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1. Úvod
Struktura lůžek v psychiatrických zařízeních vychází z historického vývoje v
našich zemích a má přetrvávající archaickou strukturu, neodpovídající potřebám
moderní psychiatrické péče. 88% lůžkové kapacity oboru (10281 lůžek) je umístěno
psychiatrických léčebnách (PL). Pouze 12% (1420 lůžek) tvoří psychiatrická oddělení
nemocnic (PO).
Celkový počet psychiatrických lůžek v ČR - 11700 není oproti vyspělým zemím
Evropy nadbytečný a je navíc ovlivněn teprve se rozvíjejícím ambulantním systémem
ve všech jeho formách, Vliv na zvýšenou potřebu lůžek má i insuficietní síť sociálních
zařízení, především pro geriatrické pacienty, která není schopna zachytit osoby s
projevy prosté demence. Dalším jevem ovlivňujícím charakter a počet psychiatrických
lůžek je vzrůstající potřeba kapacit pro léčbu závislostí a pro výkon ochranných léčeb
nařízených soudem.
Počet lůžek ve zdravotnických zařízeních se od roku 1961 postupně zvolna
snižoval. Souběžně stoupal podíl lůžek zřízených v psychiatrických odděleních
nemocnic viz Obr. č.l, což znamená, ze k poklesu kapacit docházelo pouze v
psychiatrických léčebnách.
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Podrobněji zobrazují pokles celkového počtu psychiatrických lůžek a
současného nárůstu počtu lůžek na psychiatrických odděleních nemocnic Obr. č.2 a č.3.
Je zřetelné, že po listopadu 1989 se rychlost snižování celkového počtu psychiatrických
lůžek markantně zvýšila, v posledních letech již úbytky nejsou tak významné.
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Nárůst počtu lůžek na psychiatrických odděleních nemocnic ale nebyl tak vysoký, aby
kompenzoval celkový úbytek psychiatrických lůžek. Za dobu od roku 1960 do 1989
ubylo 5,6% a od 1989 do 1993 plných 17,8% psychiatrických lůžek připadajících na
100 000 obyvatel..Od roku 1993 již není pokles tak prudký, nicméně klesající trend
pokračuje.

Další velkou změnou v charakteru léčby v lůžkových psychiatrických zařízeních je
změna počtu dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Jedná se o jeden z velkých
problémů péče o duševní zdraví v oblasti lůžkové péče. Ještě koncem minulého století
(Kraepelin 1918) čekal 70% nemocných přijatých do azylových psychiatrických
zařízení osud doživotní hospitalizace.
Potřeba zmapování délky hospitalizace vedla ke zpracování Censu dlouhodobě
hospitalizovaných pacientů v psychiatrických lůžkových zařízeních. Prvý byl proveden
v červnu roku 1968, druhý v září 1983 a třetí v říjnu 1993.
Všechny tři censy zorganizovalo Oddělení sociální psychiatrie resp. Laboratoř
psychiatrické demografie. Censu roku 1968 se zúčastnila všechna lůžková zařízení
ČSSR, dalších dvou censů už pouze zařízení České republiky. Dlouhodobě
hospitalizovaných psychiatrických pacientů (DHP') nemocných za období 25 let
výrazně ubylo -(Obr.č.4 )
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Změna charakteru a způsobů léčby přináší nový pohled na celou problematiku.
Charakter hospitalizovaných pacientů si vynucuje restrukturalizaci lůžkového fondu v
souladu s novou koncepcí oboru psychiatrie.
Tato práce se opírá o údaje z reprezentativního vzorku psychiatrických léčeben (PL).
Důvodem je skutečnost, že PL zajišťují rozhodující objem psychiatrické péče v ČR (88%) a
díky své dlouhodobé spolupráci v rámci Sekce psychiatrických léčeben AN ČR si jsou
schopny, oproti psychiatrickým oddělením nemocnic (PO), předávat srovnatelné údaje.
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2. Koncepce oboru
Psychiatrie hledá hranice své působnosti. Obor se vymezuje oproti nechorobným
stavům nespokojenosti a sociálního selhání i vůči psychickým následkům různých
chronických onemocnění a s nimi spojeným úpadkem sil.
Náplní oboru psychiatrie je prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace osob s
duševní poruchou, co nejvíce podporující schopnosti pacienta vypořádat se sám se
svými potížemi a nedostačivostmi a umožňující mu produktivní a subjektivně
uspokojivý život v co nejpřirozenějších podmínkách.
Pro dlouhodobě duševně nemocné je nezbytné doplnění zdravotní péče péčí
sociální a rehabilitační v širokém slova smyslu. Zdravotní a sociální péče u těchto
nemocných se navzájem prolínají a doplňují.
K tomuto cíli využívá obor psychiatrie terapeutické postupy biologické,
psychoterapeutické, socioterapeutické a rehabilitační.
V psychiatrii zatím v podstatě neexistuje systém prokazatelně účinné primární
prevence, úsilí však lze zaměřit na zmenšování následků již vzniklých duševních
poruch (tzv. sekundární a terciární prevence).
Všechny tyto postupy musí respektovat a chránit důstojnost a práva nemocných.
Veškerá rozhodnutí o léčbě, přijetí a propuštění do léčebných zařízení a posuzování
stavu pacienta musí být činěna v souladu s ustanoveními platných zákonů.

