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Metodická štúdia

Rozvoj komunitnej psychiatrie pomocou projektu
”
Transformácia

na integrovaný systém starostlivosti o duševné zdravie“

P. Nawka

Progress in community psychiatry by the project
”
Transformation

to an integrated system of mental health care“

Súhrn

Centralizovaný a fragmentovaný systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti sťažuje realizáciu Reformy psy-
chiatrickej starostlivosti. Doplácajú na to predovšetkým ťažko a dlhodobo chorí. V rámci transformačného
projektu sa vytvára modelový štandardný región Michalovce pomocou Regionálneho plánu integrovanej
starostlivosti o duševné zdravie. Špecializované komunitné služby (denný stacionár, rehabilitačné stredisko,
casemanažment, chránené bývanie a chránené práce) budú začlenené do siete primárnej zdravotnej a sociálnej
starostlivosti. Podpora zo strany Národného programu duševného zdravia nám môže napomôcť k udržaniu
výsledkov aj po skončení projektu (obr. 2, lit. 6).

Kľúčové slová: reforma, regionálny plán, komunitná starostlivosť, casemanažment.

Summary

Centralized and fragmented system of medical and social care complicated the realization of psychiatric care
reform. Patients with longlasting and severe diseases are above all at a disadvantage. In the transformation
project arises a standard model region Michalovce by help of Regional plan of integrated mental health
care. Specialized community service (rehabilitation centre, case management, shelter living and work) will
be included into the network of primary medical and social care. Support from National mental health
programme can help to maintain the results also after the end of project (Fig. 2, Ref. 6).
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Ľudia s duševnou poruchou sa vo svojom každodennom
živote stretávajú s centralizovaným a fragmentovaným sys-
témom zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Tento systém
nemotivuje existujúce služby, ich užívateľov a platcov k spo-
lupráci. Napriek chronickému nedostatku prostriedkov sa ani
tie, ktoré sú k dispozícii, nepoužívajú efektívne. Míňajú sa
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z veľkej časti na ústavnú starostlivosť pre ťažko a dlhodobo
chorých. Do popredia vystupujú potreby inštitúcií pred po-
trebami pacientov, a tým sa prehlbuje ich závislosť od inšti-
túcií. Hlavnou príčinou uvedených deformácií je stigmatizá-
cia a diskriminácia ľudí s duševným postihnutím zo strany
spoločnosti (6). Podľa Svetovej banky to vedie k rastúcim
národohospodárskym stratám (3). Riešenie takejto situácie
je už dlho známe. Je viac ako desať rokov zdokumentované
v Reforme psychiatrickej starostlivosti v SR (2). Stále však
chýba rozvinutá sieť potrebných komunitných služieb. Ani
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Obrázok 1. Sieť služieb pre ľudí s duševnou poruchou

vláda, ani ministerstvo zdravotníctva tomuto problému v mi-
nulosti nevenovali potrebnú pozornosť.

Od septembra 2002 realizuje Ženevská iniciatíva pre psy-
chiatriu v spolupráci so Združením pre duševné zdravie In-
tegra a Psychiatrickou nemocnicou v Michalovciach troj-
ročný projekt

”
Transformácia na integrovaný systém sta-

rostlivosti o duševné zdravie“. Pre okresy Michalovce a Sob-
rance vytvára modelový štandardný región pomocou Regi-
onálneho plánu integrovanej starostlivosti o duševné zdra-
vie (RP). Transformuje psychiatrickú nemocnicu na nezis-
kovú organizáciu a vytvára sieť sociálno-psychiatrických ko-
munitných služieb, medzi ktoré patria Agentúra komunitnej
psychiatrickej starostlivosti (tzv. casemanažment), zariade-
nia chráneného bývania, chránené práce a rehabilitačné stre-
disko. Tieto špecializované služby sa pomocou RP začlenia
do siete primárnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. A tak
sa zabezpečí návrat psychiatrie do spoločnosti podľa hesla:

”
Všeobecne, kde je možné, špecializovane, kde je potrebné“
(4) (obr. 1).

Nielen profesionáli a zástupcovia verejnoprávnych inštitú-
cií, ale aj reprezentanti pacientov a ich príbuzných, sa zú-
častňujú na všetkých aspektoch projektu a sú členmi Miest-
neho koordinačného, Národného plánovacieho a Medziná-
rodného poradného výboru. V úvodnej fáze členovia týchto
výborov prišli do Michaloviec a do holandského Deventeru,
aby hľadali alternatívy, ako najlepšie dosiahnuť ciele pro-
jektu. Po tejto návšteve členovia Miestneho koordinačného
výboru vytvorili tím integrovanej starostlivosti o duševné
zdravie, vedený koordinátorom pre duševné zdravie, ktorý
vytvára RP. Pracuje v piatich pracovných skupinách (ca-

semanažment, rehabilitácia, bývanie, práca a ekonomická
skupina). RP má vstúpiť do platnosti 1.1.2004. Súčasťou
tohto plánu je analýza súčasného stavu, definícia štandar-
dov a princípov, návrhy riešení, opatrenia a úlohy.

