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Anotace

Cílem práce je analýza současného vývoje české politiky duševního zdraví v kontextu 

vývoje v Evropské unii (EU).

Duševní zdraví jako jeden z nej významnějších faktorů ovlivňujících kvalitu života 

každého jednotlivce je v porovnání se zdravím fyzickým podceňován, což se zpětně 

projevuje na zdravotním stavu obyvatel. Duševní nemoci jsou závažným onemocněním. Na 

celém světě trpí jakoukoli formou duševní nemoci až 20% obyvatel. Výrazným 

celospolečenským problémem spojeným s duševními nemocemi jsou stigma a diskriminace, 

které sahají hluboko do minulosti (duševně nemocní byli považováni za posedlé).

Politika duševního zdraví je významnou oblastí veřejné politiky. V rámci 

mezinárodního práva je právo na zdraví jedním ze základních práv každého jednotlivce. 

Nadnárodní organizace, jako jsou Spojené národy (OSN), Světová zdravotnická organizace 

(WHO) a v návaznosti na ně také EU věnují problematice duševního zdraví po roce 2000 

narůstající pozornost. Rozvoj medicíny a nových diagnostických a léčebných technologií 

otevřely ve druhé polovině minulého století možnosti pro deinstitucionalizaci psychiatrické 

péče a v závislosti na ekonomických možnostech vedou ve vyspělých státech k rozvoji 

komunitních forem péče, které otevírají nemocným větší prostor pro jejich autonomii a 

začlenění do společnosti.

Česká republika (ČR) uskutečňuje tento reformní trend v porovnání s jinými státy 

poměrně pomaleji. Tvorba zdravotní politiky na vládní úrovni věnuje podstatně větší 

pozornost ostatním segmentům zdravotnických služeb. Na rozdíl od řady jiných zemí 

postrádá ČR samostatný zákon o duševním zdraví. Iniciátorem rozvoje péče o duševní zdraví 

jsou v ČR nevládní neziskové organizace V několika posledních letech se v ČR významně 

uplatňují vlivy nadnárodních iniciativ-WHO (konference Světové zdravotnické organizace 

v Helsinkách 2005) a formulace agendy duševního zdraví na úrovni EU (Zelená kniha). České 

republice ale chybí pro efektivnější rozvoj péče o duševní zdraví a reflexe existujících 

problémů výzkumy zdravotnických služeb.



Annotation

The main target is an analysis of contemporary development of czech mental health 

policy in the context of development in the European uion (EU).

Mental health as one of the most important factors influencing the quality of life of 

each of us is in the comparsion with physical health very often underestimated, which can 

display by return on the health status of citizens. Mental diseases are serious affection. Almost 

20% of the world population suffer from any form of mental disease. Stigma and 

discrimination which goes down in the past (mental sick were considered to be obsessed) is 

very marked all-society problem which is connected with a mental diseases.

The mental health policy is very important area of public policy. The right to the 

health for everyone is one of the basic rights in the scope of an international law. 

Transnational organisations like United Nations (UN, OSN), World health Organization 

(WHO) and EU devote to the problem of mental health rising attention after the year 2000. 

The advance in medicine and the development of new diagnostic and curative technologies 

opened the space for the deinstitutionalization of the psychiatric care in the second half of the 

last century. This shift leads to the development of community care offering a greater 

autonomy and integration to the society in the dependece on financial resources.

The Czech Republic accomplishes this reformative trend in the comparsion with the 

other states more slowly. Establishing of health policy on the government level devotes more 

attention to the other segments of health services. The czech Republic misses a separate 

mental health law in contrast to another countries. NGO's are initiatior o f development of care 

in the Czech Republic. Influences of transnational organization like WHO (conference in 

Helsinki in 2005) and EU (agenda setting represented by Green paper in 2005) are applied in 

the Czech Republic in the last years. Researches of health services still misses for more 

effective development of care and for the reflection of existing problems in the Czech 

Republic.
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I.Úvod
Duševní zdraví je  nedílnou složkou našeho celkového zdraví, která je podstatná nejen 

pro celkový dobrý zdravotní stav každého jednotlivce, ale i pro společnost jako celek a její 

běžný chod. Společně s fyzickým zdravím a sociální pohodou tvoří tři základní složky, které 

jsou vzájemně propojené a jejichž kvalita do nejvyšší míry ovlivňuje schopnosti člověka 

uplatnit se v prostředí, ve kterém žije. V některých zemích ale právě duševní zdraví bývá 

často opomíjeno, protože je péče častěji věnována pouze tomu, co lze vidět-tedy nemocem 

těla fyzického. Dokladem toho je i fakt, že na celém světě jakoukoli formou duševní nemocí 

či poruchou chování trpí až 450mil lidí, z nichž jen části se dostane náležité a kvalitní péče. 

Duševní nemoci se tak dostávají na celosvětovém žebříčku nemocí a příčin neschopnosti mezi 

prvních 10 míst a jejich celkový objem je až 12% [Mental Health Report 2001: 3],

V minulém století došlo k rozvoji léčebných metod (psychofarmaka, psychoterapie), 

ale i diagnostiky v této oblasti, což znamenalo i lepší pochopení těchto nemocí. V průběhu 

staletí byly nemoci považovány za posedlost zlým duchem či jako boží trest, ze kterého se 

postupně stal projev onemocnění mozku [Foucault, Vacek], Zhruba až do 50. let 20.století tak 

byla lůžková péče jen s výjimkami zajišťována v psychiatrických léčebnách (bez rozlišení 

akutní či dlouhodobé péče). Postupně bylo s rozvojem psychofarmak možné zkracovat dobu 

hospitalizace, propouštět pacienty do domácí léčby a snižovat tak počet lůžek [Transformace 

oboru psychiatrie 2003], Dále také dochází k prohloubení poznatků v chápání determinant 

zdraví (biologických, sociálních a ekonomických), ale zároveň také dochází ke změnám ve 

vývoji nemocnosti. Velký vliv má v souvislosti s vývojem nemocí prevence, jejíž pozitivní 

dopad je empiricky podložen. Na základě těchto vývojových trendů se tak mění přístupy 

k tvorbě a realizaci zdravotní politiky v oblasti duševního zdraví (aktivity WHO-Mental 

Health Report 2001, EU-Green Paper 2005). Otázkou však zůstává, jak efektivní tento proces 

je-

Fakt, že více než 40% zemí nemá žádnou explicitní politiku duševního zdraví a přes 

30% nemá žádný národní program týkající se této problematiky, je v kontextu probíhajícího 

vývoje znepokojivou skutečností. Kritickou reflexí tohoto vývoje se dlouhodobě zabývá např. 

WHO, která je významným iniciátorem nastolení agendy (např. konference v Helsinkách 

2005). OSN již v roce 1992 přijala na valném shromáždění rezoluci č. 119, která prohlašuje
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léčbu duševní nemoci za lidské právo. Tato rezoluce měla kromě zlepšení péče o duševně 

nemocné také snahu bojovat proti diskriminaci s duševními nemocemi spojenou.

Východiska, která vznikla jako komentáře aktuální situace jsou zároveň i náměty 

k diskusi, která může inspirovat tvůrce politik jak v České republice, tak ve zbytku Evropy. 

EU se aktuálním problémům věnuje např. v Green Páperu z r. 2005 (Zlepšení duševního 

zdraví obyvatelstva. Na cestě ke strategii duševního zdraví pro Evropskou unii), dále pak 

např. Evropská observatoř v Policy Briefs I, II a III či WHO v Mental Health Report r. 2001.

• Celkově špatná kvalita duševního zdraví (20% objemu všech nemocí v Evropě tvoří 

právě duševní nemoci [McDaid 2005] ) se projevuje i v důsledcích neléčených 

nemocí, jako jsou např. počty sebevražd, kterých je v Evropské unii okolo 58 tis. 

ročně [Green Paper 2005],

• Podporu duševního zdraví je třeba aplikovat v širokém spektru, a to jak na děti a 

mladistvé, tak i u lidí vyššího věku (starší lidé bývají společensky izolováni a snižuje 

se i jejich akceschopnost), dále pak např. podpora duševního zdraví u pracujících 

obyvatel (zabránit stresu na pracovišti, zapojit zaměstnance do aktivní účasti na 

pracovišti apod.), zaměření na zranitelné skupiny obyvatel-např. nízké společenské či 

ekonomické postavení zvyšuje náchylnost k duševním nemocem.

• Snaha o prevenci konkrétních duševní nemocí, kterou je např. deprese 

(psychologickou podporou ohrožených, školením odborných pracovníků a rozpoznání 

deprese) či zneužívání látek způsobujících deprese (alkohol, drogy).

• V mnoha zemích je nedostatečná legislativa umožňující vybudování dostatečné 

základny umožňující a podporující kvalitní péči o psychické zdraví. Základem je 

právo na zdraví, kvalitní péči a přístupnost k léčbě.

• S duševními nemocemi také souvisí i přítomnost stigmatu, kterému jsou pacienti 

vystavováni. Nemocní se tak obávají reakce okolí, raději o svém problému nemluví a 

nemoc se tak rozvíjí a negativní následky pak postupně přicházejí.

České republice se vzdor těmto mezinárodním podnětům stále nepodařilo vytvořit 

standardní nástroje zdravotní politiky v podobě právních norem a programů. Kromě 

nedostatku empirických analýz jde také o samostatný proces nastolení agendy, která se 

nemůže opřít o výzkum. Problematické jsou také skupiny aktérů, jejichž aktivity jsou
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v některých případech blokovány střetem ekonomických zájmů. Tyto střety pak vedou 

k nevyváženému vývoji k alokaci zdrojů mezi jednotlivými segmenty služeb.

Problémy zdravotní politiky v oblasti duševní péče v České republice jsou 

diskutovány v několika rozměrech:

• Vývoj nemocnosti a zátěže české populace duševními nemocemi-zátěž duševními 

nemocemi mírně roste, což dokazují čísla ÚZISu z roku 2005, ze kterých vyplývá, že 

s diagnózou duševních poruch a poruch chování bylo hospitalizováno téměř 76 tisíc 

případů, což je oproti roku 2004 nárůst o 0,6% [Psychiatrická péče 2005].

• Typ organizačního uspořádání zdravotnických služeb-v České republice jednoznačně 

převládá lůžková péče v psychiatrických léčebnách, kdy z celkového počtu 11 591 

všech psychiatrických lůžek je 10 045 (86,66%) právě v léčebnách a zbývajících 1546 

lůžek je na psychiatrických oddělení nemocnic [Pfeifer a kol. 2005]. Další služby, jako 

jsou denní stacionáře, krizová centra či komunitní sociorehabilitační zařízení se 

vyskytují velmi spoře a kompletní zajištění službami (lůžková péče, ambulantní péče a 

rehabilitační služby) je k dispozici velmi výjimečně [tamtéž].

• Právní rámec-v porovnání s jinými státy nemá ČR samostatný zákon o duševním 

zdraví a stávající legislativa je přinejmenším zastaralá. Duševně nemocní, ač mají 

stejná práva, často bývají diskriminováni v přístupu ke službám nebo jim jsou jejich 

práva často odepírána. Základem programů směřujících k tomu, aby bylo všem 

umožněno dosáhnout plného zdravotního potenciálu, jsou tři základní předpoklady: 1) 

zdraví jako základní lidské právo, 2) spravedlnost ve zdraví a solidarita při činnostech 

mezi jednotlivými zeměmi i jednotlivci, 3) účast a odpovědnost jednotlivců, skupin, 

institucí i organizací a resortů za rozvoj zdraví [Ripová 2002]

• Vývoj ekonomiky zdravotnických služeb v oblasti duševních onemocnění-v roce 2001 

činily výdaje na zdravotnické služby v oblasti duševních nemocí 3,6 % z celkových 

výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotnické služby, což je asi 6,5 miliard Kč.

