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Plán péče o duševní zdraví dětí a mladých lidí v Ústeckém 

kraji v návaznosti na Reformu psychiatrické péče v ČR



Počátky transformačních plánů v ÚK

1. Minulé století – ustavování systému péče na úrovni neziskových 
organizací – dalo nám dobrý výchozí základ

2.   Počátek práce neformální pracovní skupiny ještě před zahájením projektu 
MZ ČR

- zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje pod vedením Ing. Petra 
Severy

- zástupci významných poskytovatelů služeb v oblasti duševního 
zdraví:

sociální a zdravotní pomezí – nemocnice, neziskové organizace 

3. 2016 – zpracovali jsme návrh postupu implementace reformy 
psychiatrické péče 
v Ústeckém kraji 

4. 26. červen 2017 - zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Implementaci
Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví 
v Ústeckém kraji usnesením č. 031/6Z/2017



Budoucí vize – klíčová myšlenka

V Ústeckém kraji funguje vzájemně propojená sít služeb 
duševního zdraví pro děti a mladistvé zohledňující potřeby dětí a 
jejich rodin, fungující na principech multidiciplinarity a case 
managementu a procesu zotavení dostupná pro všechny 
obyvatele kraje v místě i čase



Krajský plán péče o duševní zdraví dětí 
Komunitní péče duševního zdraví dětí a mladých lidí v ÚK funguje
skrze multidisciplinární týmy v osmi vymezených regionech.
Velikost regionu je cca 80 až 120 tisíc obyvatel.
Systém je v každém regionu postupně vytvářen tak, aby pilířem byl
multidisciplinární tým - Centrum duševního zdraví pro děti a mladé
lidi, propojené s denním stacionářem s možností využívat v případě
potřeby akutní či krizová lůžka ve všeobecných nemocnicích na
pediatrických odděleních, na kterých budou konziliární péči
realizovat odborníci z multidisciplinárního týmu pro děti a mladé lidi a
denního stacionáře v daném regionu.
Dětské multidisciplinární týmy / případně CDZ / jsou v úzkém
propojení s Centry duševního zdraví pro dospělé, spolupracují
s lékaři pediatry a všeobecnými sestrami, home care a dalšími
službami v regionu. Jsou propojeny na OSPOD a další služby souvisejí
s právní ochranou dítěte, Jsou propojeny se školami ve svém regionu,
mají vytvořený systém spolupráce s dobrovolníky a ambasadory,
iniciují svépomocné aktivity rodin dětí a mladých lidí v ohrožení
duševního zdraví.



Strategické cíle 

Ustanovení mobilních multidisciplinárních týmů pro péči v oblasti duševního 
zdraví dětí – v každém okrese

Vznik denních stacionářů v každém okrese 
Lůžková péče pro děti a mladistvé je poskytována ve všeobecných nemocnicích
Podpora v krizi – podpora krizového centra pro děti
Rozvoj ambulantní péče, role pediatrů 
Self podpora, podpora pečovatelů
Vzdělávací programy pro rozvoj rodičovských kompetencí
Propojení na PPP, SPC, SVP
Ambasadoři na školách 
Zvyšování kompetencí všech úrovních stávajících služeb





Z čeho můžeme vycházet

Stávající síť sociálních služeb v každém regionu: 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Nízkoprahové zařízení
Síť poradenských zařízení 

Pedagogicko - psychologické poradny

Speciálně pedagogická centra
Sít ambulantních praktických lékařů pro děti a dorost 
Síť agentur domácí péče 
Síť všeobecných nemocnic s pediatrickými odděleními



Co nás čeká 

Vznikají základy multidisciplinárních týmů pro děti a mladé dospělé – za 
aktivní spolupráce s Krajským úřadem Ústeckého kraj – postupně 
rozvinout ve všech regionech Ústeckého kraje

Rozvíjení spolupráce s Dětskou psychiatrickou nemocnicí Louny
Rozvíjení a podporování multidisciplinární spolupráce mezi aktéry 

systému péče o duševní zdraví dětí a mladých dospělých 
Rozvíjení spolupráce s školstvím 



Úloha multidisciplinárních týmů v podpoře dětí a mladých lidí s 

potřebami v oblasti duševního zdraví



Proč zůstávají potřeby dětí s obtížemi v 
oblasti duševního zdraví nenaplněny? 

