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Rozvoj Rozvoj komunitnkomunitníí ppéé��ee

�� 50. 50. –– 60. l60. lééta dvacta dvacááttéého stoletho stoletíí
�� poznatky o poznatky o šškodlivosti dlouhodobkodlivosti dlouhodobéého ho 

pobytu v azylovpobytu v azylovéém zam za��íízenzeníí
�� antipsychotikaantipsychotika jako podpjako podp��rný faktorrný faktor
�� pp��edpokledpokláádandanéé úúsporyspory
�� zmzm��na pohledu na pna pohledu na péé��i i 



Psychiatrická l�žka v západní Evrop� 1978 - 2002
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Zdroj: European health for all database, WHO Regional Office for Europe, 2004



Psychiatrická l�žka v nových státech EU 1988 - 2002
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Zdroj: European health for all database, WHO Regional Office for Europe, 2004



PodPodííl výdajl výdaj�� na duna dušševnevníí zdravzdravíí z celkovz celkovéého rozpoho rozpo��tu na zdravotnictvtu na zdravotnictvíí
Zdroj: Zdroj: European Commission. Green Paper – Improving mental health of the population: 
Towards a strategy on mental health for the European Union. Brusel, 2005



Transformace Transformace 

�� popo��et let l�ž�žek jako pek jako p��ehledný, ale nikoliv ehledný, ale nikoliv 
jediný indikjediný indikáátortor

�� proces s nelineproces s nelineáárnrníím prm pr��bb��hemhem
�� transformacetransformace nenneníí redukceredukce



��eskeskáá republikarepublika

�� pp��evlevlááddáá kolektivnkolektivníí úústavnstavníí lléé��baba
�� zmzm��ny od 90. let dvacny od 90. let dvacááttéého stoletho stoletíí
�� nerovnomnerovnom��rný rozvoj rný rozvoj komunitnkomunitnííchch sluslužžebeb
�� nníízkzkáá koordinace pkoordinace péé��ee



Kritika transformaceKritika transformace

�� Riziko zanedbRiziko zanedbáánníí ppéé��ee
�� Riziko pro spoleRiziko pro spole��nostnost

Zdroj: Rose (2001)Zdroj: Rose (2001)



Pojem Pojem komunitnkomunitníí ppéé��ee

�� KomunitnKomunitníí ppéé��e jako pe jako péé��e mimo velke mimo velkéé
instituceinstituce

�� KomunitnKomunitníí ppéé��e zahrnuje ve zahrnuje vššechny typy echny typy 
sluslužžeb, eb, komunitnkomunitníí ppéé��e jako principe jako princip



Principy Principy komunitnkomunitníí ppéé��ee
�� autonomieautonomie
�� kontinuitakontinuita
�� efektivitaefektivita
�� dostupnostdostupnost
�� komplexnostkomplexnost
�� spravedlnostspravedlnost
�� odpovodpov��dnostdnost
�� koordinacekoordinace
�� výkonnostvýkonnost

Zdroj: Zdroj: ThornicroftThornicroft (2001)(2001)



Vyvážená
pé�e
Thornicroft
(2004)



CarlingovaCarlingova typologie modeltypologie model��
ppéé��ee

�� MedicMedicíínský modelnský model
�� RehabilitaRehabilita��nníí modelmodel
�� IntegraIntegra��nníí modelmodel



MedicMedicíínský modelnský model

�� do 50do 50--týchtých let dvaclet dvacááttéého stoletho stoletíí
�� institucionalismusinstitucionalismus
�� dudušševnevn�� nemocný v roli pacientanemocný v roli pacienta



RehabilitaRehabilita��nníí modelmodel

�� 5050--ttáá –– 9090--ttáá llééta dvacta dvacááttéého stoletho stoletíí
�� dd��raz na kontinuum profesionraz na kontinuum profesionáálnlníích ch 

sluslužžebeb
�� dudušševnevn�� nemocný v roli klientanemocný v roli klienta



PodpPodp��rný rný komunitnkomunitníí systsystéém m 
„„communitycommunity support systsupport systéémm-- CSSCSS““

