péči a sociální rehabilitaci (MZ ČR, 2017). 

 

Takové centrum si klade za cíl poskytovat služby v hned několika formách. Služby             

poskytované v rámci CDZ mají být především mobilní, tedy tým pracovníků tyto služby             

poskytuje všem potřebným klientům/pacientům ve spádové oblasti . Rovněž je kladen           

důraz na krizové služby, tedy ty, které využijí lidé v krizových situacích s akutními              

psychickými obtížemi, či dekompenzací chronických psychiatrických onemocnění. Jedná        

se však o stavy, které nevyžadují hospitalizaci v lůžkovém zařízení. Rovněž se nejedná o              

stavy, ve kterých jde o akutní intoxikaci (MZ ČR, 2017). Dalším aspektem je dále princip               

poskytování služeb ambulantní formou a denní služby, které jsou zaměřeny na nácvik            

praktických dovedností včetně nácviku sociálních a komunikačních (MZ ČR, 2017).          

Klienti jsou tak ve svém přirozeném prostředí a za čerpáním sociální a zdravotní služby v               

CDZ docházejí (Matoušek et al., 2010). V souvislosti s tím je však nutné uvést, že samotná                

strategie počítá s tím, že CDZ budou nízkoprahová (MZ ČR, 2013), tedy přístupná             

klientům/pacientům bez zbytečných administrativních či jiných nároků (Duková et al.,          

2013). 

 

V určené spádové oblasti má CDZ plnit několik klíčových funkcí. Tou první je prevence              

hospitalizací a jejich zkracování (Psychiatrická společnost, 2017). V tomto ohledu se           

funkce kloubí s principem poskytování krizových služeb a nepřetržitým provozem. Při           

včasném zachycení akutního stavu či dekompenzace onemocnění se výrazně snižuje          

potřeba dlouhodobých hospitalizací, přičemž klienti/pacienti, kteří již dlouhodobě        
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hospitalizovaní jsou, se mají díky podpoře CDZ reintegrovat do běžného života a komunity             

(MZ ČR, 2017). 

 

Další důležitou funkcí je včasné rozpoznání a záchyt možného rozvoje vážného           

onemocnění (Psychiatrická společnost, 2017). Jedná se o takzvané prepsychotické stavy,          

které jsou ovlivněny řadou faktorů, především dlouhodobým stresem či traumatickým          

zážitkem (Jarolímek, 2017). Snahou CDZ je v takovém případě včasná diagnostika           

případného onemocnění a včasné započetí léčby před jejím plným rozvinutím (MZ ČR,            

2017). 

 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že k funkcím CDZ patří také krizové služby. Jejich               

hlavním cílem je podpora při zvládnutí možného zhoršování zdravotního stavu a tím taky             

předcházení hospitalizaci. Snahou je, aby krizová služba byla poskytována v přirozeném           

prostředí pacienta, nebo v samotném CDZ, přičemž se počítá s non stop telefonickou             

dostupností, s ambulantní dostupností od 8 do 20 hodin, případně pro zvládnutí akutních             

stavů i v nočních hodinách (Věstník MZ č. 5/2016). 

 

4.1. Principy poskytované péče v CDZ 

 

Důvodů, proč se začalo mluvit o reformě psychiatrické péče, je jistě více. Již výše v textu                

jsou zmíněny nevyhovující podmínky, ve kterých bylo, a do určité míry je i dnes pečováno               

o lidi s duševním onemocněním. Na tuto problematiku lze však nahlížet i z opačné strany -                

lidé s duševním onemocněním jsou natolik ohroženou skupinou, že je potřeba jim zajistit             

náležitou pozornost a péči. Proto autoři Strategie přednášejí principy, na základě kterých            

má být péče v CDZ poskytována. 

 

● Vymezení prioritní skupiny 

 

Tvůrci Strategie si byli vědomi jednak zranitelností cílové skupiny a neschopnosti plně            

naplňovat své zájmy a práva, zároveň počítali také s tím, že kapacita týmu CDZ je               

omezená a poptávka po službách CDZ bude na základě zkušeností vyšší než dostupná             
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nabídka. Proto je zde kladen důraz na to, aby kapacita byla k dispozici nejvíce potřebným,               

tedy lidem vážně duševně nemocným (MZ ČR, 2017). K tomu má sloužit nejen jasné              

vymezení cílové skupiny, ale rovněž intenzivní práce na tom, aby klienti/pacienti, kteří již             

nepotřebují tak intenzivní podporu, byli postupně předávání do péče například          

ambulantním psychiatrům případně praktickým lékařům (MZ ČR, 2017). 

 

● Asertivní přístup 

 

Již z definic duševního onemocnění, které jsou uvedeny na začátku tohoto textu, je zřejmé,              

že lidé, kteří jím trpí, jsou často oslabení v uplatňování svých oprávněných zájmů. Je to do                

značné míry tím, že buď si sami neuvědomují své obtíže, jelikož to, co sami zažívají,               

vnímají re. V důsledku toho pak neuplatňují své zájmy například z pohledu zapojení do              

léčby a právo na její čerpání (Doubek et al., 2010). Případně se dostávají vlivem              

onemocnění na okraj společnosti, často jsou izolovaní a opuštění, a tím pádem je těžké bez               

vnější podpory dosáhnout na svá práva (Thornicroft, 2011). A právě z výše uvedených             

důvodů je podstatný princip asertivity, díky kterému je možné poskytovat službu klientům,            

kteří na běžné služby nedosáhnou, případně jimi propadají (MZ ČR, 2017) a v důsledku              

toho nemohou služby čerpat.  

 

Asertivita však neznamená, že jsou podnikány kroky, které jsou v rozporu s vůlí             

klienta/pacienta. Úkolem asertivního přístupu je hledat cesty a prostředky, jak duševně           

nemocného posilovat v zodpovědnosti a přebírání kompetencí za svůj vlastní život. Pokud            

dochází ke krokům, které jsou proti vůli pacienta, mělo by se vždy jednat o krizovou               

situaci, jakou je například nedobrovolná hospitalizace (MZ ČR, 2017). I v takových            

případech je však možné a vlastně i nezbytné dbát na důstojnost člověka a podporovat jej v                

rozhodování a přebírání odpovědnosti, pokud je toho v danou chvíli schopen, případně tak             

učinit, jakmile je toho schopen (Doubek et al., 2010). 

 

● Vymezení spádové oblasti 

 

Aby mohl být uplatňován asertivní přístup, je potřeba vědět, v jakých situacích bude             

uplatňován. Jde totiž o náročnou činnost, díky které je však možné zachytit i             
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komplikovanější případy. Bez jasného vymezení spádu by však mohlo dojít buď k            

rychlému zaplnění kapacity týmu, případně k nepokrytí některých oblastí, kde by nebylo            

možné na služby dosáhnout (MZ ČR, 2017). Strategie reformy počítá pro jedno CDZ se              

spádovou oblastí zhruba se 100 000 obyvateli (MZ ČR, 2013). Důvodem takového            

vymezení je jednak přerozdělování finančních prostředků, zároveň však navazování a          

upevňování spolupráce s dalšími poskytovateli péče v daném regionu. V neposlední řadě            

jde o jasné vymezení oblasti, za kterou dané CDZ přebírá odpovědnost (MZ ČR, 2017). 

 

● Využívání zdrojů a spolupráce s dalšími službami v daném regionu 

 

V konkrétní spádové oblasti je potřeba mít zmapované další poskytovatele zdravotní i            

sociální péče, aby mohlo docházet k jejímu efektivnímu poskytování směrem ke klientovi            

(Thornicroft, Tansella, 2006). Především se jedná o spolupráci s ambulantními psychiatry a            

praktickými lékaři a také s lůžkovými zařízeními. Důležitá jsou rovněž zařízení poskytující            

návazné a sociálně rehabilitační služby (MZ ČR, 2017). 

  

Některé organizace mají dokonce speciální pracovníky - síťaře, kteří mapují a propojují se             

nejen s pokytovateli péče, ale se všemi možnými zdroji, které jsou v komunitě či v regionu                

dostupné. To se týká například podporovaného zaměstnávání a možnosti pracovního          

uplatnění klientů v komunitě (Stuchlík, 2001), ale také případné vyjednávání na úřadech a             

spolupráce s místní samosprávou, sociálními odbory či opatrovníky. Účelem týmu CDZ           

pak často bývá představení dostupných služeb a zdrojů v regionu, doprovod klienta do             

služby či k místnímu zdroji a posilování kompetenci a odpovědnosti za využívání těchto             

zdrojů (MZ ČR, 2017). 

 

● Zapojení a podpora “peer” pracovníků 

 

V oblasti péče o duševní zdraví se slovem peer označuje osoba se zkušeností s duševním               

onemocněním. Zkušenost v tomto případě je žitá, tedy pracovník si osobně prošel            

psychotickou epizodou, přičemž tuto zkušenost využívá k podpoře dalších klientů a           

posilování jejich naděje (CRPDZ, 2016). Právě i díky své zkušenosti může jednak pomoci             

ostatním pracovníkům v týmu CDZ v účinném nastavení spolupráce s klientem, případně            
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pochopit, proč se nedaří posouvat se v některých případech. Dále peer pracovník            

spolupracuje s klientem na vytváření náhledu na vlastní onemocnění či edukovat o            

možném jeho průběhu (MZ ČR, 2017). Velmi důležitým faktorem je práce s nadějí,             

posilování silných stránek pacienta a předávání zkušeností s vlastním procesem peerova           

zotavování (CRPDZ, 2016). 

 

● Práce s rodinou 

 

Právě díky rodině mají často lidé, kteří doposud nebyli zachycení v žádné péči, možnost na               

zotavení tím, že rodinný příslušník vyhledá pomoc pro svého blízkého. Rodina pak            

umožňuje přístup k nemocnému, podporuje ho a dohlíží a koordinuje péči, která je             

poskytována, také však informuje o stavu nemocného, čímž se snaží předcházet krizovým            

situacím (MZ ČR, 2017). Snahou v tomto směru je využívání přirozených zdrojů, pokud             

jsou alespoň trochu dostupné (Stuchlík, 2001). 

 

Kromě využití rodiny jako přístupového kanálu k nemocnému, je však potřeba klást velký             

důraz na edukaci jednotlivých členů rodinného systému, kteří se přirozeně vyskytují v            

okruhu klienta/pacienta. Jednak je potřeba předat praktické informace, pokud například          

dojde k dekompenzaci, která může vést až k nedobrovolné hospitalizaci, dále také pracovat             

s mnohdy traumatickými zážitky a nejrůznějšími emocemi, včetně pocitů viny a selhání            

(Jarolímek, 2017). 

 

● Pohled na etiku a lidská práva 

 

Veškerá péče, která je poskytována v rámci CDZ, ale nejen tam, musí vždy respektovat              

práva pacienta, jeho důstojnost či bezpečnost. Podstatné je, aby klientovi/pacientovi byly           

poskytnuty veškeré dostupné informace v takové podobě, které porozumí, . Jedině tak            

může za sebe činit svobodná rozhodnutí, a tím tak přebíral odpovědnost sám za sebe a svůj                

život. Vše, co CDZ dělá, musí odpovídat Úmluvě o právech osob se zdravotním             

postižením a Listinou základních práv a svobod (MZ ČR, 2017). 
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Dalšími principy, které doposud nebyly zmíněny, jsou multidisciplinarita, tedy         

mezioborová spolupráce různých profesí, a případové vedení, neboli case management.          

Vzhledem k zaměření tohoto textu však bude oběma termínům věnována větší pozornost v             

následujících kapitolách. 

 

4.2. Multidisciplinarita 

 

Jedním z hlavních principů, na jehož základě mají CDZ fungovat, je multidisciplinarita            

neboli multidisciplinární přístup. Záměrem je, aby člověk s duševním onemocněním, který           

si vyhledá služby CDZ, případně se do nich dostane jiným způsobem, mohl mít zajištěnou              

komplexní péči (MZ ČR, 2013). Jedná se o komplexní přístup, respektive klient či pacient              

v rámci jednoho týmu může čerpat služby lékařské, psychologické, sociální, edukační a            

podobně (Jarolímek, 2017). To je možné právě díky multidisciplinárnímu složení týmu, ve            

kterém jsou zastoupeny jednotlivé profese, které zmíněné služby poskytují. 

 

Neméně důležitým aspektem je ale také vzájemné provázání a sdílení alespoň základních            

znalostí a dovedností napříč profesemi. Sociální pracovníci by měli znát základy           

psychiatrické diagnostiky a seznámit se se základy biologické léčby, naopak zdravotníci by            

měli mít přehled o poskytovaných sociálních službách, mít základní penzum znalostí o            

sociální práci, práci s komunitou či s prostředím klienta (MZ ČR, 2017). Je důležité, aby se                

jednotliví členové týmu od sebe učili, a to i napříč profesemi tak, aby každý z týmu byl                 

schopen podat klientovi/pacientovi základní informace, případně věděl, jak se zeptat a           

následně případ předat do péče pracovníka dané profese. Tyto znalosti jsou založené            

především na vzájemném porozumění tomu, co ostatní členové týmu dělají (Martin, 1987).  

 

Vedle složení týmu, kterému je věnována pozornost v dalším textu, uvádí Stuchlík (2001)             

neméně důležité aspekty, na které je potřeba se v rámci multidisciplinarity zaměřit. Chybná             

je představa, „že tým vzniká, že dáte prostě určité lidi dohromady. Výsledkem pak bývá              

drtivá deziluze, že společná kancelář a společná sezení dvakrát týdně nevytváří společně            

sdílenou zkušenost týmu“ (Stuchlík, 2001: 40). Proto také přichází, kromě již zmíněného            

personálního obsazení, s možnými modely struktury týmu. Rozlišuje tým vedený po           

30 



odborných liniích, ve kterém pracují case manažeři spíš vedle sebe podle svých odborností.             

Tito case manažeři také často nepochází z jedné společné organizace, tudíž ani nesdílí             

společné vedení. Opačným extrémem je plně řízený tým, ve kterém jeden vedoucí            

koordinuje veškerou péči a rozděluje ji mezi jednotlivé case manažery. V praxi            

multidisciplinárního týmu však lze jen obtížně obsáhnout veškeré odbornosti, které case           

manažeři zastávají, čímž se stává ne zcela vhodným modelem pro CDZ. 

 

Jako nejvhodnější shledává Stuchlík model koordinovaného týmu se sdíleným vedením.          

Každý case manažer je podřízen jednak vedoucímu týmu - koordinátorovi, jednak svému            

odbornému vedoucímu - nejčastěji vedoucímu sociálnímu pracovníkovi a vedoucí         

psychiatrické sestře. Tento model umožňuje rovnováhu mezi profesní samostatností a          

vedením týmu (Stuchlík, 2001). 

 

V souvislosti se strukturou týmu jsou také podstatné otázky zodpovědnosti, nadřízenosti a            

podřízenosti. Stuchlík rozlišuje profesionální odpovědnost, která spadá pod odborné         

vedoucí, kteří jsou nadřízeni case manažerům podle jejich odborností, a odpovědnost za            

vedení týmu, která přináleží koordinátorovi týmu. Ten odpovídá za práci týmu jako celku,             

určuje směřování týmu, rozdělení práce a hodnocení výkonu členů týmu (Stuchlík, 2001).            

Strategie v tomto navazuje zásadou participativního a konsenzuálního rozhodování, ve          

kterém má každý člen týmu v závislosti na své odbornosti a roli v případu možnost               

vstupovat do rozhodovacího procesu (MZ ČR, 2017). 

 

Snahou týmu je, aby se neopomněl žádný aspekt pacientova života. Toto je díky             

mustlisciplinárnímu složení týmu zabezpečeno například během porad, kdy se každý člen           

týmu má možnost vyjádřit k probíranému případu skrze své vlastní specifické znalosti a             

dovednosti a tím nabídnout co nejširší škálu pomoci (MZ ČR, 2017). 

 

Výše popsané principy jsou však pouze první úroveň multidisciplinárního přístupu, se           

kterým se v rámci reformy psychiatrické péče uvažuje. Dalšími neméně důležitými           

úrovněmi je koordinace a spolupráce napříč jednotlivými službami v daném regionu či            

komunitě, které spolupracují s klienty/pacienty, kteří jsou také v péči CDZ, a v neposlední              

řadě je to spolupráce a koordinace postupů v samotné komunitě či regionu, včetně místní              
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správy a samosprávy, úřadů nebo sociálních a zdravotních odborů (Psychiatrická          

společnost, 2017). 

 

4.3. Složení týmu CDZ a jeho kompetence 

 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, tým CDZ je zamýšlen jako tým odborníků, kteří jsou              

schopni komplexně pokrýt potřeby lidí se zkušeností s duševním onemocněním od           

psychiatrické diagnostiky, přes sociální poradenství ohledně dávek sociálního zabezpečení         

až po edukaci rodinných příslušníků o průběhu onemocnění a jeho příznacích. Čím            

závažnější je onemocnění a jeho průběh, tím komplexnější péče, kterou je schopen            

poskytnout multidisciplinární tým, je zapotřebí (Jarolímek, 2017). 

 

Tým CDZ má být složen z profesí, mezi něž primárně patří psychiatr, klinický psycholog,              

psychiatrická sestra a sociální pracovník. Toto složení bývá často doplňováno ještě o peer             

pracovníka (MZ ČR, 2017). Ve Strategii reformy je rovněž vyčísleno, s kolika úvazky se              

na danou profesi uvažuje na 100 000 obyvatel, což má v průměru představovat vymezený              

spád pro jedno CDZ. Mezi další profese, se kterými ovšem reforma neuvažuje hned při              

prvním spuštění, jsou dětští psychiatři, gerontopsychiatři, sexuologové, odborníci z oboru          

poruchy příjmu potravy či adiktologové. S těmito profesemi jsou pak spojeny i konkrétní             

služby jako AT (adiktologický) stacionář, specializované dětské a dorostové služby,          

programy pro poruchy příjmu potravy nebo psychogeriatrický stacionář a odlehčovací          

služby. S uvedenými odbornostmi se uvažuje ve chvíli, kdy budou CDZ zavedenou            

součástí péče o duševní zdraví. Od tohoto okamžiku se rovněž počítá, že i počty              

„základních“ profesí, například psychiatrů, budou narůstat  (MZ ČR, 2013). 

 

Jiní autoři, jako například psychiatr Robert Paul Liberman, zahrnuje do obdobného           

multidisciplinárního týmu mnohem širší škálu pracovníků, mezi které zařazuje navíc          

například ergoterapeuta, rehabilitačního pracovníka, rodinného terapeuta či pracovního        

terapeuta a asistenta (2001). Je třeba mít ovšem na paměti, že se jedná o odlišné prostředí,                

přesto základní principy se shodují. 
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Psychiatr 

 

Psychiatr v multidisciplinárním týmu má nezastupitelnou roli. Jde o lékaře v oboru            

psychiatrie, který poskytuje komplexní lékařskou psychiatrickou péči (MZ ČR, 2013). Je           

třeba, aby byl integrální součástí týmu, tedy nikoliv jen jako externista (MZ ČR, 2017). Je               

garantem zdravotní péče a jeho kompetencí je diagnostika, farmakologická léčba včetně           

evidování terapeutických a vedlejších účinků (Liberman et al., 2001), dále také           

psychoterapie či posuzování práceschopnosti (MZ ČR, 2013). Nese odpovědnost za          

stanovení léčebného plánu a vyhodnocování rizik při krizových stavech, případně indikuje           

nedobrovolnou hospitalizaci (MZ ČR, 2017), která by však měla být ultimum refugium -             

poslední útočiště, to úplně poslední řešení (Jarolímek, 2017). Vedle lékařských povinností           

má také důležitou konzultační roli, a to jak pro pacienty, tak pro členy týmu, přičemž               

spolupracuje i s praktickým lékařem a dalšími odborníky. Snahou je rovněž, aby byl             

schopen a měl kapacitu na práci v terénu u pacientů, kteří nejsou schopni čerpat služby v                

zařízení CDZ (MZ ČR, 2013, 2017). Podstatným faktorem je také možnost uplatnění            

lékařské autority, na kterou pacienti v určitých situacích reagují (Liberman et al., 2001;             

Jarolímek, 2017). 