• nízký důraz na prevenci 
• pozdní identifikace duševních problémů a rozvoj do závažnější formy
• pozdní zajištění odborné podpory a chybějící včasná pomoc/péče a umožnění 

včasné intervence 
• stigmatizace dětí a dospívajících prožívajících duševní potíže
• skrytá nemocnost (nezachycené případy) 
• nízká dostupnost služeb (ambulance, komunitní péče) a odborníků 
• chybí multidisciplinární přístup
• nedostatečná koordinace a provázanost péče (návaznost služeb)
• nízká informovanost o tématu duševního zdraví



Principy podpory dítěte s potřebami v oblasti 
duševního zdraví a jeho rodiny

Včasnost péče

Práce s přirozeným prostředím 

dítěte, komplexní podpora rodiny.

Podpora dítěte a rodiny v

přirozeném prostředí, preference

terénních a ambulantních služeb.

Pozornost

soustředěna na

příčiny. 

Aktivní 

zapojení

dítěte a 

rodiny.

Individuální

přístup.

Podpora dítěte a rodiny v 

přirozeném prostředí, preference 

terénních a ambulantních služeb.

Komplexnost a

provázanost péče.



Principy podpory dítěte s potřebami v 
oblasti duševního zdraví a jeho rodiny I.

• včasnost péče

• včasnost rozpoznání potřeb a zajištění potřebné podpory

• dobré zmapování potřeb vede k vyhledání adekvátní péče a služby 

• dostatečná a adekvátní edukace osob, které mají největší příležitost změny zachytit 

• pozornost soustředěná na příčinu 

• bio-psycho-sociální přístup

• interakce rizikových a protektivních faktorů 



Principy podpory dítěte s potřebami v 
oblasti duševního zdraví a jeho rodiny I.

• potíže různě interpretovány 

• nepodceňovat, zvyšování všímavosti 

• zaznamenání změny a naslouchání dítěti Komplexnost a provázanost péče 

• zabezpečení mezioborového přístupu s dobrou provázaností služeb 

• zmapování a vyhodnocení adekvátnosti podpory dalších služeb  

• návaznost podpůrných opatření (prevence zhoršení stavu) 

• role koordinátora práce s dítětem 

• předpoklady pro danou roli



Principy podpory dítěte s potřebami v oblasti duševního zdraví a 
jeho rodiny II.

• individuální přístup 

• komplexní vyhodnocení potřeb dítěte (jiné dítě jiná situace a zázemí) - individuální mapování 

• flexibilní kombinování služeb není systémově nastaveno, ale je možné ho docílit na základě 

• individuálního přístupu

• koordinace služeb, informovanost mezi službami Aktivní zapojení dítěte a rodiny 

• zohlednění názoru dítěte a jeho rodiny

• zapojení do rozhodování 

• podpora zotavení (recovery)

• zodpovědnost za průběh nemoci 

• podpora pocitu participace, že je aktivní článek a má možnost o vlastním zdraví rozhodovat -
motivace 



Principy podpory dítěte s potřebami v oblasti duševního zdraví a 
jeho rodiny III.
• práce s přirozeným prostředím dítěte, komplexní podpora rodiny

• rodina jako zdroj opory dítěte

• důležitá podpora 

• rodičovských kompetencí 

• spolupráce s odborníky 

• stanovení efektivních opatření pokud je ohrožující rodina 

• dobré zmapování situace

• podpora fungování dítěte/adolescenta ve vrstevnické komunitě 

• péče o prospěšné trávení volného času 

• zapojení peer organizací, např. LATA Podpora dítěte a rodiny v přirozeném prostředí, preference terénních a 
ambulantních služeb 

• setrvání dítěte v rodinném prostředí 

• umístěním do pobytové služby narůstá riziko v oblasti stability, identity, vzdělávání, socializace, případně bezpečí 

• dostatečné pokrytí ambulantními službami



Nástroje podpory dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví a 
jejich rodin

• edukace odborné veřejnosti o problematice duševního zdraví a duševního onemocnění 

• osvěta široké veřejnosti 

• depistáž dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví 

• případová práce 

• případová konference, rodinná konference

• strukturované vyhodnocení situace dítěte 

• terénní práce



Cílová skupina, jak pracujeme…

• Cílovou skupinou jsou děti a mladiství od 7 do 18 let věku s potřebami
v oblasti duševního zdraví včetně jejich rodinného prostředí

• Naším posláním je pomáhat dětem a rodinám s potřebami v oblasti
duševního zdraví

• Působíme preventivně a s orientací na včasnou podporu

• Zaměřujeme se na příčinu problému a včasnou podporu duševního
zdraví dětí a mladistvých u kterých může dojít k jeho ohrožení



• Zaměřujeme se především na klienta, kterého vnímáme celostně jako
lidskou bytost, jenž je ovlivněna životním a sociálním prostředím.
Podporu klientovi poskytujeme ve všech oblastech života. Souběžně
pracujeme na třech oblastech:

- plnění přání a cílů souvisejících s kvalitou života,

- vyrovnávání se se zranitelností a posilování silných stránek,

- zpřístupnění zvoleného prostředí a maximalizace kvality života v daných 

životním a sociálních podmínkách. 

