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Použité pojmy, zkratky 
apod.: a podobně 

atd.: a tak dále 

CDZ: centrum duševního zdraví 

ČAS: Česká asociace sester, z. s. 

ČLS JEP: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s. 

interní tým: tým odborníků, zaměstnanců nemocnice, resp. oddělení, kde je pacientovi poskytována péče 

IP: individuální plán 

klíčový pracovník: vyhrazený pracovník z interního týmu, který má na starosti koordinaci IP u určených pacientů 

KP: krizový plán 

MD: multidisciplinarita 

např.: například 

obj.: objektivní 

resp.: respektive 

subj.: subjektivní 

tzn.: to znamená 

z. s.: zapsaný spolek 
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Základní informace 
Potřeba krizového plánování vychází z následujících premis: 

- Řada psychiatrických onemocnění má epizodický průběh, zahrnující fáze dekompenzace stavu a rezultující 
krize 

- Kvalitní způsob jejího zvládnutí je z řady důvodů důležitý pro zotavení a je vysoce individuální 

- Pacient nemusí být v krizové situaci schopen konstruktivně přispívat k jejímu zvládání ani poskytovat 
věrohodné a užitečné informace 

Krizí máme na mysli stav, kdy člověk v důsledku dekompenzace psychického stavu nezvládá řídit své chování a 

postupovat k obnovení psychické rovnováhy. Jeho chování může být zmatené, nepředvídatelné, ohrožující či 
pohoršující. Do zvládnutí krize se musí zapojit další osoby (rodina, blízcí, odborníci). Krize je tedy takto definována 
objektivně, nikoli subjektivním pocitem, že „mám krizi“. 

Krizové plánování je nástrojem, jak v krizových situacích postupovat plánovitě, se zohledněním minulých 

zkušeností a preferencí pacienta. Mělo by být standardní součástí péče o pacienty hospitalizované na všeobecné 
psychiatrii, a to tam, kde minimálně jednou došlo ke krizi. Pokud pacient krizi nezažil, ať už z povahy psychické 

poruchy nebo dobrého systému podpory, nemusí cítit potřebu KP vytvářet, proces by byl formalitou a není nutný. 
Výjimkou jsou psychotické poruchy (a popř. další závažné poruchy), u kterých lze krizi předpokládat a nízká 

motivace k plánování může vyplývat z omezeného náhledu na nemoc. (U režimových léčeb předpokládáme 
analogický proces v rámci režimové terapie.) 

Ačkoli krizový plán je z principu instrukcí pro okolí pacienta, jeho nositelem je sám pacient. Je pro něj příležitostí, 
jak dopředu vyslovit svá přání ohledně péče o jeho osobu v krizové situaci. 

 

Krizové plánování je možné vnímat jako samostatný cyklický proces o 2 fázích: 

1) Využití krizového plánu v situaci krize. 

2) Aktualizace krizového plánu po každé krizi. 
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Procesní kroky 

Název Popis 

4.IP04.01 Využití 
krizového plánu v 
situaci krize 

Využití krizového plánu (dále také KP) v situaci krize zajistí, že situace krize je zvládána 
optimálním způsobem, a to 

a) zařízeními a lidmi, kteří jsou vhodní, kompetentní a preferovaní, 

b) pomocí konkrétních způsobů chování lidí, které napomáhají zvládnutí krize, a 

c) konkrétních opatření včetně vhodných omezovacích prostředků a použité medikace. 

Tyto informace a kontakty tvoří hlavní obsah KP. Jsou proměnlivé v čase, proto KP musí 
být průběžně aktualizován. Více viz „Aktualizace KP po každé krizi“. 

Předpokladem využití KP v krizi je, aby 

a) byl k dispozici v situaci krize angažovaným lidem, a aby 

b) tito lidé věděli, že je k dispozici a jak s ním pracovat. 

Dostupnost KP v krizi 

Není realistické očekávat, že pacient bude mít KP v situaci krize u sebe. Jak se tedy ke 

krizovému plánu pacienta dostat, pokud pacient není schopen poskytnout potřebné 
informace? 