 

Klinický psycholog 

 

Klinickým psychologem je atestovaný absolvent oboru psychologie a kvalifikačního kurzu          

Psycholog ve zdravotnictví. Primárně poskytuje péči v oblasti preventivní, diagnostické a           

léčebné. Běžnou praxí je pak provádění psychoterapie individuální, skupinové, rodinné          

apod. (MZ ČR, 2013). Jako člen multidisciplinárního týmu také provádí terapeutické a            

rehabilitační činnosti v podobě kognitivních tréninků, relaxací, edukativních skupin či          

nácviku sociálních dovedností (Liberman et al., 2001), a to nejen pro klienty CDZ, ale také               

pro rodinné příslušníky, případně může vést i programy pro širší veřejnost (MZ ČR, 2017).              

Důležitá je již zmíněná podpora rodin, především při zátěžových a krizových situacích,            

jako je například nedobrovolná hospitalizace (Jarolímek, 2017). Zároveň může také          

poskytnout podporu jednotlivým členům týmu při vyhrocených situací (MZ ČR, 2017). 
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Psychiatrická sestra 

 

Psychiatrická sestra je všeobecná sestra po získání specializované způsobilosti v oboru           

péče o duševně nemocné. Dále je možné pozici zpřesnit jako komunitní psychiatrickou            

sestru, která poskytuje služby v přirozeném prostředí klienta/pacienta, případně v          

ambulanci psychiatra či v zařízení CDZ apod. Primárně se zaměřuje na psychiatrickou            

rehabilitaci, začleňování do přirozeného prostředí, dohled nad dodržováním léčebného         

režimu či na poskytování krizové intervence (§64 vyhlášky č. 55/2011 Sb.) a podporu při              

informované spolupráci, hodnocení potřeb a úrovně soběstačnosti a vyhodnocování a          

nastavování opatření při rizikových - krizových situacích (MZ ČR, 2017). Liberman k            

tomu dodává, že sestra by měla mít dále přehled o stanovení diagnózy a především              

informace o lécích a jejich vedlejších účincích. Vzhledem k tomu, že sestry mají obecně              

více příležitostí k interakci a pozorování klientů, kteří užívají léky v přirozeném prostředí,             

tedy doma, je obzvláště důležité, aby byly vyškoleny v rozpoznání a sledování            

terapeutických účinků léků a jejich vedlejších účinků. To je potřebné především k            

podávání informací ošetřujícímu lékaři při případném zhoršování zdravotního stavu         

(Liberman et al., 2001). 

 

Sociální pracovník 

 

Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách je člověk, který podle zákona o             

sociálních službách naplňuje kvalifikační požadavky. Poskytuje sociální služby osobám s          

duševním onemocněním, například v podobě posuzování životní situace pacienta ve vztahu           

k onemocnění a jeho následků, spolupracuje s osobami v sociálním prostředí či zajišťuje             

sociálně právní poradenství (MZ ČR, 2013) a celkově se řídí podle kompetencí a             

odpovědností popsaných v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V praxi pak             

provádí sociální šetření v přirozeném prostředí klienta/pacienta, sociální poradenství či          

poskytuje další sociální služby. Velká část práce leží v mobilizování zdrojů v komunitě pro              

integraci pacienta do přirozeních podmínek. To s sebou nese spolupráci s okolím, rodinou,             

veřejnou správou apod. (MZ ČR, 2017). Z praktického hlediska pak sociální pracovník            

pomáhá zajistit finanční situaci, dluhovou problematiku, otázky bydlení atd. (Liberman et           

al., 2001; MZ ČR, 2017). Díky své práci v terénu je vhodné, aby ovládal základy krizové                
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intervence, práci s rodinou a podporu v dodržování stanoveného léčebného plánu a            

rehabilitace (Liberman et al., 2001). 

 

Kompetence týmu 

 

Kompetence potřebné pro poskytování péče založené na multidisciplinárním přístupu         

spadají podle Libermana do čtyř sfér: postoje a emoce; klinické znalosti a zkušeností;             

obecné terapeutické a vztahové dovednosti; a znalosti a schopnosti v diagnostice,           

psychopatologii, psychofarmakologii, rodinných a sociálních systémech, kulturní       

způsobilosti, psychosociálních intervencích a dalších technických aspektech hodnocení a         

léčby. Přičemž není potřeba, aby všichni členové týmu měli všechny kompetence, zároveň            

jen málo členů týmu bude pravděpodobně mít všechny tyto kompetence; je však důležité,             

aby všichni členové týmu byli alespoň znalci většiny z nich a aby prokázali úctu ke svým                

oblastem specializace (Liberman et al., 2001). 

 

Do jednotlivých kategorií lze pak rozdělit konkrétní kompetence, které do značné míry            

odrážejí principy péče poskytované v rámci CDZ. Vedle toho stojí například porozumění            

tomu, jak pacienti mohou cítit a vnímat okolní svět a prostředí kolem sebe, schopnost              

pozorovat a vyhodnocovat stav pacienta a rizika, která hrozí, a rozhodnout, kdy je potřeba              

provést intervenci. Důležité je rovněž schopnost vytvořit, udržet a ukončit pracovní vztah s             

pacientem, tedy rozhodnout, kdy je na čase jej ponechat v komunitě případně předat do              

návazných služeb. Tomu napomáhají dovednosti hodnocení průběhu spolupráce včetně         

ovládání vyhodnocovacích nástrojů. Velký důraz je v neposlední řadě kladen na schopnost            

klienta k podporovanému rozhodování, zkompetentňování a přebírání odpovědnosti za         

vlastní fungování v běžném prostředí (MZ ČR, 2017). 
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5. Case management 

 

Ústředním pojmem, který se objevuje již v nadpisu této práce a který ji jako červená nit                

prostupuje až do konce, je case management. Slovní spojení anglických výrazů se dá do              

češtiny přeložit jako „vedení případu“ či ještě lépe jako „případové vedení“ (Stuchlík,            

2001). Častěji se však v literatuře setkáváme s nepřeloženou variantou, tedy case            

management. Nemusí se však jednat o neschopnost autorů termín přeložit, častějším           

důvodem je, že na pojem narazíme v literatuře zahraniční, především angloamerické. Ten,            

kdo potom case management provádí, je case manažer, což se opět do češtiny může              

přeložit jako klíčový pracovník (MZ ČR, 2017). O úloze kompetencí klíčových pracovníků,            

neboli case manažerů budou pojednávat následující kapitoly. 

 

5.1. Definice pojmu case management 

 

Case management je systém péče o pacienta, který mění celé nastavení péče, usiluje o              

koordinaci nutných aktivit péče orientované na pacienta a udržení její vysoké kvality v             

ekonomicky efektivním prostředí. Také umožňuje každému pacientovi a rodině mít          

průběžný, individualizovaný a osobní vztah s case manažerem k zajištění pozitivních, na            

pacienta orientovaných výstupů péče (Tahan 1998).  

 

Zaměří-li se pozornost na case management ve spojitosti s péčí o duševní zdraví, jedná se o                

proces koordinace komunitních služeb (zdravotních, sociálních, veřejných atd.) a         

přirozeného prostředí pracovníkem nebo týmem, který poskytuje lidem péči o duševní           

zdraví, která je přizpůsobena individuálním potřebám a napomáhá jim k jejich zotavení            

(Onyett, 1998). Důležité je mít v takovém případě přehled o potřebách klienta, být schopný              

definovat cíle a plán péče a monitorovat a vyhodnocovat postup a dosažené výsledky             

(Stuchlík, 2001).  
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5.2. Case manažer 

 

Case manažer, případně klíčový pracovník či koordinátor péče je pracovník, jehož úlohou            

je koordinovat služby u jednotlivého klienta/pacienta podle jeho identifikovaných potřeb, a           

to buď zprostředkováním služeb či jejich přímým poskytnutím (MZ ČR, 2013). Role case             

manažera je však často široce definovaná, jisté je však její založení na vzájemném vztahu              

mezi klientem/pacientem a case manažerem (Stuchlík, 2001). 

 

Podle rozdělení rolí v rámci CDZ Strategie doporučuje, aby case manažerem byli            

především psychiatrické sestry a sociální pracovníci. Je to především z důvodů kapacity a             

profesního zaměření jednotlivých profesí zastoupených v multidisciplinárním týmu.        

Psychiatr a psycholog vzhledem k náplni práce mají menší příležitost dostat se za             

klientem/pacientem do terénu - do přirozeného prostředí (MZ ČR, 2013, 2017). Záleží            

ovšem také na modelu case managementu, jak bude naznačeno v následující kapitole. 

 

5.3. Historický kontext a vývoj case managementu 

 

Postupně s vývojem pohledu na duševní onemocnění jako takové se vyvíjela i podoba             

poskytování péče. V dobách, kdy pro duševně nemocné neexistovala alternativa k           

psychiatrickým léčebnám, blázincům a útulkům, byla tato zařízení jediným         

poskytovatelem veškerých služeb. Lépe řečeno, všechny služby byly poskytovány pod          

jednou střechou. Na tomto místě však nelze uvažovat, že nabídka služeb byla dostatečná.             

Tato “centralizace” služeb nedovolovala pacientovi opustit zařízení mnohdy až do jeho           

smrti (Goscha et al. 2012). 

 

Přestože se využití case managementu jako systému péče o pacienta rozmohlo během            

posledních čtyřiceti let, jeho kořeny jsou mnohem starší. V americkém prostředí se            

principy case managementu využívají v péči o lidi zdravé i nemocné, v oblasti veřejného              

zdraví, duševního zdraví, dlouhodobé péče, sociální práce a sesterství, a to už přibližně sto              

let. Kořeny case managementu sahají do předminulého století, kdy byl poprvé použit v 60.              
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letech 19. stol. v prostředí imigrantů a chudiny. Tou dobou case management znamenal             

používání karet k identifikování, organizování a koordinaci pracovníků a klientů, aby byla            

zajištěna péče o přistěhovalecké rodiny. Na karty se zapisovaly potřeby rodiny, plán péče             

či poskytnuté služby tak, aby byla jistota, že rodiny jsou napojeny na dostupné zdroje. V               

roce 1863 byla poté v Massachusetts založena The Board of State Charities (Státní             

charitativní organizace), která byla zodpovědná za koordinaci veřejných služeb a          

spravování fondu těchto služeb. Tyto služby byly poskytovány převážně pro nemocné a            

chudé. Koordinační roli převzali zejména sociální pracovníci. Roku 1869 byla v Anglii            

založena Charity Organization Societies, která se během následujících let rozšířila po           

Evropě i do Spojených států amerických. Organizace byla zodpovědná za koordinaci           

rozličných služeb poskytovaných pro chudé obyvatele především na dobrovolnické úrovni          

(Kersbergen, 1996; Tahan, 1998). 

 

Jiná konceptualizace case managementu se datuje k roku 1901 jako model case            

coordination. Tento model založený na potřebách byl provozován sociálními pracovníky a           

zaměřoval se na propojování jedinců a rodin s dostupnými zdroji. Sociální pracovníci v             

tomto modelu fungovali jako mediátoři mezi lidmi v nouzi a poskytovateli pomoci.            

Přestože se tento model objevoval paralelně s modelem, kdy koordinaci poskytovaly           

sestry, sociálně-pracovní model případové koordinace poskytoval limitované služby        

(mediaci služeb) ve srovnání s komunitními sestrami, které zajišťovaly komplexní péči           

(Tahan, 1998). 

 

Využití case managementu pokračovalo v průběhu 20. stol. Na přelomu století přišel jeden             

americký duchovní za Annie W. Goodrich, vedoucí ošetřovatelské školy při univerzitě           

Yale. Hledal pomoc při zřízení sesterské služby v komunitě. Popsal vedoucí roli a kvality,              

které by od sestry potřeboval takto:  

 

Je zásadní, aby tato mladá dáma (sestra) byla sociálně přijatelná, protože na její osobě              

velice záleží zajištění financování. Měla by být schopná zajistit menší zákroky. Léky jsou             

drahé, dobře trénovaná absolventka by mohla připravit mastě atd. Zaměstnaní dělníci           

nemají ani čas chodit do lékárny, ani na to nemají peníze, a tímto by velmi přispěla k                 

úsporám. Tím, že by rozuměla zdravotním záležitostem by podpořila vztahy s lékařem,            
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který by se mohl spolehnout na její rozlišení mezi vážným a méně vážným onemocněním, a               

tím by se snížil počet návštěv. Měla by to být taková žena, která je schopná zajistit                

jakoukoliv službu, poskytnout péči, vykoupat dítě, umýt nádobí, vytřít podlahu, být           

obeznámena s praktikami církve, v případě úmrtí spolupracovat s duchovním (Kersbergen,           

1996). 

 

Tento duchovní popsal různá témata role sestry, která dnes spadají do oblastí case             

managementu. Dnešními slovy mohou být identifikována jako:  

● odborné znalosti 

● komunikační dovednosti 

● snižování nákladů 

● spolupráce s lékařem 

● vhodné alokování zdrojů 

● odpovědnost za celkovou péči o rodinu a pacienta 

● poskytování emocionální a psychosociální a spirituální podpory 

● zajištění důstojné smrti 

● koordinace a management péče 

● facilitace dalších aktivit v oblasti péče 

● zajišťování zdrojů pro zvláštní programy péče 

 

První příklad, kde se na principech case managementu vybudovala služba pro lidi s             

duševním onemocněním, se zrodil v Holandsku ve 30. letech 20. století. Arie Querido se              

svými spolupracovníky založil v Amsterdamu první mobilní krizový tým s celoměstskou           

působností. Snahou tohoto týmu bylo poskytovat alternativu k péči založené na           

psychiatrických hospitalizacích a držením pacientů za zdmi ústavů. Principem této péče           

bylo zajišťovat návštěvy psychiatrů a sociálních pracovníků u klientů v akutní krizi v jejich              

domácím prostředí a vytvářet s nimi plány následné péče. V tomto ohledu bylo usilováno o               

vypořádání se sociálními faktory, které se střetávaly s duševním onemocněním. Těmito           

faktory bylo mimo jiné udržení práce a bydlení, případně zajištění příjmu (Querido in             

Rosen et al., 2012). 
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V 50. letech 20. století se začal case management široce užívat ve všech oblastech              

duševního zdraví. Po 2. sv. válce potřebovali postižení, mentálně nebo emocionálně           

poškození veteráni a jejich rodiny intenzivní a průběžnou péči. Koncept kontinuity péče            

vznikl právě v této době. Komunitní psychiatrické sestry hrály klíčovou roli v koordinaci             

služeb pro tyto pacienty. Marshall píše, že v roce 1962 doporučila Komise pro mentálně              

retardované využívání “programového koordinátora”, aby se pacientům pomohlo zůstat v          

komunitě . Koordinátor byl zodpovědný za zajištění dostupnosti služeb a využívání služeb            

pacienty. Jeho roli lze tedy připodobnit k roli dnešního case manažera (Marshall et al.,              

2000). 

 

Poprvé byl však termín case management použit na začátku 70. let 20. století. Nejprve se               

objevuje v literatuře o sociální péči, zároveň byl také používán pro komunitní péči             

sesterskou. V polovině 70. let case management se stal integrální složkou v projektech,             

které si kladly za cíl vylepšení péče o lidi vysokého věku. Tyto projekty zdůrazňovaly              

benefity klientsky orientované práce a koordinace péče v dlouhodobém horizontu, byly           

financované systémem Medicare a Medcaid a částečně ze soukromých zdrojů. Služby case            

managementu v těchto projektech poskytovali v různých měrách lékaři, sestry, sociální           

pracovníci, fyzioterapeuti, pracovní terapeuti a dietní terapeuti (Tahan, 1998). 

 

5.4. Modely case managementu 

 

Tím, jak se začal case management rozrůstat do různých oblastí poskytování péče, začaly             

se lišit i jeho jednotlivé směry, které vedly ke vzniku různých modelů, které se rovněž               

uplatňují v různých odvětvích. Jednotlivé modely se liší především svým zaměřením na to,             

co chtějí klientovi předat, případně v čem jej chtějí podpořit či čemu předejít. A přestože               

mnohé modely zdůrazňují klinický přístup, převládající trend je využívání rehabilitačního          

přístupu zaměřeného na zplnomocňování klienta při práci s ním (Stuchlík, 2009). 

 

Brokerský model 

Principem brokerského modelu (brokerage = zprostředkování) je především koordinace         

služeb. Klient je tedy zapojen do služeb a úkolem case manažera je jejich koordinace a               

40 



zprostředkování (Stuchlík, 2009). Bohužel tento model naráží na mnohdy omezenou          

dostupnost služeb v regionu. Účelem modelu není primárně navázání vztahu, o čemž            

svědčí i doporučované množství klientů, kterým se pracovník věnuje. Poměr pracovník :            

klient je 1:40 a více. S brokerským modelem se setkáme například u Probační a mediační               

služby ČR. V péči o duševní zdraví se příliš nepoužívá (Říčan, Stuchlík 2005). 

 

Klinický case management 

Část služeb je poskytována přímo case manažery, což vyžaduje dobrou koordinaci,           

výměnu informací a uspořádání týmu, které umožňuje zastupitelnost. Case manažer přesto           

s klientem/pacientem spolupracuje individuálně, od ostatních členů týmu čerpá konzultace,          

zpětnou vazbu či podporu podle rozdílné odbornosti (Stuchlík, 2009). Tým, který uplatňuje            

tento model, může působit například jako krizový terénní tým při klinickém pracovišti pro             

pacienty s psychózou (Jarolímek, 2017). 

 

Intenzivní case management (ICM) 

V rámci intenzivního case managementu je poměr pracovník : klient zhruba 1:10 - 1:20,              

přičemž case manažer má část klientů v individuální péči a zároveň vyhledává další služby,              

do kterých by klienty zapojil. Hlavní důraz tohoto modelu je kladen na silné stránky klienta               

a práci s nimi. Ve chvíli, kdy je klient stabilizovaný či dlouhodobě hospitalizovaný, je              

možné službu ukončit (Říčan, Stuchlík 2005). 

 

Asertivní komunitní léčba (Assertive Community Treatment = ACT) 

Model ACT je založen na dostupnosti během celého dne, sedm dní v týdnu. Poměr              

pracovník : klient v tomto modelu je 1:8 - 1:10. Zároveň však dochází ke sdílení případů                

klientů s celým multidisciplinárním týmem, v rámci kterého mohou klienti využívat           

většinu, v některých případech i všechny služby. Snahou je aktivně vyhledávat a do péče              

zapojovat nemotivované klienty, přičemž služba není ukončována ze strany týmu. Do           

popředí se zde dostává medicínský pohled péče - psychiatři a psychiatrické sestry mají             

stěžejní roli (Říčan, Stuchlík 2005). 
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Case management založený na silných stránkách klienta (Strenghts Case Management          

= SCM) 

Organizační založení je stejné jako u intenzivního case managementu, zásadní však pro            

tento model je rehabilitační přístup orientovaný na silné stránky, dovednosti a schopnosti            

klienta. Úkolem case manažera je hledat a posilovat přirozené zdroje v komunitě. Pokud             

takovýchto zdrojů dosáhne, spolupráce poskytovaná v této podobě končí (Stuchlík, 2009). 