• Určité kroky je třeba podniknout i v oblasti prezentace duševně nemocných a to 

především těch se závažnými poruchami, jako je např. schizofrenie. Snahou by mělo 

být zlepšit jejich obraz ve vnímání lidí, kteří se takto postižených např. obávají nebo 

nevědí, jak s nimi jednat a jak se k nim chovat.
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2. Cíle a výzkumné otázky

Cílem mé práce je analýza procesu aktuální tvorby a realizace politiky duševního zdraví 

v ČR v evropském kontextu.

Hlavní výzkumné otázky vyplývají z cílů práce jsou následující:

>  Jak je důležité celkové zdraví zahrnující jak fyzickou, tak sociální a duševní pohodu 

v souvislosti s kvalitou života a produktivitou člověka?

>  Jakým způsobem je organizována péče o duševně nemocné ve vyspělých zemích?

> Jakým způsobem se organizuje péče o duševně nemocné v České republice a jak 

úspěšná je transformace péče zaměřená na vznik a rozvoj alternativních možností 

léčby duševních nemocí?

> Nakolik jednotlivé státy „investují“ do péče o duševní zdraví a do jaké míry to 

ovlivňuje strukturu a kvalitu péče?

> Reagují dostatečně tvůrci politických opatření a programů na reálnou situaci?
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3. Teoretická východiska
Nepříliš uspokojivý stav kvality duševního zdraví je důsledkem větší či menší aktivity 

jednotlivých vlád, které jsou pod tíhou negativních projevů duševních nemocí nuceny 

reagovat na tento fakt. Kromě aktérů jednotlivých zemí jsou do tohoto procesu zapojeny i 

mezinárodní organizace jako EU, OSN či WHO. Jednotlivé souvislosti a procesy ovlivňující 

kvalitu duševního zdraví a politická opatření směřující kjeho zlepšení spadají do mnoha 

oblastí, jejichž analýza vyžaduje multidisciplinámí přístup. Uplatňují se teoretické koncepty 

jak z oblasti zdraví či nemoci, tak i ekonomický koncept a pojmy veřejné politiky.

3.1. Zdraví a jeho determinanty

S vývojem poznání společnosti se zjišťuje, že zdraví a celková pohoda je klíčovým 

prvkem v životě každého člověka. V poslední době se postupně mění chápání konceptu zdraví 

a rozšiřuje se o nové poznatky z oblasti psychologie, sociologie a ekonomie. Existuje mnoho 

koncepcí zdraví, ale většinou se do něj zahrnuje fyzická i psychická zdatnost. Tomu 

odpovídá i definice zdraví podle WHO, která říká, že „zdraví je  stav úplné fyzické, duševní a 

sociální pohody“, nejen  nepřítomnost nemoci [WHO Report 2001],

Kromě biologických dispozic mají na celkový zdravotní stav vliv i psychologické a 

sociální faktory, které společně tvoří determinanty celkového zdraví člověka. Jedním 

z důležitých zjištění 20. století je, že podstatný význam a důležitost mají vztahy s rodiči již  od 

dob dětství-výzkumy ukazují, že základy zdraví dospělého se vytvářejí již  před narozením a 

v raném dětství. Kognitivní, emocionální a senzorické podněty se získávají již  v útlém věku a 

nejistá emocionální vazba a chudá stimulace může v pozdějším věku vést k problémovému 

chování a riziku sociální marginalizace v dospělosti [Wilkinson, Marmot 2005].

V následujícím pořadí jsou seřazeny faktory tak, jak jsou podle Žáčka rozhodující ve svém 

vlivu na celkový zdravotní stav [Žáček 1984]:

1) stav a kvalita prostředí

2) společenský systém péče o zdraví obyvatelstva státu

3) postoje a chování lidí k vlastnímu zdraví

4) genetické faktory.

Urbanizace, chudoba a technologický pokrok jsou ruku v ruce spojeny i s rostoucím 

počtem duševně nemocných a to v závislosti na jednotlivých lokalitách, pohlaví, sociálním 

statusu a jiných faktorech. Povaha současné společnosti má často za následek zvyšující se
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procento stresorů negativně působících na obyvatele, jako je např. fakt postupného 

znečišťování prostředí, ale i přelidněné oblasti. Zhruba polovina urbanizované populace z 

rozvojových zemí žije v chudobě a miliony lidí jsou bez domova [WHO Report 2001],

Dosažení dobrého zdravotního stavu tedy zahrnuje i snižování mezer ve vzdělání, 

zlepšování standardu bydlení, snižování nezaměstnanost-společnost by měla občanům 

umožnit být plnohodnotnou součástí sociálního, hospodářského a kulturního života. Politická 

opatření by proto měla směřovat k následujícím cílům [Wilkinson, Marmot 2005: 35]:

- snižovat sociální a ekonomické nerovnosti spolu se sociálním vyloučením, což by 

mohlo vést k větší soudržnosti a tím ke zlepšení zdravotního stavu

- podstatně zlepšit sociální prostředí ve školách a na pracovištích. Komunita by měla 

umožnit citelnou podporu pro jednotlivce, kteří by se tak měli na koho obrátit, což by mohlo 

přispět ke zlepšení duševního zdraví

Koncept duševního zdraví má více variant lišících se podle autorů. G. E. Vaillant uvádí

6 základních konceptů duševního zdraví, které mají jak své přednosti, tak vždy i drobné 

nedostatky (Vaillant 2003).

1) Duševní zdraví jako prostředek zvládání každodenního života

• Již A. Quetelet se v r. 1835 snažil definovat spíš než to, co je patologické to, co 

je dobré.

• Duševně zdravý člověk měl mít své pocity a integritu osobnosti, měl by být 

orientován směrem k budoucnosti a investovat do života, měl by být odolný 

vůči stresu a schopný práce, milovat a řešit životní problémy.

2) Duševní zdraví jako pozitivní psychologie

• Přijmutí pozitivního postoje neslouží jen jako behaviorální léčba, ale může vést 

i k pozitivnímu duševnímu stavu.

• Zastánci pozitivní psychologie by chtěli vybudovat kvality, které by 

jednotlivcům pomohli život nejen přežít a vydržet, ale užít si ho.

• Model pozitivní psychologie je popisován následovně: člověk by měl mít 

oboustranné vztahy, měl by být velkorysý a vlídný, umírněný-schopný 

odpouštět, skromný a opatrný, přiměřeně zvědavý a zvídavý, měl by být 

schopný pracovat v týmu a mít pocity loajality, měl by být vděčný apod.

3) Duševní zdraví jako zralost

• Výzkumy prokázaly, že mozek běžně funguje bez nemocí až do 801et člověka 

a správný neurologický vývoj mozku vyžaduje téměř celý život. Zajímavé také
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je, že jednotlivci jsou k depresím náchylnější ve 30 spíše než v 70 letech 

[Vaillant 2003: 1377], Z toho je patrné, že tento model duševního zdraví 

zakládá na předpokladu, že větší fyzická zralost odráží větší duševní zdraví. 

Asociace duševního zdraví se zralostí je pravděpodobně také navozena i 

faktem, že i sociální a emocionální inteligence se vyvíjí v čase.

4) Duševní zdraví jako socio-emocionální inteligence

• Schopnost pochopit nonverbální komunikaci a dokázat odhadnout pocity 

druhých je bezesporu klíčem k úspěšnému zvládání každodenních situací. Tato 

skutečnost je patrná již  ve školním věku, kdy dítě musí pochopit, jak se ve 

kterých situací smí či má chovat a jak vyházet s ostatními dětmi.

• Socio-emocionální inteligence je definována jako přesné uvědomění si a 

vnímání pocitů, modifikace těchto pocitů tak, aby jejich projevy byly vhodné, 

rozeznání a správná reakce na emoce druhých, schopnost vyjednávání 

v blízkých vztazích s druhými, schopnost směřování motivací k určitému cíli.

5) Duševní zdraví jako subjektivní pohoda

• Kromě toho, jak pozitivně působíme na ostatní je především podstatné to, jak 

se sami uvnitř cítíme a jaká je naše duševní pohoda. Od r. 1967, kdy byla 

„šťastná osoba“ definována jako mladý, zdravý, vzdělaný, dobře placený, 

extrovertní, optimistický, bezproblémový, nábožensky založený člověk a 

v manželském svazku s vysokým vlastním sebehodnocením [Vaillant 2003: 

1380], proběhlo několik změn. Snahy vedly k reálné definici příčinných 

parametrů subjektivní pohody. Zjištěním bylo, že subjektivní pohoda má větší 

účinek na okolí, než okolí na duševní pohodu. Subjektivní pocit duševní 

pohody je vysoce dědičný a relativně nezávislý na demografických 

proměnných. Důležitá je soběstačnost, vlastní autonomie a vztahy, spíše než 

např. peníze.

6) Duševní zdraví jako odolnost

• Dnes je již  známým faktem, že odolnost či síla ducha (duševního zdraví), 

velmi ovlivňuje např. délku léčby či obecně náchylnost k nemocem.

• Jsou tři základní třídy mechanismů ke zvládání stresových situací: v některých 

situacích si člověk od stresu uleví tím, že se spoléhá na sociální podporu, další 

jsou vědomé kognitivní strategie záměrně užívané ke zvládnutí stresu a 

nakonec to jsou nedobrovolné mentální mechanismy sloužící jako obranné
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mechanismy (úzkost, deprese). Tyto obranné mechanismy redukují konflikty a 

nesoulad během změn v realitě (vnitřní a vnější). Obrana slouží ke zmírnění 

konfliktu, minimalizaci stresu.

3.2. Nemoc

Po staletí se vědci dohadují, nakolik mají geny a prostředí vliv na vznik a průběh 

nemocí. Podle důkazů moderní vědy se charakterizují duševní nemoci jako výsledek vlivu jak 

genetických predispozic, tak i životních podmínek společně v interakci s psychologickými, 

biologickými a sociálnímu faktory.

Proces poznání nemoci a jejich příčin se stejně jako koncept nemoci v průběhu času a 

vědeckým bádáním posunul. Od prvotních vysvětlení původu nemoci jako nevy váženosti 

tělesných šťáv v organismu až k dnešnímu, vědeckými důkazy potvrzujícímu výkladu příčin 

jakékoli nemoci, které mohou být imunologického, metabolického, cytologického, nutričního 

či genetického původu. Moderní teorie se tedy zakládají na vícefaktorovém výkladu nemocí a 

např. rakovinu pak vidí jako komplexní výsledek působení imunologických, genetických a 

jiných faktorů [Thagard 1997], Stejně tak i duševní nemoci jsou nahlíženy z mnoha hledisek a 

velmi často jsou zapříčiněny právě kombinací více faktorů-a to jak genetických predispozic, 

tak např. i působením vnějšího prostředí, ve kterém člověk s duševní nemocí žije. Chování 

okolí je totiž důležité i v tom, jak se sám duševně nemocný se svojí nemocí vyrovná. Často 

totiž takto nemocní lidé bývají označováni za blázny a někdy jsou okolím velmi rychle 

odsouzeni-za svoji nemoc si mohou sami, protože každý se chová podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí a ti, kteří činí opak a chovají se nepřijatelně, jsou označeni jako nenormální 

[Umanoff 2007].