- Pacient má v peněžence kartičku s kontaktem na pracovníka, který má jeho aktuální 
KP k dispozici a po ruce. V procesu tvorby KP je třeba dbát, aby taková kartička byla 
vytvořena a pacient byl informován o nutnosti mít ji u sebe v peněžence – viz níže. 

- Existuje standardní proces vyhledání krizového plánu, např. po identifikaci pacienta 
kontaktovat pracovníka CDZ dle místa bydliště. 

Informovanost o využití KP 

Pracovníci v síti služeb péče o psychiatricky nemocné, a také rodiny a blízcí pacientů by 

měli být informováni o tom, že práce s KP je nedílnou součástí péče o pacienta a jak se ke 
KP pacienta dostat. V procesu tvorby KP s pacientem je proto třeba dbát na to, aby o KP 
byly informovány rodiny a blízcí pacientů – viz níže. 
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4.IP04.02 

Aktualizace 
krizového plánu po 
každé krizi 

Cílem vytváření krizového plánu je 

a) Vést pacienta k uvědomění spouštěčů krize a subjektivních příznaků, které ji 
předznamenávají a provázejí. 

b) Specifikovat jednoduché kroky a opatření, která vtáhnou do řešení krize další 
osoby (blízké, odborníky). 

Aktualizace KP po každé krizi zajistí, aby byly zohledněny nové zkušenosti se zvládáním 

krize, nové faktické skutečnosti (kontaktní informace apod.) a případně změněné 
preference pacienta. 

Pokud bylo součástí krize použití omezovacího prostředku, aktualizace krizového plánu 
může navazovat, resp. využívat informace z následného rozboru (debriefingu) omezení. 

Aktualizaci KP by měl provádět 

- klíčový pracovník pacienta nebo kompetentní / proškolený pracovník, který odpovídá 
za proces propuštění / předání pacienta z péče zařízení, a to 

- ve spolupráci s kolegy v multidisciplinárním týmu, protože KP zahrnuje informace 
různých odborností. 

Obsahem KP jsou následující informace 

Projevy krize: 

- jaké jsou subjektivní varovné prodromální příznaky, které krizi předcházejí, 

- jak vypadá krize navenek, jaké příznaky může vidět okolí, jak se mění chování 
pacienta. 

Instrukce pro okolí: 

- jak se chovat k pacientovi, jak s ním vhodně komunikovat, 

- jaká konkrétní opatření přijmout, 

- nevhodná / preferovaná medikace v krizi, 

- nevhodné / preferované typy omezení (viz níže), 

- koho kontaktovat / přivolat, 

- instrukce pro kontaktní osobu. 

Informace: 

- o fyzickém stavu (komorbidity apod.), 

- současná medikace, 

- preferované místo hospitalizace, 

- kontakty na autora KP, kontaktní osobu, praktického lékaře a psychiatra. 

Jednotná obsahová osnova KP zajišťuje uvedení všech potřebných informací a umožňuje 

jednotné vzdělávání v práci s KP. Formulář „Krizová karta“ dle metodiky CARe (pozor na 
shodu jména) a další vzorové formuláře jsou přílohou dokumentu, slouží jako zdroje pro 

unikátní formulář daného zařízení. Formulář je pouze osnovou obsahu KP, nikoli vodítkem 
pro vedení rozhovoru při aktualizaci KP s pacientem – viz níže. 

Vhodné načasování aktualizace KP je klíčové pro kvalitu výstupu: 

- pacient i personál by měli mít krizi ještě v čerstvé paměti, 

- pacient by měl být schopen přiměřeného náhledu na situaci, 

- pacient by měl být schopen adekvátně formulovat své preference, 

- měl by být již vytvořen terapeutický vztah s klíčovým pracovníkem. 

Prakticky může jít o čas v řádu dnů po krizi, v případě hlubší psychické dekompenzace v 
řádu několika málo týdnů. Je třeba aktivně předcházet tendenci vyplňovat KP před 
propuštěním, kdy vzniká formální potřeba mít plán k dispozici. 