Obrázok 2 znázorňuje spoluprácu všetkých zúčastnených
strán. Ich kooperácia vytvára priestor na horizontálnu in-
tegrácia siete partnerských služieb (1), a tým prekonanie
existujúceho rigidného a neefektívneho systému. Z obrázka
vyplýva, že čím je kvalitnejšia spolupráca, tým viac sa darí
zabezpečiť integráciu ľudí s duševnou poruchou do spoloč-
nosti a zlepšiť kvalitu ich života, čo je totožné s dlhodobým
cieľom projektu. RP nie je iba katalyzátorom rozvoja siete,
ale aj prostriedkom na udržanie dosiahnutých výsledkov.

Motorom rozvoja komunitných služieb bol denný staci-
onár, otvorený roku 1993. Predovšetkým tímová práca a po-
nuka komplexného liečebného programu umožnila pacien-
tom získať potrebnú pomoc. V súčasnosti realizujeme štú-
diu Denná psychiatrická liečba: alternatíva k hospitalizačnej
liečbe, jej efektívnosť a minimalizovanie ďalších potrieb sta-
rostlivosti, známa ako European Day Hospital Evaluation
(EDEN). Porovnáva liečbu v posteľových oddeleniach s lieč-
bou v denných stacionároch. Prvé výsledky ukazujú, že nie-
len u nás, ale aj v ostatných mestách štúdie (Dráždany, Lon-
dýn, Praha, Wroclaw), sa približne 20% hospitalizovaných
môže v akútnej fáze ochorenia liečiť v denných stacionároch
namiesto posteľových oddelení.

Počas pilotného projektu
”
Reintegrácia psychosociálne

postihnutých osôb do spoločnosti“ v rokoch 1997 až 1999 sa
vytvorili základy rehabilitačného strediska, zariadenia chrá-
neného bývania a chránených prác. Od roku 2000 máme
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Obrázok 2. Možné efekty koordinácie v rámci Regionálneho plánu integrovanej starostlivosti o duševné zdravie pre štandardný
región

v Michalovciach k dispozícii 5 miest chráneného bývania.
Počas projektu sa ich počet má zvýšiť o ďalšie tri miesta.
V rehabilitačnom stredisku je v súčasnosti 30 miest. Je ur-
čené klientom, ktorí potrebujú dlhodobejšiu starostlivosť,
ako sa ponúka v dennom stacionári. Tu si môžu zdokona-
liť svoje sociálne zručnosti a v závislosti od svojich možností
a schopností sa pripravujú na zaradenie sa do pracovného
života.

Predovšetkým existujúca diskriminačná legislatíva v ob-
lasti zamestnávania ľudí s duševným postihnutím nám sťa-
žila vytvorenie chránených pracovných miest v našom regi-
óne. Preto sme až v rokoch 2002 a 2003 vytvorili päť miest
v čajovni a ďalších päť miest v mediálnej skupine. Pomohol
nám pritom projekt EU v rámci programu ACCESS pod
názvom Integrácia ľudí s duševným postihnutím do spoloč-
nosti, ktorý sme realizovali v spolupráci s českým združe-
ním Fokus. Mediálna skupina, po zaškolení našimi partnermi
z Nemecka, v rámci destigmatizačného programu

”
Otvorme

dvere, otvorme srdcia“, filmuje život ľudí s ťažkou duševnou
poruchou a ich snahu integrovať sa do každodenného života.
V spolupráci s miestnou evaluačnou skupinou transformač-
ného projektu sleduje, nakoľko sú jeho ciele v súlade z po-
trebami používateľov služieb a ich plnenie. Okrem toho sa

v súčasnosti vytvára tretia služba, a to informačné centrum
duševného zdravia, ktorého prevádzkovateľom bude združe-
nie pacientov POZDRAV. Má informovať verejnosť o ponuke
existujúcich služieb.

V rámci transformačného projektu začala svoju činnosť
od 1.3. 2003 kľúčová služba casemanažment. Je určená ťažko
a dlhodobo chorým pacientom. Zdravotné sestry spolu s nimi
vypracúvajú ošetrovateľské plány a pomáhajú im pri jeho
realizácii. Služba má pomôcť ku skvalitneniu života, pred-
chádzaniu kríz, a tým aj rehospitalizáciám. Ako ukazuje ob-
rázok 1, pomocou casemanažerov sa môžu zapojiť do siete
špecializovaných, ale aj všeobecných zdravotných a sociál-
nych služieb.