Duševní nemoci a poruchy chování jsou dnes definovány podle International statistical 

classification of diseases and related health problems, neboli Mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN-10) jako kombinace abnormálního myšlení, emocí a chování ve vzájemném vztahu 

[WHO Report 2001]. Duševní nemoci bývají často spojené se závažnou úzkostí nebo 

dysfunkcí, což může vyvolat kognitivní a emocionální poruchy a poruchy v chování. Mezi 

nejčastější duševní nemoci patří deprese, úzkost, bipolámí afektivní porucha (tzv. 

maniodepresivní psychóza, která způsobuje výrazné změny nálad od euforických stavů až po
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těžké deprese v některých případech vedoucích k sebevraždám) a schizofrenie, ale i „lehčí“ 

formy duševních nemocí, jako je alkoholismus a jiné závislosti1.

To, nakolik duševní nemoci znemožňují pacientům běžný život včetně pracovního, 

zachycují kromě dat ze statistických ročenek např. údaje o počtech vyplácených invalidních 

důchodů pro duševní poruchy. Ze zdravotnické ročenky z r. 2004 vyplývá, že v České 

republice v roce 2004 vyhledalo péči psychiatrických ambulancí 450 tis. pacientů (182 tisíc 

mužů a 268 tisíc žen). Pacientů hospitalizovaných na psychiatrických oddělení v nemocnicích 

bylo v r.2003 19 160. Celkový počet hospitalizovaných v psychiatrických lůžkových zařízení 

se oproti předchozímu zvýšil zhruba o 1 tisíc případů a to na 59 440 pacientů (poměr mužů 

k ženám je 54:46), přičemž nejčastější diagnózou byla schizofrenie a poruchy vyvolané 

alkoholem.

Jedním ze způsobů, jak kvantifikovat zdravotní stav populace, je  metoda Global Burden 

of Disease (GBD). Kromě údajů o nemocnosti, úmrtnosti podle pohlaví a věku se započítává i 

koeficient DALY (Disability-adjusted life year), což je souhrn let ztracených předčasnou
o 2smrtí v důsledku nemoci a počtem let ztracených nemocí.

3.3. Podpora zdraví

Součástí konceptu veřejného zdraví je několik důležitých prvků-jedním z nich je 

podpora zdraví. Zahrnuje veškeré snahy směřující k pozvednutí celkové úrovně zdraví ve 

všech směrech, tedy posilování jak fyzické, tak duševní a sociální pohody-dosažení tzv. 

optimální kvality života. Základními složkami kvalitního života jsou [Kučera 2002]:

> tělesné zdraví

> osobní bezpečí

>  materiální/finanční zabezpečení

>  interpersonální vztahy

> participace ve společenství

>  možnost růstu

> „sebe-naplnění“

V některých zemích se podpora zdraví včlenila do jakési sebevýchovy, kde osobní 

přístup hraje nejdůležitější roli. V rusky mluvících zemích existuje tzv. koncepce valeologie 

(lat. valeo = být zdráv), což je systematická výchova ke zdraví. Tato výchova probíhá jak

1 <http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disease>
2 <http://en.wikipedia.org/wiki/DALY>
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v rámci kursů, tak i jako součást výuky na středních a vysokých školách a měla by vyústit v 

„samoorganizaci zdravého způsobu života jedince i populace‘L [Kebza 2005: 19].

Nejpodstatnější vliv má však v každé zemi oficiální politika, která do různé míry 

podporuje zdraví obyvatelstva veřejnými programy. U nás v CR byla první oficiální koncepce 

obnovy a podpory zdraví přijata poměrně nedávno, a to v r. 1991 [Salačová 1994], Ve větším 

měřítku patří k všeobecně přijímaným dlouhodobým strategiím projekty WHO, jako je např. 

Zdraví pro všechny do r. 2000, jehož regionální variantou je Národní program zdraví. Vytváří 

politický a ekonomický rámec aktivit směřujících ke zlepšení a rozvoji zdraví, ke zlepšování 

zdravotního stylu života, k vyšší kvalitě zdravotnických služeb atd.

Při prosazování plánů a koncepcí je nutné vycházet z určitých předpokladů a zásad, 

které ovlivňují úspěšnost aktivit a jejich aplikaci (podle Salačové). Prvním krokem je shoda 

všech na faktu, že zdraví je prioritou jak jednotlivce, tak celého společenství a ochrana zdraví 

je tak společným zájmem všech. Z toho následovně vyplývá ochota věnovat dostatečný objem 

financí, který by měl být výsledkem racionální úvahy o těchto zdrojích jako o důležité 

investici pro všechny. Garantem zdravotní politiky je pak stát, který vytváří legislativní rámec 

a společně s poskytováním ekonomických prostředků tak vytváří podmínky umožňující 

občanům i jednotlivým obcím a regionům změnu chování vedoucí k ochraně a podpoře 

zdraví.

Nejdůležitějším předpokladem je ale shoda všech zúčastněných aktérů podílejících se na 

tvorbě politiky, tedy orgánů státní správy, samosprávy, nevládních organizací a skupin 

profesionálů.

Hlavním předpokladem všech programů zabezpečení duševního zdraví je  realizace 

opatření již na úrovni prevence, a to ve všech jejich stupních [Skoda a kol. 1996]:

>  primární prevence-zabraňuje vzniku prvních fází onemocnění

> sekundární prevence-zaměření na maximální zmírnění příznaků vzniklých v první fázi 

onemocnění, kterým se nepodařilo zabránit

> terciární prevence-jejím cílem je minimalizovat nebo lépe zabránit vzniku trvalé újmy 

duševních, sociálních nebo tělesných funkcí.

Dalšími projekty na podporu veřejného zdraví, jejichž hlavním myšlenkovým zdrojem 

je také WHO, jsou [Salačová 1994]: projekt zdravé město, projekt zdravá škola, projekt 

zdravá rodina a projekt zdravý podnik.



3.4. Veřejná politika a zdravotní politika

Veřejnou politiku lze nahlížet ze dvou úhlů, a to buď jako vědní disciplínu, či sociální 

praxi. Veřejná politika jako sociální praxe je oblastí, ve které se střetávají individuálně a 

společensky vzniklé veřejné zájmy se zájmy individuálními, skupinovými a institucionálními 

[Potůček 2007],

Definice veřejné politiky se různí. V pojetí veřejné politiky jako sociální praxe je to 

dlouhodobý proces událostí, cyklus, který zahrnuje několik fází od identifikace problému až 

po implementaci jednotlivých opatření. Zjednodušený a základní model veřejné politiky 

obsahuje čtyři fáze-nejprve dochází k identifikaci a uznání sociálního problému, dále 

k rozhodnutí ve veřejné politice, k implementaci těchto rozhodnutí a nakonec k hodnocení 

veřejné politiky [Howlett, Ramesh 1995]. Různé jsou i metody pochopení veřejné politiky, 

tedy jak konkrétně se postupuje v její analýze, co všechno se do ní zahrnuje-jaké jsou 

proměnné (např. socioekonomické faktory apod.), kdo všechno má vliv na politické dění 

(aktéři-stát, neziskové organizace, svépomocná sdružení a další) nebo do jaké míry hraje roli 

politický systém převládající v dané zemi.

Nutným předpokladem pro to, aby se konkrétní problematika stala předmětem aktivit 

veřejné politiky, je uznání tohoto problému jako veřejného zájmu. Veřejný zájem tedy 

vyjadřuje potřeby týkající se většího počtu lidí, hodnoty, o jejichž uskutečnění společnost 

usiluje a obranu před ohrožením těchto potřeb [Purkrábek 1999],

Zdravotní politika je pak odvětvím veřejné politiky. Znamená to, že všechny akty, což 

jsou kromě vymezení problému i následující rozhodnutí a implementace opatření, jsou 

vykonávány správními a vládními útvary. Zdravotní politika pak může být definována jako 

rozhodovací procesy prováděné aktéry na různých úrovních zdravotnických systémů 

(nadnárodní, národní, regionální apod.) [Potůček 2005: 312], V případě zdravotní politiky 

jsou politické kroky směřované ke zlepšování zdraví skupin i národů, a to především tvorbou 

legislativních opatření (normy) a dále pak jejich následné uplatnění v praxi. Základním 

krokem při tvorbě koncepce je kritická analýza současného stavu zdraví, zdravotnického 

systému a společenských podmínek za spoluúčasti zainteresovaných odborníků a aktérů. Na 

jedné straně je tedy systém, který lze podrobit analýze, na straně druhé je pak prostředí, které 

je výstupy ze systému ovlivňováno (prostředí je kontext, ve kterém systém operuje). Tato dvě 

pole se vzájemně ovlivňují-zdravotní systém tak existuje v rámci prostředí zahrnující celou 

řadu vlivů, ať už politických, sociálních či biologických [Barker 1996],
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Politický systém v dané zemi má také svůj vliv na tvorbu a realizaci veřejné politiky. 

Jeho vlastnosti a charakteristiky se odrážejí do celého procesu a realizace jak veřejné, tak 

zdravotní politiky. To, jaký je daný politický systém, značně ovlivňuje míru participace výše 

zmíněných aktérů, kteří se různou měrou podílejí na politickém procesu. Rozdíly jsou 

především v míře demokratičnosti systému.

3.5. Ekonomika duševního zdraví

Lze tvrdit, že právo na zdravotní péči má ve vyspělé zemi každý. Otázkou aleje, nakolik 

je tato péče zbožím podléhajícím zákonu trhu a nakolik je to celospolečensky ceněná hodnota 

považovaná za veřejný zájem. Současné moderní vyspělé státy mají blíže k pojetí zdraví jako 

hodnoty, na jejíž kvalitu by měl stát dohlížet a co nejvíce na ni přispívat. Zdravotní péče je 

tedy považována za veřejný statek (komodita, která primárně přináší prospěch celému 

společenství). V tradičních veřejných systémech zdravotní péče, jako je  např. ve Velké 

Británii či ve skandinávských zemích, se všechny činnosti zlepšující zdravotní stav populace 

chápou jako veřejné statky [Gladkij 2003]. V protikladu k veřejným statkům pak stojí 

soukromé statky, které mají přínos především jen pro každého jednotlivce.

V pozadí tohoto jednání je totiž ekonomická racionalita, která se řídí jednoduchým 

pravidlem: bude-li jednotlivec zdravý, pozvedne se také obecná úroveň zdravotního stavu celé 

populace, čímž se zachovají a zlepší tvůrčí hodnoty.

Urban popisuje tzv. ekonomický koloběh, který zachycuje základní hmotné a finanční 

proudy v ekonomice, které představují pohyby zboží, služeb, plateb a důchodů mezi 

domácnostmi, firmami a státem. Jsou-li pak všechny tyto vstupy a výstupy v rovnováze, je i 

celková ekonomika, včetně národního důchodu v rovnováze [Urban 2003], V případě výskytu 

duševních nemocí se tak oslabuje schopnost uplatnit se na trhu práce a následně dochází 

k tomu, že duševně nemocný je finančně závislý na státu a jeho podpoře. Sám totiž není 

schopný vést ekonomicky a společensky produktivní život a je tak v různé míře závislý na 

dotaci od státu.

Nejhorším důsledkem z ekonomického hlediska je neschopnost duševně nemocného 

vést ekonomicky produktivní život a získání plného invalidního důchodu. V r. 2004 jich bylo 

kvůli duševním poruchám a poruchám chování přiznáno celkově 3 394 osobám; částečných 

invalidních důchodů bylo celkově 2 266 [ÚZIS],



4. Metodologie
Protože se jedná o multidimenzionální společenský problém, půjde v mé práci hlavně o 

kombinaci několika metod analýzy veřejné politiky (analýza společenského problému s 

využitím dostupných statistických dat a informací z dokumentů EU, WHO a z publikací 

v odborných časopisech). Analyzovaným společenským problémem je problematika 

duševního zdraví a politika, která je  v jejím rámci v různé míře uskutečňována, hlavní rysy a 

tendence vývoje politiky v Evropské unii a v České republice.

