
REFORMA PSYCHIATRIE A TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC 

Od počátku realizace reformy psychiatrické péče ji provází mnoho mýtů a polopravd, 

které proces transformace brzdí. Ať už jde o redukci cílů reformy na vznik Center 

duševního zdraví pro vážně duševně nemocné nebo na  snižování počtu lůžek 

v psychiatrických nemocnicích. Transformace PN je součástí systémové změny 

poskytování psychiatrické péče.  

Dochází ke změně nastavení systému psychiatrické péče. Do současnosti 

přetrvávalo pojetí, že základem péče o duševně nemocné  je péče poskytovaná na 

lůžku, v psychiatrických nemocnicích.  Hlavním cílem transformace v souladu se 

Strategií reformy psychiatrické péče je vytvořit nový, vyvážený systém péče o 

duševní zdraví,inspirovaný tzv. balanced care modelem (Thornicroft et al, 2013 ). 

Tento model je postavený na čtyřech základních předpokladech: služby reflektují 

priority pacientů a těch, kteří o ně pečují, existuje vyvážený poměr mezi komunitními, 

ambulantními a nemocničními službami, služby jsou poskytovány co nejblíže bydliště 

a pokud možno v přirozeném prostředí pacienta, intervence se zaměřuje jak na 

zmírnění příznaků duševní nemoci, tak na zvýšení samostatnosti, kvality života 

a rozvíjení schopností pacienta.   

Jak z výše uvedeného vyplývá, není možné provádět transformaci nemocnic 

odděleně, bez návaznosti na rozvoj služeb poskytovaných  ve vlastním sociálním 

prostředí . Bez rozvoje extramurálních služeb by  jen obtížně bylo možné 

hospitalizacím předcházet,  zkracovat jejich délku a v návaznosti na rozvoj sítě 

extramurálních služeb snižovat počet lůžek následné péče.  

Transformace psychiatrických nemocnic je řízeným procesem, který probíhá  v rámci 

aktivity projektu Ministerstva zdravotnictví nazvané Transformace psychiatrických 

nemocnic,   v návaznosti na aktivitu rozvoje regionální sítě služeb a aktivitu týkající 

se zkvalitňování  poskytovaných služeb .  

V roce 2018 byly k projektu transformace přizvány všechny psychiatrické nemocnice 

v ČR. Transformace se účastní 15 psychiatrických nemocnic přímo řízených MZ a 3 

nemocnice řízené krajem. V květnu a červnu r. 2018 vznikly ve všech nemocnicích 

transformační týmy, které mají za úkol pod vedením gestora projektu připravovat a 

plánovat změny v PN v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče, čili směřovat 



změny k přesunu péče z psychiatrických nemocnic do komunity (do vlastního 

sociálního prostředí pacienta). Byl vytvořen metodický materiál „Postup při 

transformaci psychiatrických nemocnic – transformační manuál“, podle kterého 

transformační týmy pracují na tvorbě transformačního plánu. Současně probíhá 

vzdělávání pracovníků transformačních týmů a managementu nemocnic, aby byli 

schopni tento proces v souladu s nastavenými cíli řídit. Ze strany MZ obdrželi ředitelé 

jednotlivých nemocnic pověření ke změně struktury poskytované péče, byli vyzváni 

ke změně zřizovacích listin tak, aby se podíleli na rozvoji služeb  ve vlastním 

sociálním prostředí (např. zřizování Center duševního zdraví), jejich úkolem přestává 

být pouze řízení lůžkové péče. Většina psychiatrických nemocnic se hlásí k zřízení 

CDZ, ambulancí s rozšířenou péčí, plánují vznik denních stacionářů. Uvnitř nemocnic 

podporujeme změnu přístupu k pacientům tak, aby péče byla co nejvíce 

individualizovaná a odpovídala potřebám pacienta. Plánujeme restrukturalizaci 

zaměřenou na vyčlenění forenzních lůžek tak, aby tito pacienti měli specifický 

program, spolupracujeme s adiktologickou společností na implementaci koncepce 

adiktologické péče v rámci lůžkové i ambulantní péče. 

Současně byla ve všech nemocnicích provedena analýza týkající se 

hospitalizovaných pacientů – délky jejich hospitalizace, diagnosy, v návaznosti na 

bydliště pacienta. Již nyní víme, že k 31.1.2018 bylo v PN dlouhodobě (déle než půl 

roku) hospitalizováno 2792 pacientů, z toho 1393 pacientů s vážným duševním 

onemocněním (SMI – dg. schizofrenního okruhu, bipolární poruchy, těžké poruchy 

osobnosti s výrazným funkčním postižením). U pacientů k 30.9.2018 dlouhodobě 

(nad půl roku)  hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích proběhlo 

zhodnocení podle standardizovaných škál se zohledněním sociodemorafických údajů 

(např. finanční situace, zajištěné bydlení, …). Tyto informace jsou podkladem pro 

plánování předávání pacientů, u kterých je to vzhledem k zdravotnímu stavu možné, 

do extramurálních služeb. Výstupy analýz předáváme prostřednictvím krajských 

koordinátorů zdravotním i sociálním odborům krajů i MPSV tak, aby je v souladu s 

Vyhláškou č. 505/2006 Sb. (Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, § 39) mohly využít k plánování sítě služeb dle potřeb 

pacientů v psychiatrických nemocnicích. 

V oblasti ambulantní péče usilujeme ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami o 

rozšíření nedostatečné sítě psychiatrických ambulancí, začlenění psychiatrických 



sester, které mohou pracovat také v terénu, do sítě služeb. I v této rovině bylo 

dosaženo dohody jak s VZP, tak se Svazem zdravotních pojišťoven.    

Nedílnou součástí transformace je také udržitelné financování stávajících i nových 

služeb.  Zdravotní pojištovny očekávají nárůst výdajů na komunitní služby. Jsou 

připraveny hradit zdravotní část péče poskytovanou v Centrech duševního zdraví, 

očekávají nárůst výdajů na psychiatrické sestry, které budou součástí Ambulancí 

s rozšířenou péčí. Vytváří si podrobné analýzy a modelace sítě služeb. Nyní také 

aktivně přistoupily k pilotnímu financování akutní psychiatrické péče, která byla v ČR 

dlouhodobě podfinancována. Současně ale v souladu se závazky ČR očekávají, že 

dojde k poklesu psychiatrických následných lůžek, a pomáhají MZ tento proces 

plánovat tak, aby byl přínosem pro hospitalizované pacienty i personál a neohrozil 

ekonomickou stabilitu stávajících prvků v systému současné psychiatrické péče.  

 

Závěrem je třeba znovu říci, že není cílem transformace tzv. dehospitalizace  čili 

propouštění pacientů z psychiatrických nemocnic bez zajištění návazných služeb, ale 

naopak, vytvoření komplexního systému péče tak, aby odpovídala potřebám 

pacientů. Aby lůžková péče nesuplovala jinou, v systému chybějící, péči, aby pacient, 

jehož zdravotní stav to umožňuje, mohl být léčen ve vlastním sociálním prostředí, 

aby byly zajištěny jeho potřeby v oblasti zdravotní i sociální.  

 