 

Další dělení case managementu podle rozsahu funkcí popisují autoři Kerr a Clenninger (in             

Tiliosová, 2001): 

 

Minimální case management 

Tento model se zaměřuje na vyhledávání klientů, individuální posouzení jejich problémů a            

mapování zdrojů a omezení. Na základě toho poté case manažer plánuje případovou práci a              

doporučuje klienta do dalších služeb.  

 

Koordinující case management 

Koordinující case management obsahuje totéž co minimální model, navíc však přidává           

advokacii, jako prostředek hájení zájmů klienta, případovou práci či rozvoj podpůrných           

systémů. Oproti minimálnímu modelu zde dochází k opakovanému posuzování,         

prozkoumávání a přehodnocování spolupráce. 

 

Komprehenzivní (ucelený) case management 

Ucelený model obsahuje shodné činnosti jako koordinující a dále přidává monitorování           

kvality života klienta a kvality služeb, vzdělávání veřejnosti a poskytování krizové           

intervence.  

 

5.5. Principy case managementu a kompetence case manažerů 

 

Podle Rappa a Wintertseena existuje celkem šest zásad case managementu, které jej            

definují. Pro upřesnění je potřeba vzít v potaz, že se jedná o výše zmíněný Strengths Case                
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Management, tedy case management založený na silných stránkách klienta (Rapp,          

Wintersteen, 1989 in Stuchlík 2001). 

 

● Zaměření na zdravé stránky klienta více než na psychopatologii 

Tato zásada naráží na problematiku stanovování diagnóz a značnou nesrozumitelnost.          

Zároveň i při správném stanovení diagnózy může docházet k neztotožnění s ní (Jarolímek,             

2017), případně ke stigmatizaci, což poté zabraňuje plnohodnotně se zapojit do společnosti            

(Thornicroft, 2011). 

 

● Podstatný je vztah klienta a case manažera 

Důležitější než přesné naplňování intervencí, je vztah mezi klientem a case manažerem,            

přestože je třeba dát pozor na jeho asymetrii, jelikož case manažer má ve vztahu vždy               

silnější pozici. Je třeba klienta posilovat a zkompetentňovat, aby byl vztah na partnerské             

úrovni. Některé modely case managementu však vztah nepodporují a příliš jej nerozvíjejí            

(Stuchlík, 2001). 

 

● Intervence jsou založeny na klientově rozhodnutí 

Case manažer by měl vždy postupovat podle vůle klienta/pacienta, přesto existují případy,            

kdy musí například hájit zájmy společnosti a tím jít proti jeho vůli. Takové případy              

nastávají při dekompenzacích a případných nedobrovolných hospitalizacích (Jarolímek,        

2017). 

 

● Asertivita intervencí 

Ve chvílích, kdy je stav pacienta zhoršený, nelze předpokládat, že bude schopen si sám              

vyhledat pomoc. Proto musí case manažer dobře vědět, jak vypadají propady, a případně s              

pacientem sestavovat protikrizové plány, které popisují, jak péči doručit i přes zhoršený            

stav (Stuchlík, 2001). Vhodné je také setkávat se s pacientem v různých prostředích pro              

porozumění kontextu jeho fungování. 
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● Lidé s dlouhodobým a závažným duševním onemocněním se mohou měnit,          

učit, zlepšovat a je třeba je v tom podporovat 

Za použití dosud zachovalých schopností a dovedností je třeba rozvíjet ty zapomenuté,            

případně se naučit nové. Úkolem case manažera je hledat způsoby, jak by to mohlo jít. 

 

● Využívají se nejen tradiční služby, ale především zdroje komunity.         

Společenství, ve kterém klient žije, je zdroj, nikoli překážka 

Je potřeba, aby case manažer byl schopen zachytit rozdíl mezi tím, co klient chce a               

potřebuje a tím, co je dostupné a co nabízejí služby. 

 

Díky těmto zásadám je již zřejmé, jaké kompetence a úkoly case manažer má. Musí tvořit a                

koordinovat naplňování plánu spolu s klientem směrem k úzdravě. K tomu mu pomáhají             

ostatní členové týmu, které využívá podle jejich odborností podobně jako další služby a             

zdroje z přirozeného prostředí klienta. Díky tomu provádí s klientem podporované           

rozhodování v souladu s jeho vůli a zkompetentňuje jej při rozhodování o vlastním životě.              

Vzhledem k veřejnosti je schopný nejen koordinovat vnější zdroje, ale podílet se na             

utváření komunity, provádět osvětu pro klienty, jejich rodiny ale i pro širší veřejnost             

(Stuchlík, 2001, 2009; MZ ČR, 2017). Důležité však také je, aby nejen dbali etických              

rozměrů své funkce jako case manažera, ale také přebírali osobní odpovědnost za profesi,             

kterou v multidisciplinárním týmu CDZ zastupují (MZ ČR, 2017). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

6. Metodologie výzkumu 

V následujících kapitolách bude věnována pozornost výzkumnému šetření, jeho cílům a           

metodologickým postupům, které jsou uplatněny v praktické části této práce. Metodologie           

výzkumu zahrnuje určení techniky sběru dat a jeho následné zpracování, přičemž je            

diskutována vhodnost použitých metod vzhledem k zaměření výzkumu. Další z kapitol je            

věnována tématu výběru výzkumného vzorku, včetně popisu jednotlivých účastníků         

zkoumaného týmu. V závěru této kapitoly je pozornost zaměřena na téma etiky výzkumu. 

 

6.1. Kontext výzkumu 

 

Reforma péče o duševní zdraví již probíhá několik let a na území České republiky vzniklo               

několik CDZ. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo již několik metodických pokynů.          

Především ale vydává Výzvy pro předložení žádosti o dotaci na vybudování Center            

duševního zdraví v určitých krajích (MZ ČR, 2018b) a také plánuje další výzvy zaměřené              

na podporu péče o duševní zdraví v regionech (MZ ČR, 2018a). Předpokladem a zároveň              

snahou tedy je rozšířit jednotlivá zařízení CDZ na celé území republiky a tím tak dostát               

cílům Strategie reformy psychiatrické péče (Psychiatrická společnost, 2017). 

 

S postupným rozvojem Center duševního zdraví jistě vyvstávají na povrch nejrůznější           

komplikace, překážky a výzvy, se kterými je potřeba se vypořádat a poradit. Není to              

zdaleka jen tím, že by neexistovaly materiály a popisy, jak postupovat, Ministerstvo            

zdravotnictví spolupracuje s pracovními skupinami, které mají na starost jednotlivé oblasti           

Reformy (CRPDZ, 2014). Bohužel v rámci metodik lze obtížně zachytit veškeré situace,            

které mohou nastat, navíc u tak komplikovaného a především nového a nevyzkoušeného            

procesu, kterým reforma psychiatrie bezesporu je (Jarolímek, 2017). 
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6.2. Záměr práce a cíl výzkumu 

 

Záměrem této práce je skrze výzkumné šetření zmapovat praxi poskytování služeb           

multidisciplinárním týmem v rámci Centra duševního zdraví, který využívá metodu case           

managementu. Na základě tohoto výzkumu budou poté sestavena doporučení pro zvýšení           

kvality poskytovaných služeb.  

 

Cílem praktické části je definovat a popsat úlohy case managementu a case manažerů             

způsobem, aby se daly identifikovat principy, které jsou v praktické podobě uplatňovány v             

týmu CDZ. Tyto definice jsou vytvořeny samotnými pracovníky, kteří na pozicích case            

manažerů působí. Dále je cílem zjistit a popsat problematické oblasti a situace, které             

vyvstávají z praxe case manažerů. Z analýzy získaných dat budou nakonec sestavena            

doporučení pro vedení týmu CDZ. Výsledná doporučení mohou sloužit jako vodítko, na            

jehož základě může vedení vytvořit konkrétní manažerské kroky a opatření, která mají za             

úkol tyto problematické oblasti ošetřit a napravit, případně nastavit směřování celého týmu. 

 

6.3. Metodologický přístup k  výzkumnému šetření 

 

Vzhledem k zaměření této práce volím k nastavování výzkumného šetření kvalitativní           

metodu výzkumu. Právě tato metoda šetření totiž přináší možnost „do hloubky a            

kontextuálně zakotveně prozkoumat (...) a přinést o něm maximální množství informací“           

(Švaříček, Šeďová a kol., 2007: 24). Přínos kvalitativního výzkumu lze následně také            

popsat skrze uvedení několika základních hlavních principů, kterými jsou otevřenost,          

kontextualita, pochopení fenoménu a reflexe zjištěných dat práce s účastníky (Flick,           

Kardoff, Steinke, 2004). 

 

Kvalitativní výzkumná šetření poskytují dle Hendla (2005) sílu dat a to především díky             

sběru informací z každodenního života účastníků výzkumu. Přirozené uspořádání těchto          

dat a ve své podstatě možnost písemného a kontextuálního vyjádření přináší hlubší a             

intimnější interpretace sociální reality zúčastněných (Disman, 2008). Práce je profilovaná          
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jako aplikační studie. Závěry a doporučení, která z ní vycházejí, se tedy vztahují pouze na               

organizaci, ve které bylo výzkumné šetření prováděno. Jelikož jsem kvalitativní šetření           

realizoval v přirozeném a autentickém prostředí účastníků, poskytlo mi tím možnost získat            

kompletní obraz a kontext jednotlivých doplňujících jevů, které by bez těchto okolností,            

jakými jsou i fyzická přítomnost či také hloubková realizace, nebylo možné získat.            

Posledním a neopomenutelným faktorem, který autoři odborné literatury zmiňují, je          

možnost a zároveň nutnost výzkumníka trvat na správném uchopení a nastavení vztahů s             

každým účastníkem výzkumu, neboť právě toto vymezení může být silnou proměnnou           

během realizace výzkumných šetření (Švaříček, Šeďová a kol., 2007; Hendl, 2005; Flick,            

Kardoff, Steinke, 2004). 

 

6.4. Zvolené metody sběru dat 

 

Při výběru samotné kvalitativní metody výzkumného šetření bylo mým záměrem a           

primární myšlenkou kombinování skupinových a individuálních rozhovorů. Po realizaci         

pilotního rozhovoru jsem však došel k přehodnocení výběru metody sběru dat. Toto            

rozhodnutí bylo podpořeno především okolností, že skupinová diskuze by pro určitou           

intimitu sdělovaných informací nemusela být dostatečně bezpečnou. Od respondentů měly          

být totiž získávány například informace ohledně obtížných, problematických a         

nefungujících oblastí ve fungování týmu apod. V rámci skupinového rozhovoru by nebylo            

možné udržet anonymitu jednotlivých účastníků skupiny a nejspíš by tedy ani nedošlo k             

prezentaci závažnějších témat. Nakonec tedy pro potřeby této práce byl zvolen jako hlavní             

metoda kvalitativního výzkumu individuální rozhovor. Tento kvalitativní nástroj mi tak          

jednoznačně umožnil hloubkově porozumět podnětům a procesům každého účastníka         

jednotlivě. 

 

Během pořizování rozhovorů jsme používal diktafon, o čemž jsem vždy respondenty           

upozornil a ujistil se, že s nahráváním rozhovoru souhlasí. Nahrávky mi sloužily k přepisu              

pasáží rozhovorů a k vytvoření tematických oblastí, které vyplynuly z jednotlivých           

rozhovorů. Nahrávky jsem doplňoval o poznámky, které jsem zapisoval během rozhovorů i            
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po nich, což mi pomohlo při analytické fázi výzkumu. Hendl (2005) tyto poznámky             

označuje jako popisné a reflektující. 

 

6.4.1. Metoda rozhovoru 

 

Hendl (2005) spolu se Švaříčkem a Šeďovou (a kol., 2007) se v podstatě shodují na               

definici rozhovoru, jakožto na základní empirické metodě kvalitativního zjišťování skrze          

standardizované, nestandardizované a další typy otázek. V ohledu individuálních         

rozhovorů je pak zásadní dodržet jasná pravidla pro přípravu, vedení a ukončení            

rozhovoru. Výzkumník je tak povinen zohlednit nejen zkoumané téma, ale také výzkumný            

vzorek a na základě těchto informací vybrat odpovídající druh a zaměření rozhovoru.            

Obecně lze rozhovor dělit na skupinový a individuální; otevřený s možností volných            

odpovědí a uzavřený s jasně danými odpověďmi; strukturovaný, narativní či neformální           

rozhovor (Hendl, 2005; Švaříček, Šeďová a kol., 2007). 

 

Pro potřeby této práce a vzhledem k zaměření výzkumného rozhovoru na získání definice             

case managementu ve spojení s prací v CDZ jsem zvolil tedy rozhovory individuální, které              

probíhaly s každým účastníkem zvlášť. Rozhovory byly tematicky definovány, měly tedy           

předem vymezený okruh témat, ke kterým se dotazovaní vztahovali, přičemž se jednalo o             

otevřené rozhovory, tedy s možností volných odpovědí. Dále byly rozhovory realizovány           

při osobním setkání v prostředí kanceláří a jiných prostor organizace. Byly tak dodrženy             

zásady vhodného místa, jelikož účastníci byli ve známém prostředí. Dle Hendla (2005) ale             

také Strausse a Corbinové (1999) hrají okolní vlivy, včetně místa, osobního vzhledu či             

přístupu výzkumníka zásadní roli pro nastavení důvěrné a přátelské atmosféry. Těmto           

zásadám jsem se přizpůsoboval během pořizování rozhovorů. 

 

V rámci rozhovorů byly respondenti dotazování na několik oblastí, které se váží k jejich              

působení jako case manažerů v týmu CDZ. Nejdříve měli definovat, co je to case              

management a case manažer, přičemž tyto definice měli opřít především o své praktické             

zkušenosti, které načerpali právě v roli case manažerů v multidisciplinárním týmu CDZ. Po             

vytvoření tohoto popisu byla pozornost zaměřena na určení toho, co jim jejich práci case              

manažerů komplikuje, případně znemožňuje. Opět tyto komplikace měly vycházet z          
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konkrétní praxe pracovníků. Záměrem bylo vyjmenovat a popsat problematické a obtížné           

oblasti.U vedoucích pracovníků byly rozhovory dále zaměřeny na ty situace a oblasti, které             

u svých podřízených nejčastěji řeší právě ve spojitosti s case managementem, případně se             

kterými situacemi se na ně samotní case manažeři obrací. 

 

 

6.4.2. Tematická analýza a práce s daty 

 

Po sběru dat jsem pro procesy kódování zvolil jako analytickou metodu tematickou            

analýzu. Uvedená metoda je vhodná, oproti jiným typům analýz především u těch            

výzkumných témat, která pracují se zkušenostmi a názory lidí, se záměrem porozumět,            

zodpovědět a naplnit vytyčené cíle (Hendl, 2005; Braun, Clarke, 2006). 

 

Roberts a Priest (2010) popisují šest fází tematické analýzy, které jsem v průběhu             

analytického procesu postupně procházel. Jedná se o několikafázové srovnávání a určování           

podobných kódů, neboli témat, o kterých účastníci hovořili během rozhovorů. Těchto šest            

kroků jsem v rámci analytického procesu prošel. V průběhu každého rozhovoru, případně            

bezprostředně po něm, jsem si zapisoval odpovědi a další okolnosti v průběhu rozhovoru.             

Tyto poznámky jsem následně doplňoval o informace, které jsem zachytil během poslechu            

záznamů z rozhovorů a následných doslovných přepisů pasáží rozhovorů. V dalším kroku            

jsem z každého rozhovoru vybral oblasti a témata, která jsem považoval za důležitá, a              

vytvářel pro ně souhrnná označení. Oblasti z jednotlivých rozhovorů jsem poté rozřazoval            

a shlukoval do kategorií. Podle Robertse a Priesta je možné rozřadit témata do maximálně              

dvanácti kategorií, aby bylo s daty možné dál pracovat (2010). Takto vytvořené kategorie             

jsem poté ještě porovnal s jednotlivými výpověďmi a následně z nich vybral relevantní             

citace. 

 

Tyto fáze tematické analýzy jsem poté v diskuzi doplnil a ukotvil v teoretickém rámci.              

Nutnost nastavení teoretického rámce rovněž zmiňuje Hendl (2005), který dále uvádí, že            

pokud není ve výzkumném šetření využit stanovený teoretický rámec, je možnost           
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interpretací silně omezena. Je to z toho důvodu, že výzkumník ztrácí možnost komparace a              

nemusí mu být jasně známá teoretická rovina tématu. 

 

6.5. Výběr a popis výzkumného vzorku 

 

Celkové zaměření tématu práce předurčovalo okruh, ze kterého je možné vybírat           

organizace, které pracují na principech case managementu. Volba konkrétní organizace a           

CDZ pro výzkumnou část této práce byla ovlivněna především mými osobními vazbami a             

profesními zájmy, a to nejen k tématu Reformy péče o duševní zdraví a vytváření a               

provozování CDZ, ale rovněž také k již navázané spolupráci. V minulosti jsem totiž s              

multidisciplinárním týmem CDZ úspěšně spolupracoval, což také vedlo k formování          

tématu této diplomové práce. Vzhledem k omezenému počtu existujících CDZ byla volba            

jednoznačná a díky předchozím zkušenostem bylo možné propojit oblast mého zájmu s            

možností praktického sběru informací. Na žádost vedení organizace a týmu CDZ však            

nebudu blíže specifikovat, o který konkrétní tým šlo ani o kterou organizaci se jedná.              

Fungujících CDZ je totiž poměrně malý počet a mohlo by být jednoduché na základě              

popisu týmu identifikovat, o které CDZ se jedná. A protože jsem se během rozhovorů ptal               

členů týmu i na problematická témata a obtíže, nechtělo vedení organizace, aby výzkumné             

šetření a jeho zveřejnění ovlivnilo jméno CDZ. 

 

Rovněž vzhledem k zaměření celé práce na case management a case manažery byla volba              

konkrétních respondentů již poměrně jednoduchá. Snahou bylo provést rozhovory se všemi           

case manažery, kteří v multidisciplinárním týmu CDZ působí. To ovšem neznamenalo, že            

rozhovory budou probíhat se všemi členy týmu, jelikož, jak i Strategie reformy uvádí, lékař              

- psychiatr a klinický psycholog by neměli v roli case manažera působit (MZČR, 2013,              

2017). 

 

Celkem byly rozhovory pořízeny s deseti case manažery, kteří v týmu CDZ působí.             

Nejedná se však o celkový počet case manažerů, kteří v týmu působí. Především z důvodů               

časové náročnosti rozhovorů, pracovního nasazení case manažerů a v některých případech           

absencí z důvodů onemocnění či obměny týmu, nebylo možné pořídit rozhovory se všemi,             
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což ovšem bylo snahou a záměrem vzhledem k naplnění požadavků zvolené metody            

výzkumu. Vzhledem k tomu, že se však podařilo zajistit rozhovory s většinou csae             

manažerů a rovněž ve vzorku jsou zastoupeni jak sociální pracovníci, tak psychiatrické            

sestry, lze považovat celkový počet deset respondentů z řad case manažerů za dostatečný a              

vyhovující účelu této práce. 

 

Vedle toho byl rovněž záměr provést rozhovory s přímými nadřízenými case manažerů,            

tedy vedoucím sociálním pracovníkem a vedoucí psychiatrických sester, což se podařilo.           

Oba tito pracovníci působí rovněž jako case manažeři, nicméně se v jejich případě jedná o               

okrajovou a menšinovou součást náplně práce, tudíž nejsou započítání do celkového počtu            

case manažerů. 