Problematika duševního zdraví je jedna z oblastí, jež se bezpochyby týká vysokého 

počtu lidí a stává se tak celospolečenským problémem. V policy analysis se společenský 

problém nejčastěji chápe jako rozdíl mezi tím, co je a co by mělo být, nikoli jako špatné 

podmínky samy o sobě [Veselý 2005], Tento problém pak musí splnit několik podmínek, aby 

byl veřejně politický a řešitelný prostřednictvím veřejných institucí: problém se v rozdílné 

míře dotýká života významného počtu lidí ve společenství, ve kterém žijí, tento problém je 

analyzovatelný a řešitelný veřejně politickými nástroji, je  konkrétní a nelze ho vyřešit snadno 

a rychle [Bardach 2000].

Deskriptívni' analýza veřejně politického problému je směřována bud“ jako zpětná 

analýza již uskutečněných politických programům nebo jako hodnocení nově aplikovaných 

programů [Patton, Sawicki 1993]. Při kombinaci těchto dvou přistupuje zkoumána oblast 

duševního zdraví jako vybraný problém veřejné politiky, při níž hraje důležitou roli časová 

dimenze.

Provedená analýza politiky duševního zdraví zahrnuje také charakteristiku současného 

stavu péče o duševní zdraví v České republice v návaznosti na existující problémy v EU, která 

se, podobně jako další mezinárodní organizace, snaží reagovat na tuto problematiku. Pro 

analýzu jsou tak k dispozici jak materiály zaměřené na problematiku duševního zdraví v ČR 

(Koncepce psychiatrie, Politika duševního zdraví), tak i mezinárodní dokumenty vzniklé 

aktivitou organizací, mezi nimiž je nej významnější WHO či EU (Mental Health Report 2001, 

Mental Health Action Plan 2005, Green Paper atd.). Využívána jsou také dostupná data ze 

statistických šetření, jako jsou statistické ročenky, sociologické výzkumy, mezinárodní 

databáze (HFA Database) či dokumenty z internetových stránek výše uvedených organizací.
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5. Analýza vývoje politiky duševního zdraví v EU a ČR
V devadesátých letech byl formulován koncept zátěže nemocemi (burden of disease), 

který umožnil globální hodnocení počtu ztracených let zdravého života v důsledku nemoci 

nebo invalidity. S využitím této metody bylo odhadnuto, že zátěž duševními a neurologickými 

nemocemi se na celkové zátěži podílí 12,7%. Pro Spojené státy americké tato hodnota činí 

24,50%, v Evropě 19,52%. Duševní zdraví populačních skupin je ovlivněno makrosociálními 

a ekonomickými faktory, jako jsou např. urbanizace, chudoba, vzdělání, úroveň zaměstnanosti 

[Funk et al. 2007]. Strategie zlepšování duševního zdraví obyvatel a kvality péče jde ruku 

v ruce s celoevropskou snahou o vybudování konkurenceschopného a dynamického celku, 

což předpokládá právě vysokou kvalitu života občanů. Členské státy EU se shodly na této 

jednotné strategii nejdříve podpisem Amsterodamské smlouvy v r. 1997 a dále pak přijetím 

tzv. Lisabonského programu z r. 2000.

Světová zdravotnická organizace se problematice duševního zdraví věnuje již velmi 

dlouhou dobu-v r. 2001 se téma duševního zdraví stalo politickou prioritou. Výsledkem byla 

obsáhlá zpráva z r. 2001 WHO Report Mental Health 2001 následována konferencí na stejné 

téma, která se konala v Helsinkách v roce 2005. Zde byl vypracován Mental Health Global 

Action Programme, jehož cílem je realizovat právě doporučení z WHO Report z r. 2001.

Významným nadnárodním účastníkem na poli duševního zdraví je OSN, která 

významnou měrou přispívá např. v oblasti práv duševně nemocných. Ochrana osob s duševní 

nemocí a zkvalitnění péče zahrnuje několik hlavních principů (OSN 2007): základním 

principem je zaručení základních svobod a práv duševně nemocným (včetně příslušníků 

menšin), právo na život v komunitě, stanovení diagnózy na základě mezinárodně přijatých 

medicínských standardů (nikoli na základě rasové či náboženské příslušnosti), právo na léčbu 

a kvalitní péči, diskrétnost týkající se pacientovy nemoci atd.

Tato vyvíjená aktivita má své opodstatnění, protože duševní nemoci mají dalekosáhlé 

důsledky jak pro samotného nemocného, tak i pro celé společenství lidí. Kromě vysokých 

finančních nákladů a ekonomických ztrát, jsou to především problémy spojené se sociální 

deprivací (v místech s vysokou nezaměstnaností je také vyšší riziko rozvinutí duševní 

nemoci).
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5.1. Současné problémy péče o duševní zdraví v Evropské unii

S postupným vývojem medicíny, lékařských postupů a společnosti se rozvíjí jak poznání 

fyzické stránky, tak i psychické. Během dlouhého procesu tohoto vývoje a poznání se 

postupně duševním nemocem dostalo pozornosti, kterou v předchozí době značně postrádaly. 

S postupnou transformací péče o duševně narušené pacienty se tak jednotlivé státy dostávají 

do různých etap tohoto procesu, jehož cílem je co nejvíce podpořit pacienta a jeho přirozené 

zázemí, aby byl sám co nejvíce schopen se vypořádat se svými potížemi; snahou je napomoci 

takto nemocným osobám k dosažení kvalitního a uspokojivého života v co nejpřirozenějších 

podmínkách [Knapp, McDaid, Mossialos, Thornicroft 2007],

Během tohoto procesu transformace péče tak byly odhaleny nedostatky existence 

samotné dlouhodobé lůžkové péče bez jiných forem péče a služeb nabízejících alternativu. 

Zlomem, který nastartoval změnu ve struktuře péče a posun v tvorbě politiky, bylo postupné 

prosazování lidských práv, mezi něž spatří i právo na zdraví a kvalitní zdravotnickou péči 

[OSN 2007], Není zatím prokázáno, že by sama dlouhodobá péče či pouze komunitní léčba 

byly adekvátní a dostačující [McDaid, Thornicroft 2005], proto je žádoucím stavem 

rovnováha mezi institucionální péčí a komunitními službami. Tato vyvážená péče je 

charakterizována službami, které jsou blízko domova a zahrnují možnost pobytu 

v nemocnicích a zařízení pro dlouhodobý pobyt v komunitě, jsou mobilní, zahrnují služby 

poskytující domácí léčbu, jsou směrované jak k nemocným, tak i k těm, u kterých se teprve 

projevují symptomy, poskytují léčbu podle potřeb každého pacienta, drží se mezinárodních 

smluv týkajících se lidských práv, prioritně odrážejí potřeby uživatelů služeb a jsou 

koordinovány poskytovately péče a agenturami s tímto tématem spojenými [Thornicroft, 

Tansella 2003].

Duševní zdraví evropského obyvatelstva může přispět k dosažení strategických cílů 

politiky EU, mezi které např. patří vrátit Evropu na cestu dlouhodobé prosperity, zajistit 

solidaritu a sociální spravedlnost a dosáhnout zlepšení kvality života evropských občanů 

[Green Paper 2005].

5.1.1. Zátěž duševními nemocemi v EU

Duševní poruchy se dnes považují již  za nemoc. V Evropské unii má 27% obyvatel 

všech členských států zkušenosti s psychickými nemocemi či problémy (podle celkem 

sedmadvaceti studií z šestnácti členských zemí [Green Paper 2005]. Celkově je to tedy
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necelých 83 miliónů dospělé populace EU (18 až 65 let), která byla v posledních dvanácti 

měsících alespoň jednou postižena nějakou duševní poruchou. Nejčastěji to pak byla úzkost, 

deprese a závislosti na návykových látkách. Výskyt duševních nemocí je takový, že téměř 

každý zná ve svém okolí někoho, kdo měl nebo má nějaké psychické potíže. Odhaduje se, že 

do roku 2020 bude deprese druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti ve vyspělém 

světě [Green Paper 2005],

Jedním z měřítek, podle kterého lze srovnávat důsledky negativních dopadů duševních 

problémů, je porovnání míry sebevražednosti. V EU spáchá každoročně sebevraždu až 58 000 

jednotlivců. Většině sebevražd předchází právě přítomnost nějaké formy duševní poruchy.

V detailním pohledu na statistiky je patrné, že míry sebevražednosti jsou v rámci EU velmi 

odlišné a to stát od státu. Ve Finsku to bylo 20,6 sebevražd na 100 000 obyvatel v roce 2003, 

ve Francii 15 sebevražd v roce 2001, ve Velké Británii v roce 2002 6,9 sebevražd, ve 

Španělsku 8,2 v roce 2002, v České republice 16,9 sebevražd v roce 2003, v Řecku 2,9 

sebevražd v roce 2002 atd3. V členských státech proto vznikají strategie prevence sebevražd, 

jejichž logickým cílem je snížit míru sebevražednosti na co nejnižší hodnotu. Pro tuto 

prevenci se používají postupy, jako je omezení přístupu k metodám pro spáchání sebevraždy, 

školení poskytovatelů zdravotní péče a spolupráce mezi sekundární péčí a následnou péčí po 

pokusech o sebevraždu [Green Paper 2005],

Jedním z nejzávažnějších zdravotních problémů v EU je deprese. Kromě opatření na 

jednotlivých úrovních, jako je psychologická podpora ohrožených či školení zdravotnických 

odborníků v prevenci, se provádějí opatření na mezinárodní úrovni, jejímž písemným 

výstupem je zpráva Komise Evropské unie z roku 2004. která analyzuje depresi, její negativní 

důsledky a možnosti opatření. Dalšími rizikovými faktory či důsledky psychických problémů 

jsou alkohol a drogy. Evropská rada tedy v roce 2001 přijala doporučení o konzumaci 

alkoholu mladými lidmi a v roce 2004 schválila protidrogovou strategii (s následným akčním 

plánem).

5.1.2. Náklady na duševní zdraví

S duševními nemocemi jsou úzce spjaty četné problémy, které mají nepříliš příznivé 

důsledky jak na jednotlivce, tak na skupinu, ve které tento jednotlivec žije. Duševně nemocný 

je často neschopen aktivně se podílet na běžném životě, ať už to zahrnuje denní činnosti či

10 <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate>
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pracovní aktivity. Ekonomické potíže tak má nejen nemocný a jeho rodina, ale v důsledku i 

celý systém, který zajišťuje péči o takto nemocné. Výdaje na zdravotnické a sociálni služby 

jsou poměrně dlouhodobé a vysoké, což značně zatěžuje celkové výdaje na zdraví v 

jednotlivých státech. První snahou o systematický sběr a zpracování dat o výdajích 

jednotlivých států na politiku duševního zdraví jak v Evropě, tak ve zbytku světa, je Projekt 

Atlas, který v roce 2001 koordinovala WHO. Prvním zjištěním je, že pouze osmadvacet 

z dvaapadesáti evropských zemí poskytuje informace týkající se politiky duševního zdraví, 

protože ve zbytku těchto zemí jsou informace nedostupné zejména kvůli neúplnosti. Co se 

týká výdajů na duševní zdraví vyplývá z těchto dat, že tři země vydávají na duševní zdraví 

méně než 2% z celkových výdajů, pět zemí vydává 2-5%, šestnáct zemí vynakládá 5-10% a 

čtyři země vydávají více než 10% z celkových výdajů na zdravotnictví [McDaid, Knapp, 

Curran 2005], Mezi země, které vynaloží na duševní zdraví nej větší objem prostředků, patří 

např. Velká Británie či Lucembursko a naopak zemí, která věnuje jen 2% na duševní zdraví, 

je např. Slovensko [tamtéž].