• Pracujeme formou „case managementu“ a poskytujeme flexibilní,
individualizovanou službu všem potřebným klientům a jejich rodinám.



Cíle…

• Včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrických případů,

• pomoc dětem a mladistvým v krizových rodinných situacích tak, aby nedošlo k rozvoji psychiatrických
potíží,

• včasné řešení psychiatrických potíží,

• prevence hospitalizace, případně jejich zkracování na co nejkratší dobu,

• podpora při zotavování po hospitalizaci, reintegraci,

• podpora v sociálním zotavování, opětovné začlenění společnosti, s důrazem na rodinné prostředí, školu
a sociální vztahy,

• zlepšování kvality života klienta.



Poskytované služby
Terénní služby 

• Služby jsou poskytovány členy týmu v přirozeném prostředí klientů (domov,
škola, mimoškolní aktivity) a po vzájemné dohodě také v institucích (např.
lůžková zdravotnická zařízení), kde jsou klienti aktuálně umístěni a kde je
třeba připravit je na propuštění.

• Terénní tým neplní roli zdravotnické záchranné služby, ale provádí krizovou
intervenci v případech, ve kterých není nezbytný zásah ZZS, a to
v pracovní době CDZ.

• Tato aktivita zahrnuje např. edukaci klienta a jeho okolí, přímou podporu
klienta v situacích pro něj obtížných tak, aby se učil jednat v budoucnu
samostatně.



Poskytované služby
Další služby 

• Kromě přímé práce s klienty aktivně navazuje spolupráci s dalšími službami
péče o děti a adolescenty jak obecně, tak individualizovaně, a to na
základě potřeb konkrétního klienta.

• Jedná se zejména o následující zařízení a instituce: dětské a dorostové
psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty,
lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, centra duševního
zdraví (CDZ), pediatrická lůžková i ambulantní zařízení, ambulance
klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra,
střediska výchovné péče, dětské domovy, dětské domovy se školou,
výchovné ústavy atd.), sociální služby, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby
pověřené k výkonu SPOD) atd.



Tým

• Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, peer 
konzultant, psychiatrická sestra, psycholog.

• V současné době máme v podpoře 23 klientů + DPN Louny.

• Pracujeme s klienty i v době hospitalizace.

• 4 klienti se vrátili do původní rodiny.

• Spolupracujeme s týmy z jiných měst.



Peer konzultant

• Zapojování lidí se zkušeností s duševním onemocněním do procesu
plánování, poskytování a hodnocení služeb významně přispívá
k destigmatizaci duševních onemocnění a do značné míry
podporuje i samotné zotavení klientů.

• Obecně je klíčová role peer konzultantů jednak v tom, že dávají
týmu zpětnou vazbu z pohledu uživatelů služeb, a jednak jsou
specificky zapojováni do práce s klienty. Využívajíce své osobní
zkušenosti, podporují klienty v hledání jejich osobní cesty zotavení.



Propojení…

• Spolupracujeme s pediatry, s lůžkovým oddělením, psychology, 
CDZ.

• Sociální služby – SAS – rozvoj dalších týmů.



DPN Louny

• Navázání spolupráce.

• Schůzky.

• Multidisciplinární práce CDZ a DPN Louny.

• Podpora klientů, rodin, pracovníků.



Kontakt
• Centrum duševního zdraví pro děti a mladé lidi

Stroupežnického 1372/9

Ústí nad Labem

400 01

• Mgr. Iva Kašpárková 

náměstek zdravotní služby, vedoucí Centra duševního zdraví 
pro děti a mladé lidi

tel.: +420 725 522 666

e-mail: kasparkova@fokuslabe.cz

mailto:kasparkova@fokuslabe.cz


Děkujeme za pozornost.

• Bc. Lenka Kocourková e-mail: lenka.kocourkova@mzcr.cz

• Mgr. Iva Kašpárková e-mail: kasparkova@fokuslabe.cz

mailto:lenka.kocourkova@mzcr.cz
mailto:kasparkova@fokuslabe.cz

