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PROJEKT 

Projekt „Rozvoj péče o osoby s duševním

onemocněním na území Karlovarského kraje“

(2010 - 2011) 

Cílem projektu je podpora komunitní péče o 
osoby s duševním onemocněním na území 
Karlovarského kraje.    



Výchozí situace projektu

 Odhaduje se, že v časovém rozmezí jednoho roku trpí 

alespoň jednou z duševních poruch skoro 30 % 

Evropanů dospělého věku (Zelená kniha)

 Nejrozšířenějšími duševními poruchami v Evropské unii 

jsou úzkostné stavy a deprese.

Karlovarský kraj (KK):

 Počet ambulantních kontaktů (počet prvních vyšetření –

r. 2008) – 8409 (ÚZIS)

 Počet dlouhodobě hospitalizovaných (PL Dobřany – r. 

2007) – 113 (PL Dobřany)



Výchozí situace projektu

Biennial Collaborative Agreement (BCA)

(2008 - 2009)
Světová zdravotnická organizace
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Psychiatrická společnost ČLS JEP
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Cíle projektu: 

1)  Podpora komunitní péče o duševně nemocné v České 

republice

2) Zavedení komunitní péče o duševním zdraví ve 

vybraném pilotním regionu - Karlovarském kraji 



Výchozí situace projektu

Výsledek mapování stavu péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji 

(Projekt BCA 2008 - 2009): 

 Karlovarský kraj má v rámci republiky jednu z nejhůře 

vystavěných sítí péče o pacienty s diagnózami, jako jsou 

deprese, schizofrenie, poruchy příjmu potravy, 

neurotické poruchy či drogové závislosti. 

 Zdravotní služby jsou nedostačující. Sociální služby 

komunitní péče (chráněné nebo podporované 

bydlení, chráněné nebo podporované zaměstnání, 

centrum denních aktivit téměř neexistují (!). 

Více na www.cmhcd.cz – Pilotní projekty – vytváření modelů péče



Konference „Léčba v psychiatrii“, 

2009, Karlovy Vary 



Výchozí situace projektu

Podpora ve strategických dokumentech

1) Světová zdravotnická organizace: Deklarace duševního 

zdraví a Akční plán pro Evropu (2005)

2) Zelená kniha – strategický dokument pro duševní zdraví 

v EU, 2005 

3) Evropský pakt duševního zdraví a wellbeingu, 2008

4) Koncepce oboru psychiatrie, 2002

5) Program rozvoje Karlovarského kraje 2007–2013; 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v 

Karlovarském kraji na období 2009–2013; Zásady 

rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro 

období let 2007-2017



Centrum pro rozvoj péče 

o duševní zdraví 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je 
dodavatelem většiny služeb pro realizátora 

projektu (Karlovarský kraj). 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) 
je NNO, která má od roku 1995 za cíl přispívat ke 
zlepšení stavu péče o duševně nemocné.



 Vzdělávání a výzkum 

 Právo

 Destigmatizace

 Pilotní modely 

CRPDZ – oblasti 



Vzdělávání

Celoživotní vzdělávání sester v oblasti rehabilitace a terénní práce v psychiatrii 
2005 - 2007) 

Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a psychiatrů v problematice komunitní  
(intermediární) péče o duševně nemocné (2006 - 2008)

Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (2009 – 2011)

Vzdělávací kurzy (psychosociální rehabilitace, práce s rodinou atd.) 