 

Tabulka č. 1: Přehled respondentů a rozhovorů 

Respondent  Pracovní pozice 
Délka 

praxe 

Termín 

rozhovoru 
Délka rozhovoru 

R1 sociální pracovník 9 16.7.2018 34 minut 

R2 sociální pracovník 6 10.8.2018 42 minut 

R3 sociální pracovník 2 27.11.2018 32 minut 

R4 sociální pracovník 14 7.12.2018 40 minut 

R5 psychiatrická sestra 20 11.8.2018 35 minut 

R6 psychiatrická sestra 4 11.9.2018 24 minut 

R7 psychiatrická sestra 2 27.11.2018 48 minut 

R8 psychiatrická sestra 13 7.12.2018 39 minut 

R9 psychiatrická sestra 5 7.12.2018 17 minut 

R10 psychiatrická sestra 17 11.12.2018 26 minut 

R11 vedoucí sociální pracovník 8 
7.12.2017* 50 minut 

20.4.2018 68 minut 

R12 vedoucí psychiatrická sestra 7 16.7.2018 47 minut 

Zdroj: Vlastní. *pozn. autora: pilotní rozhovor 
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Zmíněná tabulka představuje celkové složení zkoumaného vzorku respondentů. Délka         

praxe označuje v letech délku praxe v oboru s danou cílovou skupinou, tedy s lidmi s                

duševním onemocněním. Dále jsou uvedeny termíny, ve kterých proběhly rozhovory a čas            

určuje, jak dlouho rozhovory trvaly. 

 

6.6. Etika výzkumu 

 

V rámci každého rozhovoru jsem se snažil zajistit a dodržet v maximální možné míře              

veškerá etická pravidla, která především odpovídají morální a faktické ochraně          

zúčastněných osob, jak například popisuje Miovský (2006) a Hendl (2005). Všichni           

respondenti byli seznámeni s mou osobou jako s osobou výzkumníka a dále také s cíli a                

okolnostmi výzkumu. Rovněž obdrželi informaci o tom, k čemu mají závěry z výzkumné             

části sloužit a jak mohou být dále využity vedením týmu CDZ. Respondenti byli             

informování o způsobech zaznamenávání rozhovoru, tedy o pořízení zvukové nahrávky a           

písemných poznámek ze setkání. Všichni respondenti byli také seznámeni s průběhem           

rozhovorů a s oblastmi, ke kterým se bude rozhovor vztahovat. Účastníci rozhovorů měli             

možnost zdržet se odpovědí na otázky, které jim byly nepříjemné, případně je cítili jako              

ohrožující. 

 

S ohledem na zajištění soukromí dotazovaných a jejich anonymity jsou v dalším textu             

uváděni pod označeními R1 až R12. S vědomím genderové korektnosti používám také v             

rámci zachování anonymity generické maskulinum, tedy o všech respondentech referuji          

jako o mužích, což platí i o textu, který předchází tomuto odstavci. V důsledku toho jsem                

rovněž upravil citace rozhovorů s jednotlivými respondenty, přičemž kromě této změny           

byly ponechány v plném znění. Co se anonymity organizace týče, v textu jsem kladl důraz               

na to, aby podle zmíněných informací nebylo možné identifikovat, o kterou organizaci se             

jedná, což byl požadavek ze strany vedení týmu. 
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6.7. Validita výzkumného šetření a jeho limity 

 

O validitě dat jsem vzhledem k záměru této práce přistupoval jako o zpětném, ověřovacím              

nástroji či způsobu, který do jisté míry potvrzuje či vyvrací nastavené procesy. Především             

jsem zjišťoval, zda výzkum a zvolené postupy vedou k potvrzení získaných dat ve smyslu              

jejich pravdivosti, logičnosti, spolehlivosti a věrohodnosti ve vztahu k danému tématu. Pro            

potřeby této práce jsem zvolil techniku triangulace (Miovský, 2006; Čermák, Štěpaníková,           

1999). 

 

Během výzkumného šetření jsem použil metodu individuálních rozhovorů. Jelikož se          

nakonec jednalo pouze o jednu metodu, řešil jsem validitu dat ve smyslu samotných             

rozhovorů. Pokud bych použil metod více, mohl bych výsledky porovnat mezi sebou            

(Hendl, 2005). V mém případě jsem tedy porovnával data z jednotlivých rozhovorů.            

Jelikož jsem nezaznamenal, že by se jednotlivé výpovědi výrazným způsobem lišily v            

ohledu tematického zaměření, považuji data získané metodou rozhovoru za validní.          

Důležitým byl v tomto ohledu pilotní rozhovor, který proběhl s vedoucím sociálním            

pracovníkem, se kterým jsme stanovili základní oblasti rozhovorů. Dále měla být validita            

týkající se výběru respondentů zajištěna tím, že do vzorku měli být vybráni všichni case              

manažeři v týmu a jejich přímí nadřízení. To se bohužel nepodařilo, nicméně data byla              

sebrána od všech case manažerů kromě tří, což lze považovat za dostatečný vzorek i              

vzhledem k vypovídající hodnotě dat o zkoumaných tématech. V neposlední řadě           

navrhovaná doporučení pro další praxi týmu CDZ byla postavena na základě interpretací            

dat v diskuzi s teoretickým rámcem. Toto ověření zmíněných zdrojů mi poskytlo kontrolní             

mechanismus vedoucí k tvorbě podložených doporučení pro možná opatření v organizaci. 

 

Oproti tomu limity výzkumu jsou patrné u výběru kvalitativního šetření, u volby            

organizace i jednotlivých respondentů. Za nejvíc limitující aspekt považuji fakt, že           

výsledky analýzy a celkově celé výzkumné šetření je relevantní pouze pro daný            

multidisciplinární tým v dané organizaci. Mohu se pouze domnívat, že obdobné týmu            

CDZ, které již existují, mohou procházet obdobnými situacemi, které respondenti zmiňují.           

Přesto jsou výsledky a doporučení platná pouze zkoumané CDZ. 
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Limitující a do jisté míry i rizikový faktor vnímám svou osobu jako výzkumníka a autora               

práce. Do značné míry jsem byl omezen vlastní zainteresovaností a znalostí problematiky            

Reformy psychiatrické péče. Na jednu stranu jsem již znal prostředí a téma, ve kterém              

jsem se během výzkumného šetření pohyboval, což mi umožňovalo soustředit se na            

témata, která s problematikou úzce souvisí. Zároveň jsem však k tématům v rozhovorech             

již přistupoval s vlastní představou, které jsem nebyl schopen se zcela oprostit. Dále se              

také profesně již několik let pohybuji v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním, čímž               

také mohlo dojít ke zkreslení interpretací dat. Toto zkreslení jsem se snažil eliminovat             

diskuzí s odbornou literaturou. Dalším nezanedbatelným faktorem byla má předchozí          

zkušenost s většinou pracovníků týmu v rámci pořizování rozhovorů k odlišné práci. Také             

jisté zkreslení mohla způsobit okolnost, že jsem se osobně - především na profesní úrovni -               

znal s několika členy týmu, hlavně s vedoucím sociálním pracovníkem. Tuto skutečnost            

však hodnotím spíše pozitivně, jelikož většina dotazovaných již měla zkušenost s mou            

osobou, jakožto tazatele. Domnívám se, že to usnadněnilo získávání odpovědí na mé            

dotazy během rozhovorů a ochotu podělit se o své zkušenosti. 
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7. Výsledky analýzy a interpretace dat 

 

V následujících kapitolách budou prezentovány podrobné výsledky analýzy. Jednotlivé         

podkapitoly představují postupně veškerá témata, která zmínili účastníci při společných          

rozhovorech. V prvních podkapitolách se zaměřím na analýzu hlavních témat pojících se k             

definicím a na postavení case managementu a case manažerů. V dalších podkapitolách se             

pak věnuji jednotlivým uvedeným obtížím a problémům, které zmiňovali účastníci ve           

vztahu ke své profesi a práci zcela volně a vždy ze svého pohledu. Vzhledem k povaze                

tématu bylo vhodné některé interpretace a analytická zjištění ihned v textu doplnit nebo             

uvést na pravou míru. Za tímto účelem jsou některé části analytického textu prodkládany či              

dovysvětlovány odbornou literaturou přímo. 

 

7.1. Definice case managementu 

 

V úvodních fázích rozhovorů měli všichni účastníci výzkumu za úkol svými slovy            

definovat pojem case management. Šlo o to, aby dali dohromady vše, co znají o case               

managementu. Hlavní důraz jsem klad na to, aby své výpovědi opírali o svou praktickou              

zkušenost. „Jak vypadá case management ve vašem podání“ (tazatel). Poskytovat služby           

formou case managementu je totiž základním principem pro multidisciplinární tým v CDZ.            

Respondenti tedy měli svým způsobem shrnout své zkušenosti z praxe, hodnoty a vlastní             

vnímání procesu a říct, co to case management je či které činnosti obsahuje To vše měli                

opírat o to, co sami dělají. 

 

Všichni dotazovaní členové týmu byli schopni vyjádřit své „definice“, přičemž jednotlivá           

podání se částečně shodovala s ostatními, případně se výpovědi doplňovaly. Během           

rozhovorů nezazněla žádná výpověď, která by se zcela vymykala společnému naladění v            

týmu, každý respondent však pojímal definici podle svých vlastních zkušeností a           

odbornosti. Výpovědi se také týkaly většinou konkrétních úkonů, které pracovníci          

provádějí. Zároveň tyto interpretace pojmu odrážely základní principy case managementu          
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tak, jak jej uvádějí autoři Strategie reformy psychiatrické péče (MZ ČR, 2017), přičemž             

každý respondent dával váhu jinému aspektu case managementu. R7 tvrdí, že „to je vlastně              

to, co bychom měli všichni dělat, a myslím, že to i děláme.“ Shodně respondenti uvádějí, že                

„jde o způsob, jakým jsou poskytovány služby“ (R2, R3, R9, R11). „Case management je              

koordinování péče“ (R2). 

 

Velmi důležitým aspektem je důraz na individuální potřeby klienta. R2 shrnuje, že se jedná              

o to, „co on (klient/pacient) chce nebo co potřebuje, tak mu vlastně to pomůžu zařídit, nebo                

jako když toho sám není schopný, jinak když vlastně zvládá sám, tak mu v tom jako                

nepomáhám.“ Na tomto principu se shoduje s R1: „řeším s ním, co je potřeba.“ Důležité               

rovněž je, že klient/pacient má možnost sám vyjádřit to, co potřebuje řešit. Vedle toho R6               

se zcela ztotožňuje s R10, který ještě rozvádí aspekt, že „třeba se zajímám, jestli má               

všechno, co potřebuje.“ To naznačuje, že pracovníci nechtějí nic opomenout, stále však            

dávají klientovi možnost vyjádřit své potřeby. S aktivním zjišťování individuálních potřeb           

pak přichází R11, protože „vymýšlíme, co ještě bysme mohli pro klienty udělat.“ 

 

Mnoho respondentů zdůrazňuje terénní způsob práce, který je nedílnou součástí práce v            

týmu CDZ. „Já mám jako dost lidí v terénu, což tam (do case managementu) teda taky                

patří“ (R9). To, že „hodně jezdíme do terénu“ (R1, R3, R6, R7) jen potvrzuje, že tým si je                  

vědom toho, že tento způsob práce je výrazným prvkem ve fungování CDZ a rovněž tak               

označuje jeden z principů case managementu uvedeným v teoretické části práce. R6 pak             

doplňuje, že se jedná mimo jiné i o to, že „hodně chodíme k pacientům domů“, což                

odkazuje k dalšímu podstatnému principu a tím je práce s klientem v jeho přirozeném              

prostředí, což s terénní prací úzce souvisí. R12 si uvědomuje, že pracovník v case              

managementu „pomáhá (pacientovi) zapojovat se do života (...) tahá ho ven.“ Celkově to             

shrnuje R3, který spatřuje case management v tom, že pomáhá „podporovat klienty v jejich              

přirozeném prostředí“ a R5 dodává „aby taky třeba zvládli bydlet doma sami a nemuseli              

bejt v léčebně.“ K tomuto se ještě připojuje vnímání case managementu od respondenta R4,              

který uvádí, že „taky je často někam doprovázím“, což dokládá, že terénní práce a práce s                

přirozeným prostředím klienta jde podle výpovědí ruku v ruce. 
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Doprovody pak mohou probíhat například i do návazných služeb, jelikož ty jsou také             

zmiňovány účastníky výzkumu. Konkrétně jde o zajišťování péče v návazných službách:           

„no každej je klíčovej pracovník u někoho (u pacienta) a tomu zajišťuje všecky možný              

služby“ (R12). Zároveň si ale respondenti uvědomují, že nejde pouze o zajišťování služeb,             

ale i o komunikaci s nimi a o spolupráci. Je potřeba „starat se, aby byli zajištění, aby                 

vlastně měli všechny služby“ (R5), „spolupracovat s lidma odjinud a hlavně se službama“             

(R4) a R1 dodává, že „vytelefonovávám další služby, vlastně většinu času někam            

telefonuju.“ 

 

R5 vyzdvihuje jako základ „bejt s těma lidma“, což vyjadřuje bazální navázání vztahu s              

klientem. Je jisté, že bez takového vztahu by nemohla být spolupráce úspěšná. Díky němu              

lze klienty „podporovat“ (R7). Taková podpora je však založena na koordinaci a předávání             

informací, čehož si všímá například respondent R9: „s týmem mluvím o tom, co jsem              

udělal, je to dost o výměně informací, jak kdo postupuje, co kdo dělá.“ S výměnou               

informací rovněž nepochybně souvisí i společné porady a referování o postupech a            

pokrocích, které pracovník týmu s pacientem dělá. „Hlavně pak o tom informuju lékaře,             

jak na tom pacient je a tak,“ dodává R9. „O pacientech hodně referuju na poradách (...) v                 

týmu hodně řešíme, jak se bude dál postupovat“ (R10), ale „v týmu se dost radíme a to                 

nejen teda na poradách, vlastně pořád“ (R6).  

 

Nedílnou součástí poskytování služeb formou case managementu je důraz na recovery           

přístup (zotavení či úzdrava). I tento aspekt zazněl při provádění rozhovorů. „My teď             

prostě vlastně usilujeme o ten recovery přístup (...) nebo to se po nás vlastně chce,“ uvádí                

R11, k čemuž respondenti R3 a R7 připojují shodný postoj, totiž že „se všichni snažíme o                

provázení klientů k úzdravě“, přičemž R7 ještě dodává, „aby dokázali žít i s duševním              

onemocněním.“ K tomu, aby se to klientům opravdu dařilo, je potřeba je v rámci case               

managementu také posilovat a motivovat. Přestože respondent R1 říká, že „ti klient jsou v              

mnoha věcech fakt samostatní, jinak se je snažím k něčemu dokopat,“ uvádí to se zájmem o                

klienty a s úsměvem na tváři. 

 

Dají-li se dohromady jednotlivé aspekty toho, co case management pro tým představuje, je             

možné utvořit definici na základě výpovědí. Z odpovědí vyplývá, že jde o případové             
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vedení, při kterém je každý case manažerem a má na starost několik klientů či pacientů, se                

kterými má navázaný určitý druh vztahu, přičemž podporuje jejich úzdravu, zajišťuje a            

koordinuje služby v jejich přirozeném prostředí a o společných krocích a pokrocích            

spravuje vzájemnou komunikací ostatní členy týmu prostřednictvím porad i mimo ně.           

Přestože jde o poměrně dlouhé vyjádření, respondenti nezávisle na sobě dokázali           

vystihnout jednotlivé principy, na kterých je case management založen. Respondenty          

zmíněné pricipy tak odráží principy uvedené v teoretickém rámci této práce. 

7.2. Definice case manažera 

 

Druhým tématem, ke kterému se měli respondenti vyjadřovat, bylo definování pojmu case            

manažer. Jinak řečeno, jednotliví členové měli opět svými slovy říci, kdo to je case              

manažer a pokusit se na základě své praxe, kterou provádí v multidisciplinárním týmu,             

vyjádřit jaká je jeho role, případně jaká by měla být. I u tohoto tématu byli všichni                

respondenti schopni uvést svou verzi definice. Přestože měl každý své originální uchopení            

pojmu, směřovali k jeho jednotnému výkladu. 

 

Respondenti v rozhovorech zmiňovali mimo pojmu case manažer také pojem klíčový           

pracovník, což považovali za synonymum. R5 říká, že „je to buď sestra nebo sociální              

pracovník jako klíčák.“ S tímto tvrzením se rovněž ztotožňuje respondent R2, který k tomu              

dodává, že „já si vlastně neumím představit, že by doktor, kterej toho má fakt hodně, měl                

ještě dělat někomu klíčovýho pracovníka (...) to my to s ním vždycky konzultujem.“ Je tedy               

zřejmé, že case manažer musí mít dostatek času na vedení pacientských případů. Mimo             

uvedenou výpověď se tito respondenti shodují, že obdobný přístup lze očekávat i ze strany              

klinického psychologa. V tomto ohledu se pak výpověď shoduje také s tím, co sami              

členové pracovní skupiny k reformě uvádějí u case manažerů, tedy že ani lékař ani              

psycholog by z kapacitních důvodů case manažery dělat neměli (MZ ČR, 2017). 

 

Často zmíněnou činností, kterou case manažer provádí, bylo zastřešování a koordinování           

péče. „Je to jako klíčovej pracovník, kterej koordinuje všecko, co se kolem pacienta děje“              

(R6). Respondent R8 jej rovnou označuje jako „koordinátora“, který „má na starost            

jednotlivý případy klientů“ (R3) a „a vlastně tak jako zastřešuje celou péči“ (R9) o              
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pacienta. Respondent R12 pak dodává, že jde o „někoho, kdo má i klientovi největší              

přehled a taky ví o tom klientovi nejvíc informací.“ 

 

Dalším velmi častým znakem, který opět v různých obměnách respondenti v rámci            

rozhovorů uvedli, je hledání, zajišťování, také poskytování péče. Case manažer je tedy ten,             

„který se vždycky stará, aby měl pacient všechno zajištěný“ (R5), „co má mít“ (R8).              

Respondent R2 to dále specifikuje především tak, že case manažer pacientovi „pomáhá            

zajistit dostupný služby“. Respondent R10 poté akcentuje tu okolnost, že samotný case            

manažer je rovněž pracovníkem, který poskytuje péči, tím, že „se starám o ty svý              

pacienty“. „Case manažer je ten, kdo vlastně vytváří s pacientem plán péče“ (R8) a              

„plánuje služby (...), vymýšlí, co by (pacient) ještě mohl (dělat)“ (R11). A právě plánování              

služeb a další následné péče je tím, co respondenti označili jako součást práce case              

manažera. Respondenti R2 a R9 také vyzdvihují, že case manažer „nedělá ten plán péče              

sám, ale vytváří to s klientem.“ Tímto se dotyční odkazují na spolupráci a zplnomocňování              

klientů, se kterými spolupracují. Snahou pracovníků, totiž má být nechat klienta dělat to,             

co zvládne, a v tom, v čem má potíže, jej podpořit, aby tuto činnost mohl příště zvládnout                 

sám, což je jeden z obecných přístupů mimo jiné komunitní práce (ESF ČR, 2017). 

 

To, co definuje dále case manažera, je podle dotazovaných vytváření vztahu s klientem.             