Systémy financování jsou pak v jednotlivých státech odlišné, ale pohybují se v jednom 

rámci. Většinou je tato oblast financována ze tří zdrojů: z daní, soukromého či sociálního 

pojištění a přímých výdajů. Při analýze dat z Atlasu WHO z roku 2004 lze spatřit závislost na 

objemu vynaložených prostředků. Je patrné, že v zemích s vysokými výdaji je většina služeb 

a péče o duševně nemocné hrazena z veřejného rozpočtu a sociálního pojištění, kdežto v 

zemích s nízkou úrovní výdajů jdou náklady na vrub pacienta a to přímou platbou [WHO 

Neurology Atlas 2004],

5.1.3. Stigma a diskriminace

Po celém světě je mnoho lidí s psychickými problémy, kvůli kterým jsou diskriminováni 

a jsou tak snadným cílem nepoctivého jednání. Nemocní mívají problém s nalezením bydlení 

či zaměstnání a bývají jim  tak často upírána lidská práva. Stávající právní úprava např. 

nezaručuje duševně nemocným přidělení adekvátní právní pomoci (příslušně vzdělaného 

člověka), která by dohlížela na minimální a jen nutné omezení práv pacienta [Ripová 2002]. 

Výsledkem stigmatizace je pak v důsledku to, že duševně narušený člověk pak raději o svých 

problémech otevřeně s nikým nehovoří, což má za následek primárně zhoršování zdravotního 

stavu a sekundárně rostoucí náklady na léčbu stále více zhoršujícího se zdravotního stavu.
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Za diskriminací duševně nemocných stojí především předsudek založený na 

nedostatečné informovanosti veřejnosti o této problematice. Nízké povědomí o psychických 

obtížích a z toho plynoucí předsudky pak často vedou ke stigmatizaci. Strach ze stigmatizace 

snižuje pravděpodobnost toho, že nemocný přijde do kontaktu s veřejnými službami z obav 

negativní reakce [McDaid 2005],

Hájit práva duševně nemocných, zabránit stigmatu a negativním důsledkům jako je 

sociální exkluze musí stále většina evropských států. Zastřešujícím právním dokumentem 

všech členů Evropské unie pro tuto oblast je dokument OSN-Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech (článek 12). Ten říká, že státy uznávají právo 

každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví, což zahrnuje i 

přijímání opatření k dosažení plného uskutečnění tohoto práva (prevenci, léčení a kontrolu 

nemocí či chorob z povolání, vytvoření podmínek, které by zajistily všem lékařskou pomoc a 

péči v případě nemoci) [OSN 1966],

Stigma a diskriminace byly také jedním z témat na Evropské ministerské konference 

WHO v Helsinkách v roce 2005. Výsledkem této konference je Akční plán duševního zdraví 

pro Evropu, který kromě konstatování současného stavu navrhuje opatření na změny. Ve 

snaze o zmírnění jednoho z důsledků stigmatizace-nezaměstnanosti, je zde např. návrh na 

vytvoření a uskutečnění národní, sektorální i podnikové politiky k eliminaci stigmatu a 

diskriminaci v zaměstnaneckém prostředí na základě přítomnosti duševní nemoci [WHO 

2005]. Významné jsou v boji proti stigmatu a diskriminaci svépomocná sdružení, jako jsou 

např. sdružení pacientů a jejich rodin, ze kterých v mnoha případech vznikají silná a vlivná 

sdružení.

5.1.4. Proměny péče o duševní zdraví

Systém péče o duševně nemocné je složitou oblastí péče o zdraví člověka, která má své 

vnitřní členění, ale i historický vývoj. Tento systém je možné nahlížet dvěma způsoby 

[Knapp, McDaid, Mossialos, Thornicroft 2007: 15]: vertikálním a horizontálním způsobem. 

Vertikální dimenze se vztahuje k tomu, jak dobře je systém integrovaný ve smyslu 

poskytování kvality kontinuity péče, a to jak ve směru pohybu pacienta z komunity do 

nemocnice a nazpět do komunity, tak i z komunity na psychiatrické oddělení nemocnic a zpět. 

Horizontální dimenze se vztahuje ke komplexnosti systému: zda existují rodinní doktoři či 

psychiatři, zda zdravotnické týmy v komunitních centrech zahrnují psychology, psychiatrické

19



sestry a sociální pracovníky či zda je nabídkou služeb podchycena i oblast výživy a podpory 

bydlení.

Vývoj péče o duševně nemocné, zahrnující obě tyto dimenze, se během průběhu času 

transformoval a to v několika fázích. V mytických dobách byly nemoci duše považované za 

dílo démonů či posedlost duše [Vacek 1996], ve středověku bylo oblíbeným zvykem ukazovat 

pomatené měšťanským rodinám jako zábavu. [Foucault 1994: 58]. První érou

institucionalizované péče je období azylů, kdy nebylo neobvyklé nelidské zacházení 

s pacienty, kteří navíc byli považováni za nebezpečné živly zasluhující mříže se zámkem jako 

tomu bylo např. v Dánsku v r. 1840 [Knapp, McDaid, Mossialos, Thomicroft 2007: 16].

V období druhé světové války existovala zařízení pro bohaté vrstvy fungující pod rouškou 

lázní („tajemství“ psychických poruch zámožných tak bylo uchráněno za zdmi takzvaných 

lázní a soukromých sanatorií). V poválečné době se služby duševně nemocným postupně 

začleňovaly do plánů přijatých v rámci konceptu sociálního státu, aby následně prošly 

deinstitucionalizací. Od sedmdesátých let pak dochází k extenzi služeb, jako je např. 

návaznost služeb (po odchodu z nemocniční péče následuje péče v komunitě) či vznik 

kvalitního zázemí v mimonemocničních zařízení. Služby duševně nemocným přestávají být 

tématem čistě lékařským a kromě medicínských aspektů duševních nemocí se berou v potaz i 

psychické a sociální vlivy [Knapp, McDaid, Mossialos, Thornicroft 2007].

Dvacáté století tedy bylo v Evropě charakterizováno nejdříve vzestupem a poté 

postupnou redukcí psychiatrických léčeben jako hlavního způsobu léčby lidí s duševní 

nemocí. Posledních třicet let probíhá v celé Evropě postupná deinstitucionalizace péče, jejímž 

cílem je poskytnutí co nejkvalitnější péče duševně nemocným, což představuje rovnováhu 

mezi institucionální léčbou a alternativními možnostmi léčby. Rozsah služeb, ať už 

komunitního či institucionálního typu, pak záleží na tvorbě politiky podnikané v každém státě 

zvlášť. Tohoto ideálního poměru (vyvážení institucionální a komunitní péče) však není 

jednoduché dosáhnout. V některých státech došlo k tak rapidnímu poklesu lůžek 

v psychiatrických léčebnách, že jejich počet klesl na méně než polovinu [McDaid, Thornicroft 

2005],

Aby byla komunitní péče kvalitní, je  nutné, aby poskytovala komplexní spektrum 

služeb, které odráží potřeby pacientů jako celku, ale i jednotlivých skupin, jako jsou děti ženy 

či starší lidé. Podle zprávy WFIO z roku 2001 by tyto služby měly ideálně poskytovat výživu, 

opatření pro akutní příjmy do nemocnic, podporu s nalezením práce a možnost poskytnutí 

přístřešku a ošacení [WHO Report 2001], Na Ministerské konferenci v roce 2005
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v Helsinkách byly komunitní služby definovány obsáhleji: měly by poskytovat rehabilitaci a 

léčebné programy, rozvoj specialistů a služeb pro pacienty s těžkými psychickými poruchami, 

nabídnout rezidentní služby, poskytnout služby krizové intervence, zajistit vzdělání 

(umožňující např. zajistit si práci), spolupracovat s ostatními službami komunitního typu i 

s poskytovately lůžkové péče a také provádět výzkum [WHO 2005a], Přední výhodou 

takovéto komunitní péče je to, že služby jsou poskytované blízko domova a jsou tak více 

přístupnější pacientům. Nej podstatnější je ale fakt, že fungují jako následná péče po opuštění 

dlouhodobějšího zařízení a poskytuje tak svým klientům jakýsi mezičlánek mezi péčí na 

lůžku a návratem do běžného života.

Péči na komunitní úrovni mohou z evropského hlediska vylepšit všechny státy.

V Evropě celých 28% států tento typ péče dokonce teprve musí začlenit do systému možností 

léčby a služeb, což velmi ovlivňuje i přísun financí. V zemích s nízkými výdaji poskytuje péči 

na komunitní úrovni 33% států, zatímco v zemích s vysokými výdaji je to až 91% [WHO 

2005].

Pro některé státy je právě problém financí kámen úrazu a přetrvávají otázky, zda se 

investice do nabídky služeb komunitního typu vyplatí, či nikoli. Zatím není příliš mnoho 

důkazů, které by potvrzovaly, že výdaje na komunitní služby jsou vyšší, než na institucionální 

péči. Jestliže tyto pochybnosti přetrvávají, tak prokázaným pozitivem komunitních služeb je 

zlepšení kvality života a spokojenosti s nabízenými službami při stejných nákladech [McDaid, 

Thornicroft 2005],

Na procesu vzniku a zkvalitnění služeb komunitního typu se podílejí skupiny, jako jsou 

např. sdružení pacientů a jejich rodin, nadace, akademické instituce či profesní společnosti, 

které mohou do různé míry ovlivnit dění týkající se rozvoje komunitních služeb. Nejsilněji se 

pravděpodobně mohou uplatnit sdružení pacientů a jejich rodin ve spolupráci s advokáty, kteří 

mohou např. zvýšit povědomí veřejnosti o duševně nemocných a pomoci jim  tak k návratu do 

běžného života. Podporu lidem žijících v komunitě lze poskytnout např. i možností dalšího 

vzdělávání, zakládáním a organizováním neformálních komunitních služeb, jako je 

poradenství či svépomocné služby, case management apod. [WHO 2005],

5.2. Současné problémy péče o duševní zdraví v České republice

Po roce 1989 se tvůrci české zdravotní politiky věnovali převážně změnám v oblasti 

financování zdravotnických služeb, jejich decentralizaci a privatizaci. K dynamickému vývoji
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došlo v oblasti zavádění moderních technologií včetně léčiv. V pozadí tohoto procesu se 

ocitla témata jako primární zdravotní péče, kvalita služeb nebo i proces rozvoje komunitní 

služeb o duševní zdraví jako potřebné podmínky deinstitucionalizace péče o duševně 

nemocné s možností jejich společenského začlenění. Neziskový sektor a jeho právní rámec se 

rozvíjely poměrně pomalu. Na základě společných aktivit a kontaktů se zahraničím byly 

diskutovány nové koncepční přístupy v oblasti péče o duševní zdraví, ale jejich implementace 

probíhala pomalu. Avšak v České republice již  i před rokem 1989 byla věnována poměrně 

významná pozornost právě rozvoji systému primární péče a v jeho širším pojetí i 

specializovaných ambulantním službám včetně psychiatrie a psychologie či psychoterapie. 

