KONCEPT ROZVOJE PÉČE O OSOBY
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
V OLOMOUCKÉM KRAJI

Rada Olomouckého kraje vzala usnesením č. UR/19/57/2017 ze dne 17. 7. 2017 „Koncept
rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji“ na vědomí a souhlasila
s ním.
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I. ÚVOD
Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji (dále jen
„Koncept“) navazuje na Strategii reformy psychiatrické péče (dále jen „Strategie“),
zpracovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZČR“). Koncept je v souladu se
Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015 - 2020, konkrétně
s prioritou B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče, oblastí podpory B.1.3
Modernizace psychiatrické péče a její deinstitucionalizace.
Psychické poruchy patří mezi ty, jejichž prevalence neustále stoupá. Tím se zvyšuje psychická
i ekonomická zátěž jak pro postižené, tak i pro celou společnost. Bylo to přesvědčivě
demonstrováno Světovou zdravotnickou organizací a Světovou bankou v projektu „Global
Burden of Disease“, ve kterém se vypočítává podíl jednotlivých okruhů nemocí na počtu let
života „ztracených“ závažnou morbiditou a předčasnou mortalitou (DALY - Disability Adjusted
Life Years). Psychické poruchy představují větší zatížení společnosti (22,0 %) než choroby
kardiovaskulární (20,4 %) anebo onkologické (13,7 %). Ve vyspělých zemích se mezi prvními
deseti nejzávažnějšími nemocemi objevují dvě psychiatrické diagnózy: depresivní episoda a
závislost na alkoholu (Murray a Lopez 1996, Wittchen et al. 2011). Psychické poruchy jsou v
Evropě nejdůležitější příčinou plné nebo částečné invalidity v mladém a středním věku a vedou
k omezení ve fungování v životních rolích. Cíle zdravotní politiky kraje by měly směřovat ke
zmírnění disability a rehabilitace životních rolí u pacientů s psychickými poruchami (Barbaglia
et al. 2016).
Počet osob trpících psychickými poruchami je značný. Kolem 5 % populace trpí vážnými
psychickými poruchami, jako jsou psychózy s bipolárními poruchami, až kolem 16 % populace
trpí někdy závažnou depresí, dalších nejméně 10 % trpí závažnými úzkostnými poruchami a
neurózami a dalších 14 % lehčími neurózami (Wittchen et al. 2011). Kolem 15 % populace trpí
některou z poruch osobnosti. Navíc až 27 % populace má někdy v životě závažné problémy s
návykovými látkami, jako jsou alkohol a drogy. Důležité je, že některé tyto obtíže se projevují
tělesnými příznaky, které na první pohled předstírají somatická onemocnění. Navíc tělesná
onemocnění jsou velmi často spojená s psychickými komplikacemi. Odhaduje se, že až u
poloviny pacientů, kteří vyhledají pomoc pro somatické onemocnění, jde buď o výlučně
psychiatrickou poruchu, nebo o komorbiditu psychické poruchy s tělesným onemocněním.
Přesto, že u některých pacientů se výše uvedené kategorie překrývají, zdá se, že potřeba
psychiatrické péče někdy během života vyvstane přibližně u každého druhého jedince a každý
čtvrtý člověk v populaci ji skutečně využije. Psychické poruchy přitom často vznikají v poměrně
nízkém věku a mívají dlouhodobý průběh. Mimo to existuje i nemocnost sice podchycená ve
zdravotnických zařízeních, ale nedeklarovaná jako psychiatrická. Jsou to osoby, které sice
vyhledají zdravotnickou pomoc, ale nejsou jako „psychiatrické případy“ ani rozpoznány, ani
léčeny. Dosah psychiatrické problematiky, ať už jde o vlastní morbiditu nebo dosah výsledků
výzkumu, je tedy značný.
Proces reformy psychiatrie byl zahájen v roce 2012 z iniciativy MZČR a Psychiatrické
společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně z důvodu rigidnosti
stávajícího systému institucionální psychiatrické péče, neboť tato péče nedoznala v České
republice (dále jen „ČR“) od počátku 90. let 20. století žádné zásadní systémové změny. Obor
je dlouhodobě nedostatečně finančně zajištěn a jeho rozvoj je ve srovnání s většinou zemí
Evropské unie (dále jen „EU“) zanedbán a opožděn. Podíl finančních prostředků ze
zdravotnických výdajů vyčleněných na péči o duševní zdraví činí v ČR okolo 2,91 %, zatímco
v ostatních členských zemích EU se tato hodnota pohybuje mezi 5 – 10 %. Obor je
podhodnocen i ve srovnání s ostatními medicínskými obory. ČR tak zaujímá v této oblasti
v Evropě jedno z posledních míst, jak vyplývá z tabulky č. 1, ve které je uvedena alokace
finančních prostředků na psychiatrii v některých zemích.
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Tabulka č. 1: Alokace finančních zdrojů na psychiatrii, vyjádřená procentem ze zdravotnických
výdajů (Zdroj: WHO, 2011)
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ZÁKLADNÍ CÍLE STRATEGIE
Hlavním cílem Strategie je naplňovat lidská práva a zvýšit kvalitu života osob s duševním
onemocněním. Základní cíle Strategie, uvedené níže, budou pro Olomoucký kraj (dále jen
„OK“) rozpracovány v rámci Konceptu.
1. Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování.
2. Omezit stigmatizaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně.
3. Zvýšit spokojenost uživatelů s poskytovanou psychiatrickou péčí.
4. Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou a identifikací skryté