„No vlastně je to case manažer, který tomu klientovi z týmu nejblíž“ (R11). Respondent              

R12 nadále dodává, že právě case manažer „ví o tom pacientovi nejvíc informací“. „A to je                

právě to, že skrze ten terapeutickej vztah je možný toho pacienta na sebe navázat, jo,               

vzbudit tu důvěru. To je jedna z těch nejdůležitějších fází,“ uvádí respondent R3, který sice               

jako jediný uvádí využití terapeutického vztahu v rámci case managementu, nicméně na to             

plynule navazuje respondent R7, který uvádí, že case manažer „hledá způsoby, jak zavzít             

pacienta do péče“. V obou případech se jedná o určité počáteční fáze kontaktu s klientem               

CDZ, tedy o tvorbu vztahu pro budoucí poskytování péče. 

 

Dále si respondenti R8 a R11 všímají toho, že úlohou case manažera je také předcházet               

hospitalizacím v psychiatrických nemocnicích, což také navazuje na samotné základy          

reformy a smysl CDZ jako takových. case manažer „zasahuje, když je potřeba, třeba když              

se něco děje, jako že jde pacient do krize“ (R8). V takovou chvíli pak má case manažer                 

59 



„vymýšlet, jak ideálně předejít hospitalizacím“ (R11). V návaznosti na to dodává           

respondent R12, že case manažer „kontroluje, jestli má (pacient) léky (...) jestli je sociálně              

zajištěný“. R10 doplňuje, že „kontroluju, jestli byli (pacienti) u doktora“. Respondenti           

tímto rozšiřují definici case manažera jako někoho, kdo rovněž dohlídává a kontroluje            

nejen zdravotní stav pacientů, tedy zda dochází k psychiatrovi, zda mají léky či „dodržujou              

léčebnej plán“ (R5), také však zda jsou finančně a sociálně zajištěni. 

 

Jednou z posledních oblastí, která se podle dotazovaných členů týmu CDZ týká definice             

case manažera, je předávání informací a také informování týmu o dalším postupu            

spolupráce. Respondent R1 uvádí, že „ten (case manažer) právě referuje (...) hodně            

komunikuje“. S obdobnou výpovědí se také připojuje respondent R3, který „má na starost             

jednotlivý případy poacientů, o kterých často referuje“. Jak již bylo také uvedeno výše,             

case manažer „ví o tom pacientovi nejvíc informací, který potom předává dál do týmu“              

(R12). Respondenti R4 a R8 dále doplňují, že case manažer „předává informace“ (R4) a je               

to ten, „kterej ostatním podává zprávy“ (R8). 

 

S předchozími výpověďmi se konečně úzce váže poslední oblast, která vyjadřuje zapojení            

case manažera do týmu. „Já vždycky na týmových poradách načerpám nejvíc inspirace (...)             

každej tam připojí svůj pohled,“ uvádí respondent R5. case manažer „se domlouvá s             

dalšími v týmu na postupu“, připojuje se dotazovaný R12. S prakticky totožnou odpovědí             

se přidává respondent R3, jako case manažer „se radím, jak dál postupovat“. 

 

Z vyjmenovaných oblastí lze od všech dotazovaných členů týmu CDZ tedy sestavit            

definici pojmu case manažer. Respondenti uvádějí, že case manažerem zpravidla bývá           

sociální pracovník, případně psychiatrická sestra. Ten zároveň koordinuje a zastřešuje péči           

klientům CDZ v rámci multidisciplinárního týmu. Díky poskytované podpoře a vytváření           

vztahu tak dle respondentů může především díky case manažerovi klient být postupně            

navazován do péče a nadále může být péče plánována. Zároveň dodávají, že skrze péči a               

kontrolu, zda má klient péči zajištěnou, se také case manažer snaží předcházet krizovým             

situacím a hospitalizacím. O společných krocích spolupráce s klientem nakonec informuje           

právě case manažer celý tým, případně se radí, jak by mohl v daných případech dál               

postupovat. 
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7.3. Kompetence case manažera 

 

V poslední fázi tohoto bloku rozhovorů se měli všichni dotazovaní zamyslet nad tím, jak              

takový case manažer vypadá, jaké má dovednosti, vlastnosti a dále volně to, co si pod               

kompetencemi case manažera respondenti vybaví. Respondenti se měli pokusit vyjmenovat          

vše, co by měl case manažer zvládat, případně jaké nároky by měli zvládat oni sami v                

rolích case manažerů. Tak, jako u předchozích dvou oblastí, i u vyjmenovávání kompetencí             

byli všichni dotazovaní účastníci multidisciplinárního týmu schopni svými slovy         

pojmenovat aspekty, které se podle nich ke kompetencím case manažera váží. 

Nejčastěji uváděným aspektem, který respondenti považují za kompetenci case manažera,          

byla schopnost komunikace. Jak uvádí respondent R3, „tak určitě musí umět mluvit s             

lidma.“ S téměř totožnou výpovědí se rovněž připojuje také respondent R2. Tuto            

kompetenci nadále rozšiřuje respondent R4, podle kterého je důležité nejen mluvit, ale            

„musí se s nimi (pacienty) umět domluvit“. Dotazovaný R8 nahlíží na schopnost            

komunikace z jiného úhlu pohledu, když tvrdí, že case manažer „musí se umět se všema               

domluvit a pak to vlastně předat tomu svýmu pacientovi.“ Respondent R11 pak navazuje a              

doplňuje, že case manažer „hodně komunikuje i s rodinou a prostě celkově s okolím“ a               

„musí je (lidi) umět propojovat“ (R3). Nakonec se přidává respondent R12, který vnímá             

case manažera ve spojitosti s komunikací jako někoho, kdo „přináší pacientův příběh do             

týmu“. 

 

Důležitou schopností, kterou řadí dotazovaní mezi kompetence case manažera je také           

podpora pacienta a naslouchání mu. R5 uvádí, že case manažer „měl by stát při tom               

člověku“. Dále pak respondent R7 dodává, že „zároveň by mu měl (case manažer)             

naslouchat“. Jako kompetenci case manažera vnímá schopnost klienta podporovat i          

respondent R3, který podporu obohacuje i o důvěru vůči klientovi: „no ať už si bude               

vlastně klient přát cokoliv nebo chtít něco podnikat, tak na mě jako ho v tom podpořit.                

Někdy rovnou vím, že to vlastně nemůže vyjít, jo, ale pak si řeknu, že třeba mu (klientovi) to                  

vlastně vyjde, protože mu nikdo neřekl, že to nejde (...) je to prostě o důvěře.“ 
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Dovednosti a schopnosti v oblasti plánování a následného naplňování plánu uvádějí           

respondenti R7, R8 a R12. Tato kompetence je podle R8 v návaznosti na komunikaci,              

jelikož ve chvíli, kdy se case manažer s pacientem domluví, je třeba to „s ním nějak dál                 

naplánovat.“ Toto tvrzení nadále rozvádí respondent R12, který vnímá, že tým je místem,             

„kde všichni spoluvytváří nějakej plán péče a klíčovej pracovník pak s pacientem jej teda              

naplňujou.“ Respondent R7 dodává, že case manažer „ten plán je schopnej taky            

zkoordinovat s ostatníma v týmu“, čímž je možné se dostat k dalšímu aspektu, který              

dotazovaní označili jako kompetenci. 

 

Tou kompetencí je samotné vedení případu, což zdůrazňují respondenti R11 a R12.            

„Myslím, že celkově je to někdo, kdo má mít největší přehled o klientovi“ (R11). Dále               

respondent R12 označuje kompetenci ve vedení případu jako vlastnost, kdy „je to taková             

vlastně spojka s týmem, doktorem, okolím a tak“. 

 

Další nedílnou součástí kompetencí case manažera respondenti označují schopnost         

asertivního přístupu. „No když budu mluvit za sebe, taky někdy musím teda vystupovat             

hodně razantně (...) bejt asertivní (...) vlastně je tlačit a dohlídávat“ (R1). K asertivnímu              

přístupu se dá zařadit také výrok respondenta R3, který tvrdí, že case manažer musí „               

vlastně jim i tak trochu jako říkat, co mají dělat, teda jako i s ohledem na to, jestli je to                    

sociální pracovník, doktor a tak“. Dotazovaný R4 ještě zmiňuje potřebu „umět se domluvit             

a přesvědčit ho (klienta)“. 

 

Aspekt znalosti dostupnosti návazných a ostatních služeb je další zmíněnou oblastí. Case            

manažer by měl podle respondenta R6 „nějak tak jako zmapovat všechno okolo něj             

(pacienta) a zajistit, co je potřeba“. S téměř totožnou výpovědí se připojuje respondent             

R11: „zajišťuje další služby“. Obdobně toto pojímá dotazovaný R4, jelikož case manažer            

„určitě by měl mít velkej přehled o službách a o možnostech, kam klienta zapojit“.              

Respondent R10 dává do spojitosti jednak schopnost hledat možnosti a kapacitu týmu, kdy             

říká, že „musím vlastně umět domlouvat služby (...) hledat možnosti, protože naše kapacita             

je dost omezená.“ 
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Podstatnou kompetencí case manažera je také schopnost informovat a informace třídit tak,            

jak to uvádí ve svých výpovědích respondenti R6, R7 a R11. „No měl by bejt schopnej                

(case manažer) si zajistit všechny potřebný informace od pacienta, od doktora.“ (R6). Po             

sběru informací následuje fáze jejich zpracování, což zmiňuje respondent R7, který tvrdí,            

že case manažer „měl by umět vlastně předávat relevantní informace“. Respondent R11 se             

nakonec připojuje, že, má-li case manažer přehled o pacientovi, měl by umět „pak vlastně              

o něm referovat týmu (...) sbírá informace od ostatních“. 

 

Následující oblasti, ve kterých dotazovaní spatřují kompetence case manažerů, zaznívaly          

již jen v jednotlivých případech, případně oblasti uvedli pouze někteří respondenti. Přesto            

se jedná o důležité aspekty, které pracovníci identifikují. Jedním z nich je schopnost             

nastavit a udržet hranice, na čemž se shodují respondenti R2 a R9. case manažer „určitě by                

měl umět držet strukturu a hranice,“ tvrdí R9. To doplňuje respondent R2: „Myslím, že je               

to o nějaký schopnosti udržet hranice, ale to je asi prostě téma v sociální sféře všude.“ 

 

Další oblastí, kterou zmínili respondenti R5 a R9, je schopnost a dovednost case manažera              

pracovat s pacientem v krizovém stavu. Dotazovaný R5 popisuje schopnost následovně:           

„když se něco děje a je (pacient) na něj (case manažera) dobře navázanej, tak s ním vlastně                 

dovede zvládnout i nějaký krizový situace.“ Respondent R9 poté spatřuje kompetenci tak,            

„aby byl schopnej rozpoznat (case manažer), že se třeba ten pacient dekompeznzuje.“ Jde             

tedy o nějaký přehled a znalost, jak vypadá dekompenzace pacienta a celkově zhoršení             

zdravotního stavu. A odborné znalosti také uvádí ve své výpovědi respondent R8, který je              

považuje za něco, co by měl case manažer znát: „měl by mít znalosti o onemocnění a                

příznacích (...) vědět, o čem je psychóza, jak se lidi v ní projevujou.“ Nakonec se ve                

výpovědi respondenta R7 objevuje téma odpovědnosti, kterou podle něj má mít i case             

manažer. R7 uvádí, že „je to ale někdy vlastně těžký, protože doktor to (zdravotní stav               

pacienta) třeba vidí jinak a on má tu odpovědnost, což teda ale jako ten case manažer má                 

taky.“ 

 

Shrnou-li se opět jednotlivé oblasti, které byly respondenty zmiňovány, do ucelené           

výpovědi, pak dotazovaní členové multidisciplinárního týmu považují za kompetence case          

manažera především schopnost komunikovat s pacientem i jeho okolím, schopnost          
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pacienta podpořit a zároveň schopnost plánovat a plán následně naplňovat. Dále           

respondenti očekávají, že case manažer bude schopen při práci využívat asertivní přístup, v             

rámci kterého bude ale schopen nastavovat a udržovat hranice a rovněž si poradí s              

případnou krizí pacientova zdravotního stavu. V neposlední řadě je z výpovědí znatelný            

tlak či potřeba respondentů v otázce určitého přehledu case manažera o službách v okolí              

pacienta. Neméně důležitým se pro respondenty jeví znalost onemocnění a schopnosti case            

manažera s těmito informacemi „správně“ nakládat. Celkově by dle respondentů měl být            

case manažer schopný vést celý případ, a tím i na sebe převzít část odpovědnosti za jeho                

vedení.  

 

7.4. Obtíže a překážky v práci 

 

V další části analytického textu se respondenti měli spontánně vyjádřit k oblastem, které             

jsou z jejich pozic vnímány jako problematické, obtížné či jsou pro ně oblastmi, které jim               

jejich pozici case manažera ztěžují a omezují je v jejich profesi. Jednalo se o čistě volnou                

část rozhovoru, ve které se vyjádřili všichni respondenti ke všemu, co je k tématu              

napadalo. V důsledku toho se vyjadřovali spíše různorodě a ne všichni respondenti uvedli             

svá stanoviska ke každé z dále analyzovaných oblastí. Tento úkaz může do jisté míry              

napovídat o reálnosti popsaných obtíží, či dozvuků jejich existence v již řešeném čase. Na              

druhou stranu vnímám popisované oblasti spíše jako informativní než závazné pro celý            

uvedený vzorek, rozdíly ve výpovědích totiž existují i mezi jednotlivými profesními           

skupinami case manažerů, tedy mezi sociálními pracovníky a zdravotními psychiatrickými          

sestrami. 

 

V souhrnu byly nezávisle na sobě respondenty uvedena témata, které jsou kategorizovány            

do těchto jedenáctí celků: psychiatrická sestra vs. sociální pracovník; mzdové nároky dle            

profese; terapeutická vs. sociální práce; spádovost; vymezení cílové skupiny; neexistující          

návazná péče; spolupráce s psychiatrickými zařízeními; chybějící ambulantní psychiatři;         

komunikační kanály a porady; administrativní zátěž a kapacita case manažera. V           

následující části textu je tak právě věnována pozornost analýze a interpretaci uvedených            

výpovědí.  
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Jednotlivé oblasti odráží jednak každodenní potřeby všech pracovníků a jednak kopírují           

současná nastavení systému péče v multidisciplinárním týmu CDZ. Zajímavým se jeví fakt            

korelace jednotlivých témat mezi různými pracovníky. Ne vždy se ke každému tématu            

vyjádřili respondenti, kteří by měli stejnou náplň práce a nebo byli pouze z jedné pracovní               

skupiny - tzn. psychiatrické sestry nebo sociální pracovníci. V jednotlivých fázích a            

tématech se tak střetávají nejen pracovníci napříč profesemi, ale také jejich nadřízení            

pracovníci - tzn. vedoucí psychiatrických sester a vedoucí sociálních pracovníků. 

 

7.4.1. Psychiatrická sestra vs. sociální pracovník 

 

Jak již bylo zmíněno výše, jednou z uvedených problémových oblastí je střet mezi             

psychiatrickými sestrami a sociálními pracovníky. Tato oblast byla zmíněna čtyřmi          

pracovníky, jedním sociálním (R1) a dvěma sestrami (R8, R9) a jedním vedoucím            

sociálním pracovníkem pracovníkem (R11). Respondent R8 uvádí, že „někdy si jako           

všímám, že se sociálníma pracovníkama jako bojujem, (...) to pak působí nepohodu“. Z             

rozhovorů vyplynulo, že možná konfliktní situace mezi jednotlivými profesemi byla          

tématem od samotného počátku CDZ. Podle výpovědí se však postupně uklidňuje, jak            

uvádí respondent R1: “tak hlavně dřív jsme měli takový jako rozepře (...), ale ono si to                

poslední dobou už fakt sedlo.“ Respondent R11 k tomu dodává, že „ono to fakt bylo hodně                

ze začátku (...) vlastně taková rivalita, ale za sebe si toho už nevšímám, ono to prostě                

nejspíš bylo tím, že ten tým se neznal, byl z různejchch nemocnic a jinejch zařízení a lidi                 

znali tu práci z jinýho úhlu pohledu, před začátkem tý reformy (...) právě že ta kultura                

práce byla úplně jiná.“ Vedoucí pracovník R11 rovněž uvádí možné důvody, které mohly             

vést k uvedené rivalitě, kterými jsou neznalost členů týmu navzájem, rozdílnost v            

přístupech podle původních pracovišť a také v odlišných pohledech na problematiku           

jednotlivých členů týmu právě podle toho, ze kterého pracoviště přicházeli do týmu.            

Rozdílnost přístupů k práci s lidmi s duševním onemocněním rovněž doplňuje výpověď            

respondenta R8, který je psychiatrickou sestrou, že „vlastně mi přijde, že jsou (sociální             

pracovníci) takový nedisciplinovaný“, což způsobuje již zmíněnou nepohodu v týmu. 

 

65 



Již konkrétní třecí plochy mezi přístupem sociálních pracovníků a psychiatrických sester v            

rozhovoru uvádí respondent R1, který tvrdí, že se jednalo o „rozepře, kdo tomu víc rozumí               

(...), bylo to ale dost třeba ohledně medikace a tak. (...) Bylo striktní rozdělení, že sociální                

pracovníci se k lékům nevyjadřujou“. Dotazovaný tedy reaguje na to, že jako nezdravotník             

nemá kompetence vyjadřovat se k zdravotnickým tématům. Z opačného pohledu          

psychiatrických sester je však zřejmé, že vnímají a popisují kompetenční problematiku z            

části obdobně. Respondent R9 uvádí, „že se po nás vlastně chce, abychom uměli všechno,              

ale vlastně se zapomíná, že každej máme jinou profesi.“ Toto nasvědčuje, že u case              

manažerů je určitý tlak na univerzálnost a co největší povědomí o problematice (MZ ČR,              

2017). 

 

Z teoretického rámce plyne, že kompetence sociálních pracovníků a psychiatrických sester           

spolu úzce souvisí, ale spíše, než aby byly ve vzájemném konfliktu, se navzájem doplňují v               

odlišnostech jednotlivých odborností. Nicméně z rozhovorů je jasné, že právě povinnosti           

jednotlivých pracovníků se často prolínají. Také pro samotné pracovníky je těžší dodržovat            

stanovené hranice, které jim jsou jasně určené profesí. Vliv na to má popisovaný tlak na               

univerzalitu case manažera, která ovšem naráží právě na kompetence jednotlivých profesí.           

Pozitivním se nicméně jeví, že se v rámci tohoto konkrétního CDZ jedná o problém              

ustupující a spíše minimálně zmiňovaný jako aktuální. 

 

7.4.2. Mzdové nároky dle profese 

 

V úzké návaznosti na rivalitu mezi sociálními pracovníky a psychiatrickými sestrami jsou            

otázky finančního ohodnocení a jakýsi pocitový diskomfort v této oblasti, který ovšem            

zmínili dva (R3, R4) sociální pracovníci. Ostatní se v této oblasti nevyjadřovali.            