Stav v této oblasti tedy nebyl vnímán jako kritický. Agenda zdravotní politiky byla zaujata 

problémem výše odměňování zdravotnických pracovníků a organizačními změnami, 

zaměřenými na vyšší autonomii a smluvní samostatnost poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Česká republika se dnes po 15 letech nachází ve fázi částečné redukce institucionalizované 

péče, kdy se postupně snižuje počet lůžek v psychiatrických léčebnách a služby se rozšiřují 

směrem k potřebám pacientů. V tomto procesu se tak ke slovu dostávají jak nadnárodní 

organizace, jako je EU či WHO, tak orgány na národní úrovni jako je vláda, jednotlivé kraje a 

města, neziskové organizace, státní sektor či samotní občané např. ve sdružení pacientů.

5.2.1. Duševní nemoci a spotřeba péče v ČR

Při analýze stavu duševního zdraví obyvatel České republiky lze vycházet především 

z dat týkajících se údajů o spotřebě péče (UZIS) či z nepříliš četných výběrových šetření 

(např. epidemiologických).

Z porovnání dat zachycujících rok 2004 s předchozím rokem [UZIS 2005] je patrné, že 

počet ambulantních psychiatrických vyšetření vzrostl o 8,1% (tzn. 2 647 852 vyšetření; 

celkově pak bylo v r. 2004 ošetřeno 449 680 pacientů). Z dalších dat ÚZISu z roku 2004 

[ÚZIS 2006, 2006a] při porovnání údajů podle pohlaví vyplývá, že psychiatrickou péči 

vyhledávají častěji ženy. Jejich podíl ne celkovém počtu je 60%, přičemž nejčastější 

diagnózou jsou afektivní a neurotické poruchy, dále pak schizofrenie a organické duševní 

poruchy. Muži bývají nejčastěji ošetřováni z důvodu vývojových poruch v dětství a dále pak 

v souvislosti s nadměrným užíváním alkoholu a psychotropních látek [ÚZIS 2004], Z pohledu 

regionálního rozložení hospitalizovaných na psychiatrických lůžkových oddělení je nejvíce 

případů zaznamenáno v Olomouckém a Ústeckém regionu (757,3 a 723,8 hospitalizovaných 

na 100 000 obyvatel). Hospitalizace pro duševní poruchy a poruchy chování se projevuje i
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v počtu pracovních neschopností. V průběhu času tento počet střídavě kolísá, ale při srovnání 

posledních dostupných dat z let 2004 a 2005 lze spatřit nárůst (v r. 2004 bylo uznáno celkově 

43 776 pracovních neschopností a o rok později to bylo 46 599) [ÚZIS 2005a, 2006c],

Kromě pohlaví závisí výskyt duševních nemocí i na jiných faktorech. Je to např. 

manželský vztah-vznikem duševní poruchy jsou více ohroženi svobodní lidé, než ostatní 

(ovdovělí, rozvedení či sezdaní) [Dzúrová a kol. 2000]. Dále má vliv např. zaměstnanost, a to 

především na psychický stav mužů. Výzkum prokázal, že muži trpící během života neurózou, 

afektivní poruchou či závislostí na návykových látkách byli mnohem častěji nezaměstnaní 

[Dzúrová a kol. 2000], U aktivních žen byla naopak zjištěna vyšší míra výskytu jak duševních 

poruch, tak i závislostí na návykových látkách [tamtéž],

V roce 2004 bylo v psychiatrických lůžkových zařízení hospitalizováno celkem 61 802 

pacientů, což ukazuje na rostoucí trend (od roku 200 stoupl počet hospitalizací o 5,3%, 

z nichž více než polovina, 66,6%, byla provedena v psychiatrických léčebnách).

V psychiatrických léčebnách trvá hospitalizace pacientů nejdéle, a to až čtyřnásobek počtu 

dnů hospitalizace na psychiatrických oddělení (80,4 a 21,2 dne). Nejdelší průměrnou 

ošetřovací dobu pak vyžadovala léčba sexuálních poruch, a to až 262 dny (hospitalizace pro 

tento typ poruchy je výrazně vázán na mužské pohlaví).

Hospitalizace je jen první fází léčby, po které je ve většině případů nutná následná péče 

poskytující buď dočasný, nebo trvalý lékařský dohled. Po propuštění lůžkového zařízení 

vyžaduje zdravotní stav pacienta v třetině (32,7%) případů dočasnou péči, v polovině případů 

(52,9%) trvalou ambulantní péči a v necelých 8% je nezbytná následná ústavní léčba.

Hospitalizovaní jsou nejen dospělí jednotlivci, ale i děti ve věku 0-14 let. Z celkového 

počtu hospitalizovaných pak téměř 5% spadá právě do této věkové kategorie a to nejčastěji 

s poruchami psychického vývoje a poruchy chování.

Obecně patří mezi nejčastější zdravotní problémy dnešní ČR poruchy, sebevražedné 

chování a zdravotně riziková konzumace návykových látek (alkohol, tabák). Ukázalo se, že 

téměř každá desátá žena alespoň jednou za život uvažovala o ukončení života a 22% 

dotazovaných žen (Šetření CIDI 1999) trpících duševní poruchou (celkem 234) během svého 

života uvažovalo o smrti [Dzúrová a kol. 2000]. Prokázala se také skutečnost, že osoby 

závislé na návykových látkách mají větší tendenci k myšlenkám na sebevraždu či k jejímu 

provedení. Z nárůstu spotřeby alkoholu a zvyšujícího se počtu osob závislých na návykových 

látkách lze tedy usuzovat, že se bude dále zvyšovat podíl sebevražd provedených pod vlivem 

návykových látek [tamtéž]. Česká republika se kromě vysoké spotřeby alkoholu vyznačuje i
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nadměrnou spotřebou tabáku, která by se dala nazvat téměř epidemií kouření. Výší spotřeby 

se tak řadíme spíše k bývalým socialistickým zemím, než k zemím EU.

5.2.2. Systém péče v ČR

Lůžková péče

V současné síti služeb duševně nemocným pacientům převládá péče v psychiatrických 

léčebnách, kdy z celkového počtu lůžek 11 591 připadá 10 045 lůžek právě na psychiatrické 

léčebny [Pfeiffer a kol. 2005], Potřebám duševně nemocným slouží i Ústavy sociální péče, ve 

kterých je k dispozici 1000 až 1500 lůžek (spíše než celkovou léčbu ale nabízejí azylovou 

péči bez programů vedoucích k resocializaci a návratu zpět do běžného života). Od 

devadesátých let dochází k postupné redukci lůžek v psychiatrických léčebnách, přičemž 

z původních 15 lůžek se jejich počet ustálil na 11,04 lůžek na 10 tisíc obyvatel (v 

nejrozvinutějších zemích Evropské unie je tento počet méně než poloviční). Rozložení 

psychiatrických léčeb není podle doporučení WHO (WHO Report 2001) ideální, protože 

velké vzdálenosti léčeben od bydliště pacienta a jeho rodiny komplikují kontakty a tak i celou 

léčbu. V oboru psychiatrie pracuje celkově 1401 doktorů, z čehož je 562 mužů a 839 žen 

[ÚZIS 2007]. Z tohoto počtu pak v sedmnácti psychiatrických léčebnách pro dospělé pracuje 

496 psychiatrů a téměř 3 000 odborných zdravotních pracovníků (sestry, asistenti apod.). Na 

ambulantní péči v lůžkových a ambulantních zařízeních pak připadají téměř 652 lékaři a 363 

odborní zdravotní pracovníci [ÚZIS 2006b].

Na sedmadvaceti psychiatrických odděleních (zahrnujících i psychiatrické kliniky) je 

celkem 1546 lůžek, přičemž v posledních letech se tento počet mírně zvýšil [Pfeiffer a kol. 

2005], Tato lůžka jsou využívána pro krátkodobé akutní hospitalizace, kdy průměrná délka 

pobytu je 24 dny. Počty lékařů na psychiatrických oddělení jsou vyšší-celkem je 143 

psychiatři, což je jeden psychiatr na 10,81 lůžka.

Ambulantní péče

Pacienti s duševními nemocemi jsou nejčastěji k odborníkovi doporučováni svým 

praktickým lékařem (ten ovšem musí být dostatečně zapojen do systému péče o duševní 

zdraví a mít náležité schopnosti a zkušenosti v této oblasti), ale kontakt s psychiatrem může 

proběhnout i bez takovéhoto doporučení. Počty psychiatrů a psychologů v ambulantních 

službách se průběžně mění a dnes pracuje na ambulancích 625 psychiatrů, 440 klinických 

psychologů a 393 střední zdravotničtí pracovníci. Z toho vyplývá, že většina ambulancí 

pracuje bez sestry, což je rozdíl oproti stavu před rokem 1989, kdy měl ambulantní lékař
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k dispozici jak zdravotní sestru, tak sociálni pracovnici, které prováděly i domáci návštěvy 

[Háva, Kružík, Baudiš 2005],

Intermediární péče

Spíše ojedinělostí jsou v České republice krizová centra, která jsou (kromě 

samostatných služeb) většinou součástí lůžkových zařízení, nebo součástí sociálních služeb. 

Různí se svým charakterem, ale většina (zhruba 10 zařízení) poskytuje krátkodobou lůžkovou 

péči. Kromě klasické lůžkové péče se do služeb krizového centra započítávají i poradenství, 

telefonní pomoc či zajištění denního programu.

Ve zdravotnickém sektoru existuje celkem 22 zařízení typu denního stacionáře, která 

slouží klientům vyžadujícím intenzivnější a systematičtější péči, než jakou je možno 

poskytnout na ambulantních odděleních. Počty denních stacionářů mají tendenci spíše 

stagnovat, stejně tak jako rozsah programů, jejichž kvalita má z nedostatků financí spíše 

sestupnou tendenci.

Asociace komunitních služeb eviduje 18 neziskových organizací zajišťujících služby 

v komunitních sociorehabilitačních zařízení zhruba pro 3 000 pacientů ročně. Rozsah těchto 

služeb je rozdílný-jen v několik málo regionech existují služby zahrnující jak lůžkovou, tak 

ambulantní péči a následné rehabilitační služby (kapacita je ale i v těchto zařízeních nízká).

Tento systém péče není dostatečně provázán, k čemuž přispívá i fakt, že v právním 

rámci není dostatečně vymezena odpovědnost za koordinaci komplexní péče. Např. ve Velké 

Británii existuje kolektivní zodpovědnost státu za duševní zdraví, a to v podobě rozsáhlého 

zdravotního systému National Health Service (Národní zdravotní služba), který existuje již od 

roku 1948.

Fakt, že síť komunitních služeb a denních stacionářů je nedostatečná, potvrzuje i 

výzkum agentury STEM (Psychiatrie 2004). Tento nedostatek vnímají silněji psychiatři, ale 

především lůžkoví lékaři, kteří nechtějí propustit své pacienty, aniž by je následně čekala 

nějaká pomoc ve formě komunitních služeb, resp. jakékoli sociální pomoci.

5.2.3. Platná právní úprava v oblasti péče o duševní zdraví

V ČR neexistuje samostatný zákon o duševním zdraví, jako např. ve Velké Británii či 

Holandsku (Zákon o duševním zdraví z roku 1983, který se zabývá převážně nedobrovolnou 

hospitalizací a léčbou ve Velké Británii či Národní plán péče o duševní zdraví z roku 1999 

v Holandsku). Zákony, které v ČR upravují tuto problematiku se týkají především 

opatrovnického řízení, způsobilosti k právním úkonům, dále Zákon o péči o zdraví lidu
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(souhlas s léčbou, přístup k zdravotnické dokumentaci apod.), Zákoník práce upravující 

pracovně právní ochranu zdravotně postižených a např. jeden z posledních zákonů je Zákon o 

ochraně veřejného zdraví, který upravuje práva a povinnosti v oblasti podpory a ochrany 

veřejného zdraví.

