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Rozvrh sdělení

• Osoby s DN a stav služeb

• Šetření potřebnosti služeb

• Nástin koncepce k diskusi



Osoby s duševními 

poruchami v kraji

• 8500 osob s duševní poruchou v péči 
psychiatrický služeb
– Tj.3% obyvatelstva kraje

– V Praze léčeno 7-8% obyvatel

– Dle epidemiologických studií 14-15% obyvatelstva 
trpí některou s duševních poruch

• Lze předpokládat velký podíl tzv.skryté 
psychiatrické nemocnosti

• Celkově počet lidí s duševní poruchou 17000 -
45000



Stav služeb - zdravotnictví
služba Karl.kraj Praha-

přep.

Přepočet dle 

normativu PS 

ČLS JEP

Lůžka akutní 40 88 123

Lůžka následná 0 356 184

Psychiat.amb. 15 36 27,6

AT ordinace 1 4,6

Pedopsychiatrie 3 4,6

Klin.psychologie 13 66 46

Denní stacionář 10 míst 36 míst 55 míst

Krizové centrum 0 lůžek 4 lůžka 6 lůžek

Psychiatrická 

kom.sestra

0 prac. 1 prac. 9 

pracovníků



Stav služeb – sociální služby

• Dotazníkové šetření

– Dotazník (cílová skupina, počet klientů/rok, 

počet klientů v definovaných skupinách)

– V.-VII.2010: 71 sociálních služeb –

potencionálních poskytovatelů sl.pro DN

– Zpět 58 vyplněných dotazníků

– Služby rozděleny do kategorií dle 

mezinárodních zvyklostí pro služby pro 

duševně nemocné



Výsledky-stav soc.služeb
ment.reta

rdace
Zař./klienti

demence
Zař./klienti

psychóza 
Zař./klienti

závislost
Zař./klienti

ost.duš.

por
Zař./klienti.

Svépomocné a 

aktivizační prg.
3/149 1/30 1/8 /0 /0

Poradenství 2/123 1/121 1/5 /4 1/1

Případové vedení 1/11 3/37 2/2 1/2 1/1

Ústavní rezidenční 

služby
18/724 18/596 19/282 11/65 6/101

Pracovní rehabilitace 2/72 1/15 2/6 1/4 0/0

Rezidenční komunitní 

služby
2/21 0/0 1/4 1/1 0/0

Krizové služby 0/0 0/0 0/0 0/0 1/79

Kontakt.a 

ter.protidr.služ.
2/500

Jiné (nespec.pro DN) 4/35 4/110 4/78 4/227 3/153



Šetření potřebnosti služeb
• Předběžné šetření

– WHO Biennal Collaborative Agreement 
2008-2009

– Diskusní skupiny (focus groups)
• Pro každou z diagnostických okruhů duševních 

poruch; odborníci + uživatelé

• Návrhy potřebných služeb pro každý okruh zvlášť 
+ počet pacientů/klientů, které je ročně využijí

• Návrhy potřebné kvality služeb

– Dotazníkové šetření
• Dotazník na posouzení potřebného počtu 

pacientů ve službách a jejich dg.struktury

• 33 respondentů, převaha psychiatři v ambulantní 
praxi



Šetření potřebnosti služeb
• Vlastní šetření projektu

– Diskusní skupina (focus group)
• Zhodnocení souhrnu kvalitativní a kvantitativní analýzy 

předběžného šetření

• 27.4.2010, 8 členů, psychiatři, manažer, pečovatelka

– Dotazníkové šetření
• Dotazník zvlášť pro odborníky a zvlášť pro uživatele

• Ověření výstupů kvalitativní analýzy služeb

• Vyjádření ke snížení či navýšení jednotlivých typů služeb

• Pořadí jednotlivých dg.okruhů, které by měly služby prioritně 
využívat

• V průběhu V.2010 dotazník rozeslán 90 odborníkům z kraje a 60 
úživatelům, zpět obdrženo 31 dotazníků od profesionálů a 24 
dotazníků od uživatelů

• Mezi odborníky – respondenty převažovaly ženy, staršího 
středního věku, pracující v sociálních službách.



Výstupy diskusní skupiny
– Chybění služeb

– základní psychiatrické služby (ambulantní), kriz.centrum, denní 
stacionář, terapeutická komunita pro závislé, terénní psychiatrické 
sestry, specializované třídy a mateřské školy

– Lidské zdroje
– Vzdělaní lidé odchází z kraje, dlouhá odborná příprava

– Finance

– Dostupnost služeb
– Dlouhé vzdálenosti za službami, místně špatně dostupná hospitalizace v 

PL Dobřany

– Propojení služeb
– Malá kapacita na propojování při přehlcených službách

– Mobilita služeb, terén
– Zejména pro lidi s psychózou, problém, aby sami kontaktovali služby

– Informovanost
– Malé povědomí o DN, stigmatizace, zřízení infocentra

– Prevence
– Zhoršení poruch v důsledku sociálního selhávání (sociální zabezpečení)



Výsledky dotazníkového šetření
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současné-dotazník 2010 8392 42

potřebné 10600 1800

ambulantní psychiatrická péče případové vedení

Ambul.psychiatrie Případové vedení

Odborníci Podstatné navýšení Podstatné navýšení

Uživatelé Mírné navýšení Podstatné navýšení
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Vlastní 

šetření



Výsledky dotazníkového šetření
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psychiatr.
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Rezidenční 
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Výsledky dotazníkového šetření

Krizové služby Denní stacionáře a 

psychoterap.prg.

Odborníci Podstatné navýšení Podstatné navýšení

Uživatelé Mírné navýšení Podstatné navýšení
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Výsledky dotazníkového šetření

Pracovní 

rehabilitace
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aktivizační 

programy
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Pořadí potřebnosti zapojení 

jednotlivých druhů psychiatrických 

poruch

Služba Souhlasící 

respondenti

Nesouhlasící 

respondenti

Případové 

vedení

1.organické psych.poruchy 1.schizofrenie

2.úzkostné a behav.poruchy 2.organické psych.poruchy

3.afektivní poruchy 3.afektivní poruchy

Rezidentní 

komunitní 

služby

1.schizofrenie 1.schizofrenie

2.afektivní poruchy 2.afektivní poruchy

3.úzkostné a behav.poruchy 3.psych.poruchy dětí a 

adolescence

Pracovní 

rehabilitace

1.úzkostné a behav.poruchy 1.schizofrenie

2.afektivní poruchy 2.afektivní poruchy

3.schizofrenie 3.úzkostné a beh.poruchy



Návrh doporučení pro tvorbu 

koncepce služeb pro DN
• Vychází z výsledků proběhlého šetření

• Musí respektovat limity finančních zdrojů

• Priority: služby, u nichž profesionálové i 
uživatelé navrhovali podstatné zvýšení 
kapacity

• V průběhu dalších 10 let navýšení kapacit u 
některých služeb aspoň na 30-50% potřeby, u 
některých služeb plné navýšení

• Odhady počtu lůžek, míst, počtu pracovníků 
dle potřebného počtu ošetřovaných 
klientů/pacientů za rok dle srovnání s 
typologicky shodnými službami.



Obecný charakter služeb

1. Informovanost
1. Destigmatizační kampaň

2. Informační centrum

2. Provázanost
1. Koordinační tým

3. Mobilita
1. Rozšíření služeb s mobilním charakterem (případové 

vedení)

4. Preventivní charakter
1. Vytváření služeb s preventivním charakterem 

(psychoterapeutické, rodinné, edukační programy; 
specializované poradenství – sociální zabezpečení; 
případové vedení)



Zdravotnické služby - priorita

Druh programu Potřebná kapacita

Denní stacionář – úzkostné a 

behav.poruchy

75 míst (2-3 zařízení)

Denní stacionář – psychózy a afektivní 

poruchy

45 míst (1-2 zařízení)

Denní stacionář doléčovací – závislí 25 míst (1 zařízení)

Denní stacionář – org.psych.poruchy 35 míst (1 zařízení)

Středisko pro psychoterapii a 

rodin.terapii - děti

20 míst (1 zařízení)

50% odhadovaných 

potřeb

Denní stacionáře a psychoterapeutické programy



Zdravotnické služby – další potřeba

Druh ambulantní péče Počet úvazků k 

navýšení

Ambulantní psychiatr pro dospělé 2

Ambulantní psychiatr pro děti 1

Klinický psycholog 2

Ambulatní psychiatrické služby

100% odhadovaných 

potřeb

Krizové psychiatrické služby

Minimálně jedno krizové centrum s 8 lůžky a 

nepřetržitým provozem a mobilním výjezdním týmem



Resort sociálních věcí - priorita

Typ rezidenční komunitní služby Počet lůžek 

/zařízení

Komunitní bydlení  - psychózy, afektivní por. 80/4

Tréninkové chráněné byty – psychózy, afekt.poruchy 30/10

Pobyty – děti a adolescenti 20/1

Chráněné bydlení – úzkostné a beh.por. 20/1

Terapeutická komunita pro závislé 30/1

Terapeutická komunita pro por.osobnosti 30/1

Rezidenční komunitní služby

30% odhadovaných 

potřeb



Resort sociálních věcí - priorita
Pracovní rehabilitace

Typ služby pracovní 

rehabilitace

Počet soc.pracovníků/ 

počet zařízení

Chráněné dílny – psychózy, 

afekt.por.

30/5

Přechodné zaměstnávání 20/5

Podporované zaměstnání 20/5

50% odhadovaných 

potřeb

Specializované poradenství

7,5 úvazku sociálního pracovníka – o službách, sociální 

zabezpečení, právní poradenství, integrace s ostatními 

službami pro DN



Resort sociálních věcí – další potřeba

Svépomocné a aktivizační programy

Typ programu Počet zařízení k 

navýšení

Centra denních aktivit – psychózy, afekt.por. 3

Denní centra – org.psych.poruchy 2

Svépomocné uživateĺské organizace 1

Nízkoprahová centra pro závislé 1

Střediska rané péče 1

Centra kompl.péče – děti s autismem 1



Resort zdravotnický a 

sociálních věcí - priorita
Případové vedení

Typ případového vedení Resort Počet úvazků

Komunitní psychiatrické sestry Zdravotnictví 9

Sociální pracovníci – case 

management

Sociální věci 3

Adiktolog – case management Protidrogové služby 3

Osobní asistence pro DN Sociální věci 10

Gerontologické sestry pro 

pac.s demencí

Zdravotnictví 5

65% odhadovaných 

potřeb


