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ABSTRAKT 

 

     Téma této bakalářské práce zní „Dostupnost sluţeb o osoby s duševní 

poruchou“. Předloţená práce uvádí nejprve přehled o duševním zdraví. Důleţitá je 

zmínka o faktorech, které jej ovlivňují. V neposlední řadě je práce zaměřena na 

ochranu duševního zdraví a duševně nemocných a popisuje aktivity jednotlivých 

sdruţení, které se ochranou a podporou této oblasti zabývají. Předmětem této 

práce je duševní porucha, její moţné příčiny, stejně jako diagnostika, léčba a 

negativní důsledky nemoci. Stěţejní částí bakalářské práce je kvalitativně-

interpretativní analýza psychiatrické péče v ČR převáţně v rozmezí let 1997 aţ 

2009 zahrnující statistické údaje a texty vztahující se k dostupnosti sluţeb o osoby 

s duševní poruchou. Dostupnost těchto sluţeb zjišťujeme prostřednictvím potřeby 

zdravotní péče v této oblasti. Ke zjištění jsme si vybrali faktor spotřeby zdravotní 

péče. Práce se také zabývá zdravotní politikou zaměřující se na dokumenty a 

programy problematiky duševně nemocných. V závěru je popsán současný stav 

psychiatrické péče a dostupnosti sluţeb v České republice pro osoby s duševní 

poruchou vyvozený z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky a 

z materiálů zabývající se psychiatrickou péčí a dostupností, které jsou v bakalářské 

práci zmíněny. 

 

Klíčová slova: duševní zdraví, duševní porucha, psychiatrická péče, dostupnost, 

zdravotní politika 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The theme of this thesis is "Access to services for people with mental 

disorder." The present study provides an overview of mental health. It is 

important to mention factors that influence it. Last but not least, study is focused 

on the protection of mental health and mental illness and describes the activities 

of the association that the protection and promotion of the deal. The object of this 

study is a mental disorder, its possible causes, as well as diagnosis, treatment and 

negative consequences of diseases. The key part of the thesis is a qualitative and 

interpretive analysis of psychiatric care in the Czech Republic mainly between the 

years 1997 to 2009 including statistical data and texts relating to the availability of 

services for people with mental disorder. The availability of these services, we find 

through the health care needs in this area. To detect, we chose the factor of 

consumption of health care. The study also deals with health policy focusing on 

documents and programs of the mentally ill. In conclusion, it describes the current 

state of psychiatric care and availability of services in the Czech Republic for 

persons with mental disorder. It is derived from the Institute of Health 

Information and Statistics, and materials involved in psychiatric care and 

affordability, which are mentioned in undergraduate thesis. 

 

Keywords: mental health, mental disorder, psychiatric care, accessibility, health 

policy 
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ÚVOD 

 

     Péče o duševní zdraví je velmi důleţitá a měla by být ve zvýšeném zájmu nás 

všech. Příkladem takové péče je prevence stresu, který postihuje v různé míře 

téměř kaţdého. Lidí, kteří trpí duševními poruchami, v současné době stále více 

přibývá, z čehoţ vyplývá důleţitost představení rizikových faktorů, které ovlivňují 

duševní zdraví a mohou vést k výskytu duševních poruch. V bakalářské práci se 

zabýváme tématem duševních poruch. Popisujeme rizikové faktory ovlivňující 

duševní zdraví, vysvětlujeme pojem stigmatizace, dále etiologii a patogenezi 

duševních poruch, diagnostiku a léčbu. V osmdesátých letech minulého století se 

začala prosazovat snaha státních orgánů a odborných institucí řešit ochranu  

a podporu duševního zdraví, které věnujeme samostatnou kapitolu, ve které 

rozebíráme jednotlivé iniciativy. Hlavní cíl práce spočívá ve zhodnocení dostupnosti 

zdravotní péče a sluţeb u osob s duševní poruchou. Dalším cílem je zjištění náplně 

činností těchto organizací a zdravotní politiky v oblasti péče o duševně nemocné.  

K dostupnosti zdravotní péče o osoby s duševní poruchou se dostaneme přes 

kapitoly o psychiatrické péči. Ty začínají kapitolou o organizaci psychiatrické péče, 

ve které je systém péče rozdělen na tři základní sloţky psychiatrických zařízení 

s následujícím popisem. Práce je obohacena o nahlédnutí do historie 

psychiatrických zařízení. Jako navazující téma se zdálo být vhodné zaměřit se na 

koncepci psychiatrie z důvodu její snahy o transformaci stávající psychiatrické 

péče, z  které jiţ plyne, ţe není zcela vyhovující. Problém tkví především 

v nedostatečném financování. Z výtahu ze článku v časopise Česká a slovenská 

psychiatrie o finančních aspektech se dozvíme více. V neposlední kapitole jsou pro 

ilustraci rozvoje poskytování psychiatrické péče uvedeny statistické údaje 

jednotlivých ukazatelů péče v průběhu dvou let. V samostatném tématu  

o dostupnosti zdravotní péče jsou uvedeny a popsány jednotlivé typy dostupností, 

které se opírají o zákony. V závěru práce uvádíme dostupnost sluţeb 

prostřednictvím vybraného faktoru spotřeby zdravotní péče a tuto dostupnost 

dokládáme statistickými údaji z Ústavu zdravotnických a statistických informací  
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a materiály popsané v práci, které se dostupností zabývají. Z kterého nám 

vyplynulo, ţe systém psychiatrické péče, je téměř vyhovující, aţ na oblast 

komunitní péče.  

     Oblast dostupnosti péče o osoby s duševní poruchou by byla vhodným tématem 

pro další zkoumání. Bakalářská práce podává přehled o oblasti duševních poruch 

z pohledu medicínského (etiopatogeneze), ochraně a podpoře duševního zdraví  

a shrnuje aktuální stav dostupnosti zdravotní péče a sluţeb duševně nemocných 

osob. 
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1. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 

      

     Existují různé pohledy a chápání pojmu zdraví. Podle definice WHO (Světová 

zdravotnická organizace, 1948) je zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální 

pohody, nikoliv pouze nepřítomnost choroby, či poruchy nebo tělesné vady. Jde 

tedy o holistické, neboli celostní pojetí zdraví. V roce 1977 vzniká nová definice 

vycházející z kampaně evropského regionu WHO, která zní: Zdraví je schopnost 

vést sociálně a ekonomicky produktivní ţivot. Vyjadřuje vedení harmonického 

ţivota. (Marková a kol., 2006) 

     Z roku 1999 se zdraví definuje jako „sníţení úmrtnosti, nemocnosti a postiţení 

v důsledku zjistitelných nemocí a poruch a nárůst pociťované úrovně zdraví“. 

(Čeledová, Čevela, 2010, s. 14) Zdraví je individuální. Ovlivňuje kvalitu ţivota 

kaţdého člověka, je ovlivňováno vnitřními a vnějšími faktory prostředí. Patří 

k nejvýznamnějším lidským hodnotám, vţdy bylo stavěno na jejich přední místa. 

Zdraví by nemělo být představováno jako cíl ţivota, ale jako jedna z jejich 

podmínek. (Čeledová, Čevela, 2010) 

     Popis duševního zdraví je o něco sloţitější. Z výše uvedené definice WHO 

vyplývá, ţe neznamená jen nepřítomnost duševní poruchy. Duševně zdravý člověk 

má schopnost přijímat a zpracovávat informace, řešit problémy, logicky myslet. 

Musí umět vytvářet plány a ty také uskutečňovat. Umět se adaptovat a vytvářet 

nové věci, zúčastňovat se. Umět komunikovat. Být citově vyrovnaný, zvládat své 

emoce a dokázat se uvolnit. Dokázat pracovat a udrţovat partnerský vztah.         

Na definování duševního zdraví mají také vliv kulturní rozdíly, přinášející různé 

způsoby definování. (Marková, 2006) Ve většině charakteristik duševního zdraví se 

klade důraz na adaptaci a podmínky, na které se člověk adaptuje. (Ivanová, 2005) 
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1. 1 RIZIKOVÉ FAKTORY SPOJENÉ S DUŠEVNÍM ZDRAVÍM 

 

     V Evropě narůstají rizikové faktory vedoucí k poruchám duševního zdraví, proto 

by měla být zvýšena podpora duševního zdraví a prevence duševních poruch. Mezi 

tyto rizikové faktory patří například nezaměstnanost, chudoba, samota a izolace od 

společnosti, rozpad sociálních sítí, migrace obyvatelstva, politické převraty, 

zneuţívání návykových látek. Další nárůst této problematiky je obecně důsledkem 

stárnutí obyvatelstva, prodluţováním naděje doţití a zvýšením ţivotního tempa 

přinášející různé zátěţové situace. (Marková, 2006) Z šetření  

o zdravotním stavu obyvatelstva České republiky (ČR) bylo zjištěno zhoršování 

duševního zdraví v závislosti na přibývajícím věku. (Evropské výběrové šetření  

o zdravotním stavu v ČR-EHIS CR [online], 2010) Při pohledu do budoucnosti dle 

demografického vývoje, který zpracoval Český statistický úřad, by v roce 2030 

měli lidé nad 65 let tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 aţ 31,3 %, coţ jsou asi tři 

miliony lidí. V roce 2007 tvořili lidé nad 65 let 14,6 % populace České republiky. 

Největší nárůst by mělo být v kategorii nejstarších, neboli dlouhověkých. Prognózy 

odhadují, ţe v roce 2050 bude ţít v Česku asi půl milionu lidí ve věku nad 85 let, 

ve srovnání s rokem 2007 to bylo 124 937 osob. Historický vývoj a prognózu 

demografického stárnutí populace můţeme porovnat v tabulce č. 1. (Malíková, 

2011) 

 

Tabulka č. 1. Demografické stárnutí populace v České republice v historickém 

vývoji a prognóze 

Senioři 1950 1975 2000 2025 2050 

osoby nad 65 let 8,3 % 12,9 % 13,9 % 23,1 % 32,7 % 

osoby nad 80 let 1,0 % 1,7 % 2,5 % 5,3 % 9,5 % 

index stáří1 51,7 82,3 111,8 243,0 296,1 

 

Zdroj: Malíková, 2011 

  

                                                           
1
 Index stáří je počet osob nad 65 let na 100 osob ve věku 0-14 let. 
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     Narušené duševní zdraví vede nejen k duševním poruchám, k poruchám 

chování a patologickým závislostem, ale také k základním sociálním konfliktům. 

Závaţnost duševních chorob se nehodnotí podle toho, nakolik zkracuje dobu 

přeţití, ale počtem let, které postiţený člověk s touto chorobou proţije. Za zmínku 

také stojí, ţe tato závaţnost je dokonce dvojnásobná u rozvinutých zemí oproti 

méně rozvinutým, coţ také vyplývá z uvedených rizikových faktorů. (Dzúrová, 

Smolová, Dragomirecká, 2000)  

     Problematika duševního zdraví začíná být v současné době stále více aktuální 

díky narůstajícím rizikovým faktorům, které mohou vést ke vzniku duševní 

poruchy. Poruchy duševního zdraví se dostaly do popředí na celém světě. Lze na 

ně nahlíţet jako na epidemii 21. století. Aktuálnost problematiky nám dokazuje 

zájem mnohých organizací a státních institucí formou různých podpůrných 

projektů či návrhů na zlepšení psychiatrické péče (např. viz kapitola č. 6). 

Účastníci evropské konference nazvané Společně za duševní zdraví a ţivotní 

harmonii konané 12. -13. června 2008 v Bruselu uznali, ţe problémy duševních 

poruch mají v Evropské Unii (EU) stoupající tendenci. Poukázali na odhad počtu 

duševně postiţených jedinců, který činil zhruba 50 miliónů, tedy asi 11 % 

obyvatelstva Unie. (Evropská dohoda o duševním zdraví a ţivotní harmonii 

[online], 2008) 
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2. DUŠEVNÍ NEMOC/PORUCHA 

 

     Duševní nemoc i zdraví jsou pojmy názorově podmíněné. Jejich definování je 

proměnlivé, nelze se obecně shodnout. Jeden z názorů, jehoţ prvním autorem byl 

Hippokrates, chápe duševní nemoc jako poruchu mozku. Sociologové povaţují 

duševní poruchu za projev deviantního chování. Podle expertů Světové 

zdravotnické organizace znamená duševní porucha poruchu duševní činnosti 

specifickou v klinických projevech, kterou lze rozeznat jako definovaný soubor 

příznaků, vedoucí k ztrátě pracovní schopnosti, sociální kapacity nebo obojího. 