NIMH 1987
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IntegraIntegra��nníí modelmodel

�� od 90od 90--týchtých let dvaclet dvacááttéého stoletho stoletíí
�� dd��raz kladen na neformraz kladen na neformáálnlníí zdroje pomoci zdroje pomoci 
�� dudušševnevn�� nemocný v roli osobynemocný v roli osoby

CarlingCarling (1995)(1995)



KomunitnKomunitníí ppéé��ee
Sí� podpory (The framework for support) –
Trainor and Church (1984)
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Model transformovanModel transformovanéé psychiatrickpsychiatrickéé
ppéé��ee
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Autor schématu: P��, 2006



�horizontalita moci
�multidisciplinarita, v�tší zapojení a 
rovnocennost všech zú�astn�ných 
profesionál�
�otev�enost informací
�zdroje dominantn� v komunit�
�práce v týmu
�ohrani�ená spádovost

�vertikalita moci, p�ísná hierarchie
� dominance léka��
�nesdílení informací
�zdroje dominantn� v institucích
�individuální specialisté
�neohrani�ená spádová
odpov�dnost

Zp�sob práce

�p�esné vymezení „kdo“, „kdy“, „co“�sporadické legislativní ustanovení

Zp�sob 
používání
restriktivní
moci

�civilní oble�ení
�pojmenovávání

�bílý pláš�
�bezejmennost

Užívané
symboly

�klient/uživatel
�krize
�pé�e o duševní zdraví
�úzdrava (zotavení)

�pacient
�nemoc
�psychiatrie
�lé�ení

Užívaný jazyk
– pojmy

�partnerský a podp�rný p�ístup
�zplnomoc�ování klienta 
�zam��ení na silné stránky 
�d�raz na kvalitu života
�orientace na pot�eby 
�snaha o integraci
�snaha o autonomii

�autoritativní p�ístup experta
�léka�ský paternalismus
�zam��ení na neschopnosti 
�d�raz na kontrolu symptom�
�orientace na diagnózu
�tendence k segregaci
�tendence k tvorb� závislosti

P�ístup 
k nemocnému

Recovery p�ístup zam��ený na úzdravu
power with

Medicínský p�ístup 
power over

Zacházení s 
mocí

Komunitní modelInstitucionální model

Komunitní model pé�e podle Jana Pfeiffera (2006)



ÚÚzdravazdrava -- RecoveryRecovery

�� Hluboce osobnHluboce osobníí, jedine, jedine��ný proces zmný proces zm��ny ny 
pp��íístupstup��, hodnot, pocit, hodnot, pocit��, c, cííll��, dovednost, dovednostíí
a/nebo rola/nebo rolíí. Je to zp. Je to zp��sob prosob prožžíívváánníí
uspokojujuspokojujííccíího nadho nad��jeplnjeplnéého a pho a p��íínosnnosnéého ho 
žživota i s omezenivota i s omezeníími zpmi zp��sobenými sobenými 
nemocnemocíí..

AnthonyAnthony (1993)(1993)



ÚÚzdravazdrava

�� Plnohodnotný Plnohodnotný žživot i se symptomyivot i se symptomy
�� RehabilitaRehabilita��nníí a dala dalšíší sluslužžby by úúzdravzdrav�� pouze pouze 

napomnapomááhajhajíí



FormFormáálnlníí a a neformneformáálnlníí sluslužžbyby

�� uužžiteite��ný doplnný dopln��k profesionk profesionáálnlníích sluch služžeb eb 
�� významnvýznamnéé, ale nemohou tvo, ale nemohou tvo��it jit jáádro dro 

systsystéémumu
Výhody neformVýhody neformáálnlníích sluch služžeb:eb:

�� nníízkzkéé nnááklady pro veklady pro ve��ejnejnéé rozporozpo��tyty
�� dostupnostdostupnost
�� nestigmatizujnestigmatizujíí

WHO (2003)WHO (2003)



Zdroj: Organization of services
for mental health (Mental Health
Policy and Service Guidance
Package), WHO 2003