Vymezení oboru činnosti, popis klientely, nejčastější diagnostické okruhy:

Psychiatrie se zabývá rozpoznáváním, léčbou a prevencí duševních poruch. A to
jednak vlastních duševních poruch, jak jsou definovány v MKN-10 u všech věkových
kategorií, jednak spolupracuje s ostatními klinickými obory medicíny, kde se psychické
vlivy podílejí na vzniku, a udržování somatických chorob, nebo kde somatické choroby
vyvolávají psychické poruchy. Zajímá se i o tzv. skrytou psychiatrickou nemocnost,
většinou nerozpoznanou.
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Duševní poruchy často probíhají dlouhodobě, mají periodický průběh a mnohé z
nich zkracují život (například schizofrenie, deprese, závislosti). U řady duševních
poruch není dostatečně známa jejich etiologie a patogeneze.. Všechny výrazně zhoršují
kvalitu života daného jedince a kvalitu vztahů z hlediska rodinného i sociálního a
nepříznivě ovlivňují životní spokojenost, což má vliv na mnohé oblasti jeho života ,
včetně rodinných funkcí a pracovního výkonu.
Velká, někdy převážná část diagnostické a léčebné péče je věnována zejména v
ambulantních a intermediárních zařízeních pacientům s funkčními poruchami adaptace
nebo reaktivními psychickými poruchami.
V oboru psychiatrie existuje ve větší míře než ve všeobecné medicíně velký
podíl tzv. skryté nemocnosti. To jsou psychické poruchy (větší anebo častěji menší
intenzity), které buď nejsou vůbec rozpoznávány a léčeny ve zdravotnických
zařízeních, nebo jsou léčeny v jiných oborech medicíny i mimo oblast zdravotnictví
(např. larvované deprese, psychosomatická onemocnění apod.).
Současná doba klade před psychiatrii zvláště tyto problémy a nároky:
- stárnutí populace zvyšuje riziko vzniku duševních poruch typu demence
- zdraví populace je stále více ohroženo zvýšenou konzumací alkoholu a
návykových látek
- oblast klasické psychopatologie (tzv. "velká psychiatrie", zabývající se
psychózami) je relativně zanedbaná v péči o chronické, residuální postpsychotické
poruchy,
- oblast neurotických poruch (tzv. "malá psychiatrie") se enormně rozrostla a
přesunula do primární zdravotnické péče
- hrozí určitá medicinizace, resp. psychiatrizace životních problémů, zvláště při
nárůstu životních zátěží
- spolupráce v mnoha oblastech (gerontologická péče, závislosti, oligofrenie) se
sférou sociální péče není koordinována
- psychiatrie spolupracuje na řadě společenských problémů, jako je sebevražednost,
návykové choroby, nezaměstnanost, násilné jednání duševně nemocných, výchova k
psychické odolnosti, prevence psychických poruch, péče o osoby s mentálním
defektem aj.
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Rozsah působnosti, mezioborové výkony, výhradní oborová kompetence
Ačkoliv psychiatrickou péči lze rozšiřovat až za mez ekonomických možností státu,
je třeba především nalézt optimální řešení zvláště v těch oblastech, které:
a) hrubě narušují život, lidskou důstojnost a spokojenost nejen nemocných, ale i
jejich rodin (například chronické psychózy, mentální retardace, ale i těžké reaktivní stavy
nebo invalidizující neurotické či osobnostní poruchy),
b) přerůstají v závažný celospolečenský problém (například závislosti a demence).