(Dušek, Večeřová-Procházková, 2010) „Duševní porucha je změna některých 

psychických jevů, která se projevuje v chování a proţívání a promítá se i do 

sociální komunikace a interakce.“ (Drábová, Zubíková, 2007, s. 15) 

 

2. 1 NÁZORY SPOLEČNOSTI NA DUŠEVNÍ NEMOC 

 

     Nemoc je neţádoucím jevem pro společnost, k jejíţ regulaci se vytvořila 

zvláštní role pro postiţené jedince, jejichţ tvůrcem je americký sociolog Talcott 

Parsons (1902-1979). Obsahem role je nezodpovědnost za vznik nemoci, nelze ji 

odstranit vlastní vůlí. Mezi další rysy této role patří zproštění dosavadních 

povinností. Uvedené znaky vyjadřují spíše výsady pro nemocného, další spíše 

povinnosti. Mezi ně patří povinnost dát najevo svůj neţádoucí stav a vyhledat 

odborníky, s kterými díky spolupráci můţe dojít k nápravě stavu. Tento koncept 

role nemocného byl, vzhledem k jeho omezenosti, pozdějšími rozbory rozšířen i na 

další onemocnění, nejen na duševní poruchy. (Parsons, 1965; Baštecký, 1997; 

Dušek, Večeřová-Procházková, 2010) Parsons nemoc definuje jako poruchu 

schopnosti individua plnit očekávané úlohy a role. V jeho pojetí znamená nemoc 

odchylku od normální sociální role. Nemoc tedy brání člověku, aby plnil role 

vyplývající z jeho zařazení do konkrétních sociálních vztahů. (Bártlová, 2005) 

Převáţná část společnosti, bohuţel stále neakceptuje osoby s duševními 

poruchami. Dokazuje to například reprezentativní výzkum veřejného mínění z roku 
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2004 v ČR na téma názory na schizofrenii. Vnímání lidí vůči osobám se schizofrenií 

vychází z tradičních představ, které se utvářely v minulosti a generačně se 

předávaly. Chování lidí s sebou nese stereotypy a mnohdy racionálně neověřená 

tvrzení o chování schizofrenika, přitom informace o této poruše jsou chybné  

a nedostatečné, jak výzkum dokázal. (reprezentativní výzkum Názory na 

schizofrenii [online], 2004) 

     Existuje spousta dokladů o existenci bláznů v nejstarších historických 

pramenech. Laici mají většinou ucelený názor, jak má šílenství vypadat  

u konkrétních případů, s kterými se v ţivotě setkali, či dověděli. Odjakţiva byli lidé 

s touto nálepkou povaţováni za méněcenné. Představy lidí o duševně nemocných 

se ze sociologického pohledu nazývají stereotypy. Laické třídění poruch je spjato 

vţdy s konkrétní kulturou. Nemocní jsou různě označováni a vnímáni. Tzv. 

„šílenství“ je ztotoţňováno pouze s některými diagnózami, je ale společností 

výrazně odsuzováno. (Marková, 2006) Stereotypy duševně nemocných se 

promítají do vtipů o bláznech, zpráv v masmédiích i uměleckých děl. Sdělovacími 

prostředky jsou neustále posilovány. (Praško, 2011) Média mají často negativní 

vliv na sociální reprezentaci duševní poruchy a z ní plynoucí postoje a chování 

veřejnosti. (Holcnerová a kol., 2010) Stereotyp slouţí laikovi, který nemá větších 

zkušeností s duševními poruchami, jako diagnostické kritérium. (Chromý 1990; 

Hőschl a kol., 2002) 

     Proto je důleţité vzbuzovat zájem o tuto problematiku a veřejnost seznamovat 

s jednotlivými poruchami, coţ by mohlo přispět k odbourávání negativních 

předsudků o duševně nemocných. Duševní poruchy by jiţ neměly být v dnešní 

době tabuizovány. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. 2 STIGMATIZACE 

 

     Negativním důsledkem stereotypů duševně nemocných je stigmatizace. Stigma 

je znamení domnělé méněcennosti či hanby, které vede k odmítání jeho nositele 

okolím, různou měrou v kaţdodenních situacích. Dělíme je na viditelná (estetické 

vady apod.) a neviditelná (odlišné chování, příslušnost k určité skupině lidí).  

V případě duševních poruch jsou následky působení stigmatu na tyto jedince jiţ 

popsány. V první řadě vedou kromě pocitů méněcennosti ke strachu. Mohou vést 

ke zhoršení příznaků duševní poruchy, způsobí také změnu sociálního chování ve 

smyslu jeho omezení. (Marková a kol., 2006)  

     Strach vede u většiny lidí k tomu, ţe se nenechají psychiatrem vyšetřit, tudíţ 

ani léčit, aby nedostali společností obávanou nálepku některé psychiatrické 

diagnózy. Proces, kterým se nálepka získává, se nazývá značkovací nebo 

nálepkovací reakce společnosti. Toto značkování má jiţ ověřené důsledky. 

Například při neléčené depresi zvýšením mortality u kardiovaskulárních 

onemocnění. Nepřiznání problému a odkládání léčby povede k chronicitě poruchy. 

Časná léčba u většiny psychických poruch je úspěšná oproti chronickým, která 

jsou daleko sloţitější a obtíţnější. Odkládání léčby či její odmítání bývá nejvíce 

patrné u poruch, kde je léčba přitom velmi účinná. Značkování a vědomý odstup 

k jedincům s duševní poruchou je výraznější u nevzdělaných a méně kultivovaných 

lidí. Paradoxně se nevyhne ani lékařům a všeobecným sestrám, jejíţ postoje ke 

značkování jsou mnohdy daleko horší, neţ u běţné populace. Ve svých očích 

pacienta stigmatizují například v případě diagnóz, u nichţ zdravotník stereotypně 

předpokládá obtíţnou léčbu, nebo u pacientů z niţších sociálních vrstev. Praktický 

lékař můţe podobně uţívat nálepky jako své obrany zdůvodňující vlastní neúspěch 

či neochotu se věnovat. Rodina by měla být, pacientovi trpící duševní poruchou, 

oporou. Můţeme se ale setkat s tím, ţe příbuzní ze strachu ze značkování člena 

rodiny odrazují od léčby na psychiatrii, aby toto označení nedostala celá rodina. 

Mezi pozitivní důsledky stigmatizace patří ochrana nemocného, soucit s ním, 

kladení menších nároků na jeho výkon a ţivotní role. Ty ale bohuţel stále 
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nepřevaţují nad těmi negativními. Stigma je moţné zmírnit příslušnou léčbou, 

podporou sociálních dovedností a v určitých případech zachováním mlčenlivosti 

v souvislosti s diagnózou. Na druhé straně by měla být důleţitá dostatečná 

informovanost populace o této problematice, která by změnila dosavadní postoje  

a chování k duševně nemocným. Tím by mohlo dojít ke sníţení stigmatizace, která 

negativně ovlivňuje přístup duševně nemocných k léčbě. U zdravotníků by 

destigmatizace měla být součástí vzdělávání. (Praško, 2011) 

     V České republice jsou destigmatizační aktivity otázkou posledních několika let. 

Příkladem destigmatizačních aktivit v ČR jsou kampaně. Z kampaní lze uvést 

Týdny pro duševní zdraví. Konají se kaţdoročně od 10. 9. do 10. 10.2 na mnoha 

místech ČR formou koncertů, výstav apod. Dalším typem kampaně je Festival Mezi 

ploty, který se koná také kaţdoročně v květnu od roku 1991 v areálu 

psychiatrických léčeben Bohnice, Dobřany, Brno-Černovice. Do destigmatizace se 

zapojují téţ uţivatelé psychiatrických sluţeb, kteří poskytují poradenství dalším 

lidem v této oblasti. Tito uţivatelé se dostávají do kontaktu s veřejností 

v kavárnách a obchodech jako prodavači či obsluha. Nesmíme také opomenout 

program Blázníš? No a! na šesti školách v Praze. (destigmatizace [online], 2011) 

Projekt Změna je destigmatizační aktivitou zaměřený proti předsudkům                

a diskriminaci z důvodu psychiatrického onemocnění. Hlavním cílem projektu je 

zlepšit péči o duševně nemocné v ČR, a to osvětou o duševních poruchách  

a přeměnou systému psychiatrie v ČR. Projekt je realizován pod Centrem pro 

rozvoj péče o duševní zdraví a Nadací Academia Medica Pragensis ve spolupráci 

s dalšími organizacemi. (Projekt Změna [online], 2011) Mimo kampaně a projekty 

existují také různé letáky, či plakáty o destigmatizaci (viz příloha A). Další 

informace o stigmatizaci/destigmatizaci jsou prezentovány v různých informačních 

pramenech, nejčastěji v odborných publikacích a článcích. 

     I kdyţ se jakkoliv vyzývá k podpoře boje proti stigmatu, v České republice 

zůstává finanční podpora těchto aktivit jen okrajová. Projekt Změna a další 

podobné aktivity stojí převáţně na ochotě jednotlivců, neţ na systematické 

                                                           
2
 Světový den pro duševní zdraví. 
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podpoře státu. Výjimkou je akce Ministerstva zdravotnictví v rámci Evropského 

předsednictví na téma Destigmatizace a psychiatrie (květen 2009), která se 

zabývala trendy psychiatrické péče a destigmatizačními aktivitami v ČR, i zahraničí. 

Destigmatizační aktivity jsou u nás teprve ve vývoji, pokud se vůbec provádějí, 

pak nepříliš efektivní formou jednorázových kampaní namísto dlouhodobých. Tyto 

aktivity se díky obtíţně shánějícím financím staly nedůleţitými nadstandardními 

činnostmi. Jedním z řešení je zaměření se na důsledky stigmatizace a nesnadné 

zapojování lidí s duševními poruchami do společnosti. I proto je tak důleţitý proces 

transformace psychiatrické péče, který by měl vést k moţnostem ţít co nejvíce 

v přirozených podmínkách, bez dlouhodobých hospitalizací mimo své osobní  

i pracovní prostředí. (Odborná zpráva projektu-Pilotní model péče o duševně 

nemocné v Karlovarském kraji [online], 2009) 
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3. ETIOLOGIE A ETIOPATOGENEZE DUŠEVNÍCH PORUCH 

 

     Příčiny duševních poruch prodělaly sloţitý vývoj spjatý vţdy s teorií psychiatrie 

daného období a rozvojem odborného poznání. V současnosti převládá model 

faktorů biopsychosociálních. Jedná se o soubor faktorů biologických, 

psychologických, sociálních a kulturních. K samotnému vzniku nemoci jeden 

z uvedených typů faktorů většinou nestačí, navzájem se totiţ ovlivňují. (Praško, 

2011) 

     Mezi biologické vlivy patří faktory genetické, neboli vrozené. Profesor Praško  

ve své knize Obecná psychiatrie uvádí, ţe na vzniku většiny psychických poruch 

má vysoký vliv dědičnost. Další skupinou jsou faktory exogenní a endogenní. Zde 

povaţujeme za příčinu organické postiţení nebo poškození mozku. Poškození můţe 

vzniknout vlivem infekčního či neinfekčního onemocnění, působením nejrůznějších 

toxických látek, různými traumaty a jejich následků, ve stáří degenerativním 

onemocnění mozku. (Praško, 2011) 

     Faktory prostředí se na rozvoji psychické poruchy podílejí ve vzájemné 

interakci s biologickými faktory. Spouštěčem psychické poruchy mohou být různé 

ţivotní události. Někdy pouze krátká, ale přitom velmi intenzivní stresová situace, 

nebo také dlouhodobá zátěţ. U akutních zátěţí můţeme uvést například ztrátu 

blízké osoby či přepadení. Z dlouhodobých jsou to déletrvající interpersonální 

konflikty či frustrace. Na vlivu stresu na organismus závisí individuální nastavení 

nervového systému a osobnostní rysy. (Praško, 2011) 

     Vznik poruch můţe podmiňovat nepříznivé sociální prostředí. Velký význam pro 

vznik pozdějších poruch má proto vliv a prostředí rodiny, v které jedinec vyrůstá. 

Vývoj můţe být ovlivněn mnoha událostmi, které se mohou stát spouštěči pro 

vznik duševní poruchy. Prostředí by mělo být podnětné k citovému a rozumovému 

vývoji. Výrazný vliv má také škola, která by měla být stabilním a posilujícím 

prostředím. V dospělosti mezi nepříznivé sociální faktory patří problémy spojené se 

vztahy (nejčastěji partnerskými), problémy se zaměstnáním, bydlením, finanční 

problémy. (Praško, 2011) 
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4. DIAGNOSTIKA A KLASIFIKACE DUŠEVNÍCH PORUCH 

 

     Diagnostiku duševní poruchy začíná lékař detailním popisem příznaků, které se 

spojí s hodnocením průběhu, příčinami a s výsledky vyšetření. Příznaky se 

v psychiatrii odvozují jiţ tradičně od poruchy jednotlivých psychických kvalit. Jedná 

se o vědomí, orientaci, vnímání, emoce, paměť, pozornost, intelekt, myšlení, pudy, 

volní jednání a osobnost. Tyto kvality se navzájem ovlivňují a přelívají, je tedy 

důleţité je vnímat pouze jako nástroje k popisu psychiatrického problému. Na 

základě komplexního psychiatrického vyšetření a konečným tříděním poznatků je 

stanovena diagnóza. (Praško, 2011)  

Určení a pojmenování diagnózy3 se v současné době provádí podle mezinárodní 

klasifikace nemocí MKN-10. V České republice je platná od roku 1994. 

 F00-F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických  

 F10-F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené uţíváním 

psychoaktivních látek  

 F20-F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy  

 F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)  

 F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy  

 F50-F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami  

a somatickými faktory  

 F60-F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých  

 F70-F79 Mentální retardace  

 F80-F89 Poruchy psychického vývoje  

 F90-F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství   

a v dospívání  

 F99 Neurčená duševní porucha  

 F00* Demence u Alzheimerovy nemoci 

 F02* Demence u jiných nemocí zařazených jinde  

                                                           
3
 Písmeno F určuje název oboru, tedy psychiatrie. 
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(Mezinárodní klasifikace nemocí a přidruţených zdravotních problémů, 2009) 

     „Podle mezinárodního průzkumu, provedeného Světovou psychiatrickou 

asociací v roce 1999, je kapitola duševních poruch MKN-10 přístupná v 25 

jazycích. Pouţívá se jako oficiální klasifikace ve většině zemí Evropy.“ (Hőschl  

a kol., 2002, s. 336) Stanovení diagnózy vede k pochopení pacienta a jeho obtíţí  

a určuje terapeutický postup. S její pomocí lékař zařadí pacienta do diagnostické 

skupiny konkrétního onemocnění, můţe sledovat a srovnávat účinek a proces 

léčby. (Praško, 2011) 

      

4. 1 VÝSKYT A ČETNOST DUŠEVNÍCH PORUCH 

      

     V loňském roce, stejně jako v předešlých letech, jsou nejčastějšími 

stanovenými diagnózami v psychiatrických ambulancích ze všech duševních poruch 

neurotické poruchy4 (39 %) a afektivní poruchy5 (19 %). Dalšími častými 

poruchami jsou organické poruchy6 (11 %) a schizofrenie7 (8 %). 