psychiatrické nemocnosti.
5. Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti
(zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení aj.).
6. Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb.
7. Humanizovat psychiatrickou péči.
K dalším cílům Strategie patří zvýšení bezpečnosti, zlepšení vzdělávání poskytovatelů péče
i širší veřejnosti a meziresortní spolupráce v péči o osoby s duševním onemocněním.
ZÁKLADNÍ PILÍŘE STRATEGIE
Strategie stanovuje čtyři základní pilíře, v rámci kterých bude postupně vytvářen systém
vyvážené péče o osoby s duševním onemocněním.
1. Ambulantní péče
Primární péče poskytovaná v ambulancích psychiatrů a klinických psychologů je určena
většině klientů psychiatrických služeb. Je poskytována převážně soukromými poskytovateli
zdravotních služeb na základě smluv se zdravotními pojišťovnami, přičemž velká část této
péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V této oblasti se počítá také se vznikem a
zavedením tzv. „rozšířených ambulancí“, denních stacionářů s psychoterapeutickou péčí a
mobilních multidisciplinárních týmů.
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Tento pilíř bude financován převážně z veřejného zdravotního pojištění.
2. Centra duševního zdraví
Centrum duševního zdraví (dále jen „CDZ“) je soubor vzájemně propojených služeb
poskytovaných jednou nebo více organizacemi zajišťujícími v daném regionu služby
osobám s vážným psychickým onemocněním – Severe Mental Illness (SMI). Primárním
posláním CDZ je poskytování zdravotních a přímo navazujících sociálních služeb s cílem
maximální podpory začlenění klientů do jejich vlastního sociálního prostředí. CDZ prozatím
nejsou v ČR v žádoucí podobě rozvinuta.
Financování provozu CDZ bude v prvních letech kryto grantem pravděpodobně z prostředků
Evropských strukturálních a investičních fondů, následně by měla CDZ dosáhnout
soběstačnosti na základě vykazování vlastní činnosti ve zdravotní i sociální oblasti. Vzhledem
ke kombinovanému zdravotně-sociálním charakteru CDZ bude tato služba hrazena jednak
z veřejného zdravotního pojištění, jednak z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále
jen „MPSV“) prostřednictvím OK.
3. Psychiatrická oddělení nemocnic
Tato oddělení zajišťují poskytování akutní lůžkové péče, která je poskytována
bezprostředně po vzniku či zhoršení psychické poruchy vyžadující hospitalizaci osob, které
s péčí souhlasí i osob, které jsou hospitalizovány za zákonem stanovených podmínek bez
souhlasu a péče je jim poskytnuta též bez souhlasu. Poskytují konsiliární servis pro nemocnici.
Zdravotní péče je na těchto odděleních poskytována na základě smluv se zdravotními
pojišťovnami, přičemž velká část této péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
4. Psychiatrické léčebny/nemocnice
Psychiatrické léčebny/nemocnice jsou lůžková zdravotnická zařízení, poskytující následnou
a specializovanou lůžkovou péči pacientům, kteří s péčí souhlasí, i těm, kteří jsou
hospitalizováni za zákonem stanovených podmínek bez souhlasu. Tato zařízení mohou
poskytovat také akutní péči pro přiměřenou územní spádovou oblast.
Zdravotní péče v psychiatrických nemocnicích je poskytována na základě smluv se
zdravotními pojišťovnami, přičemž velká část této péče je hrazena z veřejného zdravotního
pojištění.
CÍLOVÉ SKUPINY
Podle studií v Evropské populaci (Wittchen et al. 2011, Andreas et al. 2016) se dá odhadnout,
že v OK bude vážnými psychickými poruchami trpět někdy v životě mezi 25 tisíci až 32 tisíci
obyvatel, přitom pro léčbu v CDZ připadá v úvahu cca 1 280 – 1 920 pacientů (200 - 300
pacientů na 100 tisíc obyvatel). Nicméně závažnou depresí trpí někdy v životě mezi 70 tisíci
až 100 tisíci obyvatel, v průběhu jednoho roku to je kolem 32 tisíc až 39 tisíc obyvatel. Navíc
kolem 65 tisíc obyvatel trpí někdy v životě závažnými úzkostnými poruchami a neurózami.
Kolem 95 tisíc osob v populaci OK trpí některou z poruch osobnosti a až 175 tisíc má někdy v
životě závažné problémy s návykovými látkami, jako jsou alkohol a drogy (odhady podle
Evropské epidemiologické studie, Wittchen et al. 2011).
Cílové skupiny v OK:
- hlavní cílová skupina předkládaného Konceptu: osoby s vážným duševním
onemocněním (dále jen „SMI“) – tj. 1 280 – 1 920 obyvatel OK;
- další cílové skupiny, se kterými bude nutno v budoucnosti v OK pracovat:
 osoby s neurodegenerativním onemocněním Alzheimerova typu,
 osoby se závislostí na alkoholu a nealkoholových látkách,
 děti s pervazivními vývojovými poruchami,
 děti a dospívající s poruchami příjmu potravy,
 osoby s nařízeným ochranným psychiatrickým léčením.
II. OBSAH KONCEPTU ROZVOJE PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
V OLOMOUCKÉM KRAJI
A) Současný stav péče o duševně nemocné v OK
B) SWOT analýza
C) Cíle v péči o duševně nemocné
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V OK byl vytvořen tým, který se zabývá aktivitami v rámci reformy psychiatrické péče v kraji.
Členy týmu jsou odborníci v oboru, zástupci Krajského úřadu OK (odbor zdravotnictví, odbor
sociálních věcí), pracovníci MZČR a zástupci jednotlivých segmentů služeb. Tým spolupracuje
při vytvoření Konceptu a při realizaci Strategie v OK.
A)