Respondent R4 popisuje jisté finanční zlepšení, ale „vlastně to pořád není úplně dobrý,             

sestry prostě berou víc, já vím, že to je i tím, že dělaj i v noci a my prostě můžeme jít domů,                      

říkám si, že prostě za stejnou práci bychom měli mít stejný peníze“. Pohledem sociálních              

pracovníků se jedná o téma vždy aktuální a stále dokola řešené, spíše systémové, než              

závislé na jejich názoru, což potvrzuje ve své výpovědi R3 „No za mě jsou ty peníze                

vždycky téma, ale je jako otázka, co se s tím dá z naší strany udělat, to je spíš na systému.“                    

Na cílený dotaz respondent R12, který je rovněž vedoucím pracovníkem psychiatrických           
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sester, uvádí, že „když budu chtít zaměstnat zdravotní sestru, tak mě prostě bude stát víc,               

než sociální pracovník (...) a to se prostě projeví na jejich výplatě (...) , sestry jsou prostě                 

dražší.“ 

 

Souhrnným pohledem lze vydedukovat citlivost sociálních pracovníků na výši finančního          

ohodnocení. Rovněž je ale zřejmé uvědomění, že se jedná spíše o systémovou            

problematiku, což dokládá i výpověď vedoucího pracovníka. Pohledem těchto dvou          

sociálních pracovníků by určitě sestry zaměstnané v CDZ neměli brát méně, naopak by se              

podle těchto dvou respondentů měli spíše dorovnat platy u sociálních pracovníků k platům             

sesterským. Mají totiž pocit, že jejich práce je vykonávaná ve stejné kvalitě a rozsahu, jako               

práce sesterská. 

 

7.4.3. Terapeutická vs. neterapeutická práce 

 

Dalším identifikovaným tématem je obtíž v ohledu využívání terapeutických postupů ze           

strany case manažerů. Pracovníci se zde dostávají do sporu, jelikož pro někoho se jedná o               

způsob práce, který by chtěl při kontaktu s pacienty využívat a není mu to dovoleno, pro                

jiné case manažery lze s pacienty pracovat aniž by bylo potřeba vědomě na ně terapeuticky               

působit. Důležité je podotknout, že psychoterapie a využívání psychoterapeutických         

rozhovorů spadá v otázce fungování CDZ do náplně práce psychoterapeutů, psychologů a            

psychiatrů (MZ ČR, 2017). 

 

Respondent R3 uvedl, že jako sociální pracovník “... mám terapeutickej výcvik a někdy             

bych do toho teda šel a taky vidím, že je to potřeba s tím klientem dělat terapii, nebo se                   

teda spíš bavit na terapeutický rovině, ale na to není kapacita, zároveň jsem tu vlastně jako                

sociální pracovník, takže to vlastně není ani moc podporovaný a vlastně ani možný, přece              

jenom překračuju svý kompetence tím, že bych do toho šel a kdybych do toho šel.“ Z druhé                 

strany vnímají situaci psychiatrické sestry R5 a R7. Pohledem respondenta R5 není            

terapeutický výcvik natolik důležitý, aby nemohl dělat svou práci. „No já si říkám, že s               

těma lidma prostě jenom mluvím, já vím, že někteří mají terapeutický výcviky, já je teda               

nemám, ale přijde mi, že si ti pacienti potřebují často právě jen promluvit a vymluvit se,                

(...) a myslím si, že teda jestli dělám tím nějakou psychoterapii nebo ne, vždyť ono ani                
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nejde přesně říct, co to ta terapie přesně je“ (R5). Respondent R7 dodává, že „je vlastně                

těžký, když je ten člověk v krizi, s ním nějak rozumně mluvit, někdy je vlastně dobrý, když                 

tam k němu můžem vlastně ve dvou, to teda dost tu práci usnadní, ale výcviky jsou jedna                 

věc, ale někdy to mluvení je nejlepší, co pomůže, a to je pak otázka, zda na to musí být                   

výcvik nebo ne.“ 

 

Z uvedených výpovědí je tak zřejmé, že pohled case manažerů je v otázkách terapeutické              

práce nejednotný. A jako téma je zmiňován členy, ať mají či nemají psychoterapeutický             

výcvik. Pozitivním se jeví to, že o tomto problému spontánně pracovníci hovoří a             

uvědomují si, že se v případných intervencích vůči pacientům dopouštějí možného           

překročení svých kompetencí. Zároveň dodávají, že se jedná o běžnou věc s někým mluvit              

a že mnohdy se jedná o důležitý díl jejich práce.  

 

V souhrnu lze brát zmíněné obtíže jako aktuální a pro dotyčné pracovníky velice důležité              

ve vztahu k jejich práci. Znatelný je v rozhovorech vnitřní neklid a oprávněna nejistota              

dotyčných nad otázkou, do jaké míry si mohou takové postupy terapeutické práce podle             

jejich slov dovolit. Při bližším vyptávání ani jeden z respondentů neuvedl, že by tuto              

otázku řešit intenzivněji se svým nadřízeným. 

 

7.4.4. Spádovost 

 

Psychiatrické sestry (R7, R9) společně s vedoucím sociálních pracovníků (R11) také uvedli            

za obtížnou oblast řešení spádovosti pacientů. I když jsou si psychiatrické sestry vědomy             

toho, že se do jisté míry nejedná o jejich problém, mají zafixováno, že určitá oblast má být                 

jejich domovskou oblastí, ve které by měly působit a pečovat tak více o své pacienty. R7                

uvádí, že „no on to vlastně ani není tak náš problém, ale často po nás vlastně jako lidi                  

chtěj, abychom jezdili mimo náš spád, ale to už je právě to, co my prostě nedáme, asi                 

hlavně teda kvůli kapacitě.“ Dotyčné sestry vnímají své pracovní nasazení jako dostatečné            

a vyčerpávající, otázka spádovosti je jim však blízká, protože se čas od času setkávají s               

požadavkem ostatních organizací či jiných subjektů (rodin, praktických lékařů) mimo svůj           

region, aby opustily i svou spádovou oblast a přebraly či zajistily pacienta z jiného spádu.               

Otázku využití kapacity na pacienty mimo region uzavírá respondent R9: „Já mám teda             
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většinu pacientů doma, a říkám si, že vlastně brát lidi i mimo spád, jak bych prostě už                 

nedala, na to prostě není čas.“ 

 

Podobně popisovaná obtíž je znatelná i ve výpovědi vedoucího sociálního pracovníka           

(R11): “Ona ta spádovost je vlastně v něčem jako dobrá, i když nám to dost vyčítaj,                

protože, vlastně je to taková i naše ochrana, jo, je to prostě i kvůli kapacitě.”. V této                 

oblasti dále R11 sdělil, že ono vyčítání přichází především ze strany organizací a osob              

mimo zařízení a region, ve kterém CDZ působí, které se snaží navázat spolupráci, ale pro               

danou spádovou oblast to nelze. V tomto směru popisuje vedoucí sociální pracovník tedy             

propojení s kapacitou CDZ, která je určitým způsobem omezená, se samotnou spádovostí,            

kterou vnímá také jako ochranný prostředek pro zabezpečení stability již tak dost            

přetížených pracovníků - case manažerů. 

 

7.4.5. Cílová skupina 

 

Podobně jako potíže s překračováním spádovosti, vnímají někteří pracovníci také potíže s            

vymezením cílové skupiny. Jako největším a nejsilnějším tématem se v tomto směru jeví             

faktor péče o pacienty s jinou diagnózou, než se kterou uvažuje Strategie reformy a              

potažmo CDZ jako takové. V tomto směru se k této oblasti vyjádřil jeden sociální              

pracovník (R4): „No mě zase jako baví s těma závislákama docela pracovat, ale asi jsem               

tady skoro jedinej a zase jako není kam jinam je posílat,“ a jedna psychiatrická sestra               

(R10): „Ty drogy to je strašný, protože jich je fakt hrozně moc, a zase i s tím se musíme                   

nějak naučit pracovat, že jo.“ Z těchto výpovědí řadových pracovníků vyplývá, že ochota             

překračovat stanovené rozmezí diagnóz v týmu existuje. 

 

Téma vymezení cílové skupiny jako problémové vnímají také oba vedoucí pracovníci           

zavzatí do výzkumného vzorku (R11, R12). Pohledem vedoucího sociálního pracovníka          

R11, který se vyjadřoval i k oblasti spádovosti je problematika téměř totožná: „No to je to                

stejný jako vlastně ta spádovost, protože ty služby pro některé skupiny nejsou, ale my to               

zase nedokážem obsáhnout všechno. Ale když už dojdou, co s nimi. Není kam jinam je               

poslat.“ Otázku toho, kam mají poslat zaměstnanci CDZ pacienty, kteří nejsou jejich            

cílovou skupinou, řeší úplně stejně také vedoucí psychiatrických sester: „Často se k nám             
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vlastně dostanou lidi se závislostí, nebo třeba s duální diagnózou a my je nemáme kam               

předat.“ 

 

Identifikovatelný je tedy společný zájem vedoucích pracovníků v otázce vymezování          

cílové skupiny. Zároveň je společným jmenovatelem obou profesí také povzdechnutí nad           

tím, že stejně nemají mnohdy jinou šanci, než se o pacienta jiné cílové skupiny postarat               

alespoň po omezenou dobu, než se uvolní kapacita jiné vhodné služby, protože jej nemají              

kam jinam odeslat. Především se podle výpovědí jedná o pacienty, kteří se potýkají se              

závislostí, případně v kombinaci s duševním onemocněním. V souhrnu se jedná o téma,             

které se dotýká všech pracovníků konkrétního CDZ, ale jen některými je vnímáno jako             

téma obtížné či problematické.  

 

7.4.6. Návazná péče 

 

Dalším popisovaným problémem jsou chybějící návazné služby pro klienty CDZ. Tuto           

oblast zmínili dva sociální pracovníci (R1, R2) a dvě psychiatrické sestry (R5, R7). V této               

problematické oblasti respondenti uvádějí jako překážku jednak svůj vnitřní boj v           

motivování pacientů a jednak samotný faktor neexistence vyhovujících návazných služeb.          

Například R1 tvrdí, že „oni (pacienti) často potřebujou někam doprovodit, ale když pak z tý               

služby vypadnou, tak je docela těžký je zase někam dostat (...) protože ty služby nejsou a                

pak zůstávaj tady nám, ale zároveň nic moc nedělaj.“ Při dotazu pak doplňuje, že „nějaký               

služby vždycky jsou, ale chce to bejt teda trpělivej.“ Podobný názor má také R2: „Občas je                

docela těžký ty lidi nějak namotivovat, někdy na to už nemaj, jsou to teda ale spíš už starší,                  

už se vlastně nechtějí nikam posouvat.” Z opačné strany, ale ve stejném chápajícím             

smyslu, vyjadřují svůj názor psychiatrické sestry. R5 podotýká, že „vlastně vidím, že ti             

pacienti jsou doma spokojení, takže je nikam moc netlačím, jako teda do služeb, občas je               

vytáhnu ven a voni jsou v pohodě.“ K tomu respondent R7 přidává pohled, kdy tvrdí, že „je                 

někdy těžký najít tu hranici, kdy ještě motivovat toho pacienta do služeb a kdy vlastně ty                

nároky, který na ně máme my a jde o naše přesvědčení, jsou prostě velký, že už je prostě                  

ani nezvládne. (...) Blbý je, že často je ale ani není kam doprovodit.“ 
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Respondenti uvádějí neexistující návaznost péče jako problémovou oblast, se kterou spíše           

než z procesního hlediska, bojují dle svých slov z hlediska osobního. Na jednu stranu              

vnímají jednotlivá úskalí stavu pacientů, na druhou stranu je sami chtějí, potřebují a mají              

aktivizovat v jejich způsobech zvládání základních potřeb (Matoušek et al., 2010). Situaci            

přitom komplikuje faktor nefungující, nedostatečné či chybějící návazné péče (Platforma          

pro transformaci, 2017), do kterých by pracovníci CDZ mohli své klienty předávat bez             

obav o jejich další vývoj vzhledem k onemocnění a celkové životní úrovně. 

 

7.4.7. Spolupráce se zařízeními psychiatrické péče 

 

V návaznosti na chybějící následnou péči lze navázat další problematickou oblastí, kterou            

někteří respondenti (R2, R6, R9) zmínili v rozhovorech. Tímto tématem je více či méně              

fungující spolupráce se zařízeními psychiatrické péče nemocničního typu. Identifikovaným         

problémem v oblasti spolupráce s psychiatrickými nemocnicemi nebo odděleními         

psychiatrie je především komunikace. Jeden sociální pracovník (R2) uvedl, že          

problematická je nedostatečná informovanost CDZ ze strany nemocničního zařízení:         

„Někdy je fakt těžký komunikovat s doktorama v léčebně, nemaj čas, a tak, nebo nám jako                

nedaj ani vědět, že budou pacienta pouštět.“ Oproti tomu druhý sociální pracovník (R3)             

uvádí, že při proaktivním přístupu a kontaktování a jednání se zařízeními psychiatrické            

péče problémy nemívá: „Hele já s nemocnicí nemám problém se propojit, jako sociální             

můžou někdy narážet, jo, ale myslím, že ti doktoři jsou vlastně rádi, že se někdo o pacienta                 

zajímá.“ 

 

S trochu jiným problémem se setkává jediná psychiatrická sestra (R9), která zmínila tuto             

oblast jako problematickou. Ta nevnímá komunikaci se zařízeními psychiatrické péče jako           

jedinou náročnou, ale i samotnou potřebu odeslat akutně zhoršeného pacienta do zařízení            

tohoto typu skrze rychlou záchrannou službu: „Občas teda jako narážím a to asi i ostatní,               

že když jde fakt o krizi, tak nám někdy toho pacienta záchranka neodveze, jo, třeba když                

nemáme parere, ale stav je fakt vážnej. (...) Taky se mi stalo, že doktor na příjmu (v                 

nemocnici) napsal (pacientovi) léky a pak byl (pacient) propuštěnej domů.“ 

 

71 



Souhrnně je tedy možné vnímat jakousi shodu sociálních pracovníků, kteří říkají, že pokud             

se oni informují, jsou jim informace sdělovány bez problému. Obtížnější pozice je            

popisována při očekávání informování ze strany zařízení psychiatrické péče. Není totiž           

samozřejmostí, aby je o propuštění pacienta informovali. Pohledem jediné sestry, která           

rovněž zmínila spolupráci se nemocničními zařízeními jako problematickou, jde také o           

stížnost na některé převozové složky IZS, které měly problém pacienta do daného zařízení             

odvést bez doporučení toho daného zařízení, což podle svých slov udává jako zkušenost             

celého týmu CDZ. 

 

Vzhledem k propojení jednotlivých CDZ a zařízení psychiatrické péče (MZ ČR, 2013;            

Psychiatrická společnost, 2017) pracovníci očekávají, že mezi těmito články bude probíhat           

pokud možno co nejotevřenější komunikace. Sociální pracovníci jsou si vědomi, že pokud            

chtějí být informováni, měli by být ti proaktivní, přestože chápou, že i psychiatrické             

nemocnice jsou přetížené a ne vždy je možné kontaktovat jinou, například ambulantní péči. 

 

7.4.8. Chybějící ambulantní lékaři 

 

Poměrně velký problém vnímají členové týmu CDZ v oblasti dostupnosti lékařů. Tato            

problematika se týká jak lékařů v psychiatrických ambulancích, tak v samotném týmu            

CDZ. Psychiatrické sestry (R6, R10) společně s vedoucí sestrou (R12) vnímají faktor            

nedostatku psychiatrů ze svého odborného hlediska citlivěji než sociální pracovníci, což je            

dáno, dle jejich slov, především profesním zaměřením a zdravotnickým vzděláním.          

Respondent R6 tak říká, že „celkově je to o nějakým nedostatku personálu, u nás tu chybí                

doktoři a když vlastně potřebuju zajistit pacientovi někde ambulanta, tak je to problém             

nějakýho sehnat.“ Respondent R10 k tomu dodává pocity z terénní práce: „když jezdíme do              

terénu, tak ty doktory někdy docela potřebujem, ale prostě nejsou! Bylo by to lepší, a               

hlavně jednodušší s doktorama v terénu.” Vedoucí psychiatrických sester (R12) k tématu            

dodává: “Velkej problém je to, že nejsou doktoři, ale ti vlastně nejsou nikde, klidně bychom               

uživili o dva doktory víc.” 

 

Pohledem sociálních pracovníků tuto oblast zmínil pouze jeden ze čtyř. Respondent R1 tak             

popisuje realitu své praxe a spolupráce s ambulantními lékaři, která je někdy pozitivní a              
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někdy negativní i přes udělený souhlas pacienta. „Jako když má člověk svýho ambulanta,             

tak fakt záleží, protože s někým je ta spolupráce v pohodě, ale někdy, a to dokonce máme                 

souhlas od pacienta, ti ambulanti (lékaři) s náma prostě nechtěj komunikovat, (...) jako             

dostat z nich (lékařskou) zprávu skoro jako nejde.“ 

 

Podstav lékařů, v tomto případě především ambulantních psychiatrů, je podle respondentů           

běžným problémem, který zasahuje z personálního hlediska i samotný tým CDZ.           

Psychiatrické sestry i sociální pracovníci jsou zajedno, že jim nedostatek lékařů           

komplikuje práci s klienty. Z pohledu sociálního pracovníka lze dále vnímat obtíže v             

komunikaci s lékaři, která již byla zmíněna u spolupráce s nemocničními zařízeními.            

Celkově lze uvést, že zmiňování úbytku či nedostatku lékařů dané odbornosti, které by             

CDZ potřebovalo nejvíce, je běžným jevem, který může mít střídavý a proměnlivý stav,             

podle výpovědí však v tuto chvíli trvá.  

 

7.4.9. Komunikační kanály a porady 

 

V rámci předávání informací funguje tento konkrétní tým CDZ v režimu každodenního            

setkávání v délce jedné hodiny, dále každé pondělí probíhá tříhodinová porada s            

referováním o jednotlivých případech pacientů. Mimo tyto konkrétní a pravidelné porady           

má tým CDZ pravidelné supervize, metodické a další setkání, na kterých jsou řešeny             

agendy spíše organizačního, metodického nebo psycho-hygienického charakteru. Toto        

zatížení pociťují především sociální pracovníci, kterým se díky těmto poradám a           

nastavenému systému vedení obsáhlé dokumentace komplikuje denní provoz. Respondent         

R2 uvádí, že „těch informací je opravdu hodně, vlastně pořád se mluví o pacientech, pořád               

se někam telefonuje, pořád se někam něco zapisuje, pořád se scházíme a pořád se to omývá                

kolikrát dokola“, zároveň tento sociální pracovník dodává dopady předávání informací při           

jeho nepřítomnosti: “... když tu nejsem a něco se děje, tak se zase ke mně ta informace                 

vlastně ani nedostane. To už vůbec člověk nechápe, že se to řekne na poradě a potom                

vlastně nic.“ Tuto psychicky zatěžující problematickou oblast vnímá a popisuje také           

vedoucí sociálních pracovníků (R11): „Za mě je velkou potíží prostě komunikace, někde je             

vlastně těch informací tolik, fakt jako ruch, šum, není moc prostor si ujasnit nějaký věci,               

některý zase slyším na poradě vlastně několikrát.“ 
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S výše uvedenými názory sociálních pracovníků se ztotožňují i psychiatrické sestry (R5,            

R8), které se o zatížení v rámci neustálého setkávání spontánně a nezávisle na sobě              

vyjádřily následovně: „Někdy mám vlastně dojem, že většinu času prosedím na poradě,            

radši bych ale byla někde u pacienta nebo dělala nějaký zápisy, protože se tam vlastně               

probírá pořád dokola to samý“ (R5), přičemž R8 říká: „sociální (pracovníci) si stěžujou, že              

musej pořád něco psát, jako za mě toho teda není tolik, asi jsme už dost zvyklá z                 

nemocnice. Na druhou stranu je toho někdy tolik, že to pak nikdo ani nečte a je to takový                  

zbytečný, taky se vše probírá neustále na poradách. (...) Někdy je to hodně unavující.“ 

 

Z uvedeného vyplývá, že téma nedokonalého systému komunikace mezi jednotlivými          

členy týmu CDZ v návaznosti na časté setkávání a opakování již řečených informací na              

poradách členy týmu vyčerpává, přičemž všichni uvedení respondenti mají pocit, že by            

mohli svůj čas trávit mnohem přínosnější činností, tedy v práci s pacienty. 