K významnějšímu nárůstu u sledovaných diagnóz došlo u patologického hráčství,  

a to o 14 % (93 % muţi, 7 % ţeny). Nejvyšší míra prevalence těchto poruch 

(počet léčených pacientů na 10 tisíc obyvatel) je v Praze. Je nutné upozornit, ţe 

ambulantní pacienti jsou sledováni podle sídla zdravotnického zařízení. Nejvyšší 

míra incidence (počet nově zjištěných onemocnění) je v Olomouckém kraji, a to  

u poruch vyvolaných alkoholem. Nejčastější skupinou diagnóz, pro kterou byli 

pacienti hospitalizováni v psychiatrických zařízeních, byla léčba schizofrenie, 

poruch schizotypální a poruch s bludy. Druhou nejčastější příčinou hospitalizace 

byla léčba poruch vyvolaných alkoholem. Psychiatrickou péči vyhledaly častěji ţeny 

neţ muţi, jejich podíl činil přibliţně 60 %. Vyplývá to z údajů Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky. (Psychiatrická péče 2009 [online], ÚZIS) 

                                                           
4
 Neurotické poruchy jsou typické změnou prožívání. Příkladem je úzkostná, panická, či fobická porucha. 

5
 Afektivní poruchy jsou poruchy nálady. Typická je bipolární porucha, dříve maniodepresivní syndrom. 

6
 Organické poruchy jsou následkem poranění či primárního nebo sekundárního poškození mozku. 

Příkladem jsou různé typy demencí. 
7
 Schizofrenie je závažné onemocnění, charakterizované poruchami myšlení, jednání, emocí, vnímání reality, 

ale i motoriky, pozornosti a paměti. 
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5. LÉČBA DUŠEVNÍCH PORUCH 

 

     Nejdůleţitější moment při zahájení léčby je mít vytvořený funkční vztah mezi 

psychiatrem a pacientem. Léčba začíná edukací. Následně zvolíme specifické 

postupy závislé na jednotlivých typech poruch a jejich závaţnosti a aplikujeme 

moţnosti a postupy vedoucí k řešení problému. Pacient by měl lékaře pravidelně 

informovat o charakteru onemocnění, příznacích, vedlejších účincích léčby, pokud 

mají informace vzhledem ke stavu pacienta smysl (například při poruše vědomí).      

Akutní léčba zahrnuje potlačení příznaků poruchy a dosaţení remise. Trvá od 

zahájení léčby po dobu, kdy se objeví terapeutický účinek (odhaduje se na rozmezí 

4-16 týdnů). Pokud tato léčba vede ke zlepšení nebo odstranění příznaků, je 

důleţité, aby se léčba předčasně nepřerušila. Následuje pokračovací léčba aţ do 

plné remise, cílem je zabránění relapsu. Tato léčba můţe trvat několik měsíců aţ 

let. Dalším typem léčby je léčba profylaktická, zabraňuje opakování choroby 

(například při zjištění v anamnéze) u závaţných typů poruch. (Praško, 2011)       

     Léčba duševních poruch se dělí na dvě základní oblasti: farmakologická léčba 

a psychoterapie, které se navzájem doplňují. Lze je aplikovat zvlášť, obecně ale 

bývá jejich kombinace nejefektivnější. Počátek farmakologické léčby duševních 

poruch zásadně změnil léčbu v psychiatrii. Psychofarmaka dělíme na antidepresiva, 

antipsychotika, anxiolytika, kognitiva, hypnotika, psychostimulancia, 

thymoprofylaktika. Psychoterapie je léčebná činnost, při které se snaţí 

psychoterapeut či psychiatr odstranit neţádoucí příznaky duševních poruch za 

účelem lepšího proţívání, přizpůsobivějšího chování a lepšího začlenění do 

společnosti. Podpůrná psychoterapie pomáhá adaptovat se na nemoc a její léčbu. 

Patří mezi základní přístupy léčby. Měl by ji umět poskytnout kaţdý psychiatr  

a v podstatě i kaţdý zdravotník. Specifická psychoterapie je druhem cílené  

a systematické psychoterapie. Je zaměřená nejen na podporu pacienta, ale také 

se pokouší měnit jeho chování, myšlení, emoce a vztahy. Postupy specifické  

i podpůrné psychoterapie mohou probíhat různě (individuálně, skupinově, s párem 

nebo celou rodinou). Individuální psychoterapie probíhá většinou ambulantní 
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formou. Je indikována u těch, pro které by jiné léčebné postupy nebyly dostačující. 

Skupinová psychoterapie patří k nejrozšířenějším léčebným postupům. Členové 

skupiny se na základě interpretací ve vytvořených skupinách snaţí porozumět 

problémům ve vztazích, změnit chování k druhým. Mezi další typy psychoterapie 

patří relaxace, arteterapie, muzikoterapie, psychogymnastika a psychodrama, ale 

také rodinná terapie. (Praško, 2011) 

     Ze zajímavosti lze ještě připomenout metody biologické léčby, které jsou  

v psychiatrii úspěšně uplatňovány. Patří mezi ně elektrokonvulzivní terapie, 

repetitivní transkraniální stimulace, stimulace nervus vagus, hluboká mozková 

stimulace, fototerapie a neurofeedback (EEG biofeedback). První zmíněná metoda 

má za sebou jiţ dlouho historii a je povaţovaná za nejefektivnější léčebnou 

metodu v psychiatrii, mimo jiné je bezpečná a šetrnější neţ antidepresiva. Ostatní 

uvedené metody teprve objevují či potvrzují svou efektivitu. 

(Praško, 2011) 
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6. OCHRANA A PODPORA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH 

 

     Od poloviny osmdesátých let se u nás začala prosazovat snaha řešit ochranu  

a podporu duševního zdraví. Ze stran státních orgánů a odborných institucí 

vznikaly různé programy a koncepce k návrhům na jejich řešení. Cílem bylo také 

zlepšit kvalitu ţivota duševně nemocných a zajistit jejich harmonické souţití 

s lidmi, kteří duševní poruchou netrpí. (Baštecký, 1997) 

     Ze strany veřejnosti vznikla v roce 1990 Česká společnost pro duševní zdraví 

(ČSDZ). Jejíţ členové byli přesvědčeni, ţe duševní zdraví není záleţitostí pouze 

státních a zdravotnických institucí, ale i jednotlivých občanů ČR. Jejich program 

hlásil myšlenky, které usilovaly o změnu chápání duševního zdraví společností,  

o zapojení veřejnosti do svépomocných programů, o plné společenské podpoře,  

o neporušování etických norem a práv, o odstranění diskriminace lidí s duševními 

poruchami, o spolupráci s různými organizacemi a politickými stranami apod. 

(Baštecký, 1997) V dnešní době se zabývá obecně psychosociálním, sociálním  

a psychiatrickým poradenstvím, skupinovou psychoterapií. Pořádají přednášky  

a semináře, zajišťují různé klubové aktivity. (Česká společnost pro duševní zdraví 

[online], 2011) 

     V souvislosti s touto Společností vzniklo sdruţení pro rozvoj duševního zdraví 

tzv. Fokus. Dnes se nazývá Sdruţení pro péči o duševně nemocné. V České 

republice působí osm organizací pod tímto názvem, jejich sídlem je Praha, Písek, 

Vysočina, Turnov, Tábor, Ústí nad Labem, Mladá Boleslav, Liberec, Opava, České 

Budějovice. Fokus se snaţí dále rozšiřovat nabídku sociálních sluţeb a pracovní 

rehabilitace, usiluje především o kvalitu sluţeb pro duševně nemocné. (Sdruţení 

pro rozvoj duševního zdraví Fokus [online], 2011) 

     V roce 1995 vznikla nezisková organizace Centrum pro rozvoj péče o duševní 

zdraví (CMHCD). Jejím úkolem je poskytovat informace a řešit problémy v oblasti 

péče o duševní zdraví. Jejich aktivity se obracejí na poskytovatele péče, uţivatele 

sluţeb, na veřejnou správu všech úrovní a na zdravotní pojišťovny. Snaţí se 

napomáhat rozvoji péče o osoby s duševním onemocněním v ČR. Její činnost je 
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v souladu s českými a zahraničními strategickými dokumenty (dokumenty jsou 

zmíněny v pilotním projektu ČAPZ). (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 

[online], 2011) 

     V roce 1999 podpořilo CMHCD vznik Asociace komunitních sluţeb v oblasti 

péče o duševní zdraví. Asociace vznikla z potřeby poskytovatelů sociálně-

zdravotních sluţeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou k prosazování jejich 

zájmů a zájmů celé komunitní péče dané cílové populace. (Asociace komunitních 

sluţeb v oblasti péče o duševní zdraví [online], 2011) 

     V roce 1996 bylo zaloţeno občanské sdruţení Česká asociace pro psychické 

zdraví (ČAPZ). Mezi projekty tohoto sdruţení patří krizová Linka psychopomoci, 

Terapeutická komunita Mýto, Jáchymovská konference, projekt Symbióza, 

program Coopera určený psychiatrům a Škola seznamování. Za finanční podpory 

Úřadu vlády České republiky vychází časopis Esprit. ČAPZ se kromě podpory  

a pomoci lidem s duševní nemocí a jejich blízkým snaţí prosazovat rozvoj 

komunitní psychiatrické péče. (Česká asociace pro psychické zdraví [online], 2011) 

     V roce 2007 začala Česká asociace pro psychické zdraví roční pilotní projekt 

s názvem Watchdog aktivity ČAPZ. Cílem bylo posílení prevence diskriminace osob 

s duševním onemocněním, připomenout význam podpory v této oblasti a vědomí  

o reformě a její důleţitosti. Členové asociace prostudovali zásadní dokumenty 

týkající se této problematiky. Mezi ně patří Národní akční plán sociálního 

začleňování (2006-2008), Zelená kniha o duševním zdraví (2005), Program Zdraví 

21 neboli Zdraví pro všechny v 21. století (2002), Koncepce oboru psychiatrie 

(2001), Evropská deklarace psychického zdraví (2005), a také Novela zákona  

o sociálních sluţbách č. 108/2006 Sb. platný pro ČR od 1. 1.2007. Tyto dokumenty 

jsou pro ČR závazné a jsou v souladu s trendy EU. (Mapování implementace 

strategických dokumentů vztahujících se k péči o duševní zdraví v ČR, 2008) 
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6. 1 NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ  

 

     Na základě Evropského sociálního programu z roku 2000 byl vytvořen Národní 

akční plán sociálního začleňování na období roku 2004-2006 a 2006-2008 tak, aby 

bylo moţné dosáhnout čtyř cílů tohoto programu v ČR. Prvním cílem je usnadnit 

lidem z ohroţených skupin účast na trhu práce a přístup ke zdrojům, právům, 

sluţbám a zboţí. Druhým je předcházet riziku sociálního vyloučení, třetím pomáhat 

nejzranitelnějším a posledním mobilizovat všechny důleţité účastníky. V rámci 

oboru sociálních sluţeb probíhají projekty, které se soustřeďují na komunitní 

plánování sluţeb, inspekci a vytváření standardů pro zkvalitnění sluţeb, terénní 

sociální práci, sluţby sociální prevence a celoţivotní vzdělávání v sociální práci  

a další. Informace o naplňování těchto cílů a projektech jsou dostupné na 

webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. (Mapování implementace 

strategických dokumentů vztahujících se k péči o duševní zdraví v ČR, 2008) 

 

6. 2 ZELENÁ KNIHA 

 

     Zelená kniha o duševním zdraví vznikla v roce 2005 s hlavním cílem zahájit 

diskusi o významu duševního zdraví pro EU a potřebě strategie. Evropská 

ministerská konference WHO o duševním zdraví stanovila tímto rámec pro opatření 

v oblasti duševního zdraví a vyzvala Evropskou komisi v rámci spolupráce pomáhat 

provádět tento rámec komplexních opatření. Zelená kniha poukázala na potřebu 

strategie a Evropská komise navrhla hlavní hlediska. Tyto hlediska jsou: podpora 

duševního zdraví všech lidí; preventivní opatření v boji proti duševním nemocem;  

zlepšení kvality ţivota lidí s duševním onemocněním zařazením do společnosti; 

ochrany jejich práv a důstojnosti; zlepšení informovanosti, výzkumu a znalostí  

o duševním zdraví v EU. (Mapování implementace strategických dokumentů 

vztahujících se k péči o duševní zdraví v ČR, 2008) 
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6. 3 ZDRAVÍ 21 – ZDRAVÍ PRO VŠECHNY V 21. STOLETÍ 

 

     30. 10. 2002 byl tento dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 

obyvatelstva přijat vládou České republiky. Program obsahuje 21 cílů pro ochranu 

a rozvoj zdraví. Za důleţité je povaţováno srovnat rozdíly ve zdravotním stavu 

jednotlivých států Evropy. Cíl 6 se nazývá zlepšení duševního zdraví. Obsahem je 

do roku 2020 zlepšit podmínky pro psychosociální pohodu lidí a pro lidi 

s duševními poruchami zajistit dostupnost komplexních sluţeb. Pozornost se má 

zaměřit na destigmatizaci a prevenci a podporu duševního zdraví. Důleţitá má být 

primární péče. Péče v psychiatrických zařízeních se má vyváţeně rozdělit mezi 

nemocniční a komunitní péči. Zdravotnický personál by měl být v péči o duševně 

nemocné dostatečně vzdělaný a způsobilý. Péče o duševní zdraví by se měla 

zaměřit především na rizikové skupiny obyvatel. (Dlouhodobý program zlepšování 

zdravotního stavu obyvatelstva ČR, Zdraví pro všechny v 21. století, 2003) 

     Dílčím úkolem č. 1 je podstatné omezení výskytu a neţádoucích zdravotních 

důsledků duševních poruch a posílení schopnosti vyrovnávat se se stresujícími 

ţivotními okamţiky. Aktivity pro splnění dílčího úkolu jsou: vytvoření programu 

komplexního řešení péče o duševní zdraví včetně transformace stávající péče;  

zajištění racionálního vyuţívání stávajících finančních zdrojů tak, aby systém péče 

byl motivován k transformaci a zajištění regulérního financování zaváděných 

sluţeb; v rámci zvyšování kvality péče vytvoření standardů diagnostických  

a terapeutických postupů se zohledněním lidských práv; transformace systému 

přesunem většiny akutní psychiatrické péče z léčeben do psychiatrických oddělení 

nemocnic, domácí péče a krizových center; zkvalitnění a restrukturalizace lůţek 

následné péče v psychiatrických léčebnách celkovou humanizací léčeben, zvýšení 

kapacit a kvality sociorehabilitačních programů, zvýšení návaznosti péče 

v léčebnách na mimonemocniční péči a přesun části následné péče do komunitní 

péče; zvýšení zapojení sluţeb komunitní a primární péče do prevence a péče  

o duševní zdraví, včetně duševně nemocných; začlenit nové přístupy a formy péče 

o duševně nemocné do systémů vzdělávání a dle potřeby vytvářet nové programy 
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pro odpovídající poskytovatele péče. Dílčím úkolem č. 2 je snaha sníţit počet 

sebevraţd o jednu třetinu; aktivity ke splnění tohoto úkolu jsou ve školení lékařů 

primární péče v rozpoznávání a léčení deprese, nebezpečí sebevraţdy a kultivace 

vztahu lékař – pacient; zlepšit a zvýšit efektivitu psychiatrických sluţeb rozšířením 

Krizových center, linek důvěry a psychiatrických oddělení nemocnic, vybudováním 

sítě protialkoholních poraden a zlepšení dostupnosti inovativních psychofarmak; 

sníţit aţ odstranit stigma a opětovně zařadit evidenci sebevraţedných pokusů. 

(Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, Zdraví pro 

všechny v 21. století, 2003) 

 

6. 4 EVROPSKÁ DEKLARACE PSYCHICKÉHO ZDRAVÍ 

      

     Tento dokument vznikl při Evropské konferenci o duševním zdraví, která byla 

pořádána Světovou zdravotnickou organizací v lednu 2005 v Helsinkách, 

s podnázvem přijmout výzvy a nalézt řešení. Hlavním cílem je posilování duševní 

pohody, její odolnosti a ochranných faktorů. Prioritami jsou potvrzování důleţitosti 

duševní pohody, řešení stigmatu a podpora psychicky nemocných a jejich rodin. 

Dále potřeba komplexních systémů psychiatrické péče a kvalifikovaných 

pracovníků. Ministři se zavázali k podpoře realizace jednotlivých kroků a opatření, 

které při této konferenci vznikly a k podpoře nestátních organizací zabývající se 

duševním zdravím. O podporu kroků také ţádali Evropskou komisi, Radu Evropy  

a Regionální úřad WHO pro Evropu v rámci jejich kompetencí, které by mohly vyjít 

vstříc výzvám této Deklarace. (Mapování implementace strategických dokumentů 

vztahujících se k péči o duševní zdraví v ČR, 2008) 

      

     Ve shrnutí o projektu Watchdog aktivity ČAPZ se Česká asociace pro psychické 

zdraví vlastně snaţila zmapovat politické dění v oblasti psychiatrické péče v České 

republice. Tyto projekty jsou běţnější v zahraničí, například Bílá kniha v Anglii. Dle 

výše uvedených dokumentů lze doloţit, jak se Česká republika snaţí řešit problémy 

spojené s duševním zdravím. Témata a cíle jednotlivých dokumentů se zásadně 
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neliší, proto jiţ nebylo potřeba důkladně popisovat jednotlivé opatření a kroky 

obsaţené v dokumentu Evropská deklarace psychického zdraví. Ukázalo se, ţe 

jsou v dokumentech zásadní oblasti, které je třeba podpořit a nadále na nich 

pracovat. Obecně je to stále podpora duševního zdraví, z níţ specifičtější oblast 

prevence stresu. 

(Mapování implementace strategických dokumentů vztahujících se k péči o duševní 

zdraví v ČR, 2008) 
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7. NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE PSYCHIATRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

     Kaţdá společnost se musela v historii zabývat duševně nemocnými. Přesto, ţe 

byly příznaky duševních poruch odnedávna podobné těm dnešním, lidé si 

nedokázali vysvětlit jejich racionální příčinu, a proto se uchylovali k mystickým  

a nadpřirozeným silám. Nemocní byli označováni za posedlé a byli proto nuceni 

podrobovat se vymítání. Řada těchto lidí končila ve vězení, či dokonce upálením 

nebo ukamenováním. Největší rozpory ve vnímání duševně nemocných byly ve 

středověku, pod vlivem církve byly duševní nemoci opět démonizovány. 

Nejvýznamnějším lékařem antické doby byl Hippokrates (460-377 př. Kr.), který 

odpoutal duševní poruchy od dosavadního mystického pojetí. O duševních 

poruchách jsou zmínky ve starém Egyptě, Mezopotámii, později také v Řecku. Před 

750 lety byl v Londýně zaloţen první azyl pro duševně nemocné, který se stal 

národní nemocnicí pro duševně choré s poruchou chování. V době budování 

nemocnic a azylů se vyskytují případy špatného zacházení a zneuţívání duševně 

nemocných. Teprve v 18. století, kdy vznikla psychiatrie jako lékařský obor, došlo 

k výrazné změně v oblasti péče o duševně nemocné ve zvýšení její humánnosti. 

Byly zřízeny instituce jako nalezinec, chudobinec a první blázinec (za Rakouska-

Uherska označovaný Tollhaus). Pacienti v blázincích byli podrobováni hrubému 

zacházení. V českých zemích se od druhé poloviny 18. století zaslouţil nejvíce  

o péči o duševně nemocné řád Milosrdných bratří, budoval v řadě měst 

nemocnice, pro ţeny zřízeno samostatné oddělení v nemocnici u sv. Alţběty. 

V roce 1790 byl ve Všeobecné nemocnici v Praze otevřen samostatný ústav pro 

duševně nemocné. V roce 1822 otevřen další ústav v bývalém klášteře sv. 

Kateřiny. Koncem 19. století dochází k největšímu rozmachu v budování objektů 

pro duševně nemocné. Mezi tyto budovy patří psychiatrická léčebna v Bohnicích, 

Brně, Černošicích, Havlíčkově Brodě, Kroměříţi, Jihlavě, Šternberku, Kosmonosech 

atd. Ve 20. století nastaly další obrovské změny a připisují se vědečtější 

terapeutické metody. Po 2. světové válce vznikaly další psychiatrické kliniky. 

(Paton, 2005; Dušek, Večeřová-Procházková 2010; Sedláčková, 2011) 
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8. ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE 

 

     Psychiatrická péče je v České republice poskytovaná v různých formách- 

v oblasti zdravotní, psychologické a sociální. Systém péče můţeme rozdělit na péči 

ambulantní, lůţkovou, komunitní nebo jejich různé kombinace dle potřeb, 

podmínek a moţností. Psychiatrická zařízení jsou zřizována samostatně, nebo jako 

součást většího zařízení. Cílem je vţdy dostatečná nabídka poskytovaných sluţeb 

k pokrytí potřeb obyvatel. Aţ do 2. světové války se psychiatrická péče stavěla 

mimo vývoj medicíny, v padesátých letech 20. století začala postupně pronikat 

mezi ostatní obory. V současné době začíná být ovlivňována moderními trendy. 

(Marková, 2006; Praško, 2011) 

 

8. 1 AMBULANTNÍ PÉČE 

 

     Psychiatrické ambulance jsou základním kamenem psychiatrické péče. Na 

úrovni této ambulantní péče se léčí většina duševních poruch. Pouze 20 % 

pacientů se dostane následně do psychiatrických lůţkových zařízení. Kromě léčby 

se v ambulancích v  první řadě psychické poruchy diagnostikují, mimo jiné se 

provádí jejich prevence a rehabilitace. K charakteristikám ambulantní péče patří 

kontinuita, komplexnost, koordinace, komunitní péče a systém kooperace. 

Součástí ambulantní péče je také návštěvní sluţba a výkon ochranného 

ambulantního léčení. Do systému ambulantní péče se zahrnují samostatné 

psychiatrické ambulance a ambulance, které jsou součástí psychiatrických oddělení 

nemocnic, klinik či léčeben. Ambulance sdruţené často u poliklinik mohou mít tyto 

pracoviště: ordinace pro dospělé, mezi specializované patří ordinace pro děti                  

a dorost, ordinace pro léčbu závislostí (AT ordinace-alkoholismus a toxikománie), 

gerontopsychiatrické ordinace, ordinace pro sexuologii a psychologickou laboratoř. 

Mezi další patří ambulance klinického psychologa pro diagnostiku psychických 

poruch a psychoterapii, či psychoterapeutické ambulanci a centra. V rámci 

ambulantního systému můţeme najít téţ ambulance, které se specializují na 
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konkrétní diagnostickou skupinu či poruchu (ambulance pro léčbu depresí, 

úzkostných poruch, spánkových poruch, poruchy paměti, poruch příjmu potravy 

atd.). V případě nedostatku ambulantní péče psychiatr doporučí péči lůţkovou. 

(Marková, 2006; Koncepce psychiatrie [online], 2008; Praško, 2011) 

 

8. 2 LŮŽKOVÁ PÉČE 

 

     Lůţkovou psychiatrickou péči můţeme rozdělit na akutní a následnou, či akutní 

a dlouhodobou. Akutní péči zajišťují psychiatrické oddělení nemocnic  

a psychiatrické kliniky při fakultních nemocnicích. Tato péče je povaţována za 

pobyt do 50 dnů hospitalizace. Akutní péče se definuje jako péče poskytovaná 

bezprostředně po vzniku či zhoršení psychické poruchy, která vyţaduje 

hospitalizaci. Akutní lůţková oddělení jsou určena k poskytování nepřetrţité péče, 

kterou nelze poskytnout ambulantně a pobyt je nutný minimálně po dobu 24 

hodin. Tato oddělení provádějí diagnostiku, terapii, rehabilitaci a posuzování 

poruch. Poskytují konziliární sluţbu pro ostatní oddělení nemocnice a musí mít 

zajištěnou dostupnost konziliárních sluţeb jiných oborů, například internisty. 

Spolupracují se spádovými psychiatrickými léčebnami pro potřebu dlouhodobé 

péče. Psychiatrická oddělení při nemocnicích bývají většinou malá (20-70 lůţek) 

s lůţky pro dospělé, někdy i pro děti a gerontopsychiatrické pacienty. Součástí 

oddělení bývá obvykle pracoviště pro rehabilitaci a psychologická laboratoř. 

Obvykle jsou součástí nemocnic, ale mohou také být samostatným zařízením. 

Zařízení akutní lůţkové péče mohou zřídit jednotku intenzivní psychiatrické péče 

pro nemocné vyţadující intenzivní psychiatrickou a zároveň somatickou péči. 

Speciálním typem akutní péče jsou psychiatrická oddělení a kliniky fakultních 

nemocnic. Jsou součástí lékařské fakulty, tudíţ kromě zdravotnických sluţeb 

poskytují výuku vysokoškolských studentů a vědecké studium s výzkumnou 

činností. Jsou povaţovány za superkonziliární pracoviště, psychiatrickou péči 

poskytují ve zvláště sloţitých případech. (Koncepce psychiatrie [online], 2008; 

Praško, 2011) 
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     Následnou i dlouhodobou lůţkovou psychiatrickou péči zajišťují psychiatrické 

léčebny. Následná péče je určena pro nemocné s ukončeným diagnostickým 

procesem, s nastavenou terapií a se stabilizovaným stavem, který nevyţaduje 

denní kontrolu lékařem a přitom projevy poruchy neumoţňují propuštění do 

domácího ošetřování či zařízení sociální péče. Léčebny mají svou spádovou oblast, 

která je určena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Psychiatrická péče se zde 

rozděluje do specializovaných oddělení: příjmové, doléčovací, rehabilitační, 

gerontopsychiatrické, oddělení pro léčbu závislostí, sexuologické, adiktologické, 

dětské, interní, neurologické, plicní, oddělení pro výkon ochranných léčeb. Existují 

také specializované psychiatrické léčebny pro léčení alkoholismu a jiných závislostí 

a pro děti. Vzhledem k chybění alternativních léčebných zařízení provádějí léčebny 

veškerou péči, včetně sociální. Značným podílem zdravotnických lůţek nahrazují 

částečně léčebny pro dlouhodobě nemocné a sociální domovy. Do komplexní 

lůţkové psychiatrické péče patří i léčba lázeňská. Tuto péči nalezneme v Dubí, 

Jeseníku, Libverdě a Vráţi. Protialkoholní stanice jsou zařízení pro osoby, které se 

poţitím alkoholu přivedly do stavu pohoršující veřejnost, či v něm ohroţují sebe, 

své okolí nebo majetek. Původně byly zřizovány krajskými národními výbory  

u psychiatrických oddělení či samostatně, nyní je jejich budoucnost nejasná.   

(Koncepce psychiatrie [online], 2008; Praško, 2011) 

Aktuální stav zdravotnických zařízení pro duševně nemocné můţeme vyhledat na 

webových stránkách psychiatrie.cz. 

Registr zdravotnických zařízení je například na webových stránkách ÚZIS. 