Psychiatrie spolupracuje se zdravotnickými zařízeními mimo okruh psychiatrie,
např. klinicko-psychologickými, psychosomatickými, psychoterapeutickými, centry pro
léčbu bolestivých stavů, rodinnými centry apod. a s dalšími zařízeními mimo okruh
zdravotnictví, např. poradnami pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, pedagogickopsychologickými poradnami apod. a se sociálními službami a zařízeními.
Psychiatři a psychologové poskytují též odborné konziliární, poradenské, popřípadě
i psychoterapeutické služby na nepsychiatrických odděleních i mimo resort zdravotnictví.
Tato konziliární a poradenská služba, popřípadě i psychoterapeutická péče a týmová
spolupráce se týká mimo jiné:
- pacientů s tělesným onemocněním a souběžnou duševní poruchou
- pacientů, u nichž psychologická komponenta ovlivňuje průběh a léčbu
onemocnění, pro které jsou léčeni /vč. např. kardiochirurgických výkonů,
transplantací aj./
- pacientů s psychosomatickými poruchami a funkčními poruchami, kteří potřebují
odborný psychiatrický nebo psychoterapeutický zásah
- sestavování preventivního a rehabilitačního plánu pro pacienty, u nichž psychické
faktory jsou mezi příčinnými nebo následnými faktory tělesného onemocnění.
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Standardy diagnostických a terapeutických postupů
- výčet připravených, rozpracovaných, navrhovaných standardů
Doporučené léčebné postupy u jednotlivých psychických poruch byly zpracovány
zvláštními skupinami odborníků, oponovány na sjezdu Psychiatrické společnosti /VI.
1998/, publikovány a jsou průběžně doplňovány.
Základní právní normy vztahující se k oboru
Vedle obecně platných právních norem mezinárodních i českých se na obor psychiatrie
speciálně vztahuje Kodex práv psychiatrických pacientů, schválený Psychiatrickou
společností ČLS JEP v r. 1996. Všechny zmíněné dokumenty musí být respektovány.
Diagnostické a léčebné standardy
Posuzování duševního zdraví a jeho poruch se děje v souladu s mezinárodně přijatými
diagnostickými principy. Musí být užívány pouze léčebné postupy lege artis.
Právo na informace
Duševně nemocný musí má právo být přiměřeně informován zejména o svém
zdravotním stavu, a dále o svých právech a o léčbě. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
situacím, kdy rozhodování o nemocném není ve shodě s jeho aktuálním přáním.
Informovaný souhlas
Pacient dává informovaný souhlas na základě informací o duševním onemocnění,
navrhované léčbě, jejím účelu, způsobu provádění, pravděpodobné době trvání,
předpokládaném efektu, možných rizicích a nežádoucích účincích a o alternativách
navrhované léčby. Pacienta lze bez jeho informovaného souhlasu léčit pouze v
případech vymezených zákonem. I v případech, kdy je pacient léčen bez svého
souhlasu, je třeba, aby byl v co největší míře informován a aktivně se podílel na léčbě.
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Použití omezujících prostředků a opatření

Omezující prostředky a opatření je možné používat pouze v nezbytných případech,
přičemž použití závažných omezení je stanoveno zákonem. O použití omezujících
prostředků a opatření je vedena podrobná dokumentace.

