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Pouplynutí 18měsíčníhopilotní-
ho období hradí provoz center ve-
řejnézdravotnípojištěníarozpočty
krajů.„Nyní jetaktofinancovánojiž
pětcenterduševníhozdravíavroce
2021 jich bude 17,“ dodává Barbora
Peterová, vedoucí tiskovéhooddě-
leníministerstva zdravotnictví.
„Vzhledem k tomu, že reforma

zároveňpočításesníženímkapacit
lůžkové péče, při budování center
jevrámcikrajůnastavovánaspolu-
práce tak, aby vznikaly služby pro
pacienty, kteří se budou z psychi-
atrických nemocnic propouštět,“
dodává Papežová.

O peníze z EU je zájem
Kromě toho vznikají za podpory
evropských dotací také multidis-
ciplinární týmy,napříkladproděti
sduševnímonemocněním,pacien-
ty s demencí, se závislostí na ná-
vykových látkách nebo pacienty
s nařízeným ochranným léčením.
Prostředky z Evropské unie ply-

nouale takénazřízeníneborekon-
strukciakutníchoddělenívšeobec-
ných nemocnic, stacionářů, ambu-
lancí s rozšířenou péčí a vybavení
mobilních týmů. Příjemci těchto
dotací jsou přímo poskytovatelé
zdravotníchslužeb,kteříměliopro-
středky velký zájem. Ministerstvo
zdravotnictví proto dotační výzvu
navyšovalo a ve spolupráci s mini-
sterstvem pro místní rozvoj poté
připravilo ještě navazující výzvu.
Evropské peníze přispívají k sa-

motnému řízení reformy a podpo-
rují takétzv.měkkéaktivity, jako je
vzdělávání psychiatrických sester
apsychiatrůčitvorbatransformač-
ních plánů nemocnic. „Hrazena je
taképrácemnohaodborníků, kteří
senarealizaci změnapřenastavení
systémupodílí,atovčetněřízeníko-
ordinaceprocesu.Nemalousoučástí
jetakévzděláváníodborníkůiveřej-
nosti, oblast komunikace a destig-
matizace. Jen s takto komplexním
pojetím je možné reformní změny
realizovat,“ upřesňuje Papežová.

Dotace ve výši 19 miliard korun
„Bez evropských fondů by plnění
Strategie reformy psychiatrické
péče bylo velmi obtížné a reforma
by jistě probíhala mnohonásobně
pomaleji,“ říká Papežová. I tak jde
o dlouhodobý proces, podle zkuše-
nostízezahraničípotrvá15až20let.
Právě kvůli dlouhodobémucha-

rakteru reformy je pro její reali-
zaci stěžejní nové dotační období
na roky 2021 až 2027. V následují-
cích sedmi letechmůže Česko zís-
kat v rámci kohezní politiky cel-
kem až 19miliard korun.
Podleministerstvazdravotnictví

však zatímnejdepřesněurčit, jaká
část těchto peněz poputuje do re-
formních projektů. Kromě peněz
z unie se počítá také s prostředky
od krajů, ministerstev a fondů Ev-
ropskéhohospodářskéhoprostoru.
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P
sychiatrická péče v Česku
je dlouhodobě podfinan-
covaná, její dostupnost je
neuspokojiváavesrovnání
s většinou zemí Evropské

unie jsme v rozvoji tohoto oboru
na chvostu. Počet lidí, kteří tako-
voupéčipotřebují,přitomnarůstá.
Psychiatrickápéčesevtuzemsku

od 90. let zásadně nezměnila a sto-
jí na konceptu psychiatrických
nemocnic, které jsou materiálně
a technicky zastaralé. Česko se tak
potýkásnerovnoměrnýmzastoupe-
nímambulantníchslužebnapříčre-
gionyanedostatkemtzv.komunitní
péče,kdysedostávápacientůmpo-
mocipřímovjejichprostředí.Vázne
také propojení a spolupráce mezi
jednotlivými druhy péče. Alespoň
takpopisujestavPsychiatrickáspo-
lečnost České lékařské společnosti
JanaEvangelisty Purkyně.
Mezinárodnístatistikybídnýstav

potvrzují.NapříkladvNěmeckupři-
padána100tisícobyvatel27psychi-
atrů,vtuzemskujeto15psychiatrů.
Situace seale zlepšuje, psychiat-

rickápéčeprocházízásadnípromě-
nou.Reformuzastřešujedesetiletý
akční plán, který odstartoval loni.
Hlavním cílem reformy je zlepšit
kvalitu života lidí s duševnímone-
mocněním, a to například skrze
rozšířeníkomunitnípéčeazavede-
nínovýchslužeb.Současněsevšak
počítá s osekáním péče lůžkové.

Méně lůžek, více služeb v krajích
„Jednouzezákladníchzměnjepře-
sunpéčezpsychiatrickýchnemoc-
nic, které u nás byly do současné
doby základním pilířem psychiat-
ricképéče, dovlastníhosociálního
prostředí.Abytotobylomožné,po-
třebují pacienti s vážným dušev-
nímonemocněnímintenzivnípod-
poru,“ popisuje Simona Papežová,
místopředsedkyně České psychi-
atrické společnosti.
Česko proto buduje tzv. centra

pro duševní zdraví. „Ta poskytují
pacientůmsvážnýmduševnímone-
mocněním, jakojsoupsychotickéči
afektivníporuchynebotěžképoru-
chyosobnosti, jakslužbyzdravotní,
tak sociální, kdy napříkladmohou
pomoct s hledáním bydlení,“ vy-
světluje Papežová.
S budováním těchto center Čes-

ku pomáhají prostředky z Evrop-
ských strukturálních a investič-
ních fondů. Dotace, které z těchto
fondůvrámci tzv.koheznípolitiky
do členských zemí proudí, pomá-
hají rozvíjet chudší regiony a stí-
rat tak socioekonomické rozdíly
panující napříč Evropou.
V Česku nyní existuje 29 center

duševního zdraví, všechna vznikla
spřispěnímfinancízevropskékasy.
DotacezEUhradí i jejichosmnácti-
měsíčnípilotníprovoz, jehožnákla-
dyvprůměručiní 14milionůkorun.

3,7
PROCENTA

všech úmrtí
v Evropské unii v roce
2016 bylo způsobeno
duševními poruchami
a poruchami chování.

13,5
PROCENTA

ze všech nemocničních
lůžek v unii v roce 2018
přibližně představovala
lůžka psychiatrické
péče.

Počet psychiatrů na 100 tisíc obyvatel
(za rok 2018, státy EU jsou vyznačeny modře, ostatní evropské země zeleně)

Demence v Česku
(predikce vývoje počtu lidí s demencí v Česku)

Počet lidí v ČR trpících
demencí v závislosti na pohlaví

Počet nemocničních lůžek – lůžek psychiatrické
péče na 100 tisíc obyvatel (za rok 2018)

Zdroj: Eurostat, výroční zpráva České alzheimerovské
společnosti za rok 2019, WHO
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MEDICÍNA
včasné rozpoznání,
informace o onemocnění
a léčbě, medicínská péče,
psychologická podpora,
hospitalizace

ZÁKLADNÍ KOMPONENTY
SYSTÉMU PÉČE
O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

RODINA
dovednosti pečujících,
rodinná koheze, síťování
rodin, podpora v krizi,
finanční podpora, respitní
péče

REHABILITACE
sociální podpora, vzdělávání,
pracovní podpora, denní
péče, dlouhodobá péče,
spirituální potřeby

KOMUNITA
eliminace stigmatu
a diskriminace, plná
sociální participace,
lidská práva
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Debata

DVAA PŮL TISÍCE PACIENTŮ SE UŽ DÍKY
REFORMĚDOSTALO Z LÉČEBENDOMŮ

Zuzana Keményová
zuzana.kemenyova@economia.cz

Duševní zdraví

O reformě psychiatrické péče hovořil
v diskusi Hospodářských novin Petr
Winkler, vedoucí programu sociální
psychiatrie v Národním ústavu duševního
zdraví, Dita Protopopová, tajemnice Rady
vlády pro duševní zdraví (oba na fotografii
dole), Martin Anders, přednosta
Psychiatrické kliniky, Univerzita Karlova,
1. lékařská fakulta (na fotce nahoře vlevo),
a Břetislav Košťál, manažer projektu
Studio 27 „zaostřeno na duši“ (na snímku
nahoře vpravo). Debatu moderovala
Zuzana Keményová, redaktorka
Hospodářských novin.
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Užpředosmi letyodstartovalavČesku reforma
psychiatrické péče. Vznikla pro to dokonce
vládní strategie aexistuje takéRadavládypro
duševnízdraví,která reformukoordinuje.Pře-

rod české psychiatrie, jež má péči o duševně nemoc-
né v tuzemsku dostat na úroveň běžnou v západních
státech, se ale naplno rozjel až v roce 2017, především
díky projektu Evropské unie. Ta do reformy posílá
celkem 2,5miliardy korun, díky kterým se rozhýbalo
množství navzájem se doplňujících aktivit. Peníze se
mohou čerpat až do roku 2023.
„Český systém psychiatrické péče zdaleka nedosa-