 

8. 3 KOMUNITNÍ PÉČE 

 

     Komunitní péče je souborem sluţeb, programů a zařízení s cílem pomoci lidem 

s duševní poruchou. Prosazuje individuální péči s respektováním potřeb, umoţňuje 

ţít v přirozeném prostředí. Vyţaduje propojenost sluţeb a jejich návaznost. Mezi 

postupy komunitní péče patří kromě léčby i podpora sociálních rolí v oblasti práce, 

bydlení, sociálních kontaktů a vztahů. Cílovou skupinou této péče nejsou pouze 
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osoby s duševní poruchou, ale i další členové komunity, kteří těmto lidem 

poskytují pomoc. Komunitní péče v oblasti zdravotních sluţeb zahrnuje všechny 

typy péče, včetně lůţkové. Prosazuje se od poloviny 20. století a je trendem řady 

vyspělých zemí se snahou redukovat velké psychiatrické nemocnice a nahrazovat 

je komunitními sluţbami. Přesun psychiatrické péče ze zdravotnických institucí do 

péče komunitního typu je vyjádřen v řadě jiţ zmiňovaných dokumentů, ke kterým 

se Česká republika připojila:  Deklarace o duševním zdraví a Akční plán duševního 

zdraví pro Evropu (2005) a Zelená kniha Komise evropských společenství (2005). 

Sluţby komunitní péče lze rozdělit na sluţby intermediární a meziresortní. 

Intermediární jsou na hranici mezi lůţkovou a ambulantní péčí a spadají do resortu 

zdravotnictví. Patří mezi ně denní stacionáře, krizová centra, krizové mobilní týmy 

a komunitní psychiatrické sestry. Sluţby meziresortní jsou většinou poskytovány 

nestátními neziskovými organizacemi a formálně spadají do sociálních sluţeb. 

Zahrnují celou řadu sluţeb včetně rehabilitace, případového vedení, poradenství  

a vlastních aktivit duševně nemocných a jejich rodinných příslušníků.  

 Zařízení pro podporu práce a zaměstnání: Rehabilitační a chráněná dílna, 

sociální firmy a sociální druţstva, přechodné zaměstnání, podporované 

zaměstnání, podpůrné edukativní programy při pracovní rehabilitaci (Job 

club).  

 Zařízení pro podporu v oblasti bydlení: Komunitní (skupinové) bydlení, 

chráněné bydlení, domy a byty napůl cesty, podporované bydlení.  

 Zařízení pro podporu v oblasti volného času a sociálních kontaktů: Centra 

denních aktivit a centra sociálních sluţeb, svépomocné aktivity lidí s duševní 

poruchou a jejich rodinných příslušníků. 

 Další sluţby: Případové vedení, asertivní komunitní léčba a poradenství. 

Speciálními skupinami, u kterých by se také daly popsat jednotlivé druhy 

komunitních sluţeb a péče jsou gerontopsychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, 

v neposlední řadě program péče o pachatele trestné činnosti s duševní poruchou  

a organizace léčby závislostí. (Koncepce psychiatrie [online], 2008; Praško, 2011) 
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9. KONCEPCE PSYCHIATRIE 

 

     Koncepce byla vydána a schválena v listopadu 2001 vědeckou radou 

Ministerstva zdravotnictví. Vznikla ze snahy o transformaci české psychiatrie a její 

péče jako podklad pro politická rozhodování ke zlepšení systému psychiatrické 

péče v České republice. Tato koncepce byla několikrát prodiskutována a také 

kritizována, zejména kvůli údajné nepropracovanosti, konkrétně tomu tak bylo 

v dubnu 2007 během konference Senátu v Praze. V roce 2008 došlo k její opravě. 

Tu provedla třináctičlenná pracovní skupina jmenovaná Českou psychiatrickou 

společností. Cílem revize bylo vyhodnocení a definování stávajících psychiatrických 

sluţeb a stanovení potřeb jejího dalšího rozvoje. Revize psychiatrické koncepce by 

měla být přijatelným materiálem pro všechny poskytovatele psychiatrické péče, 

který by jim měl pomoct ve prospěchu zkvalitnění péče o osoby s duševní 

poruchou. Výchozí stav této revize bude částečně popsán v následujícím textu. 

(Koncepce psychiatrie [online], 2008; Mapování implementace strategických 

dokumentů vztahujících se k péči o duševní zdraví v ČR, 2008) 

     Základem diferencované péče je systém propojené péče ambulantní, lůţkové  

a komunitní. Z kvantitativního i časového hlediska se většina péče odehrává 

v psychiatrických ambulancích, zatímco hospitalizace bývají krátké, i kdyţ také 

významné. Nalezené nedostatky v psychiatrických ambulancích se opírají 

především o financování. Systém úhrad nutí psychiatra ošetřovat velký počet 

pacientů, na které mu pak ale nezbývá dostatek času. Nemá dostatek času na 

komunikaci, informace a psychoterapii. Stávající systém podporuje mnoţství péče 

a působí ale proti zvyšování kvality. Rizikem je také vysoká skrytá nemocnost, 

která můţe eventuálně zvýšit tlak na kvantitu péče. Podobně to můţe způsobit 

redukce lůţek a přesun péče do ambulancí bez výrazného posílení  

a rozvinutí intermediární péče. Ve většině měst chybí dostatek psychoterapie 

poskytované kvalifikovanými pracovníky, je nedostatek sociálně-psychiatrických 

sluţeb. Péče tedy spočívá převáţně v psychofarmakologii, která je sice na kvalitní 

úrovni, zůstává však jednostranná (biologická) nikoliv bio-psycho-sociální, jak 



36 
 

popisují standardy. Dalšími nedostatky ambulantní péče jsou nedostatečně 

rozvinuté specializované ambulance, nedostupnost krizové psychiatrické péče 

v terénu, nedostatečná spolupráce například mezi ambulancemi a lůţkovými 

zařízeními, či praktickými lékaři. (Koncepce psychiatrie [online], 2008; Mapování 

implementace strategických dokumentů vztahujících se k péči o duševní zdraví 

v ČR, 2008) 

     V lůţkových zařízeních se stále sniţuje počet lůţek, převáţná část jich je 

v psychiatrických léčebnách. Z důvodu nedostatečného financování nevznikají 

nová psychiatrická oddělení nemocnic a existence dosavadních je ohroţena. 

Rozloţení lůţkové péče je v ČR velmi nerovnoměrné, regionálně se liší, v Čechách 

je situace horší oproti moravským krajům (úplné minimum lůţek se nachází v kraji 

Karlovarském a Libereckém). V Některých krajích je léčebna i psychiatrické 

oddělení při nemocnici, v jiných je pouze jeden lůţkový subjekt. Dostupnost 

lůţkové péče je navíc zhoršena tím, ţe byla zákonem zrušena spádovost 

zdravotnických zařízení, v praxi se ale ze zvyku stále různou měrou dodrţuje. 

Problém psychiatrických léčeben spočívá ve velké obloţnosti, vyplývá to 

z nedostatečné kapacity lůţek psychiatrických oddělení. Léčebny pak provozují 

akutní péči, kterou nemají ve smluvním vztahu s pojišťovnami. Kromě rozporů 

s financemi dochází také ke zkreslování skutečného počtu a potřeby akutních 

psychiatrických lůţek. K dalšímu zkreslování údajů a finančním rozporům akutní 

péče dochází díky nesrovnalostem v personálním a technickém vybavení (oddělení 

mají nasmlouvanou akutní péči, ale vzhledem k nedostatečnému vybavení ji 

nejsou schopny plně provozovat). (Koncepce psychiatrie [online], 2008; Mapování 

implementace strategických dokumentů vztahujících se k péči o duševní zdraví 

v ČR, 2008) 

     Komunitní péči se v ČR zatím nepodařilo systémově rozvinout, z velké části je 

stále institucionálního charakteru. Od devadesátých let minulého století došlo 

k mírnému rozšíření denních stacionářů a psychoterapeutické péče. Vznikaly do 

roku 1999, po roce 2000 téměř ţádná nevznikají. Velkým nedostatkem trpí krizová 

centra, nízkoprahová kontaktní centra a terénní sluţby jsou nedostatečně 
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rozvinuty. V některých oblastech se podařilo rozvinout psychiatrickou rehabilitaci  

a rezidenční sluţby provozované neziskovými organizacemi. Geografické rozmístění 

denních stacionářů i sluţeb psychiatrické rehabilitace je nerovnoměrné. Nejvíce 

těchto sluţeb je zajištěno ve velkých městech a některých krajích, největší 

nedostatek je v Karlovarském, Plzeňském a Zlínském kraji. (Koncepce psychiatrie 

[online], 2008; Mapování implementace strategických dokumentů vztahujících se  

k péči o duševní zdraví v ČR, 2008) 

     V koncepci je určitý návrh k zlepšení systému psychiatrické péče. K dosaţení 

cíle by měly v souhrnu pomoct tyto kroky: funkční propojení a spolupráce se 

sociálními sluţbami, zřizování nových sluţeb, převádění akutní lůţkové 

psychiatrické péče na psychiatrická oddělení, zahájení širší diskuse o legislativních 

otázkách v psychiatrii, propracování standardů psychiatrické péče, vytvoření 

systému k hodnocení kvality poskytované péče, podíl na systému vzdělávání všech 

zdravotnických pracovníků v psychiatrii. Bohuţel, jak vyplynulo z pozdějších zpráv, 

k realizaci cílů zatím nedošlo. Příčinu vidí Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

v nezájmu veřejnosti, politiky, sdělovacích prostředků i v organizátorech 

zdravotnictví. Jedním ze zásadních problémů zůstává otázka financování. Finance 

pro psychiatrickou péči jsou dlouhodobě nízké, nesrovnatelné s vyspělými 

evropskými státy. Finančně náročné se jeví především komunitní sluţby, stejně tak 

rozvoj a rozšíření psychiatrických oddělení nemocnic. 

(Koncepce psychiatrie [online], 2008; Mapování implementace strategických 

dokumentů vztahujících se k péči o duševní zdraví v ČR, 2008) 

 

9. 1 NÁRODNÍ PSYCHIATRICKÝ PROGRAM 2007 

 

     Tento program svým způsobem navazuje na první koncepci psychiatrie. Vznikl 

ve spolupráci Výboru psychiatrické společnosti ČLS JEP s regionální kanceláří WHO 

ČR, jehoţ cílem byla podpora reformy psychiatrické péče v ČR. Cíle programu byly 

zlepšení kvality péče a ţivota pacientů s duševní poruchou, zrovnoprávnění úrovně 

péče s ostatními obory, důraz na humánnost a destigmatizaci, zajištění 
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dostupnosti péče se zaměřením na nízkoprahovost a redukci skryté nemocnosti, 

sníţení rizik vyplývajících z duševních onemocnění- suicidia, závaţná psychická  

i tělesná poškození, sociální izolace, invalidizace. Hlavními úkoly jsou podpora 

primární psychiatrické péče, rozvoj komunitní péče a modernizace lůţkového 

fondu. (Mapování implementace strategických dokumentů vztahujících se k péči  

o duševní zdraví v ČR, 2008; Národní psychiatrický program 2007 [online], 2011) 
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10. EKONOMICKÉ ASPEKTY PSYCHIATRICKÉ PÉČE 

 

     Výše finančních prostředků pro péči o duševní zdraví si lze vykládat jako určitý 

ukazatel zájmu společnosti o duševně nemocné. Z toho pohledu nalézáme v ČR 

značný rozpor mezi ochotou pečovat o duševní zdraví a finančními prostředky, 

které poskytovatelům psychiatrické péče skutečně přicházejí. Péče o duševně 

nemocné je jednou z priorit zdravotní politiky evropských zemí, coţ zdůraznila 

Helsinská konference v roce 2005, kde byla přijata Deklarace o duševním zdraví, 

ke které se připojila i ČR. Dvě na sobě nezávislé studie Dr. Dlouhého (Systém péče 

o duševní zdraví a výdaje na duševní zdraví v ČR, 2004) a Dr. Pěče (Náklady na 

péči o duševně nemocné v roce 2001, 2003) odhadují, ţe na psychiatrickou péči 

jde 3,5 % z celkových výdajů na zdravotní péči. Informace o těchto výdajích také 

vícekrát prezentoval ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ČR Pavel Horák. 

Nejvíce finančních prostředků míří do psychiatrických léčeben. Ve srovnání 

s léčebnami, akutní psychiatrické péče s psychiatrickými ambulancemi 

spotřebovaly pouze čtvrtinu prostředků. Jaké jsou výdaje pro srovnání v ostatních 

evropských zemích? V mezinárodní studii uveřejněné v časopise The Lancet v roce 

2007 se uvádí, ţe průměrná evropská země odvádí na duševní zdraví 6,3 %                  

z celkových výdajů na zdravotnictví. Srovnejte to s hodnotou 3,5 %, kterou udává 

VZP ČR. Ta má totiţ rozhodující vliv na spektrum a rozsah financování 

psychiatrické péče. Jiné srovnávání výdajů je uvedeno v tzv. Zelené knize, kterou 

vydala Evropská komise, z devatenácti zkoumaných zemí se ČR umístila na 18. 

místě. Potřeba psychiatrické péče nepochybně roste, coţ dokazuje například 

záznam mezi lety 2000-2008 o třetinovém nárůstu pacientů a čtvrtinovém nárůstu 

vyšetření. Někteří odborníci namítají, ţe údaje o potřebě péče jsou zkreslené 

z důvodu suplování sociálních zařízení psychiatrickými léčebnami. Přesunem péče 

do ústavů sociální péče by mohlo dojít k nápravě, nic to však nezmění na 

hodnotách poskytovaných výdajů. Projevem nedostatku financí v praxi jsou 

nedostatečné prostředky na rekonstrukce psychiatrických léčeben a nemocnic. 