Stávající legislativa v oblasti péče o duševní zdraví není komplexní, chybí také 

spolehlivé kontrolní mechanismy dodržování zákonných norem v praxi a navíc je pouze nízká 

úroveň informovanosti o problematice práv duševně nemocných [Ripová 2002], Nejsou také 

stanoveny závazné standardy péče, které by jasně vymezovaly kvalitu a složení potřebné 

péče. Jak jsem se již výše zmínila, právní rámec poskytující jsou dokumenty OSN (Principles 

for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care ), 

ale dále také dokumenty WHO (Resource book on mental health, human rights and 

legislation).

Jeden z rizikových faktorů dodržování lidských práv je ústavní forma léčby duševních 

poruch, ke které může dojít i bez souhlasu pacienta. Tzv. informovaný souhlas vychází z 

principů autonomie jednotlivce, který odráží vysokou míru důležitosti připisovanou svobodě 

rozhodování o vlastních záležitostech tedy i zdravotního stavu a forma péče. Pro provádění 

informovaného souhlasuje důležitá Úmluva o lidských právech a biomedicíně vyhlášena roku 

2001. Z této úmluvy také vychází tzv. zástupný souhlas, který k léčbě vyjadřuje zákonný 

zástupce osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. V souvislosti s omezováním 

způsobilosti k právním úkonům existuje i pojem opatrovnictví. V tomto případě soud stanoví 

opatrovníka, který koná právní kroky v nejlepším zájmu svého svěřence.

5.3. Analýza vývoje české zdravotní politiky v oblasti duševního 

zdraví

Otázka transformace psychiatrie je jednou z vážných a velmi důležitých oblastí 

zdravotnictví, kterou v především v souvislosti s destigmatizací tohoto oboru a zkvalitněním 

péče řeší většina států v celé Evropě. Psychiatrická onemocnění jsou čím dál častější 

diagnózou, což se nutně projevuje v potřebě náležitých kroků vedoucích ke zlepšení 

stávajícího systému péče a oblastí s tímto souvisejících (právní či ekonomická hlediska). 

Cílem reformy péče je její transformace na takový způsob péče, který by umožnil pacientovi 

důstojnou léčbu a pomoci mu tak, aby byl schopen se sám co nejvíce vypořádat se svými 

obtížemi a měl možnost opětovného začlenění do běžného života. Kromě akutní péče na 

nemocničních odděleních a v krizových centrech by měla následovat rehabilitace právě
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v komunitě, která by nabízela jak specializovanou zdravotnickou péči, tak i síť sociálních 

služeb. Podle Libigera by měla reformovaná psychiatrická péče zahrnovat tyto nezbytné 

složky [Libiger 2005]: včasná diagnostika a léčba (psychiatrická oddělení nemocnic a krizová 

centra), účinná primární prevence, účinná sekundární a terciární prevence (péče v komunitě) a 

zdravotní rehabilitace a dlouhodobá specializovaná péče v léčebnách.

Při porovnání s ostatními evropskými státy je péče o duševně nemocné pacienty méně 

rozvinuta-jednak z hlediska výdajů na tuto oblast z celkových zdravotnických prostředků, tak 

i z hlediska struktury péče (poměrně nerozvinutá je intermediámí složka péče, kterou 

představují denní stacionáře, krizová centra či zařízení chráněného bydlení a práce). V roce 

2000 byla přijata nová koncepce oboru psychiatrie, která byla podřízena hlavnímu cíli, kterým 

je péče o duševně nemocného a možnost podpory jeho přirozeného prostředí tak, aby byl sám 

schopen co nejvíce se vypořádat se svými potížemi. Hlavními složkami této koncepce je 

[STEM/MARK 2004]:

• redukce počtu lůžek v léčebnách

• zřizování psychiatrických oddělení v nemocnicích s cílem posílit kapacity a 

dostupnost pro péči o akutní psychiatrické poruchy

• vybudování téměř neexistující sítě krizových center, denních stacionářů apod.

• větší zapojení pacientů a jejich zázemí do procesu léčby

• systematické monitorování výkonnosti a kvality poskytované péče

• působení proti přetrvávajícím předsudkům (stigma psychiatrie)

Aktivita a volání po změně není v rozvinuté zemi záležitostí pouze státu (Koncepce 

psychiatrie), ale i různých asociací a neziskových organizací, jako tomu j e v  případě tvorby 

koncepčního dokumentu Politika péče o duševní zdraví v ČR. Tento dokument skládající se 

ze dvou částí (Zpráva o současném stavu a Cesty k její realizaci) je hlavním výstupem 

vzniklým v projektu Veřejné zdraví-Lidská práva a péče o duševní zdraví v České republice. 

Hlavním cílem projektuje upozornit na kritický stav stávající péče o duševně nemocné a plán, 

jak tento stav zlepšit skrze navržené kroky možných úprav. Dokument Politika péče o duševní 

zdraví je koncepčním materiálem, z čehož vyplývá, že nastiňuje ideální stav, k jehož dosažení 

je potřeba provést mnoho efektivních a účinných opatření [Pfeiffer a kol. 2005],

Kvalita a rozměr služeb se ale v průběhu posledních šesti let příliš nezměnila. Stále 

velká část finančních i lidských zdrojů je směřována do psychiatrických léčeben, které dnes 

slouží jako následná lůžková, ale i akutní péče [Pfeiffer a kol. 2005]. Mezi jednotlivými 

složkami péče je stále velká diskontinuita, a to např. mezi nemocniční a mimonemocniční
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péčí. Není příliš jasné, jakým způsobem je  péče a takovéto přechody mezi jednotlivými 

sektory koordinována a kdo je za tuto koordinaci zodpovědný.

Tento nepříliš uspokojivý stav je patrně důsledkem nízké aktivity tvůrců politiky, která 

má, stejně jako v jiných oblastech, své jednotlivé stupně standardního charakteru, které je 

třeba při tvorbě programů a opatření dodržovat. Těmito stupni jsou např. výzkumy mapující 

současný stav této problematiky, na jejichž základě se následně objektivuje a strukturuje 

problém. Následným krokem je nastolení agendy a tvorba konkrétního programu, který řeší 

současnou situaci příslušnými kroky. Tato fáze je ale u nás v České republice nedostatečně 

řešena a ošetřena a výsledkem je neexistence konkrétní podoby návrhu řešení, kterým může 

být akční plán přijatý např. již na Slovensku. Tento akční plán postihuje všechny klíčové 

oblasti problematiky duševního zdraví, kterými je financování, legislativa a lidská práva, 

organizování služeb pro duševně nemocné, lidské zdroje a jejich trénink, podpora, prevence, 

léčba a rehabilitace, advokace, hodnocení a měření kvality služeb, informační systémy jako 

zdroj potřebných dat, výzkum hodnocení politiky a navázání mezisektorové spolupráce 

[Národný program duševného zdravia 2007],

Na celý proces transformace péče mají vliv aktéři, jejichž názory a veřejný hlas má svoji 

váhu. Jednotliví aktéři fungují jak na úrovni národní (vláda, ministerstva, státní správa), tak na 

úrovní regionální (kraje, obce, neziskové organizace, poradci, sdružení pacientů). Také média 

mají svůj vliv, který by se dal využít ve prospěch destigmatizace a to hlavně veřejnou 

podporou duševního zdraví a prevencí.
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6. Závěry
Průběh změn péče o duševní zdraví a tvorby politik se z hlediska mezinárodního 

srovnání poměrně liší především v závislosti na ekonomickém rámci. Podle závěrů setkání 

Evropské komise a WHO v r. 1999 vycházejí iniciativy vedoucí ke zkvalitnění a 

komplexnosti péče ve východních zemích především z nevládních organizací, přičemž vlády 

zůstávají často netečné, někdy i protistranné. V České republice jsou pak podle závěrů tohoto 

setkání změny aktivitou především entuziastických jedinců [Knapp, McDaid, Mossialos, 

Thornicroft 2007: 25],

Tuto skutečnost lze vypozorovat i z přístupu vlád, jejich programových prohlášení a 

zavedených opatření, kterých je poskrovnu. ČR se sice přihlásila k programu WHO Zdraví 

pro všechny, ale její konkrétní plnění jaksi pokulhává. Podpora duševního zdraví (přestože 

byla deklarována ve Zdraví pro všechny) byla v souvislosti s liberalizací přístupů péče o 

zdraví po r. 1992 společně s výzkumem značně zanedbána a také byla zrušena činnost 

Národního centra podpory zdraví [Kučera, Háva, Havelková, Hedrlínová, Tuček 2002; Brown 

et al. 2004],

Jedním z výsledků české politiky duševního zdraví je Koncepce psychiatrie z r. 2001. 

Zde je vymezení oboru, nástin problematiky či návrhy na zlepšení stávající organizace 

psychiatrických služeb, ale očekávané reakce navazující na vymezené problémy ze strany 

vlády v podobě tvorby moderního právního rámce dosud chybí. V oblasti duševního zdraví 

jsou aktivní především nestátní organizace a sdružení, která se snaží navázat na soudobý 

mezinárodní trend transformace této významné oblasti zdravotní péče (např. Centrum pro 

rozvoj péče o duševní zdraví, FOKUS, BAOBAB, Česká asociace pro psychické zdraví a 

další). Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je jedním z významných aktérů, jehož cílem 

je napomáhat procesu rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v České republice 4. 

Tato organizace soustřeďuje svou činnost do několika oblastí. První je koncepční a metodická 

práce. Centrum se podílelo na vzniku Koncepce oboru psychiatrie a kromě tohoto byla na 

Ministerstvu zdravotnictví ČR s podporou Centra ustavena Komise pro implementaci oboru 

psychiatrie. Centrum se také věnuje tvorbě projektů vytváření modelů péče a vzdělávacích 

programů. Jedním z posledních je projekt zaměřený na vzdělávání odborníků, státní správy a 

samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné, který je 

financován Evropským sociálním fondem. Výzkumná a evaluační činnost je další oblastí 

aktivit, jejíž nejnovějším výsledkem je projekt zaměřený na vývoj a standardizaci nástrojů

4 http://www.cmhcd.cz/
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k hodnocení účinnosti komunitní péče. Významným počinem je také podpora hnutí a 

odborných organizací např. destigmatizačními akcemi např. v rámci projektu Změna5.

Nejnovějším dokumentem vzniklým spoluprací několika odborníků a subjektů v této 

oblasti se pohybující je již výše zmíněný dokument Politika péče. Tento dokument je ale 

iniciačním konceptem, který reaguje na potřebu změny organizace služeb, právní ochrany 

nemocných i financování. Jde tedy především o formulaci agendy politiky duševního zdraví. 

Navazující legislativní kroky, které by podpořily rozvoj péče o duševní zdraví, zatím chybí.

Na jedné straně tedy je formulován zájem o kvalitní psychiatrické služby a jejich 

reorganizaci (ve smyslu kontinuity péče), a to jak činností neziskových organizací tak i např. 

postupnou redukcí lůžek v léčebnách, na straně druhé je však tento proces nedostatečně 

reflektován tvorbou politiky na úrovni státu. Je však zřejmé, že pozitivní změny ve vývoji 

lze očekávat v návaznosti na aktivity, probíhající na úrovni EU. Obdobně jako je tomu např. 

v oblasti důraznějších přístupů řešení zdravotních rizik tabáku nebo obezity, lze i v dimenzi 

péče o duševní zdraví očekávat díky většímu tvůrčímu potenciálu na úrovni EU efektivnější 

přístup, který by pak následně mohl být implementován na národní úrovni.