Navrhovaná síť péče v oboru
(dostupnost nadregionální, regionální, okresní, místní)

Psychiatrická zařízení jsou zřizována buď jako součást jiného zdravotnického
zařízení, anebo jako pracoviště samostatná. Mohou též vznikat vzájemné kombinace
různých nemocničních, intermediárních a ambulantních zařízení podle místních
podmínek, potřeb a možností. Cílem je, aby byla v každém geografickém regionu
přístupná potřebná nabídka psychiatrických, psychologických, psychoterapeutických a
sociálních služeb. Ty se spolu navzájem doplňují, koordinují svou činnost a vytvářejí
funkční celek.
Potřebná kapacita řady služeb závisí mimo jiné na existenci či neexistenci
dalších prvků sítě. Potřebu zařízení, služeb a počtů personálu je třeba průběžně
upřesňovat. Přesněji jsou určeny počty personálu v tradičních zařízeních, zatímco v
nově vzniklých zařízeních a službách jsou počty odhadnuty ze zahraničních poznatků a
našich dosavadních krátkodobých zkušeností.
Zvláštní postavení mají pracoviště, která provádějí superkonziliární služby,
postgraduální výcvik a výchovu psychiatrů, klinických psychologů, psychoterapeutů,
popř. dalších odborníků. Jejich personální a technické vybavení je přizpůsobeno tomuto
účelu. Součástí práce akreditovaných pracovišť je i výzkum.
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Navrhovaná lůžková péče v oboru
(dostupnost nadregionální, regionální, okresní, místní)

Nemocniční psychiatrická péče je nyní realizována na 11 700 lůžkách, přičemž 88%
je jich umístěno v psychiatrických léčebnách a jen 12% v psychiatrických odděleních
všeobecných nemocnic.
Změny v počtu lůžek a jejich restrukturalizace budou záviset na rozvoji
ambulantních a intermediárních psychiatrických služeb a adekvátních sociálních služeb v
souladu s potřebami jednotlivých regionů. Pouhé snižování počtu lůžek v léčebnách by
vedlo ke zhoršení péče. Jako první krok by mělo být dosaženo obecně závazných
hygienických norem v zařízení psychiatrických léčeben.

Péče o akutní psychiatrické nemocné (definovaná 50 dny hospitalizace) by se měla
postupně přesouvat do psychiatrických oddělení nemocnic.
Výhledově by počet lůžek v psychiatrických léčebnách měl společně s počtem lůžek
na psychiatrických odděleních nemocnic dosáhnout v ČR počtu 100 lůžek na 100 000
obyvatel. Z toho by měl počet lůžek následné péče činit 60% a počet lůžek akutní péče
40%.
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Psychiatrická oddělení
Jsou zaměřena na krátkodobou dobrovolnou i nedobrovolnou hospitalizaci pacientů s
akutní psychickou poruchou. Provádějí diagnostiku, terapii, rehabilitaci a
posuzování. Poskytují konziliární služby pro ostatní oddělení nemocnice.
Jsou obvykle součástí všeobecných nemocnic nebo jsou samostatnými zařízeními. Pro
výkon jejich činnosti musí být zajištěna základní konziliární, laboratorní a pomocná
vyšetření, a to po plných 24 hodin. Mohou zřídit jednotky intenzivní psychiatrické péče.
Některá psychiatrická oddělení mají specializovaná pracoviště pro děti a mladistvé,
psychogeriatrické oddělení, oddělení pro léčbu poruch paměti, popř. další
specializovaná oddělení.
Personál zařízení: psychiatři a další lékaři, kliničtí psychologové, další odborníci
vysokoškolští pracovníci, vyšší zdravotničtí pracovníci, , střední, nižší a pomocní
zdravotní pracovníci, sociální pracovníci, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další.
Počet akutních lůžek na 100 000 obyvatel: 30-50
Dostupnost: Psychiatrické oddělení je většinou zřizováno pro oblast se cca 200 000
obyvateli, což znamená dostupnost do cca 40 km.
Psychiatrická lůžka pro akutní péči mohou existovat i při denních stacionářích nebo
krizových centrech.
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Psychiatrické kliniky a oborová výzkumná zařízení