Nízké platy nejsou atraktivní pracovní podmínkou. Pojišťovny nejsou ochotny 
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investovat do stacionářů, denních klinik a tolik potřebných psychiatrických sester 

zajišťující komunitní péči. Paradoxně i přes nedostatek financí funguje česká 

psychiatrie překvapivě dobře. Otázkou zůstává, kdo je zodpovědný za realizaci 

změn a jejich motivaci. Tlak na změnu ze strany organizací uţivatelů péče je zatím 

příliš slabý. Zájem politiků a úředníků se většinou projevuje aţ ve chvíli 

medializovaného problému. Jednou z cest mohou být soudní spory, jako tomu bylo 

v USA. Lepší cestou však zůstává zlepšení měření kvality péče. Z dlouhodobého 

hlediska potřebuje psychiatrie politiky, kteří se zajímají o věc a jsou ochotni 

provádět nějaké změny. Psychiatrie také potřebuje představitele hovořící s politiky 

a sdělovat jim názory, kterým porozumí. (Vevera, Raboch, Dlouhý, 2010) 

Následující tabulka nám zobrazuje konkrétní výdaje na zdravotní péči duševních 

poruch a poruch chování z hlavních skupin diagnóz dle Mezinárodní klasifikace 

nemocí a přidruţených zdravotních problémů (MKN-10) v letech 2000-2009. 

Z tabulky vyplývá, ţe výdaje na péči o duševně nemocné stoupají. (Výdaje 

zdravotních pojišťoven, Český statistický úřad [online], 2011)  

 

Tabulka č. 2. Výdaje na zdravotní péči podle hlavních skupin diagnóz MKN-10 

v mil. Kč 

MKN-10 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Poruchy duševní 
a poruchy chování 

      
3460 

       
5029 

       
5520 

       
6370 

    
6568 

    
7697 

 

Zdroj: Český statistický úřad, 2011 
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11. PSYCHIATRICKÁ ZAŘÍZENÍ A POČET HOSPITALIZACÍ 

 

     Zdravotnická statistika vyuţívá údajů z Národního registru hospitalizovaných 

(NRHOSP), zdrojem je hlášení hospitalizací. Počítají se všichni hospitalizovaní 

pacienti ošetření na území ČR. Dalším podkladem je statistické zjišťování 

Ministerstva zdravotnictví. Následující údaje o lůţkových a ambulantních 

psychiatrických zařízení a údaje o hospitalizovaných pocházejí z roku 2009. 

(Psychiatrická péče 2009 [online], ÚZIS 2010) Statistické údaje z tohoto 

konkrétního období jsou vybrány pouze pro ukázku zajišťování psychiatrické péče 

u nás a nárůstu či poklesu jednotlivých ukazatelů psychiatrické péče. 

     Za tento rok bylo v ČR registrováno 825 ambulantních psychiatrických oddělení 

a pracovišť, coţ je téměř o 3 % více neţ v roce 2008, tj. o 23 zařízení více. 

Celkem bylo na odděleních a pracovištích provedeno 2 609 928 vyšetření-ošetření, 

coţ je o 2 % více neţ v roce 2008. Od roku 2000 počet vyšetření vzrostl o více neţ 

čtvrtinu. Počet prvních návštěv byl 482 970, proti předešlému roku o 3,6 % více,  

v porovnání s rokem 2000 došlo k nárůstu o téměř 39 %. Ve srovnání s rokem 

2008 došlo také k nárůstu počtu úvazků odborných pracovníků, o více neţ 3 %. 

V AT ambulancích a poradnách se léčilo 27 717 muţů a 13 702 ţen zneuţívajících 

psychoaktivní látky. Proti roku 2008 došlo k poklesu léčených muţů o téměř 5 %, 

počty ţen se téměř nezměnily. Od května roku 2000 funguje v ČR Národní registr 

uţivatelů lékařsky indikovaných substitučních látek. Tuto terapii poskytovalo na 

začátku 8 akreditovaných pracovišť, v roce 2007 jejich počet narostl na 13 

zařízení. V roce 2009 bylo hlášeno 34 zdravotnických zařízení, mezi nimiţ byly  

i neakreditovaná zařízení (stacionáře, věznice atd.). (Psychiatrická péče 2009 

[online], ÚZIS 2010) 

     Psychiatrická péče je dále zajišťována na psychiatrických odděleních nemocnic 

a léčebnách pro děti a dospělé. Psychiatrickou péči zajišťovalo 31 psychiatrických 

oddělení nemocnic s 1 383 lůţky. Bylo zrušeno psychiatrické oddělení v Městské 

nemocnici Ostrava. Dále péči zajišťovalo 17 psychiatrických léčeben pro dospělé 

s 9 207 lůţky (z toho 1 370 lůţek na odděleních pro AT pacienty) a 3 léčebny pro 
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děti s 260 lůţky. Počet léčeben se zvýšil o jednu, nejde o vznik nového zařízení, 

jen se osamostatnila léčebna „U Honzíčka“ v Písku, která byla součástí léčebny 

v Dobřanech. Z celkového počtu lůţek připadlo 19 % na pracoviště 

gerontopsychiatrické, 15 % pro léčbu alkoholismu a ostatních závislostí, 6 % 

dětské a dorostové psychiatrie, 2 % pracoviště sexuologická, zbylý počet lůţek byl 

na odděleních všeobecné psychiatrie. Kapacita lůţek v nemocnicích se sníţila o 13 

lůţek, v psychiatrických léčebnách pro dospělé o 33 lůţek a k významnému sníţení 

došlo v léčebnách pro děti (o 40 lůţek, tj. o více neţ 13 %). (Psychiatrická péče 

2009 [online], ÚZIS 2010) 

     Za jeden případ hospitalizace se povaţuje kaţdé hospitalizace, ať jiţ skončila 

propuštěním, úmrtím, či přeloţením. Jeden pacient můţe být během sledovaného 

období hospitalizován vícekrát, tím se liší počet hospitalizací a hospitalizovaných 

osob. Uváděny jsou data za případy hospitalizace. Celkem bylo zaznamenáno     

57 597 hospitalizací, z toho bylo 18 454 na psychiatrických oddělení nemocnic,     

38 185 v psychiatrických léčebnách pro dospělé a 958 v léčebnách pro děti. Proti 

předchozímu roku došlo k nepatrnému nárůstu, a to o 201 hospitalizací (na 

psychiatrických odděleních nárůst o 196, v léčebnách pro dospělé pokles o 15, 

v léčebnách pro děti nárůst o 20. (Psychiatrická péče 2009 [online], ÚZIS 2010) 

     Průměrná ošetřovací doba na psychiatrických odděleních a v psychiatrických 

léčebnách dosáhla 63,5 dne a proti předchozímu roku se sníţila asi o 1,5 dne. Na 

odděleních byla průměrná ošetřovací doba 20,6 dne a v léčebnách 83,8 dne. Mezi 

léčebnami a odděleními jsou velké rozdíly. V rámci léčeben jsou také rozdíly podle 

určení, zda poskytují dlouhodobou péči s nepříznivým průběhem nebo akutní péči. 

Stejně jako v předešlých letech byla nejčastějším důvodem přijetí do lůţkových 

zařízení léčba, která činila více neţ 80 % u většiny diagnóz. Výjimkou byly sexuální 

poruchy, kde více neţ 53 % bylo přijato pro ochrannou léčbu. U většiny pacientů 

po propuštění byla nutná další ambulantní péče, buď trvalá (u více neţ 46 %) 

nebo dočasná (33 %). U 9 % pacientů byla nutná další ústavní péče. Pouze  

u 6,8 % nebyla nutná ţádná další péče. (Psychiatrická péče 2009 [online], ÚZIS 

2010) 
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     Z regionálního hlediska bylo nejvíce hospitalizovaných v Olomouckém kraji 

(704 případů), Moravskoslezském kraji (650 případů) a Praze (613 případů). Proti 

předchozímu roku došlo ke zvýšení hospitalizací v Libereckém kraji (o 11 %), 

Karlovarském kraji (o 10 %)a Ústeckém kraji (o téměř 6 %). Pokles byl 

zaznamenán v kraji Vysočina (o téměř 5 %)a v Moravskoslezském kraji (o 3,4 %). 

     Ve stacionářích bylo léčeno 1 107 dětských a dorosteneckých pacientů a 3 354 

dospělých. Krizová centra a psychoterapeutické stacionáře poskytly péči 11 408 

pacientům. (Psychiatrická péče 2009 [online], ÚZIS 2010) 
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12. DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE  

 

     Dostupnost zdravotní péče je jedním z cílů všech zdravotních systémů. Na 

celém světě je v rámci zdravotní politiky hledána optimální míra dostupnosti, která 

zabezpečí potřebnou a včasnou zdravotnickou pomoc a léčbu, která přitom nebude 

zbytečně plýtvat finančními, materiálními a personálními zdroji. Dostupnost by 

měla být základním předpokladem spravedlivě poskytované péče. (Gladkij, 2000; 

Ivanová, 2003) Další definice popisuje dostupnost zdravotní péče jako schopnost 

zdravotnického systému uspokojovat zdravotní potřeby obyvatelstva cestou 

zavedených postupů a prostřednictvím existujících zdravotnických sluţeb určených 

k tomuto účelu. Světová zdravotnická organizace popisuje dostupnost stručně jako 

moţnost dostat zdravotní péči v případě, kdy ji člověk potřebuje. (Novotná, 2009) 

 

12. 1 DOSTUPNOST VE STÁVAJÍCÍ LEGISLATIVĚ 

 

     Slovo dostupnost se ve stávající právní legislativě téměř nevyskytovalo. 

Naposledy bylo podstatněji zmíněno v čl. V zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 

lidu: Péči o zdraví lidu poskytuje stát všem občanům bezplatně. Plynulost, 

soustavnost, dostupnost a obsahová jednota této péče je zajišťována účelným 

organizačním uspořádáním zdravotnických sluţeb, poskytovaných bezplatně ve 

stanoveném rozsahu. Toto ustanovení bylo v souvislosti se společenskými 

změnami po listopadu 1989 zrušeno bez náhrady k 1. 1. 1992. Pojem dostupnost 

je zmíněn v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o rámcových 

smlouvách mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli: Jednotlivé rámcové 

smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska 

souladu s právními předpisy a veřejným zájmem na zajištění kvality a dostupnosti 

zdravotní péče, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních 

moţností systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen veřejný zájem), a poté 

je vydá jako vyhlášku. (Novotná, 2009) 
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     Zákonem č. 298/2011 se dne 6. 11. 2011 změnil zákon č. 48/1997 Sb.,  

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Z tohoto 

změněného zákona vyplývá, ţe jsou zdravotní pojišťovny povinny zajistit svým 

pojištěncům místní dostupnost hrazené péče. Místní dostupností se rozumí 

přiměřená vzdálenost místa poskytování zdravotní péče vzhledem k místu trvalého 

nebo hlášeného pobytu pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou 

dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné sluţby stanoví jiný právní 

předpis upravující zdravotnickou záchrannou sluţbu. Dojezdovou dobou se pro 

účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní 

dostupnosti místa dopravním prostředkem doporučenou rychlostí. Doporučenou 

rychlostí se pro účely tohoto zákona rozumí rychlost, která je přiměřená typu 

pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních 

komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením. Dále jsou zdravotní 

pojišťovny povinny zajistit časovou dostupnost hrazené péče. Časovou dostupností 

se rozumí zajištění poskytnutí hrazené péče ve lhůtě odpovídající její naléhavosti  

u neodkladné a akutní zdravotní péče. Lhůty vyjadřující časovou dostupnost 

plánované hrazené péče stanoví vláda nařízením. (zákon č. 298/2011) 

     Další platný zákon, který se ještě dotýká dostupnosti, je zákon č. 245/2006 Sb., 

o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních: síť veřejných 

(neziskových ústavních) zdravotnických zařízení musí být uspořádána tak, aby 

spádová území veřejných (neziskových ústavních) zdravotnických zařízení v kraji 

na sebe účelně navazovala a byla zajištěna dostupnost jimi zajišťované zdravotní 

péče.  (Novotná, 2009) 

V dalších kapitolách budeme charakterizovat jednotlivé typy dostupnosti.  

 

12. 2 ČASOVÁ DOSTUPNOST 

 

     Dostupnost zdravotní péče lze pochopit a popsat z různých pohledů. Jedním 

z nich je pohled týkající se času. Časová dostupnost se zabývá především 
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zajištěním urgentních sluţeb a odborné přednemocniční neodkladné péče, a to dle 

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné 

sluţbě ve znění Vyhlášky č. 51/1995 Sb. a č. 175/1995 Sb. a Vyhlášky č. 14/2001 

Sb. Kromě vytýčení časové dostupnosti v těchto vyhláškách je důleţitý také čas, 

který je potřebný na cestu do zdravotnického zařízení a čekací doba. (Ivanová, 

2003) Časová dostupnost je definována jako nárok pojištěnce na zajištění 

poskytnutí zdravotnických sluţeb v určité době. Zdravotnické sluţby se podle 

naléhavosti dělí na neodkladné, akutní a plánované. Neodkladné musí být 

poskytnuty okamţitě a akutní v termínu stanoveném lékařem. Plánované 

zdravotnické sluţby, které mívají delší čekací lhůty, při kterých většinou nedochází 

k ohroţení ţivota či zdraví, samozřejmě i tak nesmí být neúměrně dlouhé. Čekací 

doby se na některé plánované sluţby mezi zdravotnickými zařízeními velmi liší. 

Pojištěnci bohuţel nemají k dispozici informace o tom, která zdravotnická zařízení 

mají volnou kapacitu, a Český právní řád zatím neukládá povinnost zveřejňovat 

délku čekacích dob. V oblasti plánovaných sluţeb nebylo dosud provedeno 

mapování čekacích dob, přesto se lze domnívat, ţe je časová dostupnost v této 

oblasti zajištěna nedostatečně. Tato domněnka je dána tím, ţe se na některé 

zákroky čeká velice dlouho. Zajištění časové dostupnosti má za povinnost 

zdravotní pojišťovna, která odpovídá za nasmlouvání dostatečné kapacity  

u jednotlivých poskytovatelů tak, aby její pojištěnci nečekali na poskytnutí 

zdravotních sluţeb neúměrně dlouhou dobu. V případě nedodrţení časové 

dostupnosti má pojištěnec moţnost čerpat zdravotní sluţby u jiného poskytovatele. 