SOUČASNÝ STAV PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V OLOMOUCKÉM KRAJI

1. Ambulantní péče
Z níže uvedených tabulek č. 2 a 3 vyplývá, že v porovnání s průměrem ČR je v OK poměrně
dobře zajištěna péče v psychiatrických ambulancích, v ambulancích dětské a dorostové
psychiatrie a v ambulancích klinické psychologie. Přesto - v porovnání s návrhem uvedeným
ve Strategii - jsou tyto služby i v OK ve všech oborech poddimenzovány.
Tabulka č. 2: Přepočtené počty lékařů v psychiatrických ambulancích (obor 305)
Současný počet Počet lékařů
lékařů
dle Strategie
Počet
Současný
přepočtený na
na 100 tis.
Okres
obyvatel
počet lékařů 100 tis. obyvatel
obyvatel

Počet lékařů dle
Strategie na počet
obyvatel v OK

Jeseník

39 261

2,60

6,63

12

4,71

Šumperk

121 785

7,00

5,75

12

14,61

Olomouc

233 651

17,75

7,65

12

28,04

Prostějov

108 795

6,00

5,52

12

13,05

Přerov

131 228

7,80

5,94

12

15,75

KRAJ

634 720

41,15

6,48

12

76,16
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Tabulka č. 3: Přepočtené počty lékařů v ambulancích dětské a dorostové psychiatrie (obor 306)
Současný počet Počet lékařů
lékařů
dle Strategie
Počet lékařů dle
Počet
Současný
přepočtený na
na 100 tis.
Strategie na počet
Okres
obyvatel
počet lékařů 100 tis. obyvatel
obyvatel
obyvatel v OK
Jeseník

39 261

0,50

1,28

2

0,79

Šumperk

121 785

1,75

1,44

2

2,44

Olomouc

233 651

4,00

1,72

2

4,67

Prostějov

108 795

0,80

0,74

2

2,18

Přerov

131 228

1,50

1,14

2

2,62

KRAJ

634 720

8,55

1,35

2

12,7

Rozložení specializovaných ambulancí gerontopsychiatrie, adiktologie (léčba závislostí) a
sexuologie v jednotlivých okresech OK je uvedeno v tabulkách č. 4, 5 a 6. Z uvedených
počtů vyplývá, že podle Strategie chybí v okresech Šumperk, Olomouc a Prostějov
ambulance gerontopsychiatrie a naopak v Jeseníku je tato péče naddimenzována, a
v okresech Jeseník, Šumperk a Prostějov chybí ambulance adiktologie. V kraji dále chybí
minimálně tři lékaři v oboru sexuologie.
Tabulka č. 4: Přepočtené počty lékařů v gerontopsychiatrických ambulancích (obor 307)
Současný počet Počet lékařů
Současný
lékařů
dle Strategie Počet lékařů dle
Počet
počet
přepočtený na
na 100 tis. Strategie na počet
Okres
obyvatel
lékařů
100 tis. obyvatel
obyvatel
obyvatel v OK
Jeseník

39 261

1,50

3,82

1

0,39

Šumperk

121 785

0

0

1

1,22

Olomouc

233 651

0

0

1

2,33

Prostějov

108 795

0

0

1

1,09

Přerov
KRAJ

131 228
634 720

1,00

0,76

1

1,31

2,50

0,39

1

6,34
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Tabulka č. 5: Přepočtené počty lékařů v adiktologických ambulancích (obor 308)
Současný počet Počet lékařů
Současný
lékařů
dle Strategie Počet lékařů dle
Počet
počet
přepočtený na
na 100 tis. Strategie na počet
Okres
obyvatel
lékařů
100 tis. obyvatel
obyvatel
obyvatel v OK
Jeseník

39 261

0

0

1

0,39

Šumperk

121 785

0

0

1

1,22

Olomouc

233 651

2,10

0,89

1

2,34

Prostějov

108 795

0

0

1

1,09

Přerov

131 228

1,50

1,14

1

1,31

KRAJ

634 720

3,60

0,57

1

6,35

Tabulka č. 6: Přepočtené počty lékařů v sexuologických ambulancích (obor 309)
Současný počet Počet lékařů
Současný
lékařů
dle Strategie
Počet
počet
přepočtený na
na 100 tis.
Okres
obyvatel
lékařů
100 tis. obyvatel
obyvatel

Počet lékařů dle
Strategie na počet
obyvatel v OK

Jeseník

39 261

0

0

1

0,39

Šumperk

121 785

0

0

1

1,22

Olomouc

233 651

1,80

0,77

1

2,34

Prostějov

108 795

0

0

1

1,09

Přerov

131 228

0

0

1

1,31

KRAJ

634 720

1,80

0,28

1

6,35

V tabulce č. 7 jsou uvedeny počty klinických psychologů působících v OK. Tento obor je
relativně dobře pokryt ve všech okresech, počet klinických psychologů pro děti a dorost je však
v kraji dlouhodobě nedostatečný, neboť podle Strategie je potřeba zajistit na 100 tis. obyvatel
7 dětských klinických psychologů.

7

Tabulka č. 7: Přepočtené počty klinických psychologů v ambulancích (obor 901)
Počet
Současný počet psychologů
Současný
psychologů
dle Strategie
Počet
počet
přepočtený na
na 100 tis.
Okres
obyvatel
psychologů 100 tis. obyvatel
obyvatel

Počet
psychologů dle
Strategie na
počet obyvatel v
OK

Jeseník

39 261

6,90

17,6

10

3,93

Šumperk

121 785

9,05

7,43

10

12,18

Olomouc

233 651

23,15

9,98

10

23,37

Prostějov

108 795

9,70

8,92

10

10,88

Přerov

131 228

12,20

9,30

10

13,12

KRAJ

634 720

61,00

9,61

10

63,48

Specializovanou psychiatrickou péči jsou v OK do jisté míry nuceni zajišťovat lékaři
v psychiatrických ambulancích a v ambulancích klinických psychologů, ovšem bez patřičné
odborné způsobilosti a na úkor ostatních pacientů.
Psychoterapeutické služby jsou v OK rovněž nedostatečně saturované a jen obtížně dostupné.
2. Centra duševního zdraví
CDZ jsou zařízení, ve kterých se propojující zdravotní a sociální služby. Od 1. 12. 2016
existuje v kraji první CDZ v Přerově, které zatím funguje v pilotním režimu. Další taková
zařízení v tom smyslu, v jakém jsou definována ve Strategii a Standardu péče poskytované
v CDZ publikovaném ve věstníku MZ ČR, prozatím v OK neexistují; jedná se o nový typ služeb.
Zařízení, která poskytují intermediární zdravotní služby (denní stacionáře, centra krizové
intervence) působí v OK ve velmi omezeném počtu. Pacientům jsou k dispozici dva denní
stacionáře s psychoterapeutickou péčí pro pacienty s psychotickým onemocněním
(Psychosociální centrum Přerov a Zahrada 2000 z.s. v Jeseníku) a stacionář v rámci Kliniky
psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, který je určen převážně pro pacienty kliniky.
Centrum krizové intervence v kraji zcela chybí.
Další komunitní služby, které jsou v OK poskytovány duševně nemocným, lze rozdělit na
zdravotní, resp. zdravotně-sociální, a sociální služby. Z tabulek č. 8a a 8b je zřejmé, že
v oblasti zdravotní chybí v kraji značný počet psychiatrických sester a adiktologů – nelékařů.
Počet šest psychiatrických sester na 100 tis. obyvatel je ve Strategii uváděn v rámci
ambulantní péče; tato péče není v OK vůbec zajištěna. Psychiatrické terénní sestry a
multidisciplinární zdravotně-sociální tým působí nyní pouze v Psychosociálním centru Přerov;
nikde jinde v kraji prozatím tato péče není poskytována.
Tabulka č. 8a: Přepočtené počty psychiatrických sester (obor 914)

Okres

Počet
obyvatel

Počet
Počet
Současný počet psychiatrických psychiatrických
Současný
psychiatrických
sester dle
sester dle
počet
sester
Strategie na
Strategie na
psychiatrických přepočtený na
100 tis.
počet obyvatel v
sester
100 tis. obyvatel
obyvatel
OK

Jeseník

39 261

0

0

6

2,35

Šumperk

121 785

0

0

6

7,31

Olomouc

233 651

0

0

6

14,02

Prostějov

108 795

0

0

6

6,53

Přerov

131 228

4

3,05

6

7,87

KRAJ

634 720

4

0,63

6

38,08
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Tabulka č. 8b: Přepočtené počty adiktologů nelékařů (obor 919)

Okres

Počet
obyvatel

Současný počet
adiktologů
přepočtený na
100 tis. obyvatel

Současný
počet
adiktologů

Počet
adiktologů Počet adiktologů
dle Strategie dle Strategie na
na 100 tis.
počet obyvatel v
obyvatel
OK

Jeseník

39 261

0

0

2

0,79

Šumperk

121 785

0

0

2

2,43

Olomouc

233 651

0

0

2

4,67

Prostějov

108 795

0

0

2

2,18

Přerov

131 228

0

0

2

2,62

KRAJ

634 720

0

0

2

12,69

V tabulce č. 9 je uveden přehled sociálních služeb poskytovaných na území OK jak
ambulantně, tak formou terénní a pobytovou.
Stávající kapacity sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním v OK
tak, jak jsou uvedeny v tabulce č. 9, reagují na aktuálně zjištěnou potřebnost. Zjišťování
potřebnosti sociálních služeb je kontinuální proces za účasti všech zainteresovaných subjektů
– odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje, poskytovatelů sociálních
služeb, zástupců všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností OK, případně uživatelů
sociálních služeb v souladu s aktuálně platnými předpisy a schválenými postupy.
Tabulka č. 9: Sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním poskytované na území
OK
Druh služby
Domovy se zvláštním režimem

Terapeutické komunity
Chráněné bydlení
Denní stacionáře
Centra denních služeb
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Podpora samostatného bydlení
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro
seniory
a ZP
osoby se
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace

Terénní programy

Okres
Jeseník
Šumperk
Olomouc
Prostějov
Přerov
Jeseník
Prostějov
Šumperk
Olomouc
Šumperk
Olomouc
Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov
Šumperk
Přerov
Olomouc
Jeseník
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Jeseník
Šumperk, Olomouc
Olomouc
Přerov
Prostějov
Jeseník

Kapacita
13
104
34
27
226
16
3
10
15
12
34
25
195
25
2
22
20
12
10
43
20
20
20
11
42

Forma služby
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová
ambulantní
ambulantní
ambulantní
ambulantní
terénní
terénní
terénní
terénní
amb. + pob.
terénní
ambulantní
amb. + ter.
amb. + ter.
amb. + ter.
ambulantní
amb. + ter.
amb. + ter.
terénní

Na potřebnost vzniku nových sociálních služeb, případně navyšování kapacit stávajících
služeb, lze reagovat v rámci procesu aktualizace sítě sociálních služeb, a to v souladu se
schváleným Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK (síť je minimálně dvakrát
9

ročně aktualizována prostřednictvím zařazení nové sociální služby do sítě a aktualizace
jednotek u sociální služby zařazené v síti).
Síť sociálních služeb OK je součástí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb OK na příslušný
rok. Jeho prostřednictvím lze také reagovat na nově vzniklou potřebnost sociálních služeb
v rámci reformy psychiatrické péče např. reprofilizací stávajících sociálních služeb s ohledem
na finanční udržitelnost služeb v síti na následující roky.
Tabulka č. 9 je níže pro větší přehlednost rozepsána do tabulek pro jednotlivé okresy.
Tabulka č. 9a: Okres Jeseník
Druh služby

Kapacita/Forma služby
terénní
pobytová
13
16
2
22
43 (celkem v obou formách)
42

ambulantní

Domovy se zvláštním režimem
Terapeutické komunity
Služby následné péče
Sociální rehabilitace
Terénní programy
Tabulka č. 9b: Okres Šumperk
Druh služby
Domovy se zvláštním režimem
Denní stacionáře
Centra denních služeb
Osobní asistence (celkem OC, PV, PR, SU)
Pečovatelská služba
Sociální rehabilitace

ambulantní

Kapacita/Forma služby
terénní
pobytová
104

10
12
25
195
20 (celkem v obou formách, OC + SU

Tabulka 9c: Okres Olomouc
Druh služby

ambulantní

Domovy se zvláštním režimem
Denní stacionáře
Centra denních služeb
Osobní asistence (celkem OC, PV, PR, SU)
Podpora samostatného bydlení
Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se ZP
Sociálně terapeutické dílny

Kapacita/Forma služby
terénní
pobytová
34

15
34

12

25
2
20

10 (celkem v obou formách)
20
20 (amb. +
terénní, OC + SU)
20

Sociální rehabilitace
Terénní programy
Tabulka č. 9d: Okres Prostějov
Druh služby

ambulantní

Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Osobní asistence (celkem OC, PV, PR, SU)
Sociální rehabilitace
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Kapacita/Forma služby
terénní
pobytová
27
3
25
1

Tabulka č. 9e: Okres Přerov
Druh služby

Kapacita/Forma služby
terénní
pobytová
226
25
25
20 (celkem v obou formách)

ambulantní

Domovy se zvláštním režimem
Osobní asistence (celkem OC, PV, PR, SU)
Pečovatelská služba
Sociální rehabilitace
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3. Psychiatrická oddělení nemocnic
Akutní lůžková péče je v OK významně poddimenzovaná, pokrývá zhruba třetinu potřebné
péče navrhované ve Strategii. Akutní lůžka jsou k dispozici pouze v Olomouci, takže
u pacientů v akutní psychické dekompenzaci vzniká zásadní problém s dojezdovou
vzdáleností, což je nevhodné jak z hlediska diferenciální diagnózy, tak z hlediska potřebné
akutní léčby. Rovněž vyšší vzdálenost od osob blízkých při hospitalizaci zhoršuje možnost
kontaktu s rodinou a tím i léčebné a rehabilitační možnosti.
4. Psychiatrické léčebny/nemocnice
Následná lůžková péče je v OK naddimenzovaná, lůžka však nejsou strukturovaná podle
potřeby.
Akutní i následná lůžková péče včetně specializované péče je shrnuta a popsána v tabulce
č. 10. Z tabulky je zřejmé, že celkový počet lůžek je v kraji dostatečný, lůžka však nejsou
rozčleněna podle potřeby. Akutních lůžek je nedostatek, lůžek následné péče nadbytek, chybí
zejména lůžka pro děti a dorost a lůžka adiktologická. Počet lůžek v tabulce je uveden na
základě kvalifikovaného odhadu. Rozmístění lůžkových zařízení psychiatrické péče v OK je
uvedeno na obrázku č. 1.
Obr. 1: Rozmístění lůžkových psychiatrických zařízení v OK

PN Bílá Voda
lůžka následné péče

PL Šternberk
lůžka následné péče

PO VN Olomouc
lůžka semiakutní péče
PK FN Olomouc
lůžka akutní péče
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Tabulka č. 10: Akutní a následná lůžková psychiatrická péče v OK
Aktuální stav

Lůžka dle
Strategie na 100
tis. obyvatel

Potřeba lůžek dle Strategie
na počet obyvatel OK

lůžka celkem

630

100

640

lůžka akutní

92

40

256

lůžka následná

538

60

384

Typ péče

z celkového počtu následných lůžek
lůžka gerontopsychiatrická

214

20

128

lůžka adiktologická

183

25

160

lůžka pro děti a dorost

33

6-8

38-51

Lůžkovou péči pro duševně nemocné poskytují v OK čtyři zařízení, z toho dvě zařízení jsou
doléčovací s následnými lůžky (Psychiatrická léčebna Šternberk, Psychiatrická nemocnice
Marianny Oranžské v Bílé Vodě), jedno zařízení je plnohodnotně akutní s 24 hodinovým
provozem a příjmem pacientů z celého kraje 7 dnů v týdnu (Klinika psychiatrie Fakultní
nemocnice Olomouc) a jedno zařízení je tzv. semiakutní, tedy přijímá akutní pacienty pouze
ve všedních dnech v době od 7 do 15 hodin (Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice
Olomouc).
Spádová území lůžkových zařízení se mezikrajově překrývají. Na lůžka v OK jsou přijímáni
i pacienti z okolních krajů, zejména z Moravskoslezského kraje, pokud je vzdálenost pro přijetí
z místa bydliště kratší. Naopak z některých okresů OK jsou pacienti odesíláni k hospitalizaci
do Zlínského nebo Jihomoravského kraje. Specifičnost jednotlivých lůžkových zařízení, která
poskytují lůžkovou péči pro duševně nemocné na území OK, bude potřeba zohlednit při
restrukturalizaci lůžek, neboť v některých lůžkových zařízeních je klienty z kraje využíváno jen
cca 50 % jejich lůžkové kapacity, zbylá kapacita slouží potřebám ostatních krajů.
B)
SWOT ANALÝZA
Silné stránky

Slabé stránky
Ambulantní péče

- relativně dobrá síť psychiatrických
ambulancí
- relativně dobrá síť ambulancí dětské a
dorostové psychiatrie
- relativně dobrá síť ambulancí klinických
psychologů

- nedostatek specializovaných ambulancí
(gerontopsychiatrie, adiktologie,
sexuologie,)
- nedostatek ambulancí dětské klinické
psychologie
- nedostatečné zajištění
psychoterapeutických služeb
- chybějící specializované ambulance pro
poruchy příjmu potravy

CDZ (komunitní a intermediární péče)
- rozvíjející se síť sociálních služeb pro
duševně nemocné
- vznik prvního terénního
multidisciplinárního týmu (zárodek vzniku
prvního CDZ)

- chybějící CDZ
- chybějící denní stacionáře, centra krizové
intervence a terénní zdravotně-sociální
služby
- nedostatek zdravotnických pracovníků v
komunitních službách (psychiatrické sestry,
adiktologové – nelékaři)
- nerovnoměrné rozmístění komunitních
služeb v jednotlivých okresech OK
- nedostatek kapacit chráněného a
podporovaného bydlení
- malá nabídka chráněného zaměstnávání
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Lůžková péče
- dostatečný celkový počet lůžek v kraji
- nevhodná struktura lůžkové péče
- dvě psychiatrické nemocnice na území
- nedostatek lůžek akutní psychiatrické péče
kraje
- nedostatek psychiatrických odd. ve
všeobecných nemocnicích
- chybějící akutní lůžka v psychiatrických
nemocnicích
- špatná dojezdová vzdálenost stávajících
kapacit
- chybějící akutní pedopsychiatrická lůžka
- chybějící jednotka intenzivní psychiatrické
péče
- nevhodné rozčlenění lůžek následné péče
- nedostatek kvalifikovaných lékařů – to je
problém všech segmentů
Příležitosti

Hrozby
Ambulantní péče

- doplnění stávající sítě o nové typy služeb, - rizika související se zajištěním
které zlepší péči o osoby trpící duševními
udržitelného financování
chorobami
- rizika související s nedostatečným
- možnost podpory vzniku a provozu těchto
personálním zajištěním kvalifikovanými
služeb z prostředků Evropských
odbornými pracovníky
strukturálních a investičních fondů
CDZ (komunitní a intermediární péče)
- zlepšení péče o závažně duševně
- rizika související se zajištěním
nemocné
udržitelného financování
- vybudování prvních 2-3 CDZ a zajištění
- rizika související s nedostatečným
jejich počátečního provozu z prostředků
personálním zajištěním kvalifikovanými
Evropských strukturálních a investičních
odbornými pracovníky
fondů
Lůžková péče
- využití probíhající reformy psychiatrické
péče k restrukturalizaci lůžkové péče v OK
- možnost podpory vzniku a provozu nových
akutních lůžek z prostředků Evropských
strukturálních a investičních fondů

- riziko nedostatečné koordinace
transformace lůžkových zařízení
- rizika související se zajištěním
udržitelného financování
- rizika související s nedostatečným
personálním zajištěním kvalifikovanými
odbornými pracovníky

C)
CÍLE V PÉČI O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
Navržená opatření v péči o duševně nemocné definované v OK směřují k naplnění sedmi
základních cílů Strategie a budou realizovány ve všech oblastech prostřednictvím základních
pilířů Strategie.
1. Ambulantní péče
- doplnit síť primární psychiatrické péče v lokalitách, ve kterých není dostatečně zajištěna;
- doplnit chybějící specializovanou psychiatrickou péči – gerontopsychiatrie, adiktologie,
dětská a dorostová psychiatrie v příslušných lokalitách; aktuální počty a rozmístění lékařů
v daných oborech jsou, stejně jako předpokládané počty lékařů přepočtené na počet
obyvatel OK, uvedeny v tabulkách č. 3, 4 a 5;
- zvýšit dostupnost psychoterapie;
- doplnit péči v oboru klinická psychologie pro děti a dorost;
- umožnit vznik rozšířených ambulancí s multidisciplinárním charakterem služeb.
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Pokrytí uvedenými službami lze realizovat prostřednictvím nově vzniklých ambulancí
samostatně nebo v rámci tzv. rozšířené ambulance či ambulantního centra.
OK bude v souladu se Strategií nefinančně podporovat rozvoj ambulantní péče podle její
prokázané potřebnosti až do počtů, které stanovuje Strategie, a to s ohledem na strukturu této
péče v jednotlivých regionech.
Tato péče bude financována převážně z veřejného zdravotního pojištění.
2. Centra duševního zdraví
- vybudovat maximálně šest CDZ poskytujících zdravotně – sociální péči.
Jednou z priorit reformy je budování CDZ jako nového pilíře služeb určených primárně pro
péči o cílovou skupinu osob se závažným duševním onemocněním (SMI) a pro pacienty
s ambulantním ochranným psychiatrickým léčením.
V rámci pilotního programu zahájilo v OK v prosinci 2016 činnost CDZ v Přerově
(Psychosociální centrum Přerov). Do budoucna počítáme v OK se vznikem maximálně šesti
CDZ, přičemž by se jednalo o pět CDZ a jedno CDZ-K (CDZ s rozšířenými krizovými službami
dle standardu CDZ). Předpokládané rozmístění pěti CDZ v OK je zobrazeno na obr. č. 2, šesté
CDZ-K by mohlo být ve Šternberku.
V centrech bude klientům poskytována zdravotně-sociální péče založená na
multidisciplinárním týmu, a to formou mobilní péče, péče poskytované ve vlastním sociálním
prostředí klienta, denní péče (centrum denních aktivit, stacionář), krizové služby a dalších
zdravotních a sociálních služeb.
V rámci terénních sociálních služeb je nutné zajistit a vyškolit dostatek odborných pracovníků
a peer konzultantů, doplnit služby související s bydlením (tréninkové byty, podporované,
chráněné a residenční bydlení) a služby související se zaměstnáváním (chráněná práce).
OK bude v souladu se Strategií nefinančně podporovat vznik maximálně šesti CDZ v kraji.
Financování provozu CDZ bude v prvních letech kryto grantem pravděpodobně z prostředků
Evropských strukturálních a investičních fondů, následně by CDZ měla dosáhnout
soběstačnosti na základě vykazování vlastní činnosti v oblasti zdravotní i sociální.
Předpokládá se, že služby budou financovány jak z veřejného zdravotního pojištění, tak
z rozpočtu MPSV prostřednictvím OK.
Obr. č. 2: Předběžný návrh sítě CDZ (zdroj: MZČR 2016)
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Financování sociálních služeb z veřejných rozpočtů (včetně financování z fondů EU) je vázáno
na zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb OK, kterou určuje Zastupitelstvo
Olomouckého kraje. Nové sociální služby, které budou vznikat jako součást CDZ, případné
navyšování kapacit stávajících sociálních služeb již zařazených do sítě sociálních služeb OK
v rámci procesu reformy psychiatrické péče podléhá stanoveným procesům aktualizace sítě
sociálních služeb OK v souladu se schváleným Postupem pro aktualizaci sítě sociálních
služeb OK (jak je již uvedeno výše, síť je minimálně dvakrát ročně aktualizována, a to
zařazením nových sociálních služeb do sítě a aktualizací jednotek u sociálních služeb
zařazených v síti).
3. Psychiatrická oddělení nemocnic
- zajistit akutní lůžkovou psychiatrickou péči v nemocnicích pokud možno ve všech okresech
OK; odhad potřebné místní dostupnosti předpokládá cca 40 lůžek na 100 tis. obyvatel, tj. pro
OK cca 250 lůžek rozložených v regionu podle počtu obyvatel.
Akutní lůžka tvoří základní prvek komunitního systému, proto je nutné zajistit:
a) kvalitu - schopnost plně realizovat akutní farmakologickou, biologickou a
psychoterapeutickou péči, dostupnost akutní spolupráce se somatickými lékaři formou
konsilii či překladů v případně somatické dekompenzace stavu: atestovaní lékaři a
psychologové, vycvičení psychoterapeuti, kvalifikované případně vycvičené
psychiatrické sestry;
b) dostupnost - schopnost přijímat pacienty 7 dnů v týdnu 24 hodin, přijatelná dojezdová
vzdálenost pro pacienta i jeho rodinu, plynulá možnost pacienty překládat z akutních
lůžek na lůžka následné péče;
c) humanizaci - důstojnost prostředí, možnosti trávení času, bezpečnost;
d) návaznost - mezi hospitalizací, komunitní a ambulantní péčí a zajištění sociální
podpory pacienta na lůžku i v extramurální péči. K tomu může napomoci vybudování
krizových lůžek a vytvoření denních stacionářů u lůžkových zařízení a vytvoření
návaznosti a spolupráce mezi týmem odborníků pečujících o pacienta na lůžku a
extramurální péči.
OK bude v souladu se Strategií nefinančně podporovat akutní lůžkovou psychiatrickou péči
podle její prokázané potřebnosti až do počtů, které stanovuje Strategie.
Tato péče bude financována z veřejného zdravotního pojištění.
4. Psychiatrické léčebny/nemocnice
- restrukturalizovat lůžka v rámci transformačních plánů psychiatrických léčeben/nemocnic;
- částečně přesunout zaměření a kapacity do komunitních služeb;
- humanizovat prostředí a změnit myšlení a přístup k vážně duševně nemocným (SMI).
Následná lůžková péče je na rozdíl od akutní péče v kraji na první pohled naddimenzovaná.
Ve skutečnosti však zařízení následné péče neoficiálně suplují nerozvinutou péči akutní, aniž
jsou pro ni dostatečně materiálně i personálně vybavená dle Standardu akutní lůžkové péče.
Zároveň nejsou za poskytování této péče adekvátně ohodnocená. Tento stav je nutné v rámci
realizace reformy psychiatrické péče změnit.
Z iniciativy Ministerstva zdravotnictví zpracovávají všechny psychiatrické nemocnice
transformační plány, které mají vést k restrukturalizaci lůžkového fondu, zkvalitnění prostředí
a otevření zařízení směrem k péči v přirozeném prostředí pacientů.
OK bude v souladu se Strategií nefinančně podporovat následnou lůžkovou psychiatrickou
péči podle její prokázané potřebnosti až do počtů, které Strategie stanovuje.
Tato péče bude financována z veřejného zdravotního pojištění.
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III. ZÁVĚR
Většina cílů stanovených ve Strategii by měla být v České republice a tedy i v OK realizována
ve 2. fázi reformy, tedy v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2023.
Vypracování Konceptu předcházely schůzky a komunikace se všemi poskytovateli zdravotních
a sociálních služeb, kteří se v OK zabývají uvedenou problematikou. Následně byl vypracován
Koncept, na jehož tvorbě se podíleli zejména odborníci v oblasti psychiatrie prim. MUDr. Juraj
Rektor a prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc., a pracovníci odboru zdravotnictví a odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Poté proběhlo připomínkové řízení, do
kterého byli zapojeni všichni zainteresovaní účastníci, kteří se v OK podílejí na procesu
poskytování péče o osoby s duševním onemocněním.
Tým, který byl sestaven ke koordinaci reformy psychiatrické péče v OK, bude při realizaci
Strategie v OK postupovat v souladu s tímto Konceptem a bude spolupracovat s regionálním
konzultantem sítě služeb a s odborným garantem regionu; jejich úkolem bude vytvořit síť
vzájemně na sebe navazujících služeb pro duševně nemocné podle plánu regionální sítě péče.
Koncept rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním v Olomouckém kraji byl dne
17. 7. 2017 předložen Radě Olomouckého kraje, která jej vzala usnesením č. UR/19/57/2017
na vědomí a souhlasila s ním.
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