Specializovaným typem psychiatrických oddělení jsou zařízení, která mají v rámci
nemocnice statut kliniky, pokud jsou součástí lékařské fakulty. Slouží propojení psychiatrie
s klinickou vědou a výchovou v medicíně. Nad rámec běžného lůžkového zařízení poskytují
též superkonziliární služby a zabývají se diagnostikou a léčbou ve zvláště složitých
případech.
Na psychiatrických klinikách je soustředěna odborná a materiální kapacita k zajištění
psychiatrického výzkumu a vzdělávání v psychiatrii na pregraduální i postgraduální úrovni.
Oborová výzkumná zařízení se převážně zaměřují na výzkum.
Personál zařízení: Tvoří jej zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci. Pro léčebný provoz
jsou počty a složení personálu zvýšeny a přizpůsobeny jejich úkolům.
Počet lůžek: Psychiatrické kliniky jsou součástí celkové sítě akutních lůžek.
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Psychiatrické léčebny

Jejich úkolem je dlouhodobá léčba a rehabilitace psychicky nemocných všech věkových
kategorií. Zároveň plní úlohu psychiatrických oddělení nemocnic v regionech, kde tyto
dosud neexistují, nebo nemají odpovídající kapacitu. Předpokládá se, že v budoucnu
převezmou akutní psychiatrickou péči psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic.
Psychiatrické léčebny přijímají pacienty k dobrovolné i nedobrovolné léčbě. PL vytvářejí
podmínky pro diferencovanou péči prostřednictvím specializovaných oddělení typu
příjmových, doléčovacích, rehabilitačních, psychoterapeutických, psychogeriatrických, pro
léčbu závislostí, dětských a adolescentních, sexuologických, somatických. Pro své pacienty
zajišťují služby dalších medicínských oborů. Psychiatrické léčebny rovněž zajišťují výkon
ochranného léčení. Psychiatrické léčebny též hospitalizují osoby k vyšetření v rámci
soudně znalecké činnosti.
Kromě psychiatrických léčeben se všeobecným zaměřením existují ještě psychiatrické
léčebny specializované na děti a dorost, na léčbu osob závislých na alkoholu či jiných
návykových látkách.
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3. Vyhláška č. 134/98 a skutečnost v psychiatrických léčebnách
Vyhláška č. 134/98, podle které jednotlivé zdravotní pojišťovny (ZP) určují
hrazení zdravotní péče v oboru lůžkové péče v psychiatrii řeší problematiku
následovně:
1. Ošetřovací dny
Pro psychiatrickou péči lůžkovou jsou v zásadě využitelné následující kódy
ošetřovacích
dnů (OD):
00021 odborné léčebné ústavy (PL)
Přitom den přijetí a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden ošetřovací den.
2. Ve výkonu OD je zahrnuto:
1. veškeré vizity lékařů
2. činnost SZP, NZP a PZP
3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech
4. organizační činnost vedoucích pracovníků
5. ústavní pohotovostní služba
6. stravní jednotka
7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál
8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační a intenzívní
péče)
9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační a intenzívní péče)
Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta
resuscitační a intenzívní péče.
3. K výkonu OD se připočte:
1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne -podle odborností
2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků
3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení podle kategorií zařízení
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Kalkulace úhrady lůžkové péče není tedy dle výše uvedeného stanovena
3.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