(Novotná, 2009) 

 

12. 3 GEOGRAFICKÁ DOSTUPNOST 

 

     Grafickou dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování 

zdravotních sluţeb od místa bydliště pacienta. Tato vzdálenost by měla být 

akceptovatelná. V rámci geografické dostupnosti rozlišujeme i její časovou sloţku. 

V tomto případě se měří vzdálenost dojezdovou dobou, tedy časem potřebným 
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k přesunutí pacienta k lékaři. K tomuto potřebnému přesunu je předpokládaným 

prostředkem automobil, protoţe v případě pouţití městské hromadné dopravy by 

byl výpočet času příliš sloţitý a často by se měnil v závislosti na jízdním řádu, 

nehledě na to, ţe jsou místa nepokrytá hromadnou dopravou a zůstala by tak 

formálně zcela nedostupná. Určení přiměřené vzdálenosti má za úkol nařízení 

vlády, které stanoví dojezdovou dobu podle forem zdravotních sluţeb  

a jednotlivých oborů. Za zajištění místní dostupnosti odpovídá, stejně jako  

u časové, zdravotní pojišťovna pojištěnce prostřednictvím svých smluvních 

poskytovatelů. Vyhledá-li pacient zdravotní sluţbu na druhém konci republiky od 

místa svého bydliště, vzdává se tím de facto svého nároku na zajištění místní 

dostupnosti. Nezajištěním místní dostupnosti není ohroţeno zdraví pojištěnce, 

následkem je pouze omezení komfortu. (Novotná, 2009) 

 

12. 4 FINANČNÍ DOSTUPNOST 

 

     O finančních aspektech zdravotní péče se jiţ zmiňuje kapitola č. 10, je však 

zaměřena výhradně na péči psychiatrickou. Tato podkapitola se bude zabývat 

finanční dostupností zdravotní péče obecně.  

     Finanční dostupnost je zajišťována financováním zdravotní péče z pojistného, 

které je posléze přerozděleno. Kaţdý měsíc plátci zdravotního pojištění odvádějí 

pojišťovnám pojistné. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel, osoby 

samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů za sebe odvádějí 

pojistné samy, za některé skupiny osob odvádí pojistné stát (nezaopatřené děti, 

důchodci, ţeny na mateřské či rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání, osoby 

v hmotné nouzi, osoby závislé na péči jiné osoby, osoby ve vazbě apod.).                    

Z přerozděleného pojistného mezi pojišťovnami vzniknou zdroje, z kterých jsou 

následně kryty náklady na zdravotní péči, kterou čerpají pojištěnci. Zavedením 

regulačních poplatků od ledna roku 2008 se paradoxně zlepšila dostupnost 

zdravotní péče. Placení poplatků totiţ odrazuje pojištěnce od čerpání péče, kterou 

nepotřebují, systém veřejného zdravotního pojištění tak šetří prostředky. Uspořené 
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finance z poplatků mohou být věnovány moderní léčbě některých onemocnění, 

která byla donedávna finančně nedostupná, nebo na další zkvalitnění poskytované 

péče. Podobnou funkci odrazování od čerpání nepotřebné péče plní částečně 

doplatky za léky. Mohou být někdy ale tak vysoké, ţe pro některé pojištěnce tím 

můţe být právě dostupnost léčiv omezena. Pro tyto případy jsou nemocní chráněni 

od 1. 1. 2008 ročním limitem. Některé skupiny osob jsou od placení poplatků 

osvobozeny. (Novotná, 2009) Podrobnosti nalezneme v zákoně č. 48/1997 Sb.,  

o veřejném zdravotním pojištění. 

 

12. 5 SOCIÁLNÍ DOSTUPNOST 

 

     Zdravotní pojišťovna je povinna přijmout a pojistit kaţdého pojištěnce, který 

má o to zájem a má být ze zákona pojištěn. Osoby, které mají nárok na zdravotní 

péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění. V oblasti sociální dostupnosti by nemělo dojít 

k diskriminaci v přístupu a poskytování zdravotní péče z důvodu rasového, 

etnického, národnostního, sexuální orientace, pohlaví, věku, zdravotního postiţení, 

náboţenské víry či světového názoru. V tomto případě chybí v zákoně výslovný 

zákaz diskriminace. (Novotná, 2009) Někteří autoři dále rozlišují oblast sociální 

dostupnosti na dostupnost psychosociální, která je závislá na motivaci pacienta 

vyhledat lékaře. Tato motivace je ovlivněna mnoha hodnotami, jako je důvěra 

pacienta k lékaři, zájmem o vlastní zdraví, vnímáním hrozby nemoci či ochotou 

spolupracovat. (Ivanová, 2003; Novotná, 2009) 

 

12. 6 ODBORNĚ MEDICÍNSKÁ A ORGANIZAČNÍ DOSTUPNOST 

 

     Dělení dostupnosti zdravotní péče lze ještě dále rozšířit na oblast odborně 

medicínskou a organizační. Odborně medicínskou dostupností se rozumí 

přístupnost k velmi úzce specializovaným sluţbám, např. vyhledání péče a sluţeb 

v případě vzácného onemocnění. Problémem v této oblasti bývá většinou 
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nedostatek financí, náklady na diagnostiku a léčbu některých chorob jsou totiţ 

vysoké. Mnohdy jsou i důvodem velké vzdálenosti. Organizační dostupnost si 

všímá provázanosti a návaznosti zdravotní péče a jednotlivých druhů sluţeb. 

(Ivanová, 2003; Novotná, 2009) Návaznost by měla být mezi jednotlivými formami 

zdravotní péče. Zdravotní péče se člení na primární, sekundární a terciární. 

Primární péče je koordinovaná komplexní péče, která je poskytovaná při prvním 

kontaktu pacienta se zdravotnickým systémem a také při dlouhodobém 

kontinuálním přístupu. Sekundární péče je poskytování specializované péče 

prostřednictvím specializovaných ambulancí zdravotnických institucí či v terénu. 

Vysoce specializovanou péčí je péče terciární, do které patří například onkologická 

léčba, transplantační program atd. (Jarošová, 2007) Příkladem návaznosti 

zdravotní péče je například moţnost rehabilitace, lázeňských pobytů, péče 

v odborných ústavech, ale i domácí péče. (Ivanová, 2003) 

 

     Stávající právní řád České republiky bohuţel zatím dostupnost zdravotní péče 

komplexně neřeší. Z návrhů reformy zdravotnictví však vyplývají komplexní záruky 

dostupnosti zdravotní péče. V oblasti finanční dochází ke zpřesnění přerozdělování 

pojistného, čímţ se sníţí riziko volby zdravotní pojišťovny, tím se také napomáhá 

ke zlepšení sociální dostupnosti. V sociální oblasti dostupnosti se nejspíš čeká na 

přijetí antidiskriminačního zákona, neboť tyto otázky jsou téměř neřešeny. Otázka 

geografické dostupnosti je naproti tomu řešena důkladně. V reformě je výslovné 

právo pojištěnce na místní i časovou dostupnost zdravotnických sluţeb, zaměření 

na obě tyto dostupnosti jsou dopodrobna zpracovány. V současném stavu je 

geografická dostupnost relativně dobrá, ţádný právní předpis však nikomu 

nestanovuje povinnost ji zajišťovat. Z návrhu povinnost zajistit místní i časovou 

dostupnost připadá zdravotním pojišťovnám, které by ji měly zajistit podle 

předkládaného nařízení vlády do 31. 12. 2012. (Novotná, 2009; reforma 

zdravotnictví- návrh zákona [online], 2011) Dle tiskové zprávy ze dne 8. 11. 2011 

Ministerstvo zdravotnictví ČR intenzivně na reformě zdravotnictví pracuje. 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR [online], 2011) Kdy se ale této reformy nakonec 
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dočkáme? Zajistí nám opravdu spravedlivou a vyhovující dostupnost zdravotní 

péče? 

 

12. 7 FAKTORY OVLIVŃUJÍCÍ DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

Faktory, které nejvíce ovlivňují dostupnost zdravotní péče, jsou: 

 postoje a počet poskytovatelů zdravotní péče 

 spotřeba zdravotní péče 

 tradiční přístup ke zdravotní péči ze strany občanů 

 zdravotní politika státu a zdravotních pojišťoven 

     Z poskytovatelů zdravotní péče je dostupnost ovlivněna zejména postojem  

a počtem lékařů. Podle počtu a postojů jsou lékaři hybnou silou v oblasti 

dostupnosti zdravotní péče. Ve vztahu lékař-pacient lékaři nevidí zásadní 

problémy. Ty jsou zakotveny především ve vztahu k pojišťovnám a zdravotní 

politice našeho státu. (Ivanová, 2003) Počet lékařů se za posledních let výrazně 

nezměnil. Následující tabulka ke srovnání počtu lékařů ve zvoleném období deseti 

let od roku 2000 nám to dokazuje.  

 

Tabulka č. 3. Počet lékařů v psychiatrii v ČR za období let 2000-2010 

 Celkový počet evidovaných lékařů v ČR 

2000 38 160 

2001 38 853 

2002 39 365 

2003 37 260 

2004 37 411 

2005 37 612 

2006 37 824 

2007 38 171 

2008 38 393 

2009 37 351 

2010 37 661 

 

Zdroj: ÚZIS, 2011 
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     Spotřeba je vyjádřena potřebou zdravotní péče. Jako indikátory spotřeby lze 

pouţít například počet kontaktů s lékařem na osobu za rok, procento obyvatelstva, 

které za rok navštíví nebo nenavštíví lékaře, počet vykonaných aktivit ve 

zdravotnickém komplementu, celkový počet spotřebovaných léčiv na osobu za rok, 

počet hospitalizovaných za rok či určité časově srovnatelné období, průměrnou 

délku hospitalizace, atd. (Gladkij, 2000; Ivanová, 2003) Protoţe se tato práce 

zabývá dostupností sluţeb v oblasti péče o pacienta s duševní poruchou, je tedy 

důleţité zmínit také konkrétní moţné ukazatele spotřeby u této skupiny. Jsou jimi 

například vývoj činnosti psychiatrických zařízení podle diagnóz, věkových skupin a 

pohlaví; počet hospitalizací; vývoj počtu propuštěných pacientů atd. (ÚZIS, 2010) 

Přístup ke zdravotní péči ze strany občanů je dán tradicí. Občané jsou zvyklí na 

návštěvu lékaře na konkrétních místech, většinou trvalého bydliště, a jiné 

alternativy si nepřipouštějí. Do postojů lidí se promítá vlastní vnímání a podání 

ţivotních podmínek. Jsou ovlivněni reklamou, masmédii, názory společnosti i 

silnými politickými osobnostmi, nejvíce však svými vlastními zkušenostmi, záţitky a 

názory lidí v okolí. (Ivanová, 2003) Zdraví jednotlivých lidí i různých populačních 

skupin není ovlivněno jen aktivitami státu a jeho zdravotní politikou, ale závisí také 

na péči kaţdého jedince o vlastní zdraví. Zdravotní politika představuje souhrn 

politických aktivit, které mají vliv na zdraví i na poskytování zdravotní péče. Stát 

má v péči o zdraví obyvatel značnou úlohu a odpovědnost. Jednou z úloh je také 

zajištění dostupnosti základní zdravotní péče pro všechny obyvatele státu. Důleţitý 

význam pro správné stanovení cílů zdravotní politiky má zkoumání zdravotních 

potřeb obyvatelstva. Při řešení problémů s uspokojováním zdravotních potřeb je 

důleţité zkoumat zdravotní stav obyvatelstva a jednotlivých populačních skupin; 

dosaţená úroveň zdravotních a sociálních sluţeb ve vztahu k zdravotnímu stavu; 

lidské, finanční a materiálové zdroje potřebné k poskytování adekvátních sluţeb. 

Na základě analýzy výše uvedených faktorů zdravotních potřeb s ohledem na 

zdroje se určí základní směry a cíle zdravotní politiky. Ekonomicky zdatnější země 

obecně vkládají více prostředků do oblasti péče o zdraví. Ukazatelé ekonomické 

zdatnosti a řada dalších jsou v ČR sledovány Ústavem zdravotnických informací  
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a statistiky a také Českým statistickým úřadem. Ekonomické prostředí pro 

poskytování péče významně ovlivňují zdravotní pojišťovny, v rozhodující míře na 

nich závisí ekonomická stabilita zdravotnických zařízení, svou činností také 

významně ovlivňují efektivní vyuţívání zdrojů. (Gladkij, 2002) 

     K zhodnocení míry dostupnosti sluţeb v oblasti péče o osoby s duševní 

poruchou bychom mohli pouţít jeden z výše uvedených faktorů ovlivňující 

dostupnost. Nejvhodnější se zdá být spotřeba zdravotní péče ukazující její 

potřebu. Prozkoumáním určitého ukazatele spotřeby bychom mohli zjistit, jaká je 

dostupnost zdravotní péče/sluţeb pro tuto skupinu osob. Ke srovnání  

a následnému vyhodnocení nám pomohou statistické tabulky Ústavu 

zdravotnických informací a statistiky ČR.  
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13. HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI SLUŢEB V OBLASTI PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍ 

PORUCHOU 

 

     Dostupnost těchto sluţeb prozkoumáme prostřednictvím vybraného faktoru 

spotřeby zdravotní péče, jak jiţ bylo zdůvodněno. Psychiatrická péče se rozděluje 

na péči ambulantní, lůţkovou a komunitní. Protoţe se většina duševních poruch 

léčí na úrovni ambulantní péče, zhodnotíme nejprve návštěvnost ambulancí 

za určité časové období (2000-2009). Toto období je zvoleno v závislosti na 

dostupných informací, od počátku 21. století relativně po současnost. Dostupnost 

ambulantní péče je velmi důleţitá, bohuţel má své nedostatky. Tyto nedostatky 

jsou dle České asociace pro psychické zdraví z hlediska časového a finančního, 

dále nedostatečnost v pokrytí specializovaných ambulancí, návaznosti sluţeb atd. 