 

7.4.10. Administrativní zátěž 

 

Na oblast komunikace lze navázat další popisovanou obtížnou oblastí, kterou je právě            

rozpor mezi potřebou a možnostmi přímé práce a administrativním zatížením jednotlivých           

pracovníků. Tuto oblast podobně jako výše zmíněnou oblast systému porad a komunikace            

popisují pracovníci jako časově náročnou a zatěžující. 

 

Sociální pracovníci jednotně uvádějí, že je pro ně tvorba zápisů a administrativa celkově             

časově náročným úkonem, který pro množství práce odkládají. Respondent R3 k tomuto            

uvádí: „No dělat zápisy je pro mě noční můra, protože to sežere tolik vlastně času, a                

vlastně to ani nemám kdy dělat. (...) Pořád je to nějaký papírování.“ Vedle toho              

dotazovaný R4 souhlasí s předchozí výpovědí a dodává: „Já si na tu administrativu musím              

udělat vždycky extra prostor, protože během dne, kdy je tady teda šrumec, to fakt nejde,               

jako ideálně když tady zůstanu sám, tak se k tomu dostanu.“ 

 

Psychiatrické sestry sice administrativní zátěž zmiňují, ale spíše z pohledu těch, kteří si             

nemohou včas přečíst všechny zápisy u všech pacientů, protože právě sociální pracovníci            
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mnohdy nevkládají zápisy ve stanoveném limitu. Respondent R10 toto jasně popisuje ve            

své výpovědi: „Z nemocnice jsem zvyklej ty zápisy dělat hned, ale vím, že někdo s tím může                 

mít problém, co je zase blbý, je to, že někdy ty zápisy tam jsou pozdě a pak vlastně ty                   

informace unikaj.“ Nezávisle na názoru R10 respondent R6 potvrzuje sdělenou informaci           

ve své výpovědi “Člověk fakt tráví hodně času na poradách a pak se vlastně nic moc                

nestíhá, musí se udělat zápisy a pak ještě pracovat s lidmi. No moc času pak není, ale                 

rozhodně vnímám, že sociální to třeba píšou později než sestry a to je občas problém, když                

nemáte zápis a rád byste se podíval co se tam jako dělo a děje.“ Respondent R8 dodává:                 

„sociální (pracovníci) si stěžujou, že musej pořád něco psát.“ Tím shodně s ostatními             

psychiatrickými sestrami potvrzuje, že těmi, kdo si na administrativní zátěž stěžuje           

především, jsou sociální pracovníci. 

 

Zátěž, kterou respondenti uvádějí, se tak týká především množství administrativy. Polovina           

psychiatrických sester pak problém vnímá ve spojení s pozdním zapisováním především ze            

strany sociálních pracovníků. Na dotaz, zda vedoucí pracovníci vědí, zda a do jaké míry              

jsou jejich každodenní porady efektivní, shrnuje vedoucí sociální pracovník (R11): „Za mě            

jsou ty ranní porady dost důležitý, protože se vždycky shrne, co se bude ten den dít. (...)                 

taky tam ale zaznívaj informace, který už člověk slyšel vlatně den předtím, protože se třeba               

neměněj.“ 

 

V souhrnu lze říci, že je administrativní zátěž obecně diskutovaným tématem, které není na              

rozmezí zdravotních a sociálních služeb zcela vyřešené (MZ ČR, 2017). Zřejmé je, že se              

do značné míry odlišují pohledy sociálních pracovníků, kteří nemají na zápisy čas a             

obtěžují je, a psychiatrických sester, podle kterých chybějící zápisy činí v týmu potíže. Ve              

spojitosti s četnými poradami lze však podle výpovědí konstatovat, že pracovníci týmu            

vnímají administrativní zátěž a celkový objem informací jako zatěžující a neúměrný. 

 

7.4.11. Kapacita case manažera 

 

Posledním identifikovaným tématem, které je dle vyjádření respondentů problémovým, je          

téma nedostatečné kapacity současného týmu CDZ. Ve výše uvedených kapitolách jsou           

popsány jednotlivé okruhy problémů a obtíží, se kterými se tým CDZ setkává a             
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vypořádává. Obtíže ve výše popisovaných oblastech, jak již bylo několikrát uvedeno,           

mohou poměrně omezovat a zkracovat pracovní dobu pracovníků v přímé péči a práci s              

pacienty. Z tohoto důvodu lze poslední problematickou oblast identifikovat oblast kapacity           

case manažera. 

 

Nejvíce informací dokázali v tomto ohledu přinést vedoucí pracovníci, kteří si uvědomují,            

že jejich podřízení pracují s plným nasazením a některé zátěže jsou pro ně pochopitelnými              

a jasně viditelnými. K tomuto tématu tedy respondent R11 uvádí, že „v průměru má jeden               

klíčovej pracovník tak 15 klientů, (...) někdy samozřejmě jsou pracovníci ve dvojici, ale je              

vlastně jako snaha to omezovat, protože nejsou lidi (pracovníci). (...) No já si myslím, že ty                

lidi fakt makaj, jako občas slyším, že furt máme porady, ale ono je potřeba o těch klientech                 

mluvit a dělat ty plány. (...) Ani to neberu jako nutný zlo, ale bez toho by to prostě nešlo.                   

Možná bez nějaký tý administrativy, ale těžko říct. (...) Jako za sebe jsme tu adminostrativu               

osekali , co to šlo.“ K tomu dodává R12 ke kapacitě samotné také nutnost výjezdů k                

horším případům ve dvou pracovnících: „Já vnímám, že někdy jsou ty případy fakt náročný              

a určitě by bylo lepší kdyby tam mohli chodit lidi ve dvou, ale na to občas musíme dohlížet                  

(...) snažíme se, aby to někdy šlo, u těch fakt hodně těžkých případů.“ 

 

Z pozice sociálních pracovníků v přímé péči lze doložit kapacitní zatíženost, kterou            

pociťují téměř všichni členové týmu CDZ, výpovědí respondenta R1: „No těch klientů je             

fakt dost, ještě vlastně s tou administrativou si musí člověk dost rozplánovat, kdy co a jak                

bude dělat.“ R4 dále dodává, že „ono to není jen o tý přímý práci, (...) často nad nima                  

(klienty) přemejšlíme non stop.“ Za psychiatrické sestry se poté vyjadřuje respondent R8:            

„Vlastně i tím, jak se po nás chce, abysme jezdili hodně do terénu, tak toho prostě za ten                  

den vlastně moc nestihnu, skoro polovinu času trávím v MHD.“ 

 

V celkovém pohledu na problematickou oblast je vidět, že case manažeři jsou pod velkým              

časovým tlakem, který je z velké části zapříčiněn administrativní a schůzovací kapacitou,            

také ale naplněnou kapacitou jednotlivých pracovníků. Respondenti také uvádějí, že přímá           

péče není tím jediným, co vyplňuje pracovní dobu. Vedle přímé práce je to například již               

zmíněná administrativa, porady, přejezdy mezi jednotlivými klienty a podobně. Přesto se           
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podle jejich výpovědí zdá současné nastavení systému péče o pacienty, i přes naplněné             

kapacity, vcelku dobře uspořádané, jak sami během rozhovorů zmiňují. 
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8. Diskuze  

 

Následující kapitola je věnována diskuzi respondenty zmiňovaných témat zjištěných         

během výzkumného šetření spolu s odbornou literaturou. Důraz je kladen nejen na samotné             

ošetření výpovědí dotazovaných pracovníků týmu CDZ, ale také na vztažení směrem k cíli             

práce, tedy k identifikování problematických oblastí a navržení případných doporučení, jak           

situace řešit. 

 

Definice case managementu 

 

V rámci definování pojmu case management vyjmenovali členové multidisciplinárního         

týmu CDZ obsáhlý výčet všeho, co podle jejich nezávislých výpovědí case management            

představuje. Podle již zmíněné definice vypověděli respondenti, že se jedná o případové            

vedení což se shoduje se samotnými autory Strategie reformy (MZ ČR, 2013, 2017) i              

dalšími autory, jako je například Stuchlík (2001), Pfeiffer (in Libiger, 2002) či Probstová             

(in Matoušek, 2005).  

 

Respondenti vnímají a popisují slabinu, kdy pro větší administrativní zatížení kolem case            

managementu a evidence dokumentace musí omezovat čas na přímou péči, čímž je ve             

finále dle jejich pohledu omezena jejich celková maximální kapacita. K tomuto se pojí             

například již zmíněný Jan Stuchlík, který dává do přehledu počty pacientských případů,            

neboli kolik případů mají mít case manažeři na starosti. Toto číslo se pohybuje od osmi až                

do čtyřiceti a více pacientů na jednoho case manažera (Stuchlík in Pěč, Probstová, 2009).              

Konkrétní číslo respondenti při definici case managementu sice neuvedli, nicméně patnáct           

klientů na case manažera zmiňuje vedoucí sociálních pracovníků při popisování obtíží s            

kapacitním vytížením case manažerů. 

 

Zaměření se na vztahová témata, které popisuje opět Stuchlík (2001), je nedílnou součástí             

práce case manažera a case managementu jako takového (Liberman et al., 2001). Důraz na              

úzdravu, tedy recovery přístup (Anthony, 1993; MZ ČR, 2017; Psychiatrická společnost,           
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2017), je zmiňován dále spolu s koordinační funkcí (např. Onyett, 1992) a prací s              

přirozeným prostředím klienta včetně práce přímo v přirozeném prostředí (např. MZ ČR,            

2017; Psychiatrická společnost, 2017). Několik respondentů rovněž uvedlo, že podstatnou          

součástí případového vedení je rovněž přístup založený na týmovosti a sdílení informací,            

který v důsledku vychází z koncepce Ministerstva zdravotnictví  (2017). 

 

Společně byli členové týmu schopni vytvořit popis toho, co představuje case management,            

přičemž se shodují s teoretickým rámcem. Respondenti v prvním tématu nevyjmenovali           

všechny základní znaky case managementu, které například uvádí Stuchlík (2001), na           

druhou stranu o nich hovořili ve spojitosti s dalšími tématy diskutovanými dále. 

 

Definice case manažera 

 

Při popisu case manažera se respondenti shodují na tom, že jde o sociálního pracovníka              

případně psychiatrickou sestru, což rovněž uvádí Strategie reformy (MZ ČR, 2013, 2017),            

přičemž již vedle zmíněné koordinace případu jde o pracovníka v multidisciplinárním týmu            

(např. MZ ČR, 2017). Respondenti jsou také v souladu v tom, že lze za využití               

terapeutických, případně vztahových dovedností (Liberman et al. 2001) plánovat péči a           

podporu (Stuchlík in Pěč, Probstová, 2009), což je právě jeden ze znaků case             

managementu, který u prvního tématu respondenti nezmínili. Někteří dotazovaní také          

zmiňují určitý způsob kontroly pacienta, zda má zajištěno vše, co má mít, jako součást              

práce case manažera. Podle způsobů výpovědí se může jednat o přebírání odpovědnosti za             

pacienta a rozhodování o tom, co se bude dít dál. Toto však nekoresponduje s nasměrování               

reformy psychiatrie, která klade důraz na podporu a zkompetentňování pacientů s ohledem            

na etiku a lidská práva (MZ ČR, 2017). Také je zde možné pociťovat určitou míru               

paternalismu, jak o něm píše například Haškovcová (1997). Ta je více patrná u             

psychiatrických sester než u sociálních pracovníků, jak z rozhovorů vyplynulo. Důvodem           

může být, že většina sester v minulosti pracovala v psychiatrických nemocnicích a            

léčebnách. 

 

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že podpora a posilování kompetencí byly většinově             

zmiňovanými kompetencemi case manažera. Z rozhovorů vyplývá postoj respondentů se          
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snahou předcházet krizím a nedobrovolným hospitalizacím, (např. Jarolímek, 2017), což          

bylo hlavním účelem vzniku multidisciplinárních týmů (Libiger et al., 2004; Gabriel et al.,             

2014). V rámci definice case manažera se respondenti také shodují na tom, že case              

manažer je ten, který informuje celý tým o dalším směřování a naplánovaných krocích v              

spolupráci s pacientem (např. Stuchlík, 2001).  

 

Dotazovaní členové týmu byli schopni společně vystihnout základní aspekty definice case           

manažera, které například zmiňuje i Strategie reformy (MZ ČR, 2013), jako je            

koordinování péče a její plánování, přičemž již takový důraz v této oblasti nekladli na              

zjišťování potřeb klienta. Toto téma je zmíněno v další kapitole.  

 

Kompetence case manažera 

 

Komunikace s klientem i jeho okolím a dalšími zainteresovanými subjekty je nejčastěji            

zmiňovanou oblastí v rámci vyjmenovávání kompetencí case manažera, jak se shodli           

členové týmu CDZ. Toto je rovněž jednou z nejdůležitějších oblastí i podle autorů             

Strategie (MZ ČR, 2017). Další oblastí je podpora schopností a dovedností klienta, což se              

respondenti shodují například s Libermanem (2001) či Stuchlíkem (2001). Ve          

vyjmenovávání kompetencí opět zaznívá dovednost plánovat s pacientem další péči, což           

opět koresponduje s představou principů, na kterých case management stojí (MZ ČR,            

2017; Liberman et al., 2001). Podobně je tomu i u asertivního přístupu, který má case               

manažer ovládat (MZ ČR, 2017), k čemuž lze připojit i nastavování hranic, které uvádí              

uvádějí respondenti navíc oproti autorům strategie. Hranice a práci s nimi lze ovšem nalézt              

například u Jarolímka (2017). Liberman (et al., 2017) společně se Strategií (MZ ČR, 2017)              

poté zmiňují určitou potřebu znalostí jednak farmakoterapie či diagnostiky, dále také však            

schopnosti vyhodnocovat rizika a předcházet krizovým situacím, což rovněž dotazovaní          

nezávisle na sobě zmiňovali během rozhovorů. case manažer by měl mít také znalost             

návazných služeb v regionu (MZ ČR, 2017). K tématu návaznosti služeb se většina             

respondentů stavěla jako k problému, jelikož dle jejich slov bojují s nefungující,            

nedostatečnou a někdy i chybějící sítí návazné péče (Platforma pro transformaci, 2017). 

 

80 



Velký důraz ze strany respondentů byl také kladen na schopnost s informacemi správně             

pracovat, což může ukazovat na vlastní potřebu této schopnosti, protože si jednotlivý            

pracovníci v dalších částech rozhovoru stěžovali na přemíru informací a jisté komunikační            

nesrovnalosti, které během jejich předávání nastávají. Potřebě správného nastavení         

komunikace se také věnuje Strategie reformy (MZ ČR, 2017). 

 

Psychiatrická sestra vs. sociální pracovník 

 

Rozdílnost přístupu ke case managementu mezi sociálními pracovníky a psychiatrickými          

sestrami, která z rozhovorů vyvstala, lze rozdělit do několika rovin. Jednak se jedná o              

náplně práce jednotlivých profesí, jak je například popisuje Liberman (2001) a Strategie            

reformy (MZ ČR, 2017), případně Goscha (2012) a okrajově také Tahan (1998). Je             

potřeba, aby pracovníci k sobě přistupovali s respektem a jako profesionálové a odborníci             

ve svých oborech (Hawkins, Shohet, 2004). S náplní práce poté může souviset rovněž             

zmiňovaná oblast nestejného finančního odměňování, kterou dva respondenti (sociální         

pracovníci) uvedli v rozhovorech, což může být mimo jiné způsobeno jinou finanční            

náročností na danou profesi (ČSÚ, 2017), jak potvrdil i vedoucí psychiatrických sester.  

 

Další rovinou, kterou lze mezi sociálními pracovníky a psychiatrickými sestrami spatřovat,           

je způsob, jak se zástupci jedné profese vyjadřují o příslušnících druhé. V rozhovorech             

zaznělo, že některé psychiatrické sestry vnímají sociální pracovníky jako nespolehlivé či           

nedisciplinované, například v zapisování intervencí. Toto může přinejmenším napovídat o          

tom, že někde v týmu, i přes zmínky o zlepšování situace, je rivalita mezi jednotlivými               

profesemi stále aktuální. 

 

V neposlední řadě lze tento konflikt vnímat jako důsledek nedostatečně vymezených           

kompetencí case manažerů. Jak popisují autoři Strategie reformy, je také potřeba mít na             

paměti vedle pracovní náplně také to, aby každý pracovník měl odpovědnost jednak za             

svou profesi a povinnosti z ní vyplývající, dále také však za roli case manažera (MZ ČR,                

2017). 
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V návaznosti lze rovněž připojit oblast terapeutické práce proti práci sociální, což bylo             

téma respondenty také zmiňované. Obdobně, jako je tomu mezi sociálními pracovníky a            

psychiatrickými sestrami, může zde vyvstávat na povrch jistá rozepře mezi pracovníky           

kteří poskytují psychoterapeutické služby, tedy psychiatři, kliničtí psychologové a         

psychoterapeuti (MZ ČR, 2017), a těmi, kteří psychoterapeutické služby neposkytují. Opět           

podle Hawkinse a Shoheta je potřeba nejprve vybudovat vzájemný respekt vůči všem            

členům týmu. Teprve poté je možné produktivně pracovat (2004). V tomto ohledu je tedy              

třeba vzít v potaz profesní dovednosti a kompetence s tím spojené, na druhé straně pak               

vztah s pacientem navázaný skrze důvěru, což například porovnává a upřednostňuje           

Stuchlík (2001). 

 

Spádovost 

 

U respondenty zmiňované oblasti spádovosti je nutné podotknout, že je tato otázka řešena             

již v samotných metodikách pro tvorbu a zakládání CDZ (MZ ČR, 2013, 2017, 2018a,              

2018b; Psychiatrická společnost, 2017). V souvislosti s ní vnímají pracovníci týmu CDZ            

negativně spíše reakce okolí než samotné nastavení spádové oblasti. Je však otázkou, do             

jaké míry je ospravedlnitelné dbát striktního vymezení spádu dříve, než budou vymezeny i             

ostatní spády v celém regionu, což diskutuje například Jarolímek (2017) či Platforma pro             

transformaci (2017). Jak dále uvádí Gabriel (2014) nebo Hejzlar (2010, komunitními           

službami není pokryta zdaleka celé území České republiky, jde spíše o záležitost            

především velkých měst, což poté svým způsobem umožňuje propadávání potřebných          

pacientů pomyslným sítem péče v ostatních regionech. V menším měřítku lze pak tento             

princip aplikovat na hlavní město, které rovněž není pokryto službami CDZ v uvažované             

míře, kterou zamýšlí Strategie a Ministerstvo zdravotnictví. Přesto je zřejmé, že           

regionalizovat celou republiku má svůj smysl (MZ ČR 2013). 

 

Členové týmu uváděli vymezení cílové skupiny jako problematické, což lze dát do            

souvislosti s výše uvedeným. I v této oblasti se naráží na nedostatek vyhovujících služeb a               

nejde pouze o zmiňované služby pro pacienty s duální diagnózou, ale také o další služby               

pro specifické skupiny pacientů, například pro těžší poruchy osobnosti, o čemž se rovněž             

zmiňuje Strategie (MZ ČR, 2017). A také nejde pouze o návaznou péči, ale i o ambulantní                
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psychiatry, kteří jsou důležitým článkem v rámci celé reformy psychiatrické péče (MZ ČR,             

2013). Respondenti si všímají, že se buď nedaří najít pacientovi ambulantního psychiatra,            

případně je s ním obtížná komunikace, která může pramenit z jeho přetíženosti. Faltus k              

tomu připojuje, že začíná být alarmující věkové rozložení psychiatrů v ambulancích           

(2010), což jednak potvrzuje výpovědi dotazovaných, zároveň to ale představuje výrazné           

riziko pro další vývoj psychiatrie. 