hujetakovýchkvalit, jakýchbyměldosahovatv21. sto-
letí.Našimpacientůmtohohodnědlužíme. Strádáme
v ambulantní péči i v akutní lůžkové péči a stejně tak
v péči, které říkáme následná,“ řekl Martin Anders,
přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty
UniverzityKarlovyvdiskusiHN,která seuskutečnila
vprosincivpražskémKarlíně. Jejímhlavnímtématem
bylaprávěreformapsychiatricképéčevČesku,kterou
všichni diskutující označili za velmi úspěšný projekt.
„Reforma je potřebná i proto, že v republice máme

naprostý nedostatek akutních lůžek. Existuje tu dvě
stěvšeobecnýchnemocnicapouzeve30znichfungu-
je takzvanáakutnípsychiatrie.Toznamená, žepokud
vás postihne nějaká psychická nemoc v nemocnici,
která nemá akutní péči, může se stát, že vás z toho
zařízení přeloží do jiného i třebaněkolik desítekkilo-
metrůvzdáleného,“upozornilAnders. Součástí refor-
my jeprotomimo jiné i zvýšenípočtuakutních lůžek.
Kroměnemocniční péče oduševněnemocné je po-

dlediskutujícíchpotřebaposílit taképéči komunitní.
Když se totiž pacient dobře zaléčí léky, může velmi
dobře fungovatvběžnémživotěanemusíbýtzavřený
v nemocnici. Může například chodit do práce a žít se
svourodinou. „Komunitní týmy,kterébytohlepacien-
tůmumožňovaly, ale v Česku chybí, nejsou dostupné
vevšechoblastechrepubliky.Kdyžsepodívámenato,
kolik lidí v populaci zažívá nějaké duševní onemoc-
nění, zjistíme, že systém psychiatrické léčby nestačí.
Velmi důležitá je prevence, ti lidé se o sebe musí sta-
rat sami,“ podotkl další z diskutujících PetrWinkler,
vedoucí programu sociální psychiatrie v Národním
ústavu duševního zdraví.

Většina lidí psychické problémy přehlíží
Podle průzkumu vědců tohoto ústavu z října roku
2018 duševní onemocnění prožije v Česku každý rok
přibližněkaždýpátý člověk.Téměř čtyři procenta lidí
zažijí závažnoudepresi, více než sedmprocent proží-
vá úzkosti, přibližně každý patnáctý je závislý na al-
koholu a ostatní projdou psychotickými nebo jiný-
mi poruchami. Většina postižených se ovšem neléčí.
U úzkostných poruch se neléčí 61 procent, u poruch
nálady69procent, au závislosti naalkoholudokonce
93procentpostižených. „Stejně jakovjinýchoblastech
medicíny i zde je naprosto zásadní prevence. Ovšem
gramotnost v oblasti duševního zdraví je v naší zemi
na velmi nízké úrovni,“ upozornil Winkler. I proto
Národní akční plán pro duševní zdraví, který v lednu
2020schválila vláda, počítá s tím, žebysenaprevenci
duševních onemocnění více zaměřily i školy.
„Ideální stav, kterého chceme dosáhnout ze strany

pacienta, je tento: když zjistím, žemi není psychicky
dobře, budumít přístup k potřebným informacím, ať
už třeba v podobě letáků, televizních pořadů a další
edukace.Kdyžpakpřijdunaúřad, úřednicebudeznát
danouproblematiku adokážemiporadit, jak vméži-
votní situaci postupovatdál,“ popsaladalší účastnice
diskuseDita Protopopová, tajemniceRady vlády pro
duševní zdraví. Kromě edukační kampaně je podle ní
také potřeba rozšířit ambulantní péči, aby pacienti
nečekali na pomoc dva měsíce, jako tomu v někte-
rých regionech bývá. A pokud už pacient potřebuje
hospitalizaci, dostane ji blízko svéhobydliště, a to jen
na nejnutnější dobu, stejně jako službu rehabilitace.
To vše dnes pokulhává. „Jsoumísta v Česku, jako tře-
baKarlovarský kraj, kde prakticky nefunguje psychi-
atrická péče. A pokud tam onemocníte, odvezou vás
dopsychiatrickénemocnice, která jevelmivzdálená,“
upozornil Anders.
Pohledpacientůsduševnímonemocněnímvdisku-

si reprezentoval Břetislav Košťál, manažer projektu
Studio 27. „I tito lidé potřebují žít plnohodnotný ži-
vot, ne pobývat někde v léčebnách. Člověk potřebuje
pokrýt všechny základní domény života, jako je byd-
lení, práce, vztahy, partnerství, volný čas a podobně.
Jedůležité, aby takovýčlověkmohlžítnormálněmezi
ostatními lidmi, ve stejnémdomě, žít stejnýběžný ži-
vot jakovšichni.A samozřejmě tov léčebnáchnejde,“
poznamenalKošťál.Důležitý jepodleněj také respekt
ostatních lidí k duševně nemocným. „Například i re-
spekt personálu nemocnic k těmto pacientům, což
často nebývá,“ posteskl si.
Smyslem psychiatrické reformy je i to, aby se pa-

cienti dostali mimo zdi léčeben. Mnoho psychiatric-
kých pacientů, kteří v léčebnách pobývají delší dobu,

trpí syndromem,kterémuse říkáhospitalismus, tedy
jsouužúplně závislí na léčebné instituci anedokážou
fungovat samostatně.

Celkem má fungovat sto regionálních center
Již nyní v rámci reformy vznikají centra duševního
zdraví, což, jak poznamenal Petr Winkler, je velmi
důležitá forma komunitní péče, jež by se měla také
v Česku více rozšířit. Reforma počítá se vznikem tří
desítek těchto regionálních center ve všech regio-
nech země. Většina z nich již funguje. Jedná se o zce-
la novou službu, která je založená hlavně na terénní
práci týmů složených ze zdravotníků a sociálních
pracovníků. Minimálně polovinu času pracují v te-
rénu, tedy v přirozeném prostředí lidí s duševním
onemocněním.
Pacienti takfungují samostatně,nejsouzavřenív lé-

čebnách amohou se aktivně zapojovat do společnos-
ti. „V tom týmu je lékař, psychologové, psychiatrické
sestry, sociální pracovníci, kteří se specializují třeba
na bydlení nebo podporu práce, a jsou tam takzvaní
peer pracovníci. To jsou lidé jako já, kteří sami mají
zkušenost s duševním onemocněním a pomáhají in-
spirovat amotivovat klienty ke zlepšení stylu života.
Vlastní inspirací jim pomáhají k tomu, aby se i oni
dokázali začlenit a žít plnohodnotný život,“ popsal
Košťál. Celkověministerstvo zdravotnictví počítá se
vznikem stovky těchto center po celé republice.
Na reformě v současnosti pracuje více než 300 lidí

a výsledkem jejich práce jsou nejen centra duševního
zdraví, ale také změna systému úhrad psychiatrické
péče. Zlepšilo se financování následné péče i akutní
péče. „Zhruba dva tisíce pacientů se už také podařilo
přesunout z následné péče v nemocnicích do domácí
péče.Jsoutolidé,kteřínynífungujívkomunitníchsluž-
báchanemusíbýtvpsychiatrickýchnemocnicích.Stej-
nětaksedíkyjednomuvelkémuprojektu,kterýfunguje
podNárodnímústavemduševníhozdraví,podařilovel-
mi zvýšit povědomí o duševních nemocech a zmenšit
tostigma,kdyseveřejnostčastopsychickynemocných
bojí a odmítá je,“ vyjmenovala Protopopová.

Experti: reforma je úspěšný projekt
Nyní začíná implementace plánu reformy na první
tříleté období. Kroměmedicínského prostředí se za-
pojí například i resort vzdělávání, protože součástí
je i edukace učitelů, aby uměli u dětí rozpoznat psy-
chickénemoci apomoci jim,případně jimpomocina-
jít dobrou péči. U poloviny psychicky nemocných se
totiž první příznaky projeví už dříve než ve 14 letech.
Stejně tak by mělo dojít k dalšímu rozvoji sociálních
služeb pacientům a psychiatři by měli posílit spolu-
práci s praktickými lékaři.
„Jsemspokojenýs tím, jakrychleakvalitněreforma

probíhá.Kdyžsepodívámnaobdobíodroku2013,kdy
se projekt teprve chystal, do roku 2017, kdy skutečně
odstartoval, taksetohoskutečněmocneudálo.Změna
za poslední tři roky je ale opravdu veliká, projekty se
začaly hýbat,“ chválilWinkler. Oproti tomuBřetislav