Duševních poruch nejen dle statistických údajů ÚZIS ČR kaţdým rokem přibývá. 

Z toho důvodu můţeme očekávat vyšší návštěvnost ambulantních psychiatrických 

zařízení (viz tabulka č. 4). Nejčastějšími diagnózami, které lékaři v psychiatrických 

ambulantních zařízení stanoví, jsou neurotické a afektivní poruchy, organické 

poruchy a schizofrenie (viz kapitola 4.1).  

 

Tabulka č. 4. Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v ČR 

Rok Počet prvních 
vyšetření ve 

sledovaném roce 

Počet vyšetření 
celkem 

2000 361 931 2 057 952 

2001 375 428 2 149 371 

2002 403 083 2 326 852 

2003 419 175 2 450 106 

2004 449 680 2 647 852 

2005 450 166 2 689 389 

2006 458 500 2 662 302 

2007 464 836 2 632 027 

2008 466 352 2 550 180 

2009 482 970 2 609 928 

 

zdroj: Psychiatrická péče 2009; ÚZIS, 2010 
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     Ze srovnávací tabulky č. 4 o činnosti ambulantních zařízení v ČR vyplývá, ţe 

počet prvních vyšetření kaţdým rokem stoupá, v období od roku 2000 do 2009  

o 121 039 vyšetření. Počet celkových vyšetření se od roku 2000 také výrazně 

navýšil, největší počet byl v roce 2005. Znamená to, ţe se neustále zvyšuje 

potřeba psychiatrické péče v ambulantních zařízeních, nebo ţe se lůţková péče 

přesouvá do ambulantní sféry? Naše předpokládání o vyšší návštěvnosti se na 

základě těchto údajů potvrdilo. Zdravotní péče v těchto zařízeních by měla být 

podle úměrného zvyšování sítě ambulantních zařízení dostupná (viz tabulka č. 5). 

Zvyšuje se celkově počet ambulantních psychiatrických oddělení i lékařských míst. 

 

Tabulka č. 5. Vývoj sítě ambulantních zařízení v ČR (1996-2009) 

 

Zdroj: Psychiatrická péče 2009; ÚZIS, 2010 
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V případě záchytných stanic je tomu ale naopak, dostupnost těchto sluţeb je 

nedostatečná v závislosti na jejich potřebě. Počet ošetřených osob stoupá, počet 

míst a stanic klesá. K porovnání vývoje počtu léčených pacientů v ambulantních 

psychiatrických zařízeních dle diagnóz jsme vybrali příklady schizofrenie  

a neurotických poruch (viz příloha B), neurotické poruchy z důvodu jejich četnosti. 

Jak bylo moţné předpokládat, neurotických poruch přibývá, schizofrenie se zdá být 

konstantní. Dalším příkladem vývoj počtu léčených pacientů v ambulantních 

psychiatrických zařízeních pro poruchy vyvolané alkoholem a jinými 

psychoaktivními látkami k porovnání viz příloha C. V tomto případě můţeme  

u obou poruch během zvoleného období pozorovat jejich přibývající počet.                   

U poruch vyvolané alkoholem pokles v roce 2007 a 2008, dále opět stoupají. 

     Následná akutní péče je péče lůţková, která je zajišťována na psychiatrických 

odděleních a klinikách nemocnic, ale také v psychiatrických léčebnách. Dle 

Koncepce psychiatrie a cílů programu Zdraví 21 v oblasti péče o duševní zdraví by 

se měla psychiatrická péče rovnoměrně rozdělit mezi nemocniční a komunitní péči, 

dále by také mělo dojít k přesunu akutní péče z psychiatrických léčeben do 

oddělení nemocnic. Místo toho, aby se akutní lůţková péče přesouvala z léčeben 

na psychiatrická oddělení, sniţuje se na odděleních počet lůţek a z finančních 

důvodů se dále nerozšiřují. V léčebnách je stále velká obloţnost a dochází 

k minimální redukci lůţek. Následující údaje nám to dokazují. Z tabulky o vývoji 

psychiatrických léčeben (viz příloha D) se za dvanáct let sníţil počet lůţek o 574, 

tj. o pouhých 6 %. V psychiatrických léčebnách pro děti došlo k větší redukci 

lůţek, za uvedené období se počet lůţek sníţil o 145, coţ je o 36 % z celkového 

počtu lůţek od roku 1997. V průměru se lůţka v léčebnách vyuţívají z 90 %, tyto 

údaje jsou vypočteny ze skutečné kapacity lůţek v léčebnách. Seznam 

psychiatrických léčeben v ČR pro ukázku viz příloha F. V seznamu jsou uvedené 

adresy léčeben, včetně okresů a krajů pro lepší přehlednost. Příloha je doplněna  

o mapu okresů v ČR, i kdyţ toto územní rozdělení jiţ neplatí. Z vývoje 

psychiatrických oddělení nemocnic (viz příloha E) se od roku 1998 počet lůţek 

sníţil o 220, coţ je zhruba o 14 %. Sníţení není výrazné, ale přesto k němu 
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kaţdým rokem dochází. Vyuţití lůţek na odděleních je oproti léčebnám zhruba                

o 10 % niţší.  Psychiatrická oddělení svůj počet ve sledovaném období téměř 

nemění. Dostupnost sluţeb v psychiatrických léčebnách a odděleních se zdá být 

dle vyuţití lůţek dostatečná, systém lůţkové péče však zcela nesplňuje cíle 

zdravotní politiky. Přehled psychiatrických léčeben a oddělení nemocnic na mapách 

ČR je poslední v příloze F. Z geografického pohledu jsou psychiatrické léčebny 

dostupné, u psychiatrických oddělení nám chybí pokrytí v kraji Vysočina a ve 

Zlínském kraji.  

     V komunitní péči, která je trendem řady vyspělých zemí, je snahou redukovat 

velké psychiatrické nemocnice a nahrazovat je komunitními sluţbami. Další snahou 

je návaznost sluţeb ambulantní, lůţkové a komunitní péče. Komunitní péče se 

v ČR stále nedaří systémově rozvinout. Hlavní problém nejspíš spočívá v otázce 

finanční. Sluţby komunitní péče jsou nejen nedostatečně rozvinuty, ale  

i nerovnoměrně rozmístěny. Systém této péče a mapování konkrétních sluţeb by 

mohl být námětem pro další práce. V Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

se údaje o komunitní péči téměř nevyskytují, jsou zde zmíněny pouze údaje o 

stacionářích.  
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ZÁVĚR 

 

     Téma této bakalářské práce je dostupnost sluţeb v péči o osoby s duševní 

poruchou. Na začátku práce se pojmu dostupnost záměrně téměř nevěnujeme 

kvůli bliţšímu seznámení s duševními poruchami obecně. Ve stručnosti jsou 

popsány jejich příčiny, diagnostika a klasifikace, v neposlední řadě léčba. V závěru 

shrneme jednotlivé aspekty zkoumané problematiky, které byly v práci pouţity. Z 

důvodu narůstajících rizikových faktorů, které vedou k poruchám duševního zdraví, 

by měla být zvýšena podpora duševního zdraví a prevence duševních poruch. Na 

stoupající tendenci duševních poruch nás mohly informovat například výsledky 

evropské konference v Bruselu z roku 2008, jejíţ hlavním předmětem bylo duševní 

zdraví. Jedním z rizikových faktorů způsobující duševní poruchy je například 

zvyšující se ţivotní tempo v důsledku technického pokroku společnosti, laicky 

řečeno hektická doba, jeţ zasahuje kaţdého. Dalším uvedeným faktorem, kterému 

se nevyhneme, je přirozené stárnutí obyvatelstva a nejen proto je důleţitá 

podpora duševního zdraví a prevence duševních poruch. Podporou a prevencí se 

v současné době zabývá spousta neziskových organizací. Státní orgány se v tomto 

směru také snaţí vynaloţit úsilí, a to prostřednictvím programů či koncepce 

psychiatrie, které ve svých cílích podporují duševní zdraví a duševně nemocné. 

Jedním ze stanovených cílů této práce bylo zjištění náplně činností těchto 

organizací a zdravotní politiky v oblasti péče o duševně nemocné. Aktivita 

organizací je v práci popsána, stejně jako snaha zmapovat politické dění v oblasti 

psychiatrické péče. Představy lidí o duševně nemocných jsou převáţně negativní 

kvůli nedostatečné informovanosti, tím dochází u lidí s duševní poruchou 

k negativním následkům, tyto následky se nazývají stigmatizace. Destigmatizační 

aktivity na podporu a odstraňování stigmatizace u nás nemají dlouhou historii, 

přesto jsou významné a destigmatizaci mohou samozřejmě pouze pozitivně 

ovlivňovat. Za kapitolou ochrany a podpory duševního zdraví a duševně 

nemocných je záměrně rozebrána koncepce psychiatrie, kterou zkoumala Česká 

asociace pro psychické zdraví ve svém projektu. Jejím výtahem jsme získali 
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vyhodnocení a definování sluţeb psychiatrické péče. Základem rozdělení 

psychiatrické péče je systém sluţeb, který propojuje ambulantní, lůţkovou a 

komunitní péči. Ambulantní péče, ve které se odehrává většina péče o 

psychiatricky nemocné pacienty se rozšiřuje, návštěvnost ambulancí stoupá. 

Lůţková péče je nerovnoměrně rozloţena, v některých krajích je léčebna i oddělení 

při nemocnici, v jiných pouze jeden lůţkový subjekt. Dostupnost této péče je navíc 

zhoršena tím, ţe je zrušena spádovost, v praxi se ale ze zvyku různou měrou stále 

dodrţuje. Nalezené nedostatky v tomto systému jsou především z důvodu 

financování. Nedostatečným financováním nevznikají nová psychiatrická oddělení, 

aby se více sníţila obloţnost psychiatrických léčeben a docházelo tak k převedení 

akutní lůţkové péče z léčeben na oddělení. Finančně náročné se zdají zejména 

komunitní sluţby, pojišťovny do nich proto nejsou ochotny investovat. I přes 

nedostatek finančních prostředků zatím funguje psychiatrická péče překvapivě 

dobře. Paradoxně se dokonce měla zlepšit dostupnost zdravotní péče zavedením 

regulačních poplatků. Jak je tomu v oblasti psychiatrické péče, však zůstává 

otázkou. Komunitní péče je v ČR stále nedostatečně rozvinuta, z čehoţ vyplývá, ţe 

není optimálně dostupná. Dle její charakteristiky je základem umoţnění ţít 

v přirozeném prostředí a z velké části je komunitní péče stále institucionálního 

charakteru. Navíc není geograficky rovnoměrně rozmístěná, jak je tomu v případě 

denních stacionářů. Návrhem dalšího tématu pro zpracování, který by bylo potřeba 

řešit nejvíce, je proto oblast komunitních sluţeb, které jsou pro pacienty s duševní 

poruchou nejvhodnější následnou péčí po péči ambulantní. Dalším návrhem 

tématu ke zkoumání je zhodnocení úrovně kvality poskytovaných sluţeb o osoby 

s duševní poruchou. Hlavní cíl práce o zhodnocení dostupnosti sluţeb se podařil 

splnit. Závěrem lze ještě říct, ţe struktura psychiatrických zařízení v ČR je vcelku 

stabilizovaná. K doplnění kapitoly o časové dostupnosti, je třeba ještě zmínit nově 

uloţenou povinnost o čekacích lhůtách, kterou jiţ musí státem zřizované 

nemocnice zveřejňovat, informovaly o tom média. Z nařízení vlády je téţ aktuálně 

řešena otázka místní a časové dostupnosti, povinnost zajistit tuto dostupnost 

připadá zdravotním pojišťovnám.  
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Zdroj: Psychiatrická péče 2009, ÚZIS 2010 
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Zdroj: Psychiatrická péče 2009, ÚZIS 2010 
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Zdroj: Psychiatrická péče 2009, ÚZIS 2010 
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Zdroj: Psychiatrická péče 2009, ÚZIS 2010 
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Sanatorium TOPAS 
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13 
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Petrohrad, p.o. 

439 85 Petrohrad 1 Louny Ústecký 

Léčebna návykových 
nemocí 

503 15 Nechanice, Vaňhalova 224 Hradec Králové Hradecký 

Psychiatrická léčebna 580 23 Havlíčkův Brod, Rozkošská 

2322 

Havlíčkův Brod Vysočina 

Psychiatrická léčebna 586 24 Jihlava, Brněnská 54 Jihlava Vysočina 

Psychiatrická léčebna 618 32 Brno, Húskova 2 Brno-město Jihomoravský 

Psychiatrická léčebna 790 69 Bílá Voda 301 Jeseník Olomoucký 

Psychiatrická léčebna 785 01 Šternberk, Olomoucká 
173/1848 

Olomouc Olomoucký 

Psychiatrická léčebna v 
Kroměříţi 

767 40 Kroměříţ, Havlíčkova 

1265/46 

Kroměříţ Zlínský 

Psychiatrická léčebna 746 01 Opava, Olomoucká 88 Opava Moravskoslezský 

Dětská psychiatrická 
léčebna 

391 61 Opařany 121 Tábor Jihočeský 

Dětská psychiatrická 
léčebna 

440 01 Louny, Čeňka Zemana 431 Louny Ústecký 

Dětská psychiatrická 
léčebna 

595 01 Velká Bíteš, U Stadionu 285 Ţďár nad 

Sázavou 

Vysočina 

 

Zdroj: Psychiatrická péče 2009, ÚZIS 2010 
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Zdroj: Psychiatrická péče 2009, ÚZIS 2010 
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Zdroj: Psychiatrická péče 2009, ÚZIS 2010 
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