Aktualizace KP má terapeutický rozměr, protože s pacientem se prožitkově vracíme do 

krizové situace. Proto by měla probíhat v klidném a bezpečném prostředí v rámci již 
vytvořeného terapeutického vztahu.  

https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP01v00.pdf
https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP02v00.pdf
https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP07v00.pdf
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4.IP04.03 Krizová 
kartička „do kapsy“ 

Krizová kartička „do kapsy“ je nástroj, jehož užitečnost spočívá především ve snadné 
dostupnosti (je po ruce). Doporučuje se vyhotovit min 2 kusy (pro případ ztráty). 

Krizová karta by měla obsahovat následující informace: 

- Snadno vnímatelné projevy krize (jak poznám, že nastává krize). 

- Snadná opatření, která ještě zvládnu podniknout (někomu zavolat apod.). 

- Kontakt na blízkou osobu (pokud taková je). 

- Kontakt na vhodného odborníka (pro kontaktování v situaci krize – ideálně pracovník, 

který má přístup ke krizovému plánu pacienta, např. klíčový pracovník, krizové 
centrum, CDZ apod.). 

- Informaci o tom, jak se dostat ke krizovému plánu (kdo ho má, kdo ho zpracoval, kde 
je uložen). 

4.IP04.04 Rozhovor 

s pacientem 

Pro rozhovor je třeba si vyhradit dostatečný čas, popř. jej rozdělit na části. 

Vzhledem k terapeutickému rozměru by mělo jít spíše o polo-strukturovaný rozhovor, který 
umožňuje pojmenovávání a zpracovávání prožitků, formulaci zkušenosti do příběhu, 

abreakci případných emocí atd. Rozhovor by měl být veden v souladu s principy zotavení, 
zaměření na silné stránky a práce se sociální sítí pacienta. 

Kromě formulace KP je cílem rozhovoru také budovat pacientovu kompetenci rozpoznávat 
varovné příznaky dekompenzace stavu, ujasňovat si své potřeby a preference v této 

situaci, a také učit se využívat své silné stránky pro lepší zvládání krize do budoucna. 

Pacient by také měl pochopit smysl krizové kartičky (mj. aby se okolí dostalo ke krizovému 
plánu v situaci krize) a nutnosti mít ji u sebe. 

V žádném případě by nemělo jít o mechanické vyplňování formuláře krizového plánu. 
Podrobná instruktáž přesahuje rámec metodiky. 

V případě použití omezovacího prostředku může krizové plánování těžit z následného 

rozboru omezení s pacientem, který může být cenným zdrojem informací do krizového 
plánu (projevy krize, preferovaný typ omezení apod.). Krizový plán by měl být revidován / 
aktualizován po každém rozboru omezení. 

4.IP04.05 

Organizační 
opatření 

Úkolem klíčového pracovníka při aktualizaci KP je zajistit, aby v případě možné budoucí 

krize byl KP k dispozici a věděli o něm lidé, kteří budou v krizi pravděpodobně angažováni. 
Měl by proto 

- vytvořit pacientovi kartičku s kontaktem na sebe nebo pracovníka CDZ, je-li tento k 
dispozici, 

- poučit pacienta o nutnosti mít kartičku u sebe (v peněžence apod.), 

- spolu s pacientem/po jeho souhlasu informovat rodinu či blízké okolí pacienta o KP, 
při souhlasu KP těmto kontaktům poskytnout, 

- spolu s pacientem/po jeho souhlasu informovat pracovníka CDZ a při souhlasu 
pacienta mu KP poskytnout, 

- zajistit, aby KP byl součástí propouštěcí zprávy. 

4.IP04.06 

Multidisciplinární 
přístup 

KP zahrnuje kategorie informací, které mohou těžit z multidisciplinární spolupráce týmu. 

Proškolený klíčový pracovník by si měl sice umět se zpracováním KP poradit samostatně (s 
využitím informací z dokumentace pacienta), nicméně v následujících oblastech mohou 
významně přispět další členové týmu: 

- lékař (fyzický stav, komorbidity, medikace, subj. prodromy), 

- psycholog (subj. a obj. příznaky, jak se chovat/komunikovat), 

- sestry (příznaky, jak komunikovat, podpůrné kontakty), 

- sociální sestra (kontakty