jednoznačně. První nejednoznačnost je zřejmá zejména v problémové části postihující
úhradu za léky.
Rozbor k této problematice je uveden v části léky v lůžkové psychiatrii.
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Další problémovou oblastí při kalkulaci úhrady lůžkové psychiatrické péče je
hrazení kategorií pacientů. Současný způsob úhrad paušální platbou do jisté míry
konzervuje tento problém a nevynucuje potřebu systémového řešení. Vyhláška č. 134/98
umožňuje úhradu kategorií při splnění předepsaného personálního zajištění na jednotlivých
odděleních tak, jak předepisuje tabulka Minimální personální vybavení. Protože předepsané
hodnoty nemohou být běžnou v běžné praxi splněny (vysoké mzdové nároky), není možná
úhrada kategorií.
V následujících tabulkách je uvedeno srovnání skutečného stavu personálního
zabezpečení ve vybraných psychiatrických léčebnách (l-Jihlava, 2-Horní Beřkovice, 3Havlíčkův Brod, 4-Dobřany, 5-Bohnice) a srovnání těchto hodnot
a) s pers.vybavením požadovaným ZP pro úhradu kategorií
b) s hodnotami z návrhu koncepce psychiatrie pro akutní a následnou péči
c) je uveden počet pracovníků připadajících na jednoho pacienta

Tabulky jsou uvedeny pro všechny pracovníky léčeben a zvlášť pro srovnání pouze
pro zdravotnické pracovníky.
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Personální vybavení léčeben ve své struktuře a kvantitě neodpovídá potřebám
poskytované péče. Jestliže poměr veškerého personálu PL připadajícího na jednoho
pacienta má hodnotu 0,66 a poměr pacienta přímo ošetřujícího personálu je 0,46
(včetně započtených pracovníků pracujících v třísměnném provozu) je zřejmé, že
psychiatrické léčebny jsou oproti nemocnicím personálně výrazně poddimenzované.
Zahraniční zkušenosti poukazují na potřebu poměru personálu k psychiatrickým
pacientům 1,2 a výše, a to bez započtení pracovníků v třísměnném provozu. Poměr
ošetřujícího personálu pod 0,5 navíc sestavený v neodpovídající struktuře potřeby
lůžkové psychiatrie, je v této oblasti jedním z rozhodujících výrazně negativních
faktorů ovlivňujících úroveň poskytované péče.

Ani ze srovnám s metodikou ZP a s připravovanou koncepcí nevyplývají
uspokojivé skutečnosti. Personální stavy zdravotnických pracovníků v psychiatrických
léčebnách jsou značně poddimenzované i v tomto srovnání. Finanční situace
psychiatrických léčeben v současné době však neumožňuje situaci zlepšit.
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4. Léky v lůžkové psychiatrii
Léková politika psychiatrických léčeben vychází z obecné formulace lékové
politiky státu, tak, jak byla koncipována v roce 1994 MZ ČR. Odráží odborné a
ekonomické aspekty farmakoterapie ve zcela konkrétních podmínkách. Mezi hlavní
opatření lékové politiky patří sledování úrovně a výsledků farmakoterapie a
sledování spotřeby léčiv.
Limitujícím faktorem psychiatrické léčby je výše paušální úhrady léků v
rámci hodnoty ošetřovacího dne, jejíž hodnota se v psychiatrických lůžkových
zařízeních pohybuje v rozmezí 20 - 30 Kč. Důležitá jsou následující fakta z analýzy
provedené v PL Bohnice, která byla potvrzena i ostatními srovnávanými léčebnami
v této práci.
Při analýze spotřeby léků v PL Bohnice byl přitom dlouhodobým sledováním
zjištěn velmi zajímavý fakt, že výdaje na léčiva - nepsychofarmaka činí dvě třetiny
celkového finančního objemu na léky. Přitom tento objem zůstává po celé
sledované období stejný (Obr. č. 5) .
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:

Z této analýzy vyplývá alarmující skutečnost, že z eventuelně nasmlouvaných
30 Kč na léky připadá na vlastní denní terapii psychofarmaky 10 Kč. Přitom cena
denní terapeutické dávky u nových antipsychotik, jakými jsou např. risperidon a
olanzapin se nalézá v rozmezí 140 - 200Kč. Tato antipsychotika v tzv. vyspělých
zemích světa již patří pro svoji terapeutickou efektivitu a výrazné omezení
negativních vedlejších účinků oproti klasickým neuroleptikům klekům první volby
V ekonomických podmínkách české lůžkové psychiatrie četnost jejich aplikace
zaostává za obecnou úrovní možností používám nových léků v jiných oborech
našeho zdravotnictví.
Ekonomický limit této situace lze dokumentovat spotřebou nových
antipsychotik v PL Bohnice, kde jejich denní spotřeba tvoří 3,5 % denních
definovaných dávek ze všech aplikovaných antipsychotik, ale náklady na ně
dosahují 42,3% z podaných antipsychotik.
Z Obr. č. 6, který je sledován v kusech vydaných balení je zřejmé, že je
vydáván stále stejný počet balení psychofarmak a naopak významně stoupá
množství ostatních indikovaných léků.
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Skutečností je, že finanční výdaje na psychofarmaka stoupají a výdaje na ostatní
léčiva zůstávají stejné. Přitom při srovnání s Obr.č. 6 v kusech balení je vydáván stále
stejný počet psychofarmak a naopak spektrum ostatních léků významně stoupá. Je to dáno
nástupem a vzrůstající cenou nových psychofarmak při velké komorbiditě psychiatrických
pacientů, se současným vzrůstajícím podílem gerontopsychiatrických pacientů, kde je
komorbidita zvlášť vysoká . Dalším důležitým vlivem je nárůst toxických psychóz
komplikovaných závažnými somatickými stavy.
Pokud se vrátíme k výsledkům provedeného šetření mezi vybranými velkými léčebnami (lJihlava, 2-Horní Beřkovice, 3-Havlíčkův Brod, 4-Dobřany, 5-Bohnice) a provedeme
srovnání nákladů vynaložených na léky zjišťujeme, že pouze jedna ze sledovaných léčeben
se v průměrném denním nákladu za léky dostala pod hranici 30 Kč.