Košťál oponoval, že dostupnost psychiatrické pod-
pory v krajích je stále ještě dost obtížná a dojezdová
vzdálenost pro blízké, aby navštívili svého kamaráda
nebo člena rodiny v léčebně, je stále často velmi vel-
ká. „Bohužel takévněkterýchnemocnicích stále ještě
přetrvává dost nehezké zacházení s lidmi, kteří přišli
sdílet zkušenost s psychickounemocí. Je to věc dlou-
hodobézměnyvpřemýšleníotěchto lidechapřístupu
k nim,“myslí si Košťál.
Evropská unie posílá do projektu dva typy financí:

investičnífinance, tedypeníze, zekterýchsemůžesta-
větnebo rekonstruovat. Za tyuž se v českýchnemoc-
nicích například rekonstruovala již existující akutní
psychiatrická nemocniční oddělení a nyní vypadají
jako moderní zdravotní péče. A za druhé posílá tak-
zvanéměkkéfinance, což jsoupenízena lidskézdroje.
„To jsoupodleměfinance,které teďtvoříhlavnídopad
reformy. Z nich jsou hrazeni lidé, kteří pracují v cen-
trech duševního zdraví nebo pracují v nemocnicích
na tom,abypacienti dříveodcházeli domů.Stejně tak
pracujína tom,abysezměnilomyšleníapřístupveřej-
nosti k psychicky nemocným lidem a lépe se dodržo-
vala jejich lidskápráva.Na tohle všechnopotřebujete
lidi a peníze na jejich platy,“ vysvětlila Protopopová.
Na investice i na lidské zdroje unie dohromadyposílá
2,5 miliardy korun. Evropské peníze jsou ovšem jen
napilotáž a udržování nastolených služeb.Například
centra duševního zdraví jsou z EUfinančně krytá jen
na 18 měsíců a zbytek je už na státu. Na konci roku
2021 bude již 17 center hrazeno ze zdravotního pojiš-
tění a z rozpočtu krajů.
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Snad se dožiju toho, že klecová
lůžka z Česka zcela vymizí

Jan Markovič
jan.markovic@economia.cz

Na uzavřenémoddělení 17 B je někdy těžké roz-
lišitnocaden.Ve frontěnapráškydopropasti
padáčas–bezútěšnousituacinalůžkovémpsy-
chiatrickémzařízenípopisuje známápísnička

české skupinyMňága a Žďorp. Dlouho to tak v Česku
platilo: klecová lůžka, izolace nebo naopak hodně pa-
cientů s různými chorobamina jednompokoji. Teď se
alepodlepsychiatraJanaPfeifferasituacezlepšuje. „To
seprojevujenakvalitěživotůnejenpacientů,ale i jejich
rodin,“ říkáspoluzakladatelkomunitníchcenterFokus
v rozhovoru proHospodářské noviny.

HN: V roce 2004 jste byl jednou z tváří boje proti kleco
výmči síťovým lůžkůmv psychiatrickýchústavech, které
britská spisovatelka J. K. Rowlingová označila za mučení.
Už jsme se jich zbavili?
Ne,existujíastálesepoužívají, ikdyžvmnohemmenší
míře.Zatímjsoutotiž stále součástí standarduužívání
omezovacíchprostředkůpodleministerstvazdravot-
nictví. Velmi se ale zpřísnila jejich indikace. Doufám,
že se ještě za svého života dočkám toho, že z psychi-
atrie zcela vymizí.

HN: Jak dnes fungují omezující prostředky? Lze pacienta
třeba ještě obléknout do svěrací kazajky, nebo je to jen
filmová záležitost?
Úplněvyloučené tonení. Škálaomezujícíchprostřed-
ků jepoměrněširokáodfyzickéhoomezování,připou-
távání k lůžku až po izolační místnosti. Mezinárodní
zdravotnickáorganizaceWHOmáalepřísnápravidla
pro jejich využívání, která jsou založena na ochraně
práv lidí se zdravotním postižením. Proto se mi zdá,
že i v Česku se začalo více dbát na to, aby se situacím,
kdy je nutné něco takového použít, předcházelo. Ag-
resivní chování je velmi často reakcí, doprovodem
určitéhoproblému.Asiužvšichni chápeme, žezavírat
lidi do izolačníchmístností bez toalety, aby pak spali
ve svých fekáliích, není správné.

HN: Kam se česká psychiatrie posunula za těch 17 let?
Je těžké paušalizovat, protože existují velké rozdíly
mezi jednotlivými zařízeními. Cítím ale společnou
snahu o to chápat, co jsou lidská práva a jak by se
měla dodržovat. Existuje mnohem více vzdělávacích
programů,zařízení jsouvícemonitorovanáadostávají
více zpětnévazby.Nicméněutěchnejvětšíchzařízení
jsou nějaké limity. Většina zemí, které jsou kulturně
na výši, od nich upouští nebo už upustila.

HN: Máte zkušenost s psychiatrickou péči v zahraničí,
například ve VelkéBritánii.Mohl byste srovnat evropský
přístup s českým?
Rozdíl je patrnýmezi novými členskými státyEvrop-
ské unie, tedy postkomunistickými zeměmi a těmi
starými členy. Procesy, ke kterým se zde dostáváme
až nyní, tam probíhaly už v 60. letech. Třeba ve Velké
Britániinenajdetepřílišmnohotakovýchtěchvelkých
zařízení,v Itálii, veŠpanělskuneboSkandináviiuž jsou
určité regiony, kde nejsou vůbec. Možná v Německu
najdete zařízení se třemi sty lůžky, ale snaží se je na-
hrazovat integrací akutnípsychiatricképéčedovšeo-
becnémedicíny. To znamená, žemáte v nemocnicích
jednoduše psychiatrické oddělení po boku dalších.
VČesku je takovýchpřípadůzhruba30, ale to jepořád
málo. Je důležité si navíc uvědomit, že dlouhodobou
lůžkovoupéči jemožnéefektivněnahraditkomunitní
péčí, popřípadě komunitním bydlením. Stačí dohro-
mady spojit zdravotní a sociální péči.

HN:Vy jste přesně s tímto úmyslempřed více než 30 lety
spoluzakládal neziskovou organizaci Fokus, která je
zaměřena na komunitní pomoc lidem s duševním one
mocněním. Jak nyní funguje?
Naše služby se rozdělují dokomunitníchamobilních,
které fungují v každém okrese. Liší se samozřejmě
velikostí, někde máme tým s několika lidmi, jinde je
jich třeba až 20. Celkově zaměstnáváme stovky lidí
a staráme se asi o 12 tisíc klientů. Těmi jsou vážně
duševně nemocní lidé, nejvíce ohrožené skupiny. Po-
stupně vznikají ještě další paralelní služby, zvládáme
například krizové intervence. Rozjíždíme specializo-
vané týmy, třeba pro staré lidi nebo děti.

HN: Dá se opravdu psychiatrické zařízení nahradit ko
munitou? Například pokud má pacient sebevražedné
sklony, je potřeba jej hlídat…
Když je někdo v riziku suicidálního chování, je sa-
mozřejmě potřeba krizová intervence. Dá se to řešit
pravidelnýminávštěvamimobilního týmu,klidněně-
kolikrát denně. K dispozici mohou být i krizová lůž-
ka, kde bude sice dotyčný pod kontrolou, ale budou
mít zhlediskaprostředí spíšdomácí charakter.Navíc,
jak jsemuž říkal, integrace ambulantní psychiatrické
péčedovšeobecnémedicíny je dobrýmřešenímvčet-
ně akutních lůžek, která by měla být dostupná v ne-
mocnicích. Následné propouštění pacienta ale musí
být asistované, aby ten člověk neskončil ve vzducho-

prázdnu, abyměl podporu nejen on, ale i jeho rodina.
K tomu slouží mobilní nebo komunitní tým. U těch
závažnějších onemocnění je totiž důležité pracovat
s rodinou i celýmsociálnímprostředím.Tovšeuž jsou
dnes tyto týmy schopné dělat.

HN: Jak můžete pomoci například rodině, jejíž člen trpí
těžkou schizofrenií?
To už běžně zvládáme. Máme zhruba 30 center, kde
je až 15 lidí, kteří intenzivně pracují na case manage-
mentu – každý nemocnýmák sobě konkrétního pra-
covníka. Ten pro něj a jeho rodinu připravuje kroky
a plán, o kterých zase vědí všichni ostatní pracovní-
ci. Každý den mají poradu, a pokud to je zapotřebí,
spustí krizovou intervenci nebomohou asistovat při
hospitalizaci. Pakzasedochází pravidelněna lůžkové
oddělení, domlouvají plán propuštění…

HN: Jak vás vnímají kolegové z lůžkových zařízení?
Dřívbylmezi nimi anámiobrovskýpříkop. Ten se ale
nyní přemosťuje.Dokoncemáme řaduzaměstnanců,
kteří pracují na částečný úvazek u nás i tam, což ko-
munikaci ještě více prospívá. Díky tomu pak vidíme,
že se zkracujehospitalizace, snižuje sepočethospita-
lizovaných. Lidé znemocnic zasenapříkladdostávají
zprávy o tom, jak se propuštěnému daří. Víte, když
pracujete v lůžkovémzařízení, vidíte ty lidi jen tehdy,
když jimnenídobře, anemátepřístupk jejichběžným
životům, takže na ně koukáte jen z hlediska nemo-
ci. Fakt, že se v komunitě mohou pracovníci podílet
na standardním životě pacientů, pak mění jejich po-
hled na ně i na nemoc. A to pak výrazným způsobem
zvyšuje celkovou kvalitu péče.

HN: V čem se liší zapojení psychiatra v lůžkové a ko
munitní péči?
Práce psychiatra v komunitě je jiná, než když pracuje
běžně v ambulanci. Je součástí multidisciplinárního
týmu, kde i rozhodování vypadá jinak. Toproto, že se
donějzapojujespousta jinýchpohledů,aťužodsester,
sociálníchpracovníkůnebosamotných lidí, kteřímají

zkušenost s duševním onemocněním. I ti jsou členy
týmu. Všichni diskutují o tom, jak co nejvíce zapojit
pacientado léčby.Nejdeo to vytvořit proněj nějakou
představu toho, jak by měl vypadat duševně zdravý
člověk, ale spíšemupomáhat v jehocestě. Ta směřuje
kzodpovědnosti.Nemusí sepřiníúplnězbavitpřízna-
ků, i tak alemůže žít plnohodnotný život.

