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I. VŠEOBECNÝ ÚVOD

Současná doba klade na člověka čím dál tím větší nároky a ne každý se
s nimi může úspěšně vypořádat. Lidé se denně potýkají s nepříznivými důsledky
našeho životního stylu. Mezi dlouhodobě nejnebezpečnější vlivy patří civilizační
choroby, mezi nimiž jsou psychiatrická onemocnění na jednom z předních míst.
Duševní poruchy se dostávají do popředí zájmu navzdory tomu, že bývají
zřídka prvotní příčinou smrti. Závažnost se již nehodnotí pouze podle toho, nakolik
zkracují život, ale také podle hlediska postižení normálního fungování-, respektive
indexem DALY („ disability-adjusted life year"). Z tohoto pohledu jsou duševní
poruchy považovány za epidemii 21. století. Světová zdravotnická organizace
uvádí, že zátěž DALY způsobená duševními poruchami, představuje 11 procent ze
všech onemocnění, pro ilustraci stejně jako kardiovaskulární onemocnění (Hoschl,
C. et al„ 2002).
Duševní poruchy jsou též nejčastější příčinou ztráty pracovní schopnosti
vlivem narušeného zdraví nebo předčasných úmrtí, ještě před kardiovaskulárními
chorobami.
Mezi deset nejzávažnějších diagnóz současnosti patří dvě duševní poruchy:
depresivní epizoda a závislost na alkoholu. Epidemiologické studie ukazují, že
celosvětově depresí onemocní každý rok zhruba 100 milionů osob a depresivní
epizodu zažije jednou za život téměř každý pátý z nás /17%/.
Snaha o léčbu duševních poruch sahá od nepaměti a je výrazně ovlivněna
dějinnými epochami, kde se střídaly doby tuhých autoritářských režimů s obdobími
liberalizace.
První specializovaná zařízení pro duševně choré se v Evropě objevují
v období průmyslové revoluce /1750 až 1850/. Ruku v ruce s tím dochází též
k rozvoji psychiatrie jako medicínského oboru s vlastní teorií a metodami léčby.
V roce 1790 byl u nás zřízen první Ústav pro duševně choré, který poskytoval
pacientům relativně příznivé životní podmínky odpovídající dané době (Raboch, J.
et al„ 2001).
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Od první poloviny 20. století se rozvíjejí kromě jiného postupy
socioterapeutické, rozvíjející pracovní dovednosti a každodenní návyky. Od této
doby se datují též první denní stacionáře. V roce 1932 otevřel Džagarov v Moskvě
kvůli nedostatku peněz psychiatrickou nemocnici bez lůžek. Adamsův dům pro
psychiatrické pacienty v Bostonu byl zřízen v roce 1935, Lady Chichester Hospital
v Hove ve Velké Británii byl založen v témže roce.
Poskytované služby se však v těchto zařízeních velmi lišily a postupem času
se diferencovaly. Cameron razil termín denní nemocnice, která podle jeho názoru
doplňovala klasickou lékařskou ústavní péči v psychiatrii (Thornicroft, G. T. et al.,

2001).
Naopak Bierer založil v Londýně v r. 1946 tradici psychosociální péče ve
formě psychosociální komunity nezávislé na nemocniční bázi. V 50. letech
20. století se v psychiatrických nemocnicích spustila vlna tzv.
„deinstitucionalizace" a jejím cílem bylo, aby hospitalizace přestala být hlavní
formou psychiatrické léčby. Kladl se důraz na léčbu pacientů v jejich přirozeném
prostředí, rozvíjela se ambulantní péče, zřizovaly se denní a noční sanatoria,
chráněné dílny. Docházelo ke změně myšlení ve smyslu celostní medicíny,
zdůrazňována byla důležitost mezioborové spolupráce. Bylo privilegováno
individualizované léčení a budování zdravotnických zařízení pečujících o duševně
nemocné v blízkosti jejich bydliště. Důraz se kladl na osobnost pacienta, na
subjektivní hodnocení kvality života, na pacientovy potřeby a pacientovu
spokojenost. Hovořilo se o novém pojmu tzv. komunitní psychiatrie (Dick, P.L. et
al., 1985).
V posledních letech má však komunitní péče zejména ve Velké Británii i
mnoho kritiků, kteří se domnívají, že v některých aspektech zašla příliš daleko.
V rámci deinstitucionalizace totiž došlo např. ve Velké Británii v 90. letech
minulého století k výraznému snížení nemocničních lůžek, a v jeho důsledku se
psychiatričtí pacienti, pro které je komunitní péče z různých důvodů nepřístupná,
ocitají v terapeutickém vakuu. Z nových poznatků na základě přísně dodržovaných
zásad randomizovaných studií vyplývá, že existuje zhruba třetina pacientů, pro
které je klasická hospitalizace či ústavní péče v současné době jedinou možnou
volbou.
I přesto je v posledních letech kladen velký důraz na hledání účinných
alternativ klasické psychiatrické hospitalizace pro většinu pacientů, kteří nemusí
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být nutně léčení klasickou hospitalizací. Jejich možnosti jsou ve srovnání
s předešlými dekádami detailně zkoumány, což je (viz dále) velmi složitý proces.

Denní stacionáře pro akutní psychiatrické pacienty jsou dnes již ověřenou
možností. Uvádí se, že až třetina pacientů přicházejících k akutnímu přijetí ke
klasické hospitalizaci může být léčena v denních stacionářích. Tvoří mezistupeň
mezi hospitalizační péčí na lůžku a ambulantní péčí. Bohužel v praxi jak u nás, tak
v zahraničí je touto formou léčeno stále jen velmi málo pacientů.
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II. TEORETICKÁ ČÁST

6

1. Současné pojetí denní psychiatrické péče

Psychiatrická péče poskytovaná denní formou se ve světě těší vzrůstající
oblibě zhruba od šedesátých let. Existuje mnoho konceptuálních a funkčních modelů,
jako např. stacionáře pro chronicky nemocné psychiatrické pacienty,
psychoterapeutická centra, denní stacionáře poskytující akutní péči a mnoho dalších.
Trendem poslední dekády jsou denní stacionáře specializující se na akutní terapii
konkrétních diagnóz.
Podle Scheena v současnosti denní stacionáře (DS) naplňují čtyři různé
funkce (Scheene, A. H. et al., 1988):
1. Mohou být alternativou akutní ústavní péče v rámci klasické
hospitalizace (KH)
2. Nebo plní funkci prodloužení terapie navazující na KH.
3. Jsou intenzivnější variantou ambulantní péče.
4. Slouží jako dlouhodobá rehabilitace pacientů s chronickým závažným
duševním onemocněním.
Ad 1. Mnoho relevantních studií (viz. následující kapitola) prokázalo, že akutní denní
péče je účinnou alternativou pro zhruba jednu třetinu pacientů a že tato funkce DS se
jeví jako smysluplná a efektivní. Bohužel však jak u nás, tak i v Evropě jsou DS za
tímto účelem i přes nespornou účinnost dosud málo využívány ( Kitzlerová, E. et al.,
2004, Scheene, A.H. et al., 1993). Pro část pacientů s akutními psychotickými
příznaky bývají akutní denní stacionáře vhodné, ale i přes to byla popsána výrazná
rezistence lékařů tuto formu terapie volit ( Piatt, S.D. et al., 1980, Antony, P. et al.,
1991 ).
Ad 2. Tento způsob využití denní psychiatrické péče byl rovněž velmi dobře prověřen
a byla prokázána jeho účinnost u indikovaných pacientů ( Horvitz-Lennon, M. et al.,

2001).
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Ad 3. Jako intenzivnější varianta ambulantní péče, zejména u pacientů s poruchou
osobnosti a neurotickými poruchami, bývají DS hojně využívány. Bohužel právě tato
varianta byla prokázána jako neúčinná a drahá (Tyrer, P., 1987, anonymní, Lancet
1985).
Ad. 4. Rehabilitace a podpora jsou dobře známou a hojně využívanou funkcí DS pro
zejména chronicky nemocné pacienty ( Pryce, I. G., 1982, McGrath, G. et al., 1987,
Gath, D. et al., 1973 ). Terapie v DS byla pro tyto pacienty prokázána jako účinnější
než pouhá ambulantní péče ( Guy, W. et al., 1969, Linn, M. et al. 1979, Weldon, E.
et al., 1979 )
V roce 2001 byl proveden průzkum denních psychiatrických zařízení v 5
Evropských zemích - Velké Británii / VB /, Německu / D /, Polsku / PL /, Slovensku
/ SK / a České republice / ČR / za účelem zmapovat situaci z hlediska organizace,
cílů a funkcí DS (Kallert T. W. et al, 2004). Výsledky byly následující:

Organizační charakteristiky DS
•

Fixní počet lůžek- mají skoro všechny DS v D (98%) a PL (98%) na rozdíl od
VB (27%) a ČR (33%).