Právo a podpora uživatelských hnutí a 

odborných organizací

Podpora celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných SYMPATHEA, o.p.s. 
(2005 - 2007) 

Children High Level Group - LUMOS  (2008 - 2010),  UK 

Ústavní léčba, lidská práva a hodnocení péče 
(Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment – ITHACA) (2007-2010)



Destigmatizace

1. kampaň v pražském metru          

 



Destigmatizace
2. webové stránky 

http://www.stopstigma.cz



Destigmatizace

3. mediální výstupy (akce)

 



Destigmatizace

4. letáky a brožury

 

http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/download/CMHCD_brozura_young CZ_FINAL.pdf


Pilotní modely

Matra I –Terénní modely propojené komunitní péče o duševně nemocné - projekt 
regionální komunitní péče (1995 -1997)

Matra II - Humanizace psychiatrických léčeben v České republice - projekt 
propojování lůžkové a mimolůžkové péče (1999 - 2001)

Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace 
institucionální péče o duševně nemocné (První optimální model transformace 
psychiatrické léčebny v Praze) (2006 - 2007)

Pilotní model péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji (2009)   WHO a MZČR

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním  na území  Karlovarského kraje 
(2010 - 2011)



Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 

na území Karlovarského kraje 

(2010 - 2011) 

 Mapování

 Tvorba koncepce

 Tvorba modelu a zahájení činnosti   

sociálních služeb

 Vzdělávání a stáže

 Informační a destigmatizační kampaň

 Komunitní plánování – podpůrné pracovní 

skupiny



Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje 

(2010 - 2011)

Destigmatizační kampaň:

Cílem těchto aktivit je snížit stigma (negativní 

vnímání a odsuzování) duševně nemocných, 

a  tím pomoci k dosažení včasné léčby a

snazšího zapojení do společnosti  



Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje 

(2010 - 2011)

Destigmatizační kampaň:

2010 kampaň o depresivních poruchách

2011 kampaň o schizofrenních poruchách 



Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje 

(2010-2011)

Destigmatizační kampaň:

2010 září – říjen proběhne kampaň o depresivních poruchách:

• Plakáty upozorňující na bezplatnou linku a webové stránky –
září 2010 (ve všech městech Karlovarského kraje)

• Vyhlášení Dne proti depresi (European Depression 
Association - EDA) (4. října 2010)  

• Tisková konference s odborníky na téma „Deprese a stav 
služeb (a stigmatu) v Karlovarském kraji“ (4. října 2010)

• Bezplatná anonymní telefonická linka (4. - 17. října 2010)   

• On-line poradna s odborníky na www.stopstigma.cz

http://www.stopstigma.cz/


Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje 

(2010-2011)

Destigmatizační kampaň:



Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním 
na území Karlovarského kraje 

(2010 - 2011)

Zveme vás na:



Brožura pro úředníky a veřejnou správu 



Brožura pro úředníky a veřejnou správu 

Cíle

 usnadnit komunikaci mezi úředníky 

(veřejností) a osobami s duševním 

onemocněním

 podat přehled specifických projevů 

duševně nemocných s různými 

diagnózami; doporučení pro 

komunikaci

 zveřejnit adresář služeb pečujících 

o osoby s duševním onemocněním 

v Karlovarském kraji

 upozornit na obsah a cíle projektu a 

existenci stránek 

www.stopstigma.cz – anonymní 

poradna, adresář kontaktů, 

umělecká díla



Brožura pro úředníky a veřejnou správu  

Obsah
 Přehled diagnóz (popis situace – příběh, příznaky nemoci, návody pro 

komunikaci)

 Deprese

 Mánie

 Psychóza (u mladého člověka)

 Psychóza (dlouhodobá)

 Úzkost

 Panika

 Obsese

 Hraniční porucha osobnosti

 Agrese

 Víte, že… (fakta o duševních poruchách)

 Něco málo teorie (o vybraných diagnózách)

 Adresář vybraných služeb specializovaných na péči o osoby s duševním 

onemocněním,  se závislostí na návykových látkách a jejich blízké (úplný adresář viz 

www.rpkk.cz)



Podrobnější informace o zařízeních 

najdete na www.rpkk.cz.

Více informací o Centru pro rozvoj 

péče o duševní zdraví najdete na 

stránkách www.cmhcd.cz.

Další informace k tématům duševního 

onemocnění najdete na 

www.stopstigma.cz.



Více informací najdete 
na www.rpkk.cz



Děkuji za pozornost