HN: Pomáhá vám komunitní péče v lepším poznávání
nemocí?
Nevím, jestli nemocí, ale spíš lidí.Kdyžs tímčlověkem
téměřžijete, vidíteho jako lidskoubytost.Nesoustře-
ďujete se na to, co neumí, ale také na to, co zvládá. Je
to jinýpohled, nežmá taklasickánemocniční psychi-
atrie. Jsemrád, žeuž to reflektuje iNárodníakčníplán
pro duševní zdraví, ve kterém jde o ústup od úzkého
vymezení ke komplexnímu pohledu na dotyčného.
Už také nehovoříme o schizofrenikovi, ale o osobě se
schizofrenií. To není jen lingvistický trik.

HN: Je už na tom tedy současná psychiatrie tak, jak byste
si ji představoval?
Myslím, že ta cesta, která je nastoupená, je obecně
dobrá. Navazuje na dobré zkušenosti ze světa. Bohu-
žel seněkteří stále trochubrání ty zkušenostinabírat,
protože mají obavu ze změn. Je důležité, aby změny,
okterýchhovoříme,nevnímali jakokritiku svépráce.
To tak není, je to kritika systému. Jsou to dva světy.
Svět komunit hrazených z peněz na sociální služby
a pak svět zdravotních služeb. Tyhle dva světy spolu
někdy komunikovaly a někdy ne, ale v lepší míře to
byla taková tichá dohoda oneútočení, ale ne o spolu-
práci. To se nyní alemění.

HN:Psychiatriebývá takéveřejností stále stigmatizovaná.
Psychiatrie vznikla v 19. století, tedy v době, kdy se za-
čalastavětvelkánemocničnízařízení.Zadáníproústa-
vy bylo: Postarejte se o ně tak, aby žili civilizovaně, ale
mimo běžnou populaci. Navíc vážnější nemoci hodně
zasahují do života člověka, od práce po rodinu. Najed-
nouseosoba,nakterénenípofyzickéstráncenicvidět,
chová a myslí jinak. Někdy to je pro běžnou populaci
nesrozumitelnéastímjespojenéstigma,hrůzaaobavy.
Pomáhají tomu i média – když duševně nemocný pá-
chánějaký kriminální čin, jsou toho vždyplnénoviny.

HN:Může se stát, že člověk trpící duševní nemocí nevy
hledá pomoc jen proto, že se bojí stigmatu?
Jistě, toseděje ipoměrněčasto.Protonašekomunitní
týmyiproaktivněvyhledávají lidi,kteříbypotřebovali
pomoc. Obracejí se na ně třeba příbuzní nebo úřady.
Takový kontakt pak musí být asertivní, ale nikoliv
agresivní. Neochota nastoupit léčbu je často spojena
se špatnou zkušeností nebo strachem. My musíme
vytvořitpocitbezpečí a jasnéhranice.Dříve, kdyžčlo-
věk přestal chodit k ambulantnímu lékaři, nebylo už
moc nástrojů, které by jemu a jeho rodině pomohly.
Většinoupakvpřípaděproblémůvolali jehopříbuzní
sanitku, tahoodvezlaaposlézezasevrátila.Atakhlese
toopakovalopořáddokola.Skomunitnímitýmyseale
tohle výrazně mění. Děláme i takzvaný soft-landing,
kdydoprovázímepacientaažna lůžkovéoddělení, což
je oproti dramatickým situacím lepší řešení.

HN: Jednoduše řečeno, když člověku vysvětlíte, že by
měl zůstat v péči psychiatra, je pak šance, že v ní vydrží,
dokud se mu neudělá lépe?
Někdymůžebýtprůběhnemoci opravdudramatický.
Nakonecseklidněmůžetedostatdosituace,kdymáte
pocit, že celý svět je proti váma že se vás snaží otrávit
plynemzvodovodníhokohoutku.Představte si, že ži-
jete v takové hrůze a i lidi, které znáte, pak vidíte jako
součást komplotu. Někdy to proto nebývá vůbec leh-
ké, nemusí se to obejít ani bez zásahu policie. Jakmile
se ale nemocní dostanou z toho nejhoršího, jsou zase
vkontaktusrealitou, jsourádi,žesenámjepodařilovy-
táhnoutz takovéhrůzy.Oceňují lidskýkontakt, vztah
a to, že nejste nedostupným člověkemv bílémplášti.

HN: Řada lidí vnímá psychiatry také jako ty, kteří za kaž
dou cenu nutí svým pacientům prášky.
Samozřejměžemedicínskýmodel jevpsychiatrii stále
dominantnía léky jsoustáleviděné jakovelmidůležitá
věc. I u řady psychiatrů je stále cítit takový ten pocit,
že bychom měli pacienty přesvědčovat, aby prášky
brali.Mně se ale líbímodel zotavení, kdypacient pře-
bírá zodpovědnost sám za sebe. Když na něj budete
tlačit, řekne vám sice „ano, pane doktore, já ty léky
brát budu“, ale pak se na to vykašle. Je důležité, aby
sám pacient vnímal léky jako důležité a věděl, že mu
je po nich lépe. Prášky rozhodně nejsou zlo. Existují
ale alternativy pro ty, kteří je brát nechtějí.

HN: Jaké jsou ty alternativy?
Nejmocnější ze všech rolí člověka je ta sociální a sa-
mozřejmě práce. Když lidé kvůli své duševní nemoci
vypadnou z pracovního procesu, přijdou o sociální
status, o kontakty, začínají žít v izolaci. Když se vás
někdozeptá, čímjste,nenípříjemnémuodpovědět, že
jste invalidnídůchodce.Toničí každého.Proto jedob-
ré pacienty podporovat v tom, abyměli zaměstnání.

INSPIRACE V ZAHRANIČÍ
Psychiatr Jan Pfeiffer před rokem 1989
pracoval s těžce duševně nemocnými lidmi
ve Výzkumném ústavu psychiatrickém.
V roce 1990 založil a vedl komunitní centrum
Fokus, o čtyři roky později Centrum pro
rozvoj péče o duševní zdraví. Zkušenosti
sbíral ve Velké Británii, kde se seznámil se
spisovatelkou J. K. Rowlingovou, kterou
pak podpořil v boji proti klecovým lůžkům
v Česku. Za to byl v roce 2004 vyhlášen
jedním z hrdinů roku známého amerického
magazínu Time. Snaží se o transformaci
psychiatrické péče nejen u nás, ale i v dalších
zemích střední a východní Evropy.

FOTO: HN – HONZAMUDRA

JAN PFEIFFER, PSYCHIATR A SPOLUZAKLADATEL KOMUNITNÍCH CENTER FOKUS
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V KRAJÍCH DÍKY EUVYROSTLO TÉMĚŘ
30 CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Pavla Hosnedlová
hosnedlova@euractiv.cz

Výskyt duševních onemocnění stoupá

Podle výzkumu Národního ústavu
duševního zdraví z roku 2018 prožije
duševní onemocnění každý pátý Čech, ať
už jde o úzkosti, deprese, změny nálad
či závislost na alkoholu. Odborníci však
upozorňují, že lidé s těmito poruchami
často nevyhledávají odbornou pomoc
a vyhýbají se léčbě. Národní ústav
duševního zdraví před třemi lety upozornil,
že u úzkostných poruch se neléčí
61 procent, u poruch nálady 69 procent,
a u závislosti na alkoholu dokonce
93 procent lidí.
Pandemie nemoci covid‑19 tuto situaci
ještě zhoršila. Podle studie Národního
ústavu duševního zdraví stoupl výskyt
duševních onemocnění z 20 procent
z roku 2017 na 33 procent (data za podzim
2020).