Základní ukazatele a náklady na léky psychiatrické léčebny 1999

Skutečná potřeba úhrady léků při léčbě odpovídající evropským standardům
využívající léky nové generace vycházející z analýzy respektující ekonomické podmínky v
ČR a podmínky ostatních medicínských oborů u nás, kterou provedla Asociace
psychiatrických léčeben k činí pro lůžka akutní 93 Kč/OD a pro lůžka následné péče 45
KČ/OD.
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6. Lůžka akutní a následné péče
Velkým problémem oboru je stávající struktura psychiatrických lůžek. Důležité je
rozkrytí skutečné potřeby akutních lůžek, která by podle stávajícího počtu PO v současné
době představovala pouhých 1420 lůžek pro ČR. Psychiatrická společnost (PS) došla ke
konsensu v definování potřeby akutních lůžek časovým faktorem délky ošetřovací doby.
Vzhledem k tomu, že průměrná ošetřovací doba jedné ze základních duševních poruch schizofrenního onemocnění, které má průměrnou ošetřovací dobu přes 40 dnů, stanovila PS
pro akutní psychiatrickou péči limit 50 dnů. Po této době lze lůžkovou péči hodnotit jako
následnou.
Z toho vyplývá, že by mělo být jednáno o potřebě cca 4850 akutních lůžek a 6850
lůžek následné péče. Propočet vychází ze součtu současných lůžek v PL a PO a jsou v něm
obsažena i lůžka dětská, psychogeriatrická, sexuologická a existujících detoxifikačních
jednotek. Podíl péče akutní a následné by tak byl pro výběrová řízení nastavená v poměru
40:60, což velmi pravděpodobně odpovídá současné potřebě oboru.
Akutní psychiatrická lůžka by měla být přednostně zřizována v rámci psychiatrických
oddělení nemocnic, v souladu s kriterii uvedenými pro PO v "Pomocném materiálu pro
členy komisí obsahující základní požadavky na lůžka specializované péče" ze dne 2.února
1998.
V regionech, kde nebude zajištěna akutní lůžková psychiatrická péče v plném rozsahu
prostřednictvím PO, budou poskytovat akutní péči nadále PL, které uspějí ve výběrovém
řízení pro danou oblast. V takovém případě musí splňovat základní požadavky kladené na
PO, především v oblasti komplementárních požadavků, dostupnosti konziliárních služeb a
personálního vybavení.
Počty lůžek akutní a následné péče, o které se ucházela jednotlivá zdravotnická
zařízení jsou uvedeny v následujících tabulkách:
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Grafické znázornění rovnoměrnosti pokrytí psychiatrickými lůžky ve srovnání s
doporučeným průměrným počtem lůžek na 100 tis. obyvatel pro lůžka akutní a
následné péče pak ukazují následující Obr. č. 7, 8 a 9.
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Jak vyplývá z Obr.č. 8 a 9 je rozložení psychiatrických lůžek v ČR nerovnoměrné a
jednotlivé léčebny svými spádovými oblastmi přesahují své přirozené i administrativní
regiony.

Výběrové řízení na lůžkovou psychiatrickou péči bylo postaveno před
stávající nevhodnou strukturu fondu psychiatrických lůžek a musí korigovat poměr
rozložení těchto lůžek v jednotlivých regionech a jejich rozdělení na lůžka akutní a
následné péče, jak vyplývá z výše uvedených tabulek.
Pro psychiatrii je proto nejdůležitější restrukturalizace lůžkového fondu ve
smyslu iniciace vzniku nových psychiatrických oddělení při všeobecných
nemocnicích v oblastech, kde akutní péče je realizována ve vzdálených
psychiatrických léčebnách.
Tato restrukturalizace je nezbytná pro funkční vytváření návazných
intermediálních a ambulantních forem psychiatrických služeb, v souladu s koncepcí
oboru psychiatrie.
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7. Závěr

Současná lůžková psychiatrická péče v České republice ve svém celku
neodpovídá potřebám oboru psychiatrie především z těchto důvodů:

88% lůžkové péče je zajišťováno psychiatrickými léčebnami, včetně léčby
akutních psychiatrických stavů. Léčebny mají nadregionální charakter, pacienti v nich
hospitalizováni jsou tak izolováni od svého původního sociálního prostředí, což vede k
problémům při jejich resocializaci po odeznění akutní fáze onemocnění. Je ztížena
návaznost ne intermediární a ambulantní psychiatrické služby. PL jsou většinou
stavebně zastaralé a z ekonomických důvodů nejsou schopny přizpůsobit své ubytovací
kapacity odpovídající úrovni konce 20. století.

Personální vybavení PL je nedostatečné, struktura pracovníků není v souladu s
potřebami terapeutických postupů.

Alarmující situace je v oblasti finančních zdrojů na léčbu psychofarmaky v
souladu s evropskými standardy.

V rámci závěrečného hodnocení lze konstatovat, že lůžková psychiatrická péče v
České republice se svojí úrovní dále propadá ve srovnání s ostatními medicínskými
obory, při neklesající společenské objednávce tohoto typu péče.
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Zásady správné léčby v psychiatrii v kontextu psychiatrických lůžek
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