5 http://www.stopstigmapsychiatrie.cz
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Figure 2.2 Leading causes ot disability-adjusted lite years (DALYs), in all ages and in 15-44-year-olds, by sex, estimates for 2000“

Příloha č.2:

Both sexes all ages % total Males all ages % total Females all ages % total

1 Lower respiratory infections M 1 Perinatal conditions 6.4 1 Hfv'.'AIOS 65
2 Perinatal conditions 6.2 2 Lcv/er respiratory infections 6.4 2 Lotver respiratory infections 64
3 HW/AIDS 6.1 3 HÍV'.'AIDÍ 5.8 3 Perinatal conditions 60
4 Unipolar depressive disorders 4.4 4 Diarrhoeal diseases 4.2 4 Unpolar depressive disorders 5.5
5 Dianhoeal diseases 4.2 5 Ischaemic heart disease 4.2 5 Diarrhoeal diseases 4.2
6 Ischaemic heart disease 3.8 6 Rood traffic accickents 4.0 6 Ischaemic heart disease 3.3
7 Cerebrovascular disease 3.1 7 Unipolar depressive disorders 3.4 7 Cerebrovascular disease 3.2
t  Road traffic accidents 2.8 3 Cerebrovascular disease 3.0 8 Malaria 3.0
9 Malaria 2.7 9 Tifcercubsis 2.9 9 Congenital ^normalities 2.2

10 TUjertubsis 2.4 10 Malaria 2.5 10 Chronic obstructive pulmonary disease 2.1
11 Chronic obstructs pulmonary disease 2.3 11 Chronic obstructs pukrenary disease 2.4 11 Iron-cteficiency aiaemia 2.1
12 Congenital abnormalities 2.2 12 Congenital abnormalities 2.2 12 Tiberculosis 2.0
13 Measles 1.9 13 Alcohol use disorders 2.1 13 Measles 2.0
14 iron-deficiency anaemia 1.8 14 Measles 1.8 14 Hearing loss, adult onset 1.7
15 Hearing loss, adult onset 1.7 15 Hearing bss adult onset 1.8 15 Road traffic ace idents 1.5
16 Falls 1.3 16 Violence 1.6 16 Osteoarthritis 1.4
17 Self-hflicted injures 1.3 17 Iron-delicienc y an»mia 1.5 17 Protein-ererg.- malnutr ition 1.2
1& Alt ohol use disorders 1.3 13 Falls 1.5 18 Self-inflicted injuries 1.1
19 IVotein-energy malnutrition 1.1 19 Self-h flic ted injuries 1.5 19 Diabetes mellitus 1.1
20 Osteoarthritis 1.1 20 Cinhosisofthe liver 1.4 33 Falls 1.1

W HO Report, 2001

Příloha č.3:

Box 2.1 Mental and behavioural disorders classified in ICD-10

A com plete list of all menta I and 
behavioural disorders is given in 
The KD- ̂ classification of menfar 
and behavioural disorders. clinical 
descriptions and diagnostic g uide- 
llnes.' Additional diagnosticcrite
ria for research are also available

for a more precise definition of these 
disorders/ These materials, which 
are appl cable cross cu Itural ly. were 
developed from ChapterV(F) of the 
Tenth Revision of the International 
Classification of Diseases (ICD-10)3 
on the tosis of an International re

Organic, including symptomatic, roentaI disorders -
e.g„ dementia in Alzheimer's disease, delirium.
Mental and behavioural disorders due to psychoactiw sub
stance use -e.g.. harmful use of alcohol, opioid dependerte 
syndrome.
Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders -
e. g.. paranoid schizophrenia, delusional disorders, acute a nd transient 
psythotfc disorders
Mood [a ff ect i ve] disord ers -  e.g bipolar a ffec tive disort er 
depressive episode.
Neurotic, stress-related and somatoform disorders -
eg., generalized anxiety disorders obsessive-compulsive disorders.

view of scientific literature world
wide consultations and consensus. 
Chapter V of ICD-10 is exclusively 
devoted to mental and behavioural 
disorders. Besides givi ng the names 
of diseases and disorders, like the 
rest of the chapters. Chapter V has

been further developed to give 
cl inical descriptions and diagnos
tic guidelines as well as diagnos
tic criteria fee research.IN broad 
categories of mental and behav
ioral disorders covered in ICD-10 
are as follows.

Behavioural syndromes associated with physiological distur
bances and physical factors -  e.g eating disorders non-organic 
sleep disorders.
Disorders of adult personality and behaviour -  e.g. paranoid 
personal ity disorder, transsexualism.
Mental retardation -  e.g. mild mental retardation.
Disorders of psychological development -e .g  specific reading 
disorders childhood autism.
Behavioural and emotional disorders with onset usually 
occuning in childhood and adolescence -  e.g. hyperkinetic 
disorders conduct disorders tic disorders.
Unspecified mental disorder.

This report focuses on a selec
tion of disorders that usually cause 
severe disability when not treated 
adequately and which place a 
heavy burden on communities. 
These include: depressive disor
ders, substance use disorders,

tiple sclerosis drug dependence, 
post-trailmatic stress disorder, 
obsessive-compulsive disorders, 
panic d isorder, migra ine and sleep 
disorders.

schizophrenia, epilepsy. Alzheimer's 
disease, mental retardation,3rxl dis
orders of childhood and adoles
cence. The inclusion of epilepsy Is 
explained later in this chapter.

Some of the mental, behavioural 
and neurological disorders are in-

1 Wriauiftanon i/rnOTltf and4*Awwi#-ai i s s ' * 1! oirxtldrxi^limtímliíifnostxguilämB (läSíb). Geneva, World Health Organization
* ThelCfrIOctasiKatoxafmmiiandbehwiaraltlisordritliaipNBteíňteňf&rse&ttlii&Si).Geneva,World Health Organization.
VwnMriwahMrtriaii riMWartwt/šimm MdmmttttnHipnUmn l9VfCD-Kt.Hbi !• ikuarm 'Aiihtnciontmim foifipM m &M Kt

(1992a) Geneva, World Hí-allh Oiganiiatbn

eluded under’ neuropsychiatric dis
orders' in the statistics I annex of this 
report .Th is grou p iixludes uni polar 
major depression, tipolar affective 
disorder, psychoses, epi lepsy. alcohol 
dependence. Alzheimer's a nd other 
dementias Parkinson disease null-

W HO Report, 2001
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Příloha č.4:

Struktura hospitalizovaných na psychiatrických odděleních 
nemocnic podle skupin psychiatrických diagnóz v roce 2003

F40-F43; 
F50-F59 
23,5%

F60-F63;
F68-F65

7,1%

ostatní dg. FG0-F09
6-7% 7,5% F10

14.3%

F11-F19
7,7%

F30-F39
14,9%

F20-F29
17,3%

ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 75/2004

Příloha č.5:

Struktura hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách podle 
skupin psychiatrických diagnóz 

v roce 2003

ostatní dg. F30-F09

F10
20,7%

F30-F35
€.9% F20-F29

20.5%

F11-F19
6,4%

UZIS CR, Aktuální informace č. 75/2004

38



Příloha č.6:
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Príloha č.7

Figure h Trends in the numbers of psychiatrie beds in western Europe, 
1978-2002

Number of psychictric beck per ICC' 000 

450 n
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Source: European health for all database,. W HO Regional Office for Europe, 2004.
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Príloha č.8

Figure 2: Trends in the numbers of psychiatric beds in the new EU Member 
States, 1988-2002

Psychiatric heck per 100 000 population
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Source: European health for all database, W H O  Regional Office for Europe, 2004.
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Příloha č.9

Veronika Panchartková 

ISS FSV UK, 2. roč.

Projekt bakalářské práce

1 )Předpokládaný název práce: Nová východiska pro rozvoj politiky duševního zdraví

2) Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému.

Má práce bude vycházet z celkového tématu zdraví, které je podmíněno fyzickou, 

duševní a sociální pohodou (vzor definice WH01948) s poukazem na to, že komponenta 

duševního zdraví bývá podceňována a často nebývá začleňována ani do právního rámce a 

souvisejících programů některých zemí. Výsledkem je pak zátěž obyvatelstva různou duševní 

nemocí, jejímuž výskytu a politickému ošetření bych se také věnovala (jak častý je výskyt 

nemocí, zda a jak je uspořádaná zdravotní politika apod.). Dále se budu snažit analyzovat 

možnosti aktivní změny zátěže duševních nemocí a z toho vyplývajícími sociálními, 

ekonomickými a individuálními důsledky. Toto obsahuje i přístupy politik zabývající se 

podporou zdraví (vzdělávání ke zdraví, prevence), investicemi do zdraví, změnami 

v organizaci služeb (primární péče, komunitní péče) a např. i výzkumem (výzkumy hodnotící 

oblast služeb, psychosociální aspekty, mezinárodní srovnání, analýza rozdílů 

v poskytovaných službách a jejích výsledcích).

Cílem je tedy nejdříve podat přehled souvisejících teoretických poznatků (teoretická 

východiska veřejné politiky, determinanty zdraví apod.), následně analyzovat vývoj poznání 

duševního zdraví, duševních nemocí a péče o zdraví a poté analyzovat prevenci a léčbu 

duševních nemocí v jejich společenském kontextu. Dalším bodem v analýze bude tvorba a 

realizace politik duševního zdraví na úrovni EU a porovnání jednotlivých strategií v různých 

typech států v závislosti na jejich ekonomických možnostech.

3) Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura

Použiji především metody analýzy veřejné politiky a vybraných událostí (analýza 

problémů ve veřejné politice, klasifikace aktérů a jejich zájmů, legislativní proces- 

východiska, srovnání legislativy v rámci péče o duševně nemocné), obecné metody (obecná 

metodologie věd, jak psát odbornou práci) a sociologické metody (využití údajů 

sociologických dotazníkových šetření či rozhovorů).
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Dále použiji empirické údaje např. o nemocnosti, službách či ekonomických výdajích 

(epidemiologická data, statistická data o spotřebě péče a síti služeb, sociologické výzkumy a 

marketingové výzkumy).

Základní struktura mé práce bude zhruba následující:

1) současné klíčové problémy v oblasti duševního zdraví, prevence a zdraví

2) mezinárodní srovnání přístupů k politice duševního zdraví ve vybraných státech

3) analýza tvorby a realizace politik duševního zdraví na úrovni EU

4) diskuse výsledků analýz ve vztahu k vývoji v ČR

4) Orientační seznam literatury. 

www.uzis.cz 

www.who.dk

www. who. /^/-reporty atd. (WHO Report 2001)

sociologické výzkumy týkající se názorů veřejnosti na obecné problémy a údaje o spotřebě 

péče

Danzer, G., Psychosomatika : celostný pohled na zdraví těla i duše, Praha, 2001

Dzúrová, D., Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech: (výsledky výběrového

šetření v České republice), Praha, 2000

Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha 2005

Křivohlavý J., Psychologie zdraví, Praha, 2001

Rennie, T. A. C., Mental health in modem society , New York, 1948

Skoda, C., Duševní zdraví obyvatel CR včera, dnes a zítra : z pohledu spotřeby

zdravotnických služeb, Praha, 1996

Salačová, L. Zdraví v nové perspektivě, Praha, 1994

5) Jméno konzultanta a jeho písemný souhlas se spoluprací
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