LoniČeskooslavilo30 let fungováníkomunitních
služebvoblasti péčeoduševní zdraví. Tatopéče
se od klasické liší tím, že pomáhánemocným li-
demvpodmínkách jejich každodenních životů,

například se zajištěním bydlení či pracovního místa.
Přes dlouholetou tradici je však tuzemská síť služeb
zaměřenýchnaosobyspsychickýmiporuchaminedo-
statečná. Její zlepšení si kladezacíl Strategie reformy
psychiatrické péče z roku 2013.
První fáze strategie se začala promítat v konkrét-

níchprojektechažv roce2017, tedypočtyřech letech,
kdy se také začala opírat o financování z Evropských
strukturálních a investičních fondů. Změnu v oblasti
psychiatrické péče má do roku 2021 podpořit téměř
miliarda korun z Operačního programu Zaměstna-
nost, který jedotovánzEvropskéhosociálníhofondu.
Podporuz fondůEUna rozvoj péčeoduševní zdraví

lze podle Martina Halíře, odborného ředitele Centra
produševnízdravívPardubicích, rozdělitnatři roviny.
První rovinou jsou individuálníprojekty,kterémohou
kraje financovat ze zmíněného programu Zaměstna-
nost.Finančníprostředkydosudsměřovalynanavýše-
níkapacitpracovníkůvsociálníchslužbáchpečujících
o lidi s duševním onemocněním. „Díky těmto projek-
tům se podařilo rozvinout síť sociálních služeb, která
by dle mého názoru bez finanční podpory z fondů EU
jinakvČeskunevznikla.Bylytonesmírnědůležitéroz-
vojovéprojektykrajů,“oceňujedotačnípodporuHalíř.
Druhou rovinou jsou podle něj výzvy zaměřené

na podporu managementu, díky které se mohou ka-
pacitysociálníchslužebposilovat.Projektysezaměřují
navzděláváníasprávnévedenípracovníků.Zkušenosti
s takovými projekty má například Moravskoslezský
kraj. „Fondy EU hrají obecně v rozvoji velkou úlohu,
protože díky projektům financovaným unií mohou
být odpilotovány nové aktivity, které nejsou součástí
systémuanakterésesložitěhledajífinance,“potvrzuje
významevropskýchdotacíLenkaHolkovázCentrapro
rozvojpéčeoduševnízdravíMoravskoslezskéhokraje.
Finanční pomoc může podle Holkové směřovat

i doprojektů, které sicepřímonesouvisí se systémem
péče o duševní zdraví, ale jsou s ní úzce spojeny. „Jde
například o projekty v oblasti sociálního bydlení, po-
tažmo ‚housing first‘, a podporu v oblasti sociálního
podnikání,“ upřesňuje.

Do devíti let až 100 center duševního zdraví
Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím tří výzev
zOperačníhoprogramuZaměstnanostpodpořilovznik
29 center duševního zdraví. Tato centra, coby třetí ro-
vina, kam směřují podle Halíře finance z EU v oblasti
duševního zdraví, vznikla například ve Strakonicích,
Plzni, Praze, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardu-
bicích, Opavě, Ostravě, Frýdku-Místku, Přerově, Brně
neboHavlíčkověBrodě.Nejnovějšícentrumsenachází
vKlatovechasvoučinnostzahájilovlednutohotoroku.

Centra duševního zdraví poskytují zdarma zdra-
votní i sociální péči. Lidem starším 18 let pomáhají
s vážnýmiduševníminemocemiči jinýmidiagnózami
zvládat jejich průběh a podporují je i při překonávání
běžných životních překážek, jako je hledání bydlení
a zaměstnání. Centra pomáhají propojovat sociál-
ní a zdravotní péči, kterou poskytují jak ambulantní
cestou, tak v terénu.
„Rozhodněby taková síť bezpodpory fondůEUne-

existovala. Je totypprojektů,kteréseobtížněrealizují
zfinančního ipersonálníhohlediska,“domníváseHa-
líř zpardubickéhoCentraproduševní zdraví.Doroku
2030bypodleministerstvazdravotnictvímělonaúze-
mí Česka vzniknout takových center celkem sto.
Finančnípodpora z rozpočtuunie jeprokaždýpro-

jektnastavenana jedenapůl rokuasměřujenazřízení
samotného centra. Po 18 měsících, kdy se stabilizuje
týmaprocesy,pakmusíbýtevropskádotacenahraze-
na financováním z běžných zdrojů – z pojištění nebo
rozpočtu kraje – což může pro některé subjekty zna-
menatobrovskénáklady.Kvůli tomunapříkladvBrně
dlouho otáleli se zřízením dalších dvou center.
Nevhodné či komplikované nastavení podmínek

pro čerpání dotací potvrdila i Holková z moravsko-
slezského centra. „Někdy je složité skutečné potřeby
a možnosti napasovat na dotační programy a výzvy.
Menší zájemce také odrazuje složitá administrativa
během i po skončení realizace projektu,“ upřesňuje.
Objem papírování se ukázal jako problematický

zvláště v době pandemie covidu-19. „Teď v době pan-
demie, kdy jsme museli téměř všechny aktivity pře-
sunout do on-line prostředí, bychom možná ocenili
větší flexibilitu. Potýkáme se například s požadavky
na nahrávání našich seminářů, což někteří účastníci
odmítají. A my tuto skutečnost, tedy že mají právo
nebýtnahráváni,musímesložitědokazovat,“popisuje
své zkušenosti PavlaŠelepová,manažerkapražského
Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Trendem jsou peer pečovatelé
I samotná centra se mohou pouštět do svých vlast-
níchprojektůačerpatnaněevropskédotace.Pražské
centrumnapříkladrealizovalov letech2017–2020pro-
jekt zaměřenýna tzv. peerpečovatele, tedyneformál-
ní pečovatele, kterými jsou často rodinní příslušníci
duševně nemocných osob. V rámci projektu se tak
uskutečnil vzdělávací program pro rodinné přísluš-
níky, bylo vydáno pět publikací o lidech s duševním
onemocněním,posílila sespolupráceavýměnazkuše-
nostímezi pečujícími rodinnými příslušníky, vznikla
síť peer pečovatelů a internetová poradna.
Na tuto iniciativu v srpnu 2019 navázal projekt za-

měřený na podporu rodinných příslušníků duševně
nemocných pacientů, kteří jsou umístěni na lůžka
vpsychiatrickýchzařízeních.Další projektpražského
centra se věnuje peer konzultantům v psychiatrické
nemocnici v Bohnicích. Peer konzultanti jsou lidé,
kteří si prošli duševním onemocněním, ale zvládli se
zněhovíceméněvyléčit,amohoutaknazákladěsvých
zkušeností raditduševněnemocnýmlidem.Titokon-

zultanti pomáhají jak v komunitních službách, tak
v některých psychiatrických nemocnicích, případně
svézkušenostipředávají zdravotnímsestrámadalším
pracovníkům v sociálních službách.

Cílem všech je návrat do běžného života
Kromě samotných center vznikají po celé zemi také
speciální týmy, které se zaměřují napacienty s různý-
mi formami závislostí. Týmy mají pacienty podpořit
při zotavování, cožmůžezkrátit jejichpobytvnemoc-
nicích.Skupinyodborníkůvznikají v rámcizvláštního
18měsíčního programuministerstva zdravotnictví.
Týmypomáhají také zlepšovat duševní zdraví seni-

orů,dětí aadolescentůspsychickouporuchou,včetně
jejichrodin.FungujínapříkladvBerouněneboOstravě,
kde poskytují zdravotní, sociální i pedagogickou čin-
nost buď ambulantně, nebo v terénu. Může se jednat
o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných
poradců, speciálních pedagogů i peer konzultantů.
Všechnyzmíněnéprojektypodpořenézevropských

fondů mají jeden hlavní cíl, a to umožnit psychicky
nemocným lidem vést normální život. „Vznik center
duševního zdraví a další projekty financované přes
ministerstvo zdravotnictví pomohly nastartovat dů-
ležitézměny,“oceňujedotačníaktivityPavlaŠelepová
z pražského Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.
„Podporazevropskýchfondůvýznamněnapomoh-

lak samotnémuzapočetí reformypsychiatricképéče.
Vzhledemke skutečnosti, že reformapředstavuje zá-
sadní systémovou změnu, jde o dlouhodobý proces.
O dílčích úspěších strategie reformy psychiatrické
péče svědčí však již nyní např. vytvořená síť center
duševního zdraví či postupná realizace dalších kom-
plementárních projektů,“ uvádí Vladimír Dostálek
z tiskového odděleníministerstva práce.

Peníze by měly putovat do inovativních aktivit
a omezovacích prostředků
Kolik peněz Česko získá na sociální služby z evrop-
ských fondů v následujících letech, zatím není zcela
jasné.Dohodaopartnerství,nazákladěkterésenásled-
něrozdělujífinancezestrukturálníchfondůunie,sete-
prvevyjednává.Způvodníchnávrhůvyplývá,žeČesko
bymohlona sociální oblast využít v letech 2021–2027
až 1,6miliardy eur (téměř 42mld.Kč). Vláda všaknyní
zvažuje snížení částkyo200milionůeur (přespětmi-
liardkorun), kterébymísto tohopřesunuladooblasti
dopravyaenergetické infrastruktury.Dotčenéorgani-
zaceposkytujícísociálníslužbystímnesouhlasí, stejně
jakoministerstvo práce a sociálních věcí.
I přesplánované škrtybyvšakpeníze z evropských

fondůmělypsychiatrickoupéči v tuzemskupodporo-
vat i nadále. Počítá s tím Národní akční plán pro du-
ševní zdraví 2020–2030, který kromě jiného zamýšlí
do této oblasti více zapojit kraje. Ty byměly zapraco-
vat na svých plánech pro rozvoj psychiatrické péče.
„Národní akčníplán i strategie řekly, jakbyměla síť

sociálních služeb pro péči o lidi s duševním onemoc-
něním vypadat, ale na jejich realizaci bude potřeba
hodně finančních prostředků,“ upřesnil Halíř s tím,
že snahou je především vytvořit síť sociálních služeb
a přesunout na ně tíhu velkých psychiatrických ne-
mocnic. Taková infrastrukturamápak lidempomoci
s duševními problémy a následně jim i najít vhodné
bydlení a práci.
Podle LenkyHolkové by semělo konkrétně pokra-