•

Spádové oblasti: výjimečně vysoké v ČR (821000 obyvatel), ostatní země
180-225000 obyvatel.

Formální charakteristiky
•

Pravidelnou docházku vyžaduje 90% DS v D, SK, PL a 80% v ČR, na rozdíl
od 15% ve VB

Společná vylučovací kritéria
•

Mentální retardace

•

Závislost na psychoaktivních látkách

•

Epilepsie

•

Pobyt v DS představuje zátěž pro blízké
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•

Akutní psychotické příznaky-důvodem pro nepřijetí do DS v PL, SK i ČR, nikoli
však v D a VB

Klientela v roce 2000
.

Přijetí za rok- SK 235, VB 147, D 122, PL 110, ČR 91

.

Délka pobytu ve dnech: SK 34, VB 128, D 43, PL 61, ČR 63

•

Diagnostické skupiny: F 20 a F 25: SK 47% x PL 30%
F 40 a F 60: ČR 47% x PL 27%
F 30: D 24% x PL 12%

Základní koncepty
Byly zjištěny významné rozdíly v důležitosti na národní úrovni i mezi jednotlivými
zeměmi:
•

DS jako alternativa k hospitalizaci: nejvyšší skóre v D a VB

•

DS poskytuje sociální rehabilitaci a podporu: nejvyšší skóre v PL a SK

•

DS poskytuje především psychoterapii: nejvyšší skóre v ČR

I když z předešlého vyplývá, že nabídka a struktura DS je velmi různorodá, dají
se najít podobnosti v jejich základním významu.
Jednou z nejvíce prověřených alternativ KH patří právě akutní psychiatrická
denní péče. Byla definována jako péče poskytující diagnostické a léčebné postupy
pro akutně nemocné pacienty, kteří by jinak byli léčeni klasickou hospitalizací (Rosie,
J.S., 1987).
V posledních několika letech se ve světě objevilo mnoho studií dokazujících
význam léčby pacientů s akutním psychiatrickým onemocněním denní formou jako
alternativy ke KH. Marshall zmiňuje, že až třetina všech psychiatrických pacientů
vyžadujících akutní léčbu by mohla být léčena v DS. V následující kapitole se
zabýváme významnými pracemi v této oblasti.
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Výzkumné práce v oblasti denní psychiatrické péče mají však mnoho omezení
v oblasti generalizace jejich výsledků pro Českou republiku.
•

V první řadě jsou až na výjimky studie limitovány na 3 země: USA, Velkou
Británii a Holandsko.

•

Dále se výzkum zabývá zejména již zmíněnou akutní péčí z důvodu dobré
srovnatelnosti, k nejčastějším funkcím denních stacionářů u nás však patří
poskytování psychoterapie, sociální rehabilitace a doplnění ambulantní léčby
( Kitzlerová, E. et at., 2005, Kallert, T.W. et al., 2004).
Zmíněné poskytnutí akutní péče jako alternativy k hospitalizaci je až na 4.
místě významu DS.

•

V neposlední řadě je studiím vytýkán fakt, že ty, které se zabývají účinností
denní péče, by měly mít pro obě formy terapie stejný terapeutický tým a
program, což většinou není dost dobře proveditelné.
Schopnost generalizace studií byla definována jako možnost uplatnit výsledky,

získané za experimentálních podmínek od specifických respondentů / experimentální
populace / v daném čase, na jiné jedince / cílová populace / v jiném čase za jiných
podmínek ( Sjoberg, G., et al.,1968).
Proto se zdá být randomizace správnou cestou pro výzkum různých druhů
terapeutických metod v psychiatrii, máme-li na paměti, že může být externí i interní
validita výsledků ovlivněna 3 následujícími mechanizmy ( Schene, A. H. et al., 1994):
1. odmítnutí účasti- nejčastější je odmítnutí účasti v případě, kdy mají pacienti
pocit, že si nemohou vybrat způsob léčby /při randomizaci/, odmítnutí
z důvodu, že o terapii rozhodla „náhoda" /losování způsobu léčby/ či
nepochopení smyslu jejich účasti v projektu (Irwin, M. et al., 1985). Její četnost
přímo závisí na tom, jaký má projekt v instituci podporu všech profesionálů a
zda pacienti ví, že ani jedna forma terapie není pro pacienta nebezpečná (
Ellenberg, S.S., 1984)
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2. zneužití randomizace- jakákoli manipulace s výsledem randomizace,
vylučování pacientů po randomizaci apod.
3. předčasné ukončení účasti ve studii- ačkoliv to je jev nevyhnutelný, jeho
četnost se zdá být vyšší u randomizovaných projektů. Elkin I. et al. (1988) se
domníval, že většina pacientů, kteří i když s randomizaci souhlasí, mají
jakousi vnitřní představu, kam by byli randomizováni radši. Liší-li se realita od
jejich představ, častěji předčasně ukončují účast ve studii.
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2. Přehled nejdůležitějších studií zabývajících se akutní psychiatrickou denní
péčí

studie:

Creed 1990, Velká Británie

metoda:

RCT,
doba sledování 3, 12 měsíců
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
1. akutní denní nemocnice v centru Manchestru, N= 51
2. klasická hospitalizace, N=51

pacienti:

prům. věk 42, F 44%, M 66%, předčasně ukončili studii: 31 %
Dg spektrum: schizofrenní poruchy 23.5%, poruchy nálady
25.4%, jiné 51%
Vstupní kritéria: akutní psychiatričtí pacienti, dobrovolné přijetí,
schopní terapie v DS

měřené parametry: psychopatologické příznaky, sociální fungování, zátěž
příbuzných, ekonomické náklady na péči

studie:

Creed 1996, Velká Británie

metoda:

RCT
doba sledování 0.5, 1,2,3,6,12 měsíců
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
1. akutní denní stacionář v centru Manchestru, N=94
2. klasická hospitalizace, N=93

pacienti:

Dg. Spektrum: schizofrenní poruchy 38.5%, poruchy nálady 30%,
jiné 31%
vstupní kritéria: akutní psychiatrické přijetí, dobrovolné přijetí,
schopní terapie v DS, neorganické poruchy, ne detox, ne mánie
či poruchy osobnosti, věk 18 až 65 let
prům. věk 38 let, F 45.5%, M 54.5%, předčasně ukončili studii
23%

měřené parametry: délka hospitalizace, psychopatologické příznaky, sociální
fungování, zátěž příbuzných, ekonomické náklady na péči
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studie:

Dick 1985, Velká Británie

metoda:

RCT
doba sledování 0, 3,12 a 52 měsíců
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
1. akutní denní nemocnice v Dundee, N=43
2. klasická hospitalizace, N=48

pacienti:

Dg. spektrum: poruchy nálady 56%, ostatní není známo
vstupní kritéria: pacienti vhodní do denní péče / = vyloučení: pro
závažnost průběhu, suicidální pacienti, denní péče je pro ně
nepraktická/
prům. věk 35 let, F 67.6%, M 32.4%, předčasně ukončili studii
29.6%

měřené parametry: délka hospitalizace, spokojenost s léčbou, psychopatologické
příznaky, finanční náklady na léčbu

studie:

Herz 1971, USA

metoda:

všichni nejdříve přijatí k hospitalizaci, vybraní pacienti
randomizováni
doba sledování 0.5,1, 5, 24 měsíců
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
1. akutní denní nemocnice v New Yorku, USA, 5ti týdenní
terapie, užití i skupinové psychoterapie, N=45
2. klasická hospitalizace, ale terapeutický tým společný pro obě
skupiny, N= 45

pacienti:

dg. spektrum: schizofrenní poruchy 36%, jiné 64%
prům. věk 32 let, F 59%, M 41%, předčasně ukončili studii 18.8%

měřené parametry: mortalita, znovupřijetí, délka hospitalizace, psychopatologické
příznaky
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studie:

Kallert 2007, Velká Británie, Německo, Polsko, Slovensko,
Česká Republika

metoda:

RCT- multicentrická
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
doba sledování přijetí, 1 a 3 týdny po přijetí, propuštění, 3 a 12
měsíců po propuštění
1. všechna centra- akutní denní péče, N=596
2. klasická hospitalizace srovnatelné intenzity, N=527

pacienti:

dg. spektrum: schizofrenní poruchy 25%, poruchy nálady 39%,
úzkostné poruchy 20, jiné 16%
prům. věk 39 let, F 59%, M 41%, předčasně ukončili účast ve
studii 31.9%

měřené parametry: sociodemografické parametry, délka hospitalizace, mortalita,
úroveň terapeutického programu, znovupřijetí, psychopatologické
příznaky, sociální fungování, spokojenost s léčbou, kvalita života,
zátěž pro příbuzné, náklady na léčbu

studie:

Kris 1965, USA

metoda:

pacienti randomizovaní při relapsu onemocnění
doba sledování: 2 měsíce po propuštění
hodnocení prováděno: neznámo
1. denní stacionář v New Yorku, USA, N=71
2. klasická hospitalizace, N=70

pacienti:

dg. spektrum není známo,
vstupní kritéria: předešlá hospitalizace pro psychotickou poruchu
věk a pohlaví pacientů nejsou známy, předčasně ukončili- není
známo

měřené parametry: psychopatologické příznaky
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studie:

Mbaya 1998, Velká Británie

metoda:

jednodenní průzkum DS
hodnocení prováděno ze zápisků pacientů a z nemocničních
statistik
denní stacionáře po celé Velké Británii (Weinberg, A. et al.,
1998), N=341

pacienti:

dg. spektrum: schizofrenní poruchy 30%, poruchy nálady 35%,
neurotické poruchy 25%, poruchy osobnosti 3%
vstupní kritéria: pacienti vhodní do denní péče
prům. věk 35 let, F 67.6%, M 32.4%,
měřené parametry: délka hospitalizace, použité léčebné metody,
diagnostické spektrum

studie:

Priebe 2006, Velká Británie

metoda:

RCT
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
doba sledování 2 roky
1. akutní denní stacionář v East Hamu, London, N= 141
2. klasická hospitalizace, N= 65

pacienti:

dg. spektrum: schizofrenní poruchy 26%, depresivní poruchy a
úzkostné poruchy 37%, bipolární afektivní poruchy 12%, jiné
25%
vstupní kritéria: věk 18 až 65 let, akutní přijetí, bez suicidálních
tendencí či závažného průběhu onemocnění, ne bezdomovci, ne
závislost či organické onemocnění mozku jako primární
diagnóza, ne překlad z jiné nemocnice, žijí blízko nemocnice,
dobrovolný vstup
prům. věk 37 let, F 77%, M 29%, předčasně ukončili studii 43%

měřené parametry: délka hospitalizace, úroveň terapeutického programu,
znovupřijetí, psychopatologické příznaky, sociální fungování,
spokojenost s léčbou, kvalita života, zátěž pro příbuzné, náklady
na léčbu
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studie:

Scheene 1993, Holandsko

metoda:

RCT
doba sledování 6 měsíců po propuštění
není jasné, zda výzkumníci oddělení od ošetřujících lékařů
1. akutní denní stacionář v Utrechtu, důraz na psychosociální
přístup, N=99
2. klasická hospitalizace v univerzitní nemocnici, N=123

pacienti:

dg. spektrum: není známo,
vstupní kritéria: akutní přijetí, věk pod 65 let, bez organického
onemocnění mozku, ne závislost či mentální retardace jako
primární diagnóza,
věk a pohlaví neznámo, předčasně ukončili- není známo

měřené parametry: délka hospitalizace, psychopatologické příznaky, sociální
fungování

studie:

Sledge 1996, USA

metoda:

RCT
doba sledování při propuštění, 2, 5 a 10 měsíců po propuštění
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
1. denní nemocnice při komunitním centru duševního zdraví,
Connecticut, New Haven, N=93
2. klasická hospitalizace s vysoce aktivním programem, N=104

pacienti:

dg. spektrum: schizofrenní poruchy 39%, poruchy nálady 52%,
jiné 9%
vstupní kritéria: nad 18 let, akutní přijetí, bydliště nedaleko
nemocnice, dobrovolný vstup, ne příliš závažný průběh
onemocnění, bez somatického onemocnění či akutní intoxikace
prům. věk 33 let, F 49%, M 51%, předčasně ukončili 28.4%

měřené parametry: znovupřijetí, délka hospitalizace, psychopatologické příznaky,
sociální fungování, finanční náklady na léčbu, globální fungování,
kvalita života, spokojenost s léčbou
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studie:

Wiersma 1989, Holandsko

metoda:

RCT
doba sledování 1 a 2 roky po propuštění
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
1. denní stacionář, okamžité zařazení k terapii, Groningen,
N=103
2. klasická hospitalizace, N=57

pacienti:

dg. spektrum: schizofrenní poruchy 33.1%, poruchy nálady
30.1%, jiné 36.8%
vstupní kritéria: akutní přijetí, ne nedobrovolní pacienti či přijatí
z forenzních důvodů, bez organického onemocnění mozku
prům. věk 42 let, F 50%, M 50%, předčasně ukončilo 41%
pacientů

měřené parametry: mortalita, znovupřijetí, nezaměstnanost, délka hospitalizace,
psychopatologické příznaky, sociální fungování

studie:

Zwerling 1964, USA

metoda:

randomizováni
doba sledování 2 roky
hodnocení prováděno výzkumníky nezávislými na lékařích
1. akutní denní stacionář v New Yorku, orientován na
skupinovou a rodinnou terapii, N=189
2. klasická hospitalizace, N=189

pacienti:

dg. spektrum není známo,
vstupní kritéria: akutní přijetí, ne organická onemocnění mozku
prům. věk a pohlaví neznámo, předčasně ukončilo 9% pacientů

měřené parametry: mortalita, psychopatologické příznaky
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a. Výsledky studií srovnávacích akutní denní psychiatrickou péči a klasickou
hospitalizaci z metanalvz

Vhodnost terapie v DS
Vhodnost terapie v denních stacionářích byla definována jako percentuální
úbytek akutních přijetí pacientů ke klasické hospitalizaci, kterého docílíme
odkloněním pacientů k léčbě v denním stacionáři. Odhad kolísá mezi 23.2% až
37.5% (Marshall, M. et al., 2003).
Co se týče rozdílu v počtu pacientů v DS a KH, kteří nedokončili účast ve
studii / drop-out rate / se výsledky velmi různí. Dřívější práce ukazují vyšší procento
mezi pacienty v DS, pozdější práce ukazují opak.

Délka hospitalizace
Délka hospitalizace je významně delší u pacientů v denním stacionáři, a to o
průměrně 10.9 dne. Multicentrická studie EDEN ( Kallert, T. W. et al., 2007) však
tento rozdíl nezjišťuje.

Psychopatologie
Meta analýzy sledující efekt denní péče z hlediska zlepšování psychopatologie
ukázaly, že obě formy ( DS, KH ) jsou v tomto ohledu srovnatelné (Marshall, M. et al.,
2003, Horvitz-Lennon, M. et al., 2001, Kallert, T. W. et al., 2007). Rychlost zlepšování
psychopatologie byla popsána vyšší u DS (Dick, P. et al., 1985).
Byla zjištěna souvislost mezi zlepšováním psychopatologie a počáteční
spokojeností s léčbou pro schizofrenní pacienty ( Priebe, S. et al., 1999), ale tyto
závěry nebyly replikovány na jiné diagnostické skupiny.

Sociální fungování
Cochrane rewiev z roku 2003 uvádí srovnatelnost sociálního fungování DS a
KH. Ukazuje se však statisticky významný rozdíl mezi pohlavími / muži se zlepšují
méně než ženy/ i rozdíl vzhledem k věku / pozitivní efekt vzrůstajícího věku /.
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Některé práce dokonce tvrdí, že terapie formou DS co se týče sociálního fungování
je z dlouhodobého pohledu pro pacienty výhodnější než hospitalizace (Creed, F. et
al., 1990, Kallert, T.W. et al., 2007, Scheene, A.H. et al., 1993).

Znovupřijetí
Původní domněnka, že pacienti v denní péči jsou častěji rehospitalizováni, se
nepotvrdila. Rozdíl v počtu znovupřijetí mezi DS a KH je srovnatelný (Marshall, M. et
al., 2003).

Spokojenost s léčbou
Spokojenost s léčbou byla prokázána vyšší ve skupině DS u téměř všech
studií. Spokojenost s léčbou v jejím počátku je již zmíněným predikujícím faktorem
vyšší úspěšnosti léčby ve smyslu psychopatologie u skupiny pacientů s poruchou ze
schizofrenního spektra.