Vo svojej prípravnej fáze je momentálne štúdia Európske
hodnotenie donucovania v psychiatrii a najlepšie zosúlade-
nie jej klinickej praxe s akronymom Eunomia. Tá má sle-
dovať kvalitu liečby nedobrovoľne hospitalizovaných pacien-
tov. Rovnako ako štúdia EDEN je súčasťou piateho rámco-
vého programu EÚ, koordinovanou PK v Drážďanoch. Zú-
častňuje sa na nej 12 štátov, ktoré majú viac alebo menej
rozvinutú sieť komunitných služieb. Tým bude možné sledo-
vať aj to, nakoľko prítomnosť komunitných služieb vplýva
na potrebu nedobrovoľných hospitalizácií. Predpokladáme,



P.NAWKA: ROZVOJ KOMUNITNEJ PSYCHIATRIE POMOCOU PROJEKTU
”
TRANSFORMÁCIA NA . . . “ 29

že vďaka rozvíjajúcim sa komunitným službám sa zníži po-
treba nedobrovoľných hospitalizácií a s nimi spojenými nega-
tívnymi skúsenosťami. Keďže aj polícia má svoje zastúpenie
v tíme integrovanej starostlivosti, zlepšenie tejto spolupráce
môže zmierniť mnohé traumy spojené s núteným príjmom
v nemocnici. Je naším šťastím, že v týchto mesiacoch sa vy-
pracúva Národný program duševného zdravia (NPDZ). Aby
sa podarila aj v oblasti duševného zdravia decentralizácia,
a tým sa vytvoril väčší priestor pre iniciatívu a aktivity v re-
giónoch, ponúkame náš RP do NPDZ. Ak by bol RP akcep-
tovaný, mohli by sme sa, už pri jeho realizácii od budúceho
roku, oprieť o vládou schválený NPDZ. Tým by sme sa už
nemuseli ďalej pohybovať iba na úrovni experimentu, čo by
viditeľne stabilizovalo našu situáciu.
Svoje výsledky ponúkame Ministerstvu zdravotníctva SR

a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Používa-
júc Michalovce ako laboratórium zmien sociálneho a zdravot-
ného systému môžu tak prispieť k dosiahnutiu cieľov trans-
formačného projektu. Skúsenosti z posledného desaťročia
nám ukázali, nakoľko reforma v oblasti duševného zdravia
závisí od sociálnych a zdravotných reforiem.
Čím viac si uvedomíme, že sme na jednej lodi, tým skôr

pochopíme, že je to výhodné pre všetky zúčastnené strany.
Sme tu kvôli ľuďom s duševnou poruchou. Ak ich presved-
číme, že skutočne vychádzame z ich potrieb, nájdeme medzi
nimi toľko spojencov, že nemusíme mať obavy, že sa trans-
formácia uskutoční. Máme dostatok ponaučení z minulosti:
boj vedie k segregácii slabších, partnerstvo k ich integrácii.
Model tetralógu nám pritom účinne pomáha (5).∗

∗Práca bola prednesená na 1. českom a slovenskom psychiat-
rickom zjazde 6.12.2002 na Štrbskom plese. Publikácia je
upravená a aktualizovaná.

Literatúra

1. Fleury M.J., Mercier C.: Integrated local networks as
a model for organizing mental health services. Administr
Policy Mental Health, 30, 2002, č. 1, s. 55–73.

2. Hašto J., Breier P., Černák P., Rakús A.: Reforma psy-
chiatrickej starostlivosti v SR. Trenčín, Vydavatelstvo F
1999, 88 s.

3. Jenkins R., Singh B.: Mental disorder and disability in
the population. S. 101–116. In: Thornicroft G., Szmukler
G. (Eds.): Textbook of Community Psychiatry. New York,
Oxford University Press 2001, 585 s.

4. Mental Health Care Policy Document 1999. The Ministry
of Health, Welfare and Sport, The Hague, December 1998.

5. Nawka P., Reiss C.M.: Integrating people who are stigma-
tized: the tetralogue model. World Psychiat., 1, 2002, č. 1,
s. 27–28.

6. Sartorius N.: One of the Last Obstacles to Better Mental
Health Care: The stigma of Mental Illness. S. 96–104. In:
Guimón J., Fischer, W., Sartorius N. (Eds.): The Image of
Madness. Basel, Karger 1999, 245 s.

Do redakcie došlo 12.2.2003.