čovat v rozvoji multidisciplinární týmové spoluprá-
ce, zdravotní péče v přirozeném prostředí pacientů,
zvyšování kapacit podporovaných a chráněných ko-
munitníchubytování, v rozvojipracovníchpříležitos-
tí nebo v dalším zvyšování kompetencí pracovníků
služeb, a to jak namanažerských pozicích, tak na po-
zicích přímé péče.
Kromě toho by ráda viděla i další podporu v aktiv-

ním zapojování lidí se zkušeností s duševním one-
mocněním i jejich blízkých. „Jde jednak o zapojování
lidí s žitou zkušeností do přímépéče v podobě pozice
tzv. peer konzultanta a jejich vzdělávání, o vytváření
svépomocných uskupení pro neformální podporu
svých členů a také o aktivní zapojování formou uži-
vatelských hnutí podílejících se na procesních změ-
nách v této oblasti jak namístní, tak krajské úrovni,“
vysvětluje.
Kromě již zaběhlých služeb by se podle Holkové

z moravskoslezského Centra pro rozvoj duševního
zdraví měly podporovat i inovativní aktivity, které
prozatímnedosáhly nafinanční podporu z fondůEU.
„Jednouznich jeŠkolazotavení, kde je stěžejnínáplní
vytvořeníucelenéhovzdělávacíhoprogramuaposky-
tování vzdělávání lidem s duševním onemocněním
a kde je důležitým aspektem přímé zapojení lidí s ži-
tou zkušeností,“ říká s tím, že pokud by orgány stát-
ní správy či kraje vypsaly na takovou oblast dotační
výzvu, bezesporu by ji centrum, kde funguje, využilo.
Finance z EU by mohly přispět také ke zlepšení

praxe při používání omezovacích prostředků, jako
jsou svěrací kazajky, pásy či izolace lidí, v akutní péči.
„Vtomjsmepořádbohuželpozadu,apřitomjetoněco,
co se dá změnit,“ domnívá se Šelepová.

Autorka je redaktorkou webu Euractiv.cz

MAPA CDZ V ČESKU
Od roku 2017 realizuje ministerstvo zdravotnictví projekty
zaměřené na podporu provozu Center duševního zdraví
(CDZ). Po celé republice jich již vzniklo 29. V Národním
akčním plánu pro duševní zdraví je plánováno, že do roku
2030 bude síť čítat sto zařízení, která budou rovnoměrně
rozmístěná po celém Česku.

DEMENCE A REGIONY
Počet lidí s demencí žijících v jednotlivých krajích ČR.29

duševního zdraví zafinancovaly
prostředky z evropských fondů.

center

14
stojí průměrně 18měsíční pilotní
provoz jednoho centra.

milionů korun

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví, výroční zpráva České alzheimerovské společnosti za rok 2019
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Reportáž

Největší databáze typů schizofrenie
na světě vzniká v Klecanech

Zuzana Keményová
zuzana.kemenyova@economia.cz

Pacient stojí vmístnosti a na očíchmánasazené
brýleprovirtuální realitu.Terapeutimudonich
promítají to, z čeho má strach – například vir-
tuální modely pavouků. Člověk s arachnofobií,

tedy panickým strachemzpavouků, se tak učí reago-
vatnanepříjemnousituaci, kteroubynaživonezvládl.
Stejnětak,pokudpacienttrpínějakouformousociální
fobie, dejme tomu strachem z velkého množství lidí,
může seocitnoutvevirtuálnímprostředí simulujícím
dav. Pacient se pak vněkolika opakovaných sezeních
postupně učí svůj strach ovládat.
Terapie pomocí virtuální reality je jednou zmnoha

inovativních metod a postupů, které se testují v Ná-
rodním ústavu duševního zdraví (NUDZ) ve středo-
českých Klecanech. Centrum sídlí v nově postavené
moderní budově. Otevřeno bylo teprve v lednu 2015.
Celý projekt vznikl na zelené louce kolem městské-
ho vodojemu na okraji třítisícových Klecan, i proto
ústavu dominuje vodárenská věž, jež v areálu zůsta-
la. Ústav financovala Evropská unie prostřednictvím
operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
acelkemdonějposlalabezmála jednumiliardukorun.
NUDZ je pokračováním původního Psychiatrické-

ho centra Praha, které sídlilo v pražských Bohnicích.
Nejednáseovšemotamníproslulou léčebnu, aleový-
zkumné centrum, jež s ní pouze sdílelo areál. Budova
iokolíklecanskéhoústavuvzniklyvrekordněkrátkém
čase jednoho roku. Nyní je jedním z nejmodernějších
psychiatrických center v Evropě. Testuje se zde řada
léčebnýchmetoda látek,které seprozatímnikdev re-
publice ani evropském regionu neaplikují.

Virtuální realita pomáhá i seniorům s pamětí
Unikátní je i zmíněná terapie úzkostných poruch
pomocí imerzivní virtuální reality. „Pacienti na te-
rapii docházejí jednou týdně a tatometoda je jednou
ze součástí léčby. Kromě fobických stavů využíváme
obdobnou terapii i u obsedantně kompulzivní poru-
chy,“ popisuje Iveta Fajnerová, která vede laboratoř
virtuální realityspolečněsešestičlennýmvýzkumným
týmem. „Vpřípaděobsedantně-kompulzivníporuchy
se typicky vyskytují třeba obavy z nečistoty či náka-
zy, alemůže se projevovat i v podobě nutkánímít vše
uspořádané symetricky či podle specifických pravi-
del. Těmto pacientům projektujeme třeba prostředí
pokoje, ve kterém je špinavá podlaha nebo na zdi visí
nakřivo obraz. Zpočátku je necháme ten obraz na-
rovnat či pokoj uklidit, postupně je ale učíme tomu
kompulzivnímu, tedynutkavémuchování odolávat,“
vysvětluje doktorka Fajnerová.
Členové týmuIvetyFajnerovévyvíjejí prostředí vir-

tuální reality svépomocí nebo ve spolupráci s exter-
nisty podle toho, co je v terapii zrovna potřeba. Pro
obsedantně-kompulzivní chování navrhli virtuální
domek, společněsdalšímipartneryalepracují i navý-
voji jinýchprostředí.Tytoterapeuticképomůckysvy-
užitím technologie virtuální reality vznikají hlavně
díky finanční podpoře Technologické agentury ČR
a evropského projektu PharmaBrain.
Kromě toho se ale tato laboratoř s názvemVirtuál-

ní realita v neurovědách zaměřuje také na psychicky
zdravé lidi, konkrétněnasenioryčiděti, kterépomocí
virtuální reality testujeazjišťuje, jaknatomjsoutřeba
spamětíčipozorností.Napříkladseniořiběhemvyšet-
řenínavštíví imaginárnísupermarket,kdemajízaúkol
zapamatovat si nákupní seznam a najít v obchodě to
správné zboží. Nyní laboratoř pro seniory připravu-
je celé virtuální město, kudy budou moci procházet,
vstupovat do jednotlivých budov a plnit v nich růz-
né úkoly. V takovémměstě, které tvoří ve spolupráci
s partnerem 3dsense, na ně čeká i řada dalších úko-
lů. Některé připomínají zábavnou počítačovou hru.
„Cílem vytvářeného virtuálního města je kognitivní
trénink, tedy snaha předcházet úbytku poznávacích
schopností seniorů,“ dodává Fajnerová.

Jeden z největších počinů v české psychiatrii
Světovýmunikátemsemůže pochlubit také pracovní
skupina,která rovněžvyužívá informační technologie
a podílí se na studii ESO (Early-Stage Schizophrenia
Outcome).Jdeorozsáhlouadlouhodoboustudii,která
pomůžerozeznatranoufázischizofrenickéhoonemoc-
nění a nastolit včasnou, a tím pádem účinnější léčbu.
„Dlouhodoběvyhledávámepacientysranýmipříznaky
schizofrenie, a to z celéhoČeska. Spolupracuje s námi
30 psychiatrických nemocnic a oddělení. Troufám si
říct, že je to prozatím jeden z největších logistických
počinů v české psychiatrii vůbec. Je do něj zapojeno
sedmdesítek lidí,“ říkáFilipŠpaniel,kterýtutopracov-
ní skupinu vede. Především ale díky tomuto projektu
vzniká největší databáze pacientů s první epizodou
schizofrenie a dat o jejich nemoci na světě.
Lékaři každého pacienta velmi podrobně vyšetří.