Zátěž pro příbuzné
Problémem zátěže pro příbuzné pacientů léčených na psychiatrii se zabývaly
tři studie ( Creed F. et al, 1990, Creed F. et al, 2006, Kallert T.W. et al, 2007). Nebyl
nalezen signifikantní rozdíl mezi DS a KH.

Mortalita, suicidalita
Dle Cochrane rewiev nebyl nalezen rozdíl mezi pacienty v DS a v KH jak
v mortalitě, tak v suicidalitě.
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Finanční náklady
I přes 50 let výzkumu ekonomických aspektů, zůstávají názory a výsledky
studií nejednotné. Dřívější studie (Marshall, M. et al., 2003) zahrnovaly pouze přímé
náklady na terapii a denní péče vycházela až o 33 až 49.6% levnější.
Nové metodologické postupy v oblasti ekonomiky psychiatrické péče se
zabývají jak přímými, tak nepřímými a skrytými náklady a výsledky jsou poněkud
odlišné. Některé studie podporují předpoklad finanční výhodnosti terapie v DS
( Creed, F. et al., 1997, Sledge, W. H„ et al., 1996, Howardová, A., et al., 2005,
Kitzlerová, E., et al., 2005). Jiné tento předpoklad vyvracejí (Mbaya, P. et al., 1998,
Priebe, S., et al., 2006).
V metodologicky velmi kvalitní práci Priebe dokazuje, že denní péče může být
i dražší než klasická hospitalizace. Pouhé náklady na léčbu v zařízení činily u
pacientů v KH 95%, ale u pacientů v DS pouze 70%. Dalších 26% celkových nákladů
na terapii v DS představovaly náklady na ubytování, další 4% činily náklady na
komunitní péči, léky mimo nemocnici, ostatní lékařské služby a právní služby.

Náklady na terapii Celkovénáklady
v zařízení (SD)

na terapii (SD)

DS (N=75) 4565 (3188)

6523 (4277)

KH (N=32) 3442 (5135)

3619(5213)

Srovnání výsledných nákladů na terapii v DS a KH, převzato z Priebe S. et al., 2006

Tito pacienti však po léčbě v tomto konkrétním DS vykazovali i větší zlepšení
psychopatologických příznaků a spokojenost s léčbou než pacienti v KH při
propuštění i 3 měsíce po propuštění. Po roce byly výsledky srovnatelné. Jednalo se o
vysoce specializovaný stacionář a autor tohoto článku nabízel k diskuzi, zda existuje
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souvislost mezi kvalitou léčebných metod, finanční nákladností a výslednými
klinickými parametry. Určujícím faktorem by mohla být kvalita a pestrost nabízených
služeb v DS. Čím větší nabídka v terapeutickém programu, tím přirozeně náklady
stoupají.
Z výše uvedeného je jasné, že otázka finanční náročnosti je opravdu velmi
složitá a na jasné odpovědi na otázky finanční výhodnosti si asi ještě nějaký čas
počkáme.
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Ostatní studie ve světě
Výsledky ostatních studií jsou též velmi zajímavé. Mbaya P. et al. v roce 1998
provedl průzkum pacientů léčených v 10 denních stacionářích ve Velké Británii,
k čemuž použil i zdravotnickou dokumentaci.
Zjistil, že existuje souvislost mezi věkem a délkou hospitalizace. Čím vyšší
věk, tím se výrazně zvyšuje délka hospitalizace. Ta se výrazně měnila i mezi
jednotlivými diagnostickými skupinami. Nejdelší pobyty měli pacienti s bipolární
afektivní poruchou a chronickou schizofrenií, dále pak pacienti s poruchami
osobnosti, srovnatelné pobyty zaznamenal mezi pacienty s depresivní poruchou,
akutní schizofrenií a neurotickou poruchou.
Tyrer P. et al. ve své práci srovnával léčbu pacientů s neurotickou poruchou a
poruchou osobnosti, jejichž příznaky nebyly shledány dostatečně závažné na to, aby
byly léčeny klasickou hospitalizací. Terapie probíhala dvěma formami: v denním
stacionáři a ambulantně. Denní stacionář se pro tyto pacienty ukázal jako neefektivní
a drahá alternativa, která nemá oproti ambulantní léčbě mnoho výhod. Toto zjištění je
zajímavé zejména v kontextu následující kapitoly o terapii pacientů v denních
stacionářích v České republice.
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á. Výsledky studií denní psychiatrické péče v České republice
V této oblasti se začalo bádat v České republice až v posledních letech. Do té
doby se práce omezují spíše na popis jednotlivých zařízení a nabízené péče.
Konkrétní data byla publikována v rámci studie EDEN v roce 2003 a to pouze
pro období léčby bez periody po propuštění (Stárková, L. et al., 2003). Klinický stav
pacientů se zlepšil v obou skupinách DS i KH, ale ke konci léčby byli pacienti v DS
více spokojeni s kvalitou života.
Velmi zajímavou práci představuje mapování denních stacionářů v ČR z roku
2003, která proběhla ve spolupráci s Asociací denních stacionářů a krizových center
( Kitzlerová E. et al, 2003).
Z průzkumu mezi 35 zařízeními (odpovědělo 26) vyplývá, že k nejčastějším
funkcím DS u nás patří: / 5= nejdůležitější, 1= méně důležité /
•

poskytování psychoterapie

(4.3)

•

sociální rehabilitace

(3.9)

•

doplnění ambulantní péče

(3.6)

•

poskytování akutní psychiatrické péče jako alternativy ke klasické
hospitalizaci

(3.3)

•

rehabilitace chronických pacientů

(3.2)

•

krizová intervence

(3.0)

•

zkrácení hospitalizace

(2.6)

•

při selhání ambulantní péče

(2.6)

Z terapeutických modelů převažoval psychoanalyticko-psychodynamický
model, dále model sociálně psychiatrický a model případového vedení. V čele DS
stál v 10 případech psychiatr, v sedmi případech psycholog s psychoterapeutickou
kvalifikací, ve dvou klinický psycholog a v pěti případech sociální pracovník.
Z diagnostických skupin v roce 2000 byli nejčastěji léčeni pacienti s úzkostnou
poruchou, poruchou přizpůsobení, pacienti trpící závislostí na návykových látkách a
pacienti se schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou.
Z psychiatrické ročenky za rok 2000 vyplývá, že v DS bylo léčeno 1484
pacientů, což je ve srovnání s odděleními všeobecných nemocnic /18444/ a
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s léčebnami /40270/ výrazně méně, pouhých 2.5%. Srovnáme-li toto číslo se
zjištěními z Cochrane rewiev o efektivitě léčby v DS, které tvrdí, že až třetina
pacientů přijatých k akutní péči může být léčena formou DS, je to zjištění překvapivé
a poskytuje mnoho prostoru pro diskuzi o zajišťování vyšší kvality psychiatrické péče
u nás.
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III. PRAKTICKÁ ČÁST
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1 CÍLE VÝZKUMNÉ PRÁCE

Pacienti potřebující akutní psychiatrickou léčbu na Psychiatrické klinice 1.
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (PK) jsou běžně
léčeni mimo jiné i formou tzv. integrované denní péče (IDP), tj. pacienti přijatí
k terapii touto formou sdílejí s pacienty na běžném lůžkovém oddělení veškeré
léčebné postupy. Po skončení denního programu odcházejí domů a vrací se
následující pracovní den. Výhodou takového léčebného postupu je, že
s hospitalizovanými pacienty sdílejí jak terapeutický program, tak terapeutický tým.
Z praxe víme, že tato forma denní psychiatrické péče je používána i jinde po celé
ČR, zejména tam, kde pro pacienty není klasický denní stacionář dostupný.
Výše zmíněné důvody autorku této práce inspirovaly k prozkoumání IDP a její
účinnosti v rámci VI. rámcového programu Evropské komise ( QLG4-CT-200001700).
PK se zúčastnila rozsáhlé evropské multicentrické studie EDEN / European
Day Hospital EvaluatioN /, která srovnávala účinnost léčby formou denní
psychiatrické péče s klasickou hospitalizací. Většina pacientů zařazených do skupiny
denní péče byla léčena formou IDP.

Cílem výzkumné práce je:
•

Porovnání výsledků integrované denní péče s klasickou hospitalizací
z hlediska psychopatologie a subjektivní kvality života.