 

Spolupráce se zařízeními psychiatrické péče 

 

Vzhledem k propojení jednotlivých CDZ a zařízení psychiatrické péče (MZ ČR, 2013;            

Psychiatrická společnost, 2017) pracovníci očekávají, že mezi těmito články bude probíhat           

pokud možno co nejotevřenější komunikace. I samotná Strategie reformy nabízí možnost           

vzniku CDZ na společné platformě organizace poskytující sociální služby a          

psychiatrického nemocničního zařízení (MZ ČR, 2017). Důvody, proč komunikace vázne,          

však mohou být různé. Především sociální pracovníci mohou narážet na přístup ke            

zdravotnickým informacím, jelikož zákon o zdravotních službách uvádí okruhy osob,          

kterým a za jakých okolností je možné informace poskytovat. Tentýž zákon poté v § 65               

připouští za určitých okolností možnost nahlížet do dokumentace a získávat tak informace            

ze strany zdravotnických pracovníků (Zákon č. 372/2011 Sb.). To tedy vylučuje case            

manažery - sociální pracovníky, jelikož nemají zdravotnické vzdělání. Respondenti však          

poukazují i na časté odmítnutí vydat informace navzdory platnému souhlasu pacienta, což            

opět může narážet na problematiku institutu osoby blízké, kterou definuje občanský           

zákoník (Zákon č. 89/2012), případně jak také popisuje již zmíněný Faltus, problém tkví v              

chybějících kapacitách psychiatrů, případně v jejich přeplněných ordinacích (2010). Jisté          

je, že dotazovaní pracovníci týmu CDZ by provázanější spolupráci uvítali. 

 

Pro doplnění je dobré uvést, že sdílení informací uvnitř týmu CDZ mezi sociální a              

zdravotní oblastí je podle návodu Strategie reformy možné vyřešit tak, že zdravotnický            

personál je na malý úvazek zaměstnán sociální službou a naopak (MZ ČR, 2017). 
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Administrativní zátěž, komunikační kanály a porady 

 

Tématu administrativní zátěže, na kterou si stěžují někteří pracovníci ve za zdravotní oblast             

věnuje především vyhláška č. 98/2012 Sb., u sociální oblasti tomu je poté přílohou č.2              

vyhlášky č. 505/2006 Sb. - Standardy kvality sociálních služeb, které udávají, co musí             

mimo jiné poskytovatelé splňovat za administrativní úkony. Je tedy otázkou, zda není            

vhodnější přijmout administrativní úkony za neméně důležitou součást práce case          

manažera vedle přímé péče o klienta. Ovšem to, že na plnění administrativních povinností             

nemají pracovníci podle svých výpovědí časové prostředky, je druhá věc.  

 

Autoři strategie reformy (MZ ČR, 2017) spolu například s Onyettem (1992) či Stuchlíkem             

(2001) se shodují, že je potřeba určit prostor, který budou moci členové týmu věnovat              

pacientským případům. Porady jsou jistě nedílnou součástí, nicméně respondenti jsou          

podle svých výpovědí často poradami zahlceni a nepovažují všechny informace za           

relevantní. Dále Strategie doporučuje, aby uspořádání prostor bylo v podobě open space            

(MZ ČR, 2017), což ovšem nevyhovuje právě některým pracovníkům, protože nemají           

dostatečný klid na soustředěnou práci. Na to navazuje doporučení ze strany Strategie na             

vytváření ad hoc skupin pracovníků, kteří budou při vhodných příležitostech diskutovat           

pacientské případy (MZ ČR, 2017), to by ovšem bylo opět na úkor další práce, na což si                 

právě respondenti stěžují.  

 

V souhrnu lze říci, že je administrativní zátěž obecně diskutovaným tématem, které není na              

rozmezí zdravotních a sociálních služeb zcela vyřešené (MZ ČR, 2017). Celkově polovina            

respondentů, se kterými rozhovory proběhly, toto téma, byť z různých pohledů, zmínila.            

Zřejmé je, že se do značné míry odlišují pohledy sociálních pracovníků, kteří nemají na              

zápisy čas a obtěžují je, a psychiatrických sester, podle kterých chybějící zápisy činí v              

týmu potíže. Ve spojitosti s četnými poradami lze však podle výpovědí konstatovat, že             

pracovníci týmu vnímají administrativní zátěž a celkový objem informací jako zatěžující a            

neúměrný. 

 

Z uvedeného vyplývá, že téma nedokonalého systému komunikace mezi jednotlivými          

členy týmu CDZ v návaznosti na časté setkávání a opakování již řečených informací na              
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poradách členy týmu vyčerpává, přičemž někteří respondenti mají pocit, že by mohli svůj             

čas trávit mnohem přínosnější činností, tedy prací s pacienty. 

 

Dotazovaní také uvádějí, že přímá péče rozhodně není tím jediným, co vyplňuje pracovní             

dobu. Vedle přímé práce je to například již zmíněná administrativa, porady, přejezdy mezi             

jednotlivými klienty a podobně. Přesto se podle jejich výpovědí zdá současné nastavení            

systému péče o pacienty, i přes naplněné kapacity, vcelku dobře uspořádané. 
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9. Doporučení pro praxi 

 

V rámci analytické fáze, interpretace dat a následné diskuzi vyvstala řada témat, která             

multidisciplinární tým řeší. Následující doporučení, která vzešla z výzkumného šetření a           

jsou podložena odbornou literaturou, jsou určena managementu konkrétní organizace.         

Jedná se o doporučení a návrhy ke směřování týmu, na které se může vedení CDZ zaměřit.                

Uvádím rovněž konkrétní opatření, která mohou pomoci vedení organizace při řešení           

identifikovaných problémových oblastí. Opatření navrhuji, přestože jsem si vědom, že          

jejich uvedení do praxe bude zcela záviset na posouzení jejich vhodnosti a relevantnosti ze              

strany vedení organizace a týmu a aktuálního stavu organizace jako takové. 

 

● Kapacita case manažera 

Podle výpovědi vedoucího pracovníka má na starost case manažer v dané organizaci            

průměrně patnáct klientských případů, přičemž na těchto případech pracuje sám. V           

opodstatněných případech, například při dekompenzovaném stavu pacienta, případně s         

nespolupracujícím pacientem, lze doporučit doplnění case manažera dalším pracovníkem,         

což umožní rychlejší postup ke stabilizaci krizové situace v případu (Stuchlík, 2001).            

Navíc mohou pracovníci ve dvojici konkrétní případy probírat i mimo stanovené porady.            

Dále je vhodné hodnotit postup spolupráce a dosažení momentu, kdy pacient již není na              

týmu závislý a je možné jej nechat v péči v komunitě dostupných zdrojů podpory              

(Stuchlík, 2001; MZ ČR, 2017), což je jeden z hlavních principů reformy psychiatrické             

péče (MZ ČR, 2013). Vyhledáváním a včasným předáváním pacientů do následné péče,            

případně vyhledáváním vhodných zdrojů podpory v komunitě je možné udržovat kapacitu           

case manažerů otevřenou pro nové pacienty. 

 

Konkrétním opatřením pak může být stanovení fixního počtu pacientských případů na case            

manažera. V takovém případě je poté vzít rovněž v potaz velikost úvazku jednotlivých             

pracovníků. Také lze doporučit u stabilizovaných pacientů rozvolňovat intenzitu setkávání. 
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● Administrativní zátěž 

Vzhledem k zákonným požadavkům na vedení dokumentace a administrativy ohledně          

jednotlivých případů, které jsou nedílnou součástí práce case manažera (Stuchlík, 2001) s            

ohledem na vytížení jednotlivých pracovníků, by bylo vhodné vytvořit prostorové zázemí           

case manažerů s oddělenými místnostmi, nebo určitou zapisovatelnu s harmonogramem          

jejího využívání pro nezbytné administrativní úkony. Především se jedná o prostor, kde            

budou moci case manažeři nerušeně tuto činnost vykonávat, tedy jinde než ve Strategií             

doporučovaném open space (MZ ČR, 2017). Toto doporučení se týká především sociálních            

pracovníků, kterým podle výpovědí působí zápisy větší zátěž. 

 

V tomto ohledu je možné stanovit maximální dobu, do které musejí být vždy zápisy a jiné                

administrativní úkony zpracovány. Například kompletnost dokumentace případu bude        

vedením kontrolována nejpozději do měsíce od prvního kontaktu s klientem. Zápisy budou            

v systému vypracovány nejpozději druhý den od provedení intervence či úkonu. Tím            

opatřením je možné předejít případnému hromadění administrativních úkonů, přestože         

jejich objem nelze snížit. 

 

● Porady a předávání informaci 

V této oblasti lze doporučit vymezení jednotlivých porad a určit k čemu mají sloužit - zda                

se jedná o provozní poradu či ranní poradu, která je určena k vytvoření plánu pro konkrétní                

den. Jak udává Strategie, je možné vytvářet ad hoc skupiny kvůli pacientským případům             

(MZ ČR, 2017), ty však vyžadují rovněž jasnou strukturu a je užitečnější, mají-li             

pracovníci čas se na ně připravit (Plamínek, 2012). Dále je vhodné, aby vzhledem k              

efektivnímu předávání informací a komunikaci celkově, se takových skupin, stejně jako           

porad, účastnili pokud možno všichni zainteresovaní členové týmu, kteří na případu           

spolupracují. Pokud není možné, aby se setkání účastnili všichni pracovníci, je třeba zajistit             

způsob, například pořízení zápisu z porady (Plamínek, 2012), kterým se všechny informace            

prokazatelně dostanou k důležitým členům týmu. Je také podstatné, aby se během samotné             

porady zachoval čas pro všechny akutní případy pacientů vedle provozních a organizačních            

témat (MZ ČR, 2017). Podopořit toto doporučení může například oslovení externího           

facilitátora, který po nějakou dobu bude porady týmu vést a tím tak nastaví jejich strukturu,               

než tato dovednost přejde na tým samotný (Plamínek, 2012). 
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Opatřením v tomto směru je jednak určit, k jakému účelu slouží které porady - zda se na                 

dané poradě projednává například případová, provozní či administrativní agenda, dále pak           

zavést například „sešit vzkazů“, do kterého budou zanášeny informace pro další členy            

týmu, jejichž převzetí potvrdí příslušný pracovník podpisem. 

  

● Lokální síťař 

Strategie reformy klade v kompetencích case manažerů důraz na znalost regionu, komunity            

a prostředí, ve kterém se klient přirozeně pohybuje (MZ ČR, 2017). Vyhledávání            

návazných služeb je další činností, kterou by měl case manažer v rámci své kapacity              

obsáhnout. Vhodným řešením se jeví doporučit vytvoření funkce lokálního síťaře. Tuto           

pozici již využívá jako nástroj například sociálně-právní ochrana dětí při vyhledávání           

dostupných aktérů pro ohrožené děti a jejich rodiny. Úkolem síťaře je mapovat dostupné             

zdroje podpory a služeb a zjišťovat možnosti a potřeby všech zúčastněných, aby mohli             

efektivně spolupracovat při řešení konkrétních případů (MPSV, 2017). Úloha síťaře v           

multidisciplinárním týmu CDZ by pak mohla spočívat ve vyhledávání dostupných služeb           

pro pacienty týmu ve spádové oblasti i mimo ni, případně reagovat na poptávku             

jednotlivých case manažerů, kteří hledají služby pro své pacienty. Síťař tyto služby            

kontaktuje, zjistí možnosti spolupráce a zařadí například do týmové databáze dostupných           

služeb. Rovněž by propojoval tým s lokálními zdravotnickými zařízeními včetně          

psychiatrických, se kterými by mohl domlouvat možnosti spolupráce, aby ulehčil case           

manažerům komunikaci s těmito zařízeními a rovněž jejich služby zpřístupnil. 

 

Konkrétním opatřením by bylo pověření jednoho pracovníka týmu, který by měl sníženou            

kapacitu pro klientskou práci a zbylou částí se věnoval úloze síťaře.  

 

● Spádová oblast a cílová skupina  

Autoři Strategie reformy se domnívají, že poptávka po službách multidisciplinárního týmu           

bude vždy vyšší, než jaká bude nabídka ze strany CDZ (MZ ČR, 2017). Proto je potřeba                

zachovávat kapacitu case manažerů pro cílovou skupinu klientů v dané spádové oblasti.            

Lze doporučit zmapovat s každým zájemcem o službu jeho potřeby a zjistit, zda patří do               

cílové skupiny. Pokud vyjde najevo, že zájemce do skupiny nepatří, je vždy potřeba             
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navrhnout alternativní služby či doporučit jiný postup (Stuchlík, 2001). Touto specializací           

na jednu diagnostickou oblast je možné udržet a rozvíjet know how v rámci další práce pro                

zajištění kvality služby. 

 

Jako konkrétní opatření může sloužit požadování doporučení do služby, pokud to situace            

umožňuje, případně na základě pohovoru s klientem a zmapování potřeb rozhodnout o            

přijetí do služby na základě diagnostických a spádových kritérií. 

 

● Vytváření vztahu s klientem a důraz na úzdravu 

Členům týmu CDZ se daří navazovat a udržovat klienty v péči i díky vytváření osobního               

vztahu, což je rovněž jedním z principů case managemrntu (Stuchlík, 2001). Toto se již v               

týmu děje a je to jeho silnou stránkou. Proto je potřeba tuto oblast, která vyplývá z                

výzkumného šetření, nadále rozvíjet a podporovat. Rozvoj schopností budovat vztah s           

pacientem může napomoci odbourat nádech paternalismu, který je u některých členů           

zachytitelný. Také respektování zvláštností pacienta pomůže nejen ve vybudování vztahu          

(Stuchlík, 2001), také ale umožní cestu pacientova zotavení, které tkví ve vzájemné            

důvěře, zkompetentňování a posilování možností a schopností pacienta (MZ ČR, 2017). V            

souvislosti s tím je vhodné vyjasnit kompetence case manažerů a odlišit přijetí pacienta od              

vytváření psychoteraputického vztahu. Důležité je rovněž, aby case manažeři měli          

náležitou podporu vedení týmu v nastavování a udržování hranic vůči pacientům. 

 

Na tomto místě lze doporučit opatření týkající se supervizních setkání, která budou            

zaměřená na vztahovou problematiku a již zmíněné hranice. 

 

● Upevňování týmového směřování 

Vzhledem k tomu, že tým jako celek dokázal vytvořit popis a definici case managementu,              

domnívám se, že jednotliví členové týmu sdílí společnou vizi a směřování ve svém             

snažení. A toto je jedním z hlavních předpokladů pro úspěšnou a efektivní spolupráci -              

sdílení cílů a cest (Plamínek, 2009). Zde lze doporučit toto sdílení prohlubovat,            

strukturovaným a hlubším propojováním sociální a zdravotní oblasti v rámci jednotlivých           

případů, na kterých je možné se od sebe navzájem učit (Stuchlík, 2001) a zároveň tak               

upevňovat odbornost každého jednotlivého pracovníka (MZ ČR, 2017).  
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ZÁVĚR 

 

V předkládané diplomové práci se věnuji case managementu, který je hlavní formou            

poskytování služeb pro lidi s duševním onemocněním na pozadí Reformy péče o duševní             

zdraví. V práci jsem se zaměřil na praxi case manažerů z multidisciplinárního týmu v              

konkrétním centru duševního zdraví. 

 

První část práce zaměřuji na vymezení teoretického rámce, především pojmů, které s case             

managementem úzce souvisí a doplňují celkový obraz problematiky. Vedle case          

managementu a jeho vývoje jsem se věnoval novému prvku, který Strategie reformy            

psychiatrické péče zavádí - centrům duševního zdraví. Tato centra jsem zasadil do            

kontextu vývoje psychiatrické péče u nás a celkového přístupu k duševnímu onemocnění.            

V tomto ohledu jsem zapracoval do textu také reakce odborníků a zájmových skupin na              

vznik Reformy péče o duševní zdraví, která skrze specifické cíle Strategie reformy plánuje             

zvyšovat kvalitu života duševně nemocných. Dále jsem přiblížil principy, na kterých jsou            

centra duševního zdraví založena, především multidisciplinární přístup a složení týmu či           

koordinaci dostupných služeb se zaměřením na přirozené prostředí klientů. 

 

V metodologii výzkumu v rámci praktické části práce přibližuji zaměření výzkumného           

šetření, metody sběru dat, jejich zpracování a vymezení výzkumného vzorku, kterým pro            

mě byli všichni case manažeři multidisciplinárního týmu konkrétního centra duševního          

zdraví, včetně jejich přímých nadřízených. V hloubkových rozhovorech, které pro mě byly            

již zmiňovanou metodou sběru dat, jsem se zaměřoval na praktické zkušenosti jednotlivých            

case manažerů při poskytování služeb právě formou case managementu. 

 

Dále jsem se v praktické části zabýval analýzou a interpretací dat, která jsem získal v               

individuálních rozhovorech. V úvodní fázi rozhovorů měli case manažeři definovat na           

základě svých praktických zkušeností, co je to case management, kdo je to case manažer a               

jaké má kompetence. Z výsledků těchto výpovědí jsem sestavil definice, které odrážení na             
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praxi založené pojetí case managementu v tomto konkrétním týmu, které jsem diskutovat s             

odbornou literaturou.  

 

Dále se case manažeři během rozhovorů zmiňovali o obtížích a překážkách, které jim brání              

v jejich praxi case manažerů. Z analýzy a interpretace těchto jednotlivých výpovědí jsem             

sestavil problematické oblasti, které jsem rovněž diskutoval s odbornou literaturou. V           

tomto ohledu mohu jmenovat například problematiku kapacity case manažera či vymezení           

spádové oblasti a cílové skupiny centra duševního zdraví. Přestože však zaměření práce            

bylo především na case management, problematické oblasti, které jednotliví pracovníci          

zmiňovali, nesouvisely výhradně s case managementem. Část oblastí se týkala například           

multidisciplinárního složení týmu a kompetencím jednotlivých pracovníků, případně        

předávání informací uvnitř týmu. 

 

V závěrečné kapitole pak vytvářím k jednotlivý problematickým oblastem doporučení a           

návrhy konkrétních opatření, která se zaměřují na řešení těchto oblastí. Primárně jsou tato             

doporučení zamýšlena pro praktické využití a směřována k vedení organizace, na kterém            

bude záležet, zda tato doporučení využije při dalším směřování týmu. V návaznosti na cíle              

práce mohu uvést, že efektem řešení a vyřešení problematických oblastí, které během            

výzkumného šetření vyvstaly, může vzniknout více prostoru k formování a upevňování           

metody case managementu, která je nejen podle odborné literatury rozhodujícím prvkem           

pro kvalitní poskytování péče, která má pak přímý vliv na kvalitu života osob s duševním               

onemocněním. 

 

Závěrem mohu říci, že, přestože každý z dotazovaných pracovníků uvedl v rozhovoru            

nějaké překážky či problémové oblasti, se výpovědi o pojetí case managementu uvnitř            

týmu nerozcházejí a žádná výpověď neodporuje celkovému vnímání toho, co case           

management je. Toto si troufám označit za jedno z nejdůležitějších zjištění, protože            

společné sladění v týmu je nepostradatelnou součástí v jeho směřování vstříc novým            

výzvám. 
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