Nejprve na začátkunemoci a pakpo roce a podalších
třech letech léčení. „Každémuzpacientůudělámeveš-
kerádostupnápsychiatrickávyšetření.Nanašemstro-
ji vKlecanechprovedemenapříkladvyšetřenímagne-

tickou rezonancí, kde získáváme obrovskémnožství
dat omozku,“ pokračuje Španiel.
Zdejší magnetická rezonance, což je velký skener

vespeciálněupravenémístnosti,pořizujenejenobrázky
mozku,aleposkytujetakédataokoncentraciněkterých
neurochemickýchlátek.Mapujepropojeníjednotlivých
oblastímozku,sledujenarušeníbíléhmotymozku(moz-
ková tkáň pod povrchem šedé hmoty, tvoří ji nervová
vlákna, která spojují různé oblasti mozku, pozn. red.)
a také zobrazuje aktivitumozkupři různýchúlohách.
Jednaztakovýchúlohpřímoukazujenapříčinyschi-

zofrenie. Úloha zjišťuje, jak si mozek poradí se situa-
cí, kdy se střídá pohyb, který vykonává sám pacient,
a pohyb, který vykonává někdo jiný. „To prožívání já
ane já jeústřednímmotivemschizofrenie.Kolemtoho
se celá ta nemoc točí. Pacient někdy ztrácí schopnost
vnímat své myšlení jako vlastní a slyší jej jako hlasy
někoho jiného. Vyšetření tedy vypadá tak, že člověk
ležícíveskenerumávrukáchjoystickahýbekurzorem,
kterýsemupromítánazrcátkonadhlavou.Někdykur-
zor převezme osoba ve vedlejší místnosti a pohybuje
jím.Pacientmározeznat, kdykurzoremhýbeonakdy
někdo jiný. My pak sledujeme aktivitu mozku, která
centra se jak zapojují a jak se liší jejich aktivita oproti
zdravémučlověku,“ popisuje doktor Španiel. Pacienti
seschizofreniístímtoúkolemmajívelképroblémy.Ne-
dokážoutotižrozeznatcizívůliodsvévlastníaaktivují
svůjmozek jinak, než by ho aktivoval zdravý člověk.

Je vidět, jak schizofrenie mění a přestavuje mozek
Kromě magnetické rezonance pak pacienti podstu-
pují řadudalších vyšetření, například krve, EEGnebo
důkladné psychologické vyšetření. Po mnoha hodi-
nách vyšetření, která se navíc opakují, pak Španie-
lův tým data uloží do obrovské databáze pacientů se
schizofrenií.Užnyní je tamuloženovícenež 1300růz-
ných vyšetření více než čtyř stovek českýchpacientů

a k tomu se přidává více než tři sta jejich následných
kontrol. „Tady v Klecanech už teďmáme největší da-
tabázi tohoto druhu na světě a stále ji rozšiřujeme.
Hlavní a unikátní na ní ale je, že vidíme vývoj všech
zkoumanýchparametrůvčase.Vidíme, jak schizofre-
niemění apřestavujemozek, a tozejménavesvé rané
fáziprvníchdvouletpovypuknutí,“podotýkáŠpaniel.
Díkypozorování různýchprůběhůapřestavebmoz-

ku se pak tým snaží rozplést složité klubko patrně
rozdílných nemocí, které se ale označují jako schizo-
frenie. Snaží se je rozdělit na různépodtypy. „Tobude
mít obrovský vliv na léčbu. Budeme moci každý typ
schizofrenie léčit rozdílně a zjistíme, která léčba je
na danou formu nejúčinnější. Někdy je původ nemo-
ci v zánětu mozku, někdy je to neurodegenerativní
onemocnění, které postupuje. Dnes to neumíme roz-
lišit a léčí se všechno jednímtypem léků. Pokud toale
rozlišíme,můžeme zavést imnohemúčinnější formy
léčby,“ říká Španiel.
Kompletní zpracování tétodatabáze ještěznamená

práci na několik let, již nyní aleNUDZdokáže rozlišit
tři různévariantyschizofrenie. Španiel a jehoskupina
teďpracují napočítačovémalgoritmu,kterýby jedia-
gnostikoval již na základě prvního vyšetření pomocí
magnetické rezonance.

Depresi lze léčit halucinogenem
V NUDZ mají i další pozoruhodné pracoviště, které
ovšemna první pohled vypadá jakomoderní obývací
pokoj – je zde postel, křesla, svíčky a lze si zde pustit
i relaxační hudbu. Ve skutečnosti je to terapeutická
místnost, vekteré se testujeúčinnostketaminuapsi-
locybinu v léčbě deprese a dále látka MDMA v léčbě
posttraumatické stresovéporuchy.Ketamin je běžně
používanýmanestetikem, které se odnedávna vUSA
i v EU schválilo pro léčbu deprese. Psilocybin je pak
halucinogen vyskytující se v lysohlávkách. AMDMA
je látka známá jako droga extáze. Všechny látkymají
společné to, že po jejich užití dochází k dočasnému
změněnému vnímání reality a emočního prožívání.
„Vústavuprovádímejednaksvévlastnívýzkumy,ale

také jsme součástí týmumezinárodních studií firem
Compass Pathways a Multidisciplinary Association
for Psychedelic Studies. V dohledné době je pravdě-
podobné, že se tyto látky dostanou do poslední fáze
klinického testování, po němž může následovat re-
gistrace jako léčiva,“ říkávedoucí řešitel těchto studií
Tomáš Páleníček.
Na zdejšímpracovišti tyhle látky kontrolovaněpo-

dávají pacientůmvrámci takzvanépsychedelikyasis-
tované terapie. „Ukazuje se, ženapříkladketaminpro
léčbu deprese funguje velmi dobře, ale bohužel jeho
účinky jsou krátkodobé, za pár dní odezní. Naopak
psilocybin, který zde testujeme jako jediní v Česku,
má podle dosavadních poznatků účinky výrazně del-
ší, v řádu týdnůažměsíců.MDMAasistovaná terapie
pakmávelmi slibnýefektv terapii traumatu,“ dodává
Páleníček.
Ketamin i psilocybin se využívají i k prolomení re-

zistentní formydeprese, tedydeprese, nakteroukon-
venční lékynezabírají. „Našímcílemjepřispětk tomu,
aby se v případě, že bude potvrzena účinnost, tyto
látkymohly stát registrovanými léčivy a byly v rámci
psychedelikyasistovanéterapiedostupnépropsychi-
atrické pacienty,“ doufá Páleníček.

Prohrabávání dysfunkčního mozku

Magnetická rezonance (foto nahoře) je
speciální skener umístěný v upravené
místnosti, která zabraňuje vstupu
elektromagnetického vlnění z okolí. Dává
obraz o dění v mozku, zatímco pacient
řeší určenou úlohu. Výsledky z rezonance
pomáhají objasnit příčiny duševního
onemocnění.

Součástí NUDZ je také terapeutická
místnost (foto dole), která má vypadat jako
běžný obývací pokoj, aby se v ní pacient
cítil uvolněně. K dispozici je tu například
relaxační hudba nebo svíčky. Podávají se zde
látky jako ketamin a psilocybin pro léčbu
deprese, a to formou roztoku.
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Škola

HLEDÁNÍ DŮVĚRY U DĚTÍ I UČITELŮ
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG NEMÁ SNADNOU ÚLOHU. POTÝKÁ SE NEJEN S ŽÁKY
S PORUCHAMI UČENÍ I PSYCHICKÝMI PROBLÉMY, ALE TAKÉ S NEDŮVĚROUOKOLÍ.

Jan Markovič
jan.markovic@economia.cz

C ítilasenepochopenáamělaproblémysučením.
Žákyně základní školy se proto rozhodla svou
obtížnou situaci vyřešit radikálně – útěkem
zdomu.Policii se ji naštěstí podařilo rychlena-

jít. Takové řešení svých potíží občas zoufalé děti volí.
Zvláštní chování žákůmohouvčas rozpoznat iučitelé
aposlat je za školnímpsychologem.Tedypokudškola
někoho takovéhomá.
„Útěk je reakcínaurčitousituaci, napříkladnašpat-

névýsledkyveškoleneboneshodydoma.Když jepsy-
cholog šikovný, podaří se mu získat dětskou důvěru.
Potom se mohou domluvit na pravidelných návště-
vách.Mimoškolubypřitomdítěnapsychologadlouho
čekalo, což jeproblém,protožetakovýčlověkpotřebu-
jepomocokamžitě,“ říkáškolnípsychologPetrKlimeš.
Klimeš patří k méně početné skupině psychologů,

kteřímajíveškolestáloupozicinaplnýúvazek.Jenzá-
kladních škol je vČesku téměř 4200, aleministerstvo
evidujepouze810psychologůpracujícíchna480úvaz-
ků. Faktem je, že řada takových pracovníků nemusí
být placenaministerstvem, ale třebaměstskou částí,
nicméněsedápředpokládat, že to je záležitosthlavně
větších, a tedy bohatších měst. Mít na škole psycho-
loga je tak v Česku docela vzácností. Přitom je jeho
přínos pro děti neoddiskutovatelný.
„Některé žákymámevpravidelné individuální péči

na doporučení poradenských zařízení – to jsou často
žáci se speciálnímivzdělávacímipotřebami, porucha-
miučení, integrovanéděti. Společněpracujemetřeba
narozvoji sociálníchdovedností, rozpoznáváníazvlá-
dání emocí, rozvoji učebních strategií,“ popisuje svou
práci školní psycholožkaLenkaBezděková, kterápů-
sobínamenší školeve středníchČecháchpouzesprv-
nímstupněmazhruba130žáky. I tak jealepodle jejích
slov dětí, které potřebují pomoci, poměrně hodně.
„Pracujemeisdětmi,kterémajíproblémyvchování,

konfliktyve třídě,podporujemeděti vdoběkrizových
situací v rodině, jako jsoutřeba rozvody, vážnánemoc
blízkých či úmrtí. Objevují se také děti s úzkostmi,
depresemi, psychiatrickými diagnózami. To ale není
vysoké procento,“ dodává.
S žáky pracuje individuálně,maximálně vmenších

skupinách. Na školemají třeba speciální skupiny pro
introvertní anaopakextrovertníděti, prokteré je těž-
kédodržovat stanovenápravidla.Bezděková jeuž tak
začleněnádokolektivu školy, že za ní dokonceněkdy
chodí s problémy i ti nejmenší žáci.
„Nejmladší zájemkyni jsem zažila v naší přidruže-

né školce, kdy si za mnou přišla pětiletá holčička do-
mluvit schůzku, protože špatněusínala abála sepřed
spanímsamavpokoji. Tomipřipadáskvělé, když tato
generacedětímázkušenost, ženeníostudaani stigma
mluvit o svých problémech a nechat si poradit nebo
společněsněkýmzkušenějšímhledat řešení,“pochva-
luje si psycholožka.