•

Prověření tvrzení o vyšší spokojenost pacientů s terapií v denních
stacionářích.

•

Vypočítat odhad vhodnosti terapie v denním stacionáři pro pacienty
přicházející k hospitalizaci na PK.
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7 metodika
Vzorek pacientů
Během 18 měsíčního randomizačního procesu v období od prosince 2000 do
června 2002 jsme oslovili všechny pacienty, přicházející k přijetí na PK. Vstupním
kritériem byla přítomnost duševní poruchy s akutními příznaky minimálně mírné
závažnosti zasahující do osobní, profesní či finanční oblasti pacientova života či jeho
rodiny, které vyžadovaly okamžitou léčbu. Ostatní formy terapie než psychiatrická
hospitalizace či denní stacionář nebyly do doby přijetí dostatečně účinné.
Tab. I
Důvody pro vyloučení pacientů ze studie účinnosti integrované denní péče

Důvod

N

Věk nad 65 a pod 18 let

176

Přijetí pacienta bez jeho souhlasu

70

Není schopen informovaného souhlasu

17

Riziko suicidia

179

Nebezpečný svému okolí

37

Závažnost onemocnění vyžadující zvláštní dohled

212

Akutní intoxikace

17

Hlavní dg- závislost na návykových látkách

132

Somatické onemocnění vyžadující hospitalizaci

60

Překlad z jiného zdravotnického zařízení

62

Bezdomovci

6

Cesta na PK trvající déle než 60 minut

273

Striktně diagnostické důvody pro přijetí

14

Pacient vyžaduje odvoz a dovoz na PK

28

Již dříve randomizovaní pacienti

4

Celkem

1287

27

Randomizační proces
Použili jsme jednoduchou randomizační proceduru. Randomizační poměr byl
lehce vyšší ve prospěch hospitalizovaných pacientů z důvodu vyššího
předpokládaného předčasného ukončení studie, která byla popisována v jiných
studiích /1.16: 1 ve prospěch KH/.
Umístění pacientů do DS či ke KH bylo určeno náhodným počítačovým
generováním čísel. Samotná distribuce umístění probíhala v zalepených
neprůhledných obálkách a byla provedena administrativními pracovníky kliniky, kteří
běžně nepřicházeli do kontaktu s oslovenými pacienty ani výzkumným týmem.
Umístění do DS či KH bylo provedeno buď okamžitě po přijetí, nebo v případě přijetí
v nočních a víkendových službách došlo k umístění nejdéle do poledne následujícího
pracovního dne po přijetí. Každý den byli při ranním hlášení o těchto pacientech
informováni výzkumníci službu majícími psychiatry. Poté byli všichni pacienti
individuálně vyšetřeni a byla posouzena vhodnost jejich účasti ve studii.
Celý proces byl průběžně zaznamenáván do CONSORT diagramu
doporučeného pro randomizované kontrolované studie viz tabulka 2 (Altman, D. G. et
al., 2001).
Pacientům, kteří nesplnili vylučovací kritéria a splnili vstupní kritéria, byl
vysvětlen detailní charakter a cíl studie. Poté byli požádáni o účast ve studii a k
podepsání informovaného souhlasu. Ti, kteří dali informovaný souhlas, byli vyzváni
k otevření obálky administrativními pracovníky kliniky a následně zařazeni k léčbě
buď formou DS či KH.
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Časový plán a dotazníky
Pacienti byli vyšetřeni baterií dotazníků v následujícím časovém období:
•

T1-při přijetí,

•

T2- týden po přijetí,

•

T3- měsíc po přijetí (prezentováno nebude pro nekonzistentnost
vzorku, mnoho pacientů bylo propuštěno před T3),

•

T4- při propuštění,

•

T5- tři měsíce po propuštění,

•

T6- rok po propuštění.

Pro naši studii jsme vybrali čtyři následující dotazníky:
BPRS / Brief Psychiatric Rating Scale/( Overall, J. E. et, al, 1962, Ventura, J. et
al., 1993, Roncone, R. et al., 1962). Jedná se o dotazník hodnotící změny klinického
stavu. Použili jsme jeho verzi 4.0 s 24 otázkami. Obsahem je strukturovaný rozhovor
s pacientem a objektivní sledování pacienta lékařem v průběhu pohovoru, a je
zaměřený na základní složky psychopatologie- anxiozně depresivní symptomatiku,
apaticko-abulický syndrom, paranoidně halucinatorní symptomatiku, produktivně
katatonní příznaky, hostilitu a podezíravost.
CAT / Clients Scale for Assessment of Treatment / ( Priebe, S. et al., 1995).
Dotazník průběžného sledování spokojenosti s aktuální pacientovou léčbou. Pacienti
posuzují na vizuální analogické škále 1 /nejmenší/ až 8 /největší/ spokojenost se 7
aspekty terapie, kterou v hodnoceném období dostávali. Dotazník obsahuje 4
otevřené standardizované otázky, které však nejsou předmětem hodnocení v tomto
článku.
MANSA / Manchester Short Assessment of Quality of Life / ( Priebe S. et al, 1999,
Kaiser, W. et al, 1997). Jedná se o zkrácenou verzi dotazníku Lancashire Quality of
Life Profile /LQLP/, a jeho výhodou je jeho časová nenáročnost. První část dotazníku
se skládá z 12 subjektivních otázek hodnotících celkovou spokojenost se životem a
spokojenost s nejdůležitějšími životními doménami. Otázky jsou hodnoceny škálou 1
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/ velmi nespokojen / až 7 / velmi spokojen /. Druhá část obsahuje objektivní část,
dotazující se na přítomnost a frekvenci kontaktů s přáteli, rodinou, na to, zda se
dotazovaná osoba stala obětí či účastníkem trestného činu apod. Otázky jsou
zodpovídány formou ano-ne.
CSHI / Client Sociodemographic and Clinical Characteristics / ( Kallert T.W. et al,
2000)
Jedná se o standardizovaný dotazník mapující sociodemografické a základní klinické
charakteristiky pacienta. Je v něm zaznamenávána i diagnóza, a to dle kritérií pro
výzkum mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 ( Mezinárodní klasifikace nemocí,
10. revize, 1996).
Tab. 2: Časové rozvržení vypracování jednotlivých dotazníků

T1 T2 T3 T4 T5 T6
BPRS

+

+

+

+

CAT

+

+

+

+

+

+

MANSA +
CSHI

+

+

+

+

+

+

+

Výpočet vhodnosti terapie v DS
Vhodnost terapie v denních stacionářích byla definována jako percentuální úbytek
akutních přijetí pacientů ke klasické hospitalizaci, kterého docílíme odkloněním
pacientů k léčbě v denním stacionáři. Použili jsme modifikovaný výpočet dle Kluitera
tak, jak to uvádí Cochrane rewiev. Vzhledem k tomu, že naše studie je studií typu 1
(pacienti byli randomizováni do DS či KH ihned po přijetí), nemohli jsme uplatnit jiné
postupy navržené ve studiích typu 2, které se snaží léčit všechny pacienty v DS a
teprve po selhání DS jsou léčeni KH ( Kluiter ,H. et al., 1992)
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Výpočet vhodnosti terapie v DS ( F=feasibility ) je následující:
F= 100x počet pacientů schopných zařazení do DS/ (počet pacientů zvažovaných
k DS x R)
R= randomizační poměr
Výpočet randomizačního poměru (R):
R= počet pacientů randomizovaných do DS / počet všech randomizovaných
Výpočet vhodnosti terapie v DS je silně pod vlivem toho, co se domníváme, že
znamenají termíny „ schopni zařazení do DS" a „zvažovaní k terapii v DS". Z analýzy
citlivosti pro nejlepší a nejhorší odhad vyplývá:
Optimistický odhad vhodnosti DS byl definován jako:
i.

„schopni zařazení do DS" jsou všichni pacienti zrandomizovaní do DS a

ii.

„zvažovaní k terapii v DS" jsou všichni akutní pacienti, kteří mají být přijatí
po vyloučení těch, které nezařazujeme k terapii v DS z administrativních
důvodů (jako např. bydlí daleko, nemohou podepsat informovaný souhlas,
mají povinnosti nesouvisející s terapií apod.)

Pesimistický odhad vhodnosti DS byl definován jako:
i.

„schopni zařazení do DS" jsou všichni pacienti zrandomizovaní do DS

ii.

„zvažovaní k terapii v DS" jsou všichni akutní pacienti, kteří mají být
přijatí k terapii bez jakýchkoli výjimek
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Statistika

Pro posouzení rozdílu průměrů BPRS bylo uvažováno dvanáctiměsíční followup schéma, jako minimální rozlišení (effect size, poměr odchylky skupinových
průměrů a celkového rozptylu), byla vzata hodnota 0.6 tj. asi 0.2 bodu v BPRS
průměrném (nebo 5 v celkovém) skóru, při očekávané standartní odchylce 0.33 pro
testy typu analýza rozptylu pokud volíme a = p = 0.05, 1 - p = 0.95 vychází
minimální rozsah pacientů N = 75. Bylo zapotřebí přijmout minimálně 200 pacientů s
distribucí mezi DS, KH - 95 : 105, což zaručuje dostatečnou sílu testů.
K testování významnosti skupinových rozdílů spojitých náhodných veličin byl
použit dvou výběrový nebo párový t-test, rozdíly mezi četnostmi ve skupinách a
kategoriální rozdíly byly testovány

x2

testem. Vzdálenost mezi výběrovými

distribucemi byla testována Kolmogorovovým testem.
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7 VÝSLEDKY

Následující tabulka popisuje sociodemografické charakteristiky spádové
oblasti Prahy 2, pro kterou poskytovala PK akutní psychiatrickou péči.

Tab. 3: Sociodemografické charakteristiky spádové oblasti Prahy 2
Jméno spádové oblasti

Praha 2

Počet obyvatel

51 763

Procento ženské populace

53.4 %

Procento obyvatel nad 65 let

20.0 %

Nezaměstnanost mezi ženami

2.2 %

Nezaměstnanost mezi muži

2.6 %

Průměrný měsíční výdělek
ve spádové oblasti

18 593

Průměrný měsíční výdělek pro ČR

13 185

Počet akutních lůžek KH na 100 tis.
obyvatel

90.0

Počet akutních míst v DS na 100 tis.
obyvatel

48.0

V době od 1. 12. 2000 do 30. 6. 2002 bylo na Psychiatrickou kliniku 1 :LF UK a
VFN přijato celkově1543. Z toho bylo 1006 pacientů přijatých k akutní psychiatrické
péči a zvažováno ke vstupu do studie, z nichž vylučovací kritéria splnilo 750 osob.
Zbylých 256 pacientů bylo osloveno s návrhem pro zařazení do studie. Odmítlo 46
pacientů.
Dalších 22 pacientů není předmětem tohoto sdělení, neboť byli mladší 20 let a
tudíž nebyli zařazeni do IDP. 18ti a 19ti letí jsou na PK léčeni formou
specializovaného stacionáře pro adolescenty či KH.
100 pacientů bylo randomizováno ke klasické hospitalizaci a 85 k integrované denní
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Tabulka 4. znázorňuje detailně celou zařazovací proceduru do studie pro
všechny pacienty přicházející k přijetí na PK.
Tab. 4: CONSORT diagram

N1-N15= vylučovací kriteria, N1:diagnostické pobyty, N2: věk nad 65 a pod 18, N3: dříve
randomizovaní pacienti, N4: nedobrovolné vstupy, N5: cesta delší než 60 minut, N6: závislost na
psychoaktivních látkách, N7: somatické onemocnění, N8: překlad z jiné nemocnice, N9:
bezdomovectví, N10: potřeba transportu do a z PK, N11: akutní intoxikace, N12: není schopen dát
informovaný souhlas, N13: suicidální riziko, N14: riziko pro druhé, N15: závažnost onemocnění
vyžadující zvláštní dohled.
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Tab. 5.: Sociodemografické a klinické charakteristiky pacientů v IDP a KH
IDP
N= 85
Pohlaví N (%)
- zeny:
60(70)
Věk
- m (SD)
42(15)
Stav N (%) *
- ženatí:
31 (36)
- svobodní
36(42)
- rozvedení
10(12)
Bydlení N (%)
- bydlí sami:
9 (11)
- s manželem (kou)
36(42)
- s dítětem
29(34)
- s partnerem
9(11)
- s rodiči
23(27)
Zaměstnání N (%)
- zaměstnaní:
35 (36)
- nezaměstnaní:
10 (10)
- studenti:
26 (27)
- invalidní důchod:
21 (21)
-jiné:
6(6)
Sociální dávky N (%)
- pobírají
39(51)
První manifestace duševní
poruchy N (%)
24(30)
Počet předchozích atak N
10(21)
(%)
- žádná:
29 (60)
9(19)
-1-3:
- více než 3:
Diagnostický profil při
propuštění N (%)
11 (17)
• F2
28 (42)
• F3
25 (38)
• F4
2(3)
• F6
Délka pobytu (dny)
38.4
-m
(20)
(SD)

KH
N= 100
57(57)
44(12)
39(39)
30(30)
21(21)
19(19)
35(36)
37(38)
15(16)
27(27)
53(51)
5(5)
8(8)
28(27)
10(10)
45(53)
29(31)
11(18)
31(50)
20(32)

12(14)
41(47)
24(28)
10(11)
39.4
(18)

IDP- pacienti v integrované denní péči, KH- hospitalizovaní pacienti, SD- směrodatná odchylka,
m- průměrná hodnota
F2-schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy, F3- poruchy nálady, F4-neurotické poruchy,
F6-poruchy osobnosti a chování dospělých
* Signifikantní rozdíl mezi skupinami IDP a KH (x2, t-test), p<0.05
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Obě skupiny se od sebe nelišily v základních sociodemografických a
klinických charakteristikách, kromě rodinného stavu pacientů. Průměrný věk činil 42
let ve skupině IDP, 44 let ve skupině KH. Průměrná délka hospitalizace činila 38,4
dne v IDP a 39,4 dne v KH. Ženy představovaly 64% všech zařazených pacientů,
což odpovídá i běžnému spektru psychiatrických pacientů.
Typickým pacientem pro celou skupinu zařazených pacientů by byla 44letá
vdaná žena, pracující, žijící ve společné domácnosti s manželem, na opakované
hospitalizaci pro poruchu nálady.
Co se týče diagnostického profilu všech zařazených pacientů, nejvíce byly
zastoupeny afektivní ( 37.3%) a úzkostné (26.5%) poruchy, méně poruchy
schizofrenního okruhu (12.5%) a poruchy osobnosti (6.5%).
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Změny sledovaných klinických parametrů
Změny sledovaných klinických parametrů detailně ukazuje tabulka 6. V době
přijetí jsme nezaznamenali rozdíl mezi oběma skupinami v subjektivní kvalitě života.
Spokojenost s léčbou byla po dvou dnech srovnatelná. Ve skóre psychopatologie se
skupiny lišily.
Nezaznamenali jsme signifikantní rozdíl v psychopatologii mezi pacienty v IDP
a KH týden po přijetí, tři měsíce po přijetí ani rok po přijetí. Kvalita života se při
propuštění, 3 měsíce a rok po propuštění mezi oběma skupinami nelišila.
Spokojenost s léčbou byla při propuštění mezi IDP a KH srovnatelná, nenalezli jsme
signifikantní zvýšení skóre škály CAT ve skupině IDP.
Obě skupiny vykazovaly signifikantní zlepšení klinického stavu a subjektivní
kvality života mezi přijetím a propuštěním. Spokojenost s léčbou signifikantně
vzrostla od přijetí do propuštění v IDP i KH.
Další sledování klinického obrazu se však lišilo. Zatímco pacienti v IDP se po
propuštění již dále nezlepšovali ani nezhoršovali, psychopatologie ve skupině KH po
3 měsících po propuštění nadále klesala. Mezi 3 měsíci a rokem po propuštění se již
pacienti ve skupině KH ve smyslu psychopatologie nezlepšovali.
Jak již bylo řečeno, vyšetření T3 (měsíc po přijetí) nebylo do výpočtů zahrnuto
z důvodů nekonzistentnosti vzorku, mnoho pacientů bylo propuštěno ( T4 ) před T3.
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Skupina pacientů zahrnutých do našeho srovnávání je však
z psychopatologického hlediska velmi různorodá a proto jsme je rozdělili v IDP i KH
do základních diagnostických kategorií, abychom posoudili, zda nedochází
k rozdílům v průběhu jejich léčby. Jsou to:
F2- poruchy schizofrenního okruhu, F3- poruchy nálady, F4- neurotické poruchy a
F6- poruchy osobnosti a chování dospělých.
Tab. 7: Vývoj průměrného skóre BPRS poruch schizofrenního okruhu F2

—•— IDP - " - K H

F2=schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy, NIDP=11, NKH=12
T1-vyšetření při přijetí, T4- propuštění, T5-3 měsíce po propuštění, T6- rok po propuštění
* signifikantní rozdíl mezi skupinami IDP a KH v rámci jednoho timepointu (t-test), p<0.05

U pacientů se schizofrenním onemocněním jsme nezaznamenali signifikantní rozdíl
mezi oběma skupinami při přijetí, propuštění, 3 měsíce po propuštění ani rok po
propuštění. Obě skupiny IDP i KH se přitom signifikantně lišily mezi přijetím a
propuštěním, dále pak mezi přijetím a rok po propuštění.
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Tab. 8: Vývoj průměrného skóre BPRS u afektivních poruch F3

F3= poruchy nálady, NIDP=28, NKH=41
T1-vyšetření při přijetí, T4- propuštění, T5-3 měsíce po propuštění, T6- rok po propuštění
* signifikantní rozdíl mezi skupinami IDP a KH v rámci jednoho timepointu (t-test), p<0.05

Ani v diagnostické kategorii F3- poruchy nálady se od sebe obě formy terapie
signifikantně nelišily v rámci jednotlivých vyšetření. Zlepšení psychopatologie je
signifikantní opět mezi přijetím a propuštěním a dále pak mezi přijetím a rok po
propuštění.
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Tab. 9: Vývoj průměrného skóre BPRS u úzkostných poruch- F4

F4

1,5

0,5

L

#

T1*

T4

T5

T6

—•—IDP —»— KH

F4=neurotické poruchy, NIDP=25, NKH=24,
T1-vyšetření při přijetí, T4- propuštění, T5-3 měsíce po propuštění, T6- rok po propuštění
* signifikantní rozdíl mezi skupinami IDP a KH v rámci jednoho timepointu (t-test), p<0.05

Zajímavé je rozkrytí již zmíněného rozdílu psychopatologického skóre mezi
IDP a KH při přijetí, které se však týká pouze skupiny F4- neurotických pacientů.
V dalším průběhu terapie se tento rozdíl smazává. Při podrobné analýze jednotlivých
položek BPRS dosahovala nejvyšší signifikace otázka o pocitech viny. (p<0.001)
V dalším průběhu již rozdíl v otázce pocitů viny nefiguroval.
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Vhodnost léčby v denním stacionáři pro akutní psychiatrické

pacienty

Tab.: 10.
Zvažovaní pes. (N)
Zvažovaní opt. (N)
Radomizovaní celkově (N)
Randomizovaní do DS (N)
R

1349
1006
210
103
0.49

Vhodnost DS pes.

Vhodnost DS opt.

15.58 %

20.90 %

N=počet pacientů, zvažovaní pes. = pesimistický odhad zvažovaných pacientů k terapii v DS,
zvažovaní opt.= optimistický odhad zvažovaných pacientů k terapii v DS, R= randomizační poměr,
vhodnost DS pes. = pesimistický odhad vhodnosti léčby akutních pacientů formou DS v procentech,
vhodnost DS opt.= optimistický odhad vhodnosti léčby akutních pacientů formou DS v procentech,

Tabulka 10. ukazuje vypočtenou hodnotu v procentech, pro kterou se hodí
terapie formou DS ve srovnání se všemi akutními přijetími. Pesimistický odhad je
15.6%, optimistický činí 20.9%. Toto číslo je o několik procent nižší než procento
uváděné v literatuře.
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A DISKUZE
Studie podpořila předpoklad srovnatelnosti účinnosti IDP z hlediska
psychopatologie a subjektivní kvality života. Zlepšování mělo podobný průběh
z hlediska kvality života a vykazovalo signifikaci mezi přijetím a propuštěním. Na
rozdíl od pacientů v IDP se klasicky hospitalizovaní pacienti zlepšovali ještě po 3
měsících po propuštění. Rok po propuštění již tento trend nepozorujeme.
Co se týče spokojenosti s léčbou, nebyla prokázána statisticky významná
preference IDP. Některé studie dokazují větší spokojenost s denní péčí ve srovnání s
hospitalizací (Marshall, M. et al., 2003, Schene, A.H.et al., 1993). Toto zjištění není
překvapivé, neboť pacienti v IDP sdílejí program i terapeutický tým
s hospitalizovanými pacienty a tudíž jsou vystaveni stejným nešvarům i přednostem
chodu klasického psychiatrického oddělení.
Ze zvažovaných pacientů přijatých k akutní péči (1006 osob) jsme požádali o
účast ve studii 25%, což odpovídá číslu uváděnému v literatuře (Marshall, M. et al.,
2003). 17 % z těchto pacientů odmítlo účast ve studii, což opět nepřevyšovalo
hodnoty uváděné v ostatních relevantních studiích (Horvitz-Lennon, M. et al., 2001).
Pro zamezení chyby výběru jsme od počátku vylučovacího procesu sledovali
zejména ta kritéria, která jsou ovlivňována terapeutickou zkušeností, jako například
nepřijetí do studie z důvodu přílišné závažnosti psychopatologie, suicidálních
příznaků, nebezpečí pro okolí apod. (Kluiter H et al, 1992). Dle jedné britské RCT
studie dokonce selhal celý projekt ještě před začátkem pouze z důvodu
konzervativního a opatrného přístupu mladých psychiatrů, kteří se báli zařazovat
pacienty do denní péče s obavami o jejich psychický stav v době mimo nemocnici
(Piatt, S.L. et al., 1980). Tomu jsme se snažili zabránit tím, že poslední rozhodnutí o
oslovení či nezařazení pacienta k účasti ve studii činil hlavní výzkumník projektu
s dlouholetou klinickou praxí.
Jiná vylučovací kritéria, jako diagnostické pobyty, plánované pobyty ke změně
medikace apod. jsou však v univerzitních nemocnicích našeho typu běžná. Dalším
kritériem, které nebylo možno ovlivnit, byl fakt, že mnoho pacientů, kteří přicházeli
k přijetí, bydleli více než 60 minut cesty od našeho centra. Musí-li pacienti cestovat
déle než 120 minut denně, je shledána denní péče jako příliš zatěžující a ve svých
důsledcích nevýhodná (Dick, P. et al., 1985), (Sledge, W. H. et al., 1996). U nás se
jednalo o 273 pacientů. S tímto problémem souvisí i následující zjištění. Vhodnost
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terapie v DS byla dle pesimistického odhadu 15.6%, dle optimistického 20.9% pro
pacienty přijaté na PK, což je číslo o něco nižší než odhady Marshalla, které se
pohybují mezi 23% až 37%.
Studie tedy mimo jiné prokázala, že terapie v denním stacionáři je vhodná
zhruba pro pětinu všech pacientů přijatých k akutní péči. Reálná čísla z praxe však
tohoto čísla zdaleka nedosahují. Denních stacionářů, zejména těch zaměřených na
akutní péči s kvalitním specializovaným programem, je u nás žalostně málo.
Z průzkumu denních stacionářů provedených u nás vyplývá, že v roce 2000 bylo
přijato 58 717 osob do psychiatrických léčeben či na psychiatrická oddělení
všeobecných nemocnic po celé ČR ( Kitzlerová, E. et al., 2003). Do péče denních
stacionářů bylo přijato pouze 1484 pacientů, což jsou pouze 2.5%.
Pro fakt, že by integrovaná denní péče na psychiatrických odděleních
nemocnic mohla být poměrně dobrou alternativou, svědčí i studie zaměřené na
ekonomické aspekty. Interpretace výsledků finančních nákladů však vyžaduje jistou
zdrženlivost. Jak již bylo zmíněno, dřívější studie (Marshall, M. et al., 2003)
zahrnovaly pouze přímé náklady na terapii a denní péče vycházela až o 33 až 49.6%
levnější. Nové metodologické postupy v oblasti ekonomiky psychiatrické péče se
zabývají jak přímými, tak nepřímými a skrytými náklady a výsledky jsou poněkud
odlišné. Některé studie dokazují finanční výhodnost KH (Wiersma, D. et al., 1995,
Priebe, S.,et al., 2006), jiné výhodnost terapie v DS ( Sledge, W. H. et al., 1996,
Howardová, A. et al., 2005, Kitzlerová, E., et al., 2005). Určujícím faktorem se zdá
být kvalita a pestrost nabízených služeb v denních stacionářích. Čím větší nabídka
v terapeutickém programu, tím přirozeně náklady stoupají. V tomto kontextu by
mohla IDP jako jedna z forem denní péče být finančně výhodná.
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5. ZÁVĚR
Studie podpořila předpoklad, že integrovaná denní péče může být stejně
účinná jako klasická hospitalizace z hlediska psychopatologie a subjektivní
spokojenosti se životem pro celou pětinu akutních psychiatrických pacientů. Nebyla
prokázána větší spokojenost s léčbou pacientů v integrované denní péči. Denní
psychiatrická péče byla vhodná pro pětinu ze všech psychiatrických pacientů
přicházejících k léčbě na PK.
Z důvodu nedostatku alternativ ke klasické hospitalizaci v ČR se jeví
integrovaná denní péče jako jedna z vhodných možností.

Tento projekt byl podpořen grantem Evropské komise (Quality of life and
Management of Living Resources Programme, contract No.
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QLG4-CT-2000-01700).

fi SOUHRN VÝZKUMNÉ ČÁSTI

V rámci projektu EDEN / European Day hospital EvaluatioN/ proběhlo na naší
klinice srovnání účinnosti integrované denní péče s klasickou hospitalizací formou
randomizované kontrolované studie. Integrovaná denní péče neprobíhá na zvláštním
denním stacionáři, ale pacienti přicházejí k terapii na klasické psychiatrické lůžkové
oddělení. Výhodou takového přístupu na rozdíl od ostatních studií zaměřených na
denní péči je vysoká srovnatelnost obou forem terapie z důvodu sdílení totožného
terapeutického programu a týmu pracovníků. Po skončení programu odcházejí
integrovaní pacienti domů.
Cílem výzkumné práce bylo:
•

Porovnání výsledků integrované denní péče s klasickou hospitalizací
z hlediska psychopatologie a subjektivní kvality života.

•

Prověření tvrzení o vyšší spokojenost pacientů s terapií v denních
psychiatrických stacionářích v kontextu integrované denní péče.

•

Určení vhodnosti terapie formou denní psychiatrické péče pro všechny
pacienty přijaté k terapii na Psychiatrické klinice v daném období.
85 pacientů bylo randomizováno do integrované denní péče, 100 pacientů

k hospitalizaci. U těchto pacientů jsme sledovali vývoj psychopatologie, spokojenost
s léčbou a subjektivní kvalitu života po dobu hospitalizace, 3 měsíce po propuštění a
rok po propuštění.
Výsledky ukazují na srovnatelnost obou forem terapie ve smyslu
psychopatologických příznaků a subjektivní kvality života. Obě formy (IDP i KH)
vykazovaly signifikantní zlepšení psychopatologie i subjektivní kvality života od přijetí
k propuštění. Pouze hospitalizovaní pacienti se zlepšovali z hlediska psychopatologie
nadále i po 3 měsících od propuštění, zatímco pacienti v integrované denní péči
zůstali bez signifikantní změny.
Neprokázali jsme, že by pacienti byli spokojenější s léčbou v integrované
denní péči než při klasické hospitalizaci.
Denní psychiatrická péče byla vhodná pro pětinu ze všech pacientů
přicházejících k akutnímu přijetí na Psychiatrickou kliniku VFN. Současný stav
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v České republice je však takový, že v denních stacionářích je léčeno pouze okolo
2.5% všech psychiatrických pacientů.
Studie podpořila předpoklad, že integrovaná denní péče může být stejně
účinná jako klasická hospitalizace z hlediska psychopatologie a subjektivní
spokojenosti se životem pro celou pětinu akutních psychiatrických pacientů. Nebyla
prokázána větší spokojenost s léčbou pacientů v integrované denní péči.
Z důvodu nedostatku alternativ ke klasické hospitalizaci v ČR se jeví
integrovaná denní péče jako jedna z vhodných možností.
Klíčová slova: integrovaná denní péče, denní stacionář, klasická hospitalizace,
randomizovaná kontrolovaná studie, psychopatologie, spokojenost s léčbou,
subjektivní kvalita života
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V. SUMMARY
Psychiatric illnesses represent a substantial part of civilization diseases and
their frequency is rising. Depressive episode and alcohol addiction are among the 10
most serious conditions of our time. Epidemiological studies show that every year
100 million people worldwide will suffer depression. At one stage in our lifetime 17%
of us will go through a depressive episode.
According to Scheene, psychiatric day hospitals fulfil four major tasks:
(Scheene, A. H. et al, 1988):
•

They are an alternative to classical psychiatric inpatient care

•

They follow after classical psychiatric inpatient care

•

They are an intensive form of outpatient care

•

They are used for long term rehabilitation of patients with chronic
psychiatric disorder

One of the major shortcomings of psychiatric day hospital research is the fact
that over the last two decades particularly, a broad variety of conceptual models have
proliferated through the whole of Europe and the US. They range from crisis
intervention and drop-in centres to long term rehabilitative services or highly
specialized day centres and there are not many surveys being carried out to assess
the detailed characteristics of these services. Therefore the research focuses mainly
on comparing acute psychiatric day care with traditional inpatient treatment.
Systematic reviews of randomized controlled trials conclude that day hospital
treatment indicates no difference in improvement of psychopathological symptoms or
quality of life compared to traditional inpatient care. The patients in day care are
more satisfied with treatment. There was no difference found on the burden to
relatives in both settings. Some studies show more improvement of social functioning
in day care setting. Interpretations of findings on economic data are often limited due
to different time, and countries using different methodologies for day centres, which
vary in the level of care they provide.
Although the knowledge of the feasibility of day hospitals is rather scarce, the
Cochraine review presents estimation that psychiatric inpatient admission could be
reduced by approximately one fourth if the patient were diverted to acute day care.
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This reduction could be achieved without increasing loss to follow up or burden on
relatives. On the other hand there are about 40% of all patients for whom the day
care is completely unsuitable.
The above mentioned facts should result in the recommendation to decrease
the number of beds in hospitals and increase the number of places for acute care in
psychiatric day hospitals; however, reality is somewhat different.
The survey of day hospitals in the Czech Republic published in 2003 showed that
only 2.5% of all psychiatric patients were treated in day care centres. It is clear then,
that finding alternatives for traditional psychiatric care, which are as effective and
cheaper, or at least not more expensive, should be one of our priorities.

Within the framework of the EDEN (European Day hospital EvaluatioN) study
we have compared the effectiveness of integrated day treatment with standard
psychiatric inpatient treatment in RCT trial. The integrated day treatment doesn't
happen in specialised day hospitals, but takes place in standard psychiatric wards
with other inpatients. Compared to other RCT's focusing on day care treatment, the
advantage of such an approach is high comparability of both settings, because they
share the same therapeutic program and staff. After the day program finishes,
integrated day care patients go home and come back the following working day.
The goal of the study is:
•

To compare psychopathology and the quality of life of patients in an
integrated day treatment setting with a standard inpatient setting.

•

To replicate for integrated day treatment setting, the finding that day
care patients are more satisfied with treatment.

•

To estimate the feasibility of day care treatment for general psychiatric
patients

We have used psychopathology, satisfaction with treatment and subjective
quality of life as outcome criteria. Psychopathology was evaluated by the
questionnaire BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale), satisfaction with treatment by
the questionnaire CAT (Clients Scale for Assessment of Treatment) and quality of life
by the instrument MANSA (Manchester Short Assessment of Quality of Life). For
calculating feasibility estimation we have used modified Kluiter's formula according to
Cochraine review on effectiveness of psychiatric day hospitals.
49

85 patients were randomized to integrated day care treatment, and 100
patients randomized as inpatients. Treatment results of both settings were
comparable in psychopathology and subjective quality of life at each time point.
Unlike day patients, the psychopathological score of inpatients was improving even
after 3 months of discharge. We didn't replicate findings on superiority of satisfaction
with the treatment of day care for the integrated day treatment.
The day care treatment was suitable for 20.9% of all patients admitted for
acute psychiatric treatment at the Psychiatric Clinic of 1st Medical Faculty of Charles
University between December 2000 and June 2002.

Key words: integrated day treatment, day care, inpatient care, RCT,
psychopathology, satisfaction with treatment, subjective quality of life.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČR- Česká republika
D- Německo
DS- denní stacionář
F-ženy
IDP- integrovaná denní péče
KH- klasická hospitalizace
M-muži
N- počet pacientů
P- Polsko
SK- Slovensko
VB- Velká Británie
PK- Psychiatrická klinika 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice
RCT- randomizovaná kontrolovaná studie
UK- Univerzita Karlova
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