Mladší učitelé jsou přístupnější
Jenže důvěra dětí, ale i rodičů a kolegů pedagogů roz-
hodněnenísamozřejmáavyžadujevelmidlouhoudobu,
běhemkterésemusíškolnípsycholognasvépozicipro-
sadit.„Mladšíkolegovéučiteléjsouotevřenější.Alekdyž
hovořím s učitelkou se třicetiletou praxí, může to vzít
tak, že ji poučuji, co dělá špatně, a to z pozice výrazně
ménězkušenéhočlověka.Nazačátkujsemmělpocit,že
mě vnímají jako někohonad nimi, někoho, kdo je sou-
dí, což jimsamozřejměbylonepříjemné.Musel jsemse
státpřímosoučástí týmu,“popisuje svoustrategii Petr
Klimešstím,žepsychologtomávždyjednoduššíveško-
le, kde užmá jeho pozice alespoň nějakou tradici. A to
ipřesto,žejehopředchůdcitřebaaninebylitakprůbojní.
Díky tomu, že jeKlimešve škole zaměstnánnaplný

úvazek,mohl si dovolit strategii, při které se conejví-
ce zapojoval do školních aktivit a tím se mu postup-
ně podařilo vybudovat důvěru dětí i učitelů. „S řadou
tříd jezdímna výlety, na školy v přírodě a stal jsem se
normální součástí týmu.Dítěužnejdekpsychologovi,
ale spíškněkomu, skýmbylonavýletě a znáho. Jsem
proněj spíšpanvychovatel neboasistent,“ vysvětluje
s tím,žedíky inkluzimůže i jakoasistentpůsobit, a tak
ho třeba děti se vzdělávacími problémy dobře znají.
Ostatně sám proaktivně i vyhledává děti, které by

mohlypotřebovat jehopomoc. „Naprvnímstupnicho-
dím do hodin a v každé třídě se objeví takové, které
bude potřebovat mou pomoc,“ podotýká školní psy-
cholog. Podobně ale funguje i Lenka Bezděková: „Je
běžné, žeměučitel pozveke sledování celé třídynebo
vybranéhožákaanazákladětohosepakdomlouváme,
s kým a jak budu pracovat,“ vysvětluje.
Jepřitomráda, žepracuje vmalé škole.Díkymenší-

mumnožstvídětímátotižhodněprostorunaindividu-
álníprácisžáky. „Jetopoměrněvelkorysé.Udětí,které
tohodněpotřebují, pracujeme třebahodinu týdně in-
dividuálně. Mohou být zařazeny do arteterapeutické
(k podpoře seberozvoje a růstu je využívána výtvarná
tvorba–pozn.red.)nebokomunikačnískupinyadostá-
vatpodporuodspeciálníhopedagoga.Naopakmojiko-
legovézvelkýchstátníchškol jsouzavalenimnožstvím
dětí apráce.Nažákamajímnohdy třeba jen20minut,
což ječasmaximálněpronějakoukrizovou intervenci.
Je obtížné žáky uvolňovat z hodin, učitelé je nechtějí

opakovaně pouštět. I to slyším od svých kolegů psy-
chologů,“ popisuje situaci Bezděková.
Petr Klimeš se na pražské škole věnuje dětem in-

dividuálně přes polovinu své pracovní doby. Dětem
alepomáhákomplexně,nejenzhlediskapsychologic-
kých problémů, ale i s učením. „Spoustě dětí dělám
jen speciálního pedagoga. Pomáhám jim se čtením,
počítáním a dalšími základními dovednostmi. To, že
se jimnějaká činnost nedaří, ještě neznamená, že au-
tomatickymají psychickýproblémnebotřeba špatné
rodinné zázemí,“ upozorňuje s tím, že na poloviční
úvazek by taková práce byla obtížná.

„Vezmeme ho k opravdovému psychologovi“
PodlePetraKlimeše se i poněkolika letech jehopůso-
bení na škole stává, že ho rodiče nepovažují tak úpl-
ně za plnohodnotného psychologa. „Někdymi říkají,
že objednají své dítě k ‚opravdovému‘ psychologovi.
Mají zřejmě pocit, že jsem tu jen na základní pomoc,
že nemámzkušenosti s terapií. Nebo se chtějí obrátit
napedagogicko-psychologickouporadnu, protože se
domnívají, že jednoduše nejsem plnohodnotný psy-
cholog. Zlobí mě, že někdy chtějí poslat dítě rovnou
za psychiatrem, i kdyžmáobtíže, se kterými by si po-
radila psychoterapie. Když vidím dítě ve škole každý
den, jsemsnímschopenpracovat lépenežněkdo,kdo
ho vidí jednou za dvaměsíce na půl hodiny,“ říká Kli-
mešadodává, žemápsychoterapeutickývýcvik,navíc
přednástupemdoškolyprovozoval soukromoupraxi.
Domnívá se, žepokud jeužnaškolekdispozici psy-

cholog, neměli by se ho rodiče bát využívat. Sám si
před několika lety před nástupemna školu v soukro-
mé praxi účtoval 500 korun za hodinu sezení, dnes je
již běžných 800 korun, řada pražských psychologů
chce přes tisícovku. Na škole je přitom taková služba
zdarma amůže být stejně pravidelná jako ta placená.
Snad idíkymenší školemá jehokolegyně lepší zku-

šenosti. „Zdásemi,žepsycholog jeužvnímánjakoběž-
ná součást servisu školy. I když jsem se samozřejmě
setkalas tím,kdy je rodičvelmiobezřetný–berezásah
psychologa jakosvoje selhánínebonechce, abyškolní
psycholog takříkajícnakukoval vícpodpokličku jeho
domácnosti. Ale trend je každopádně naší práci více
otevřený,“ libuje si Bezděková.
Obaškolnípsychologovéseshodujínatom,žekoro-

navirovásituace,kterápřinesladistančnívýukunane-
určito, jeprodětiproblematická.Aněkdytomůžebýt
dokonce i problém pramenící u rodičů.
„Aktuálně řešíme situaci, kdy se jedna žákyně neú-

častní distanční výuky. Její maminka přitom dostala
od školy počítač. Dívku ale poslala bez něj i bez učeb-
nic mimo Prahu, telefon nebere. Chceme jí pomoci,
ale nereaguje. A dívce hrozí, že nebude klasifikována.
To už je krajní situace, kdy bude nutné kontaktovat
OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí – pozn.
red.),“ popisuje jeden z nynějších problémůKlimeš.

Kam zajít, když na škole psycholog není?
Fakt, že na škole není k dispozici psycholog, ještě ne-
znamená, že by byli její žáci bez psychologické péče.
Dítěmohou rodiče přihlásit do pedagogicko-psycho-
logicképoradny. JednouznejvětšíchvČesku je tapro
Prahu1,2a4. I tamzaznamenaliproblémydětí týkající
se koronavirové pandemie.

„Žákyněprvní třídypropadlaustavičnému,několik
hodin dlouhému pláči, protože její učitelka onemoc-
něla koronavirem. Holčička se bála, že paní učitelka
umře. V rodině bohužel zemřel v té době pradědeček
dívky, a tak simyslela, ženyníbudoukolemnívšichni
umírat.Rodině jsmedoporučiliomezitpřístupknega-
tivním zprávám v televizi,“ popisuje nedávný případ
ředitelka PPP Praha Galina Jarolímková.
Poradna by měla mít na každé dítě poměrně dost

času. Kromě vstupního pohovoru, kdy se zmapuje
vývojová a školní anamnéza, zabere psychologické
vyšetření okolodvouhodina to speciálněpedagogic-
ké přibližně hodinu a půl. Pokud je dítě do poradny
objednánonakomplexní vyšetření,může vní strávit
i čtyři hodiny. Každý rok přitom podle Jarolímkové
projde poradnou na 7000 klientů. Polovina z nich
je nových, další zase chodí do poradny opakovaně.
Třeba na další individuální konzultace nebo skupi-
nové aktivity.

810
lidí na pozici
školního psychologa
registruje
ministerstvo
školství. Je jich ale
zřejmě více.

ROZDĚLENÍ ROLÍ
Školy jsou povinné
zřídit takzvané školní
poradenské pracoviště.
To musí být složeno
minimálně z výchovného
poradce a metodika
prevence. Obvykle jde
o učitele, kteří tyto funkce
vykonávají na přesčas
nebo za drobnou odměnu
v řádu tisícikoruny. Školní
psycholog či speciální
pedagog nemusí být
na škole povinně. Na řadě
z nich proto jejich
funkci externě zastoupí
pedagogicko‑psychologická
poradna. Popřípadě je
psycholog zaměstnán jen
na poloviční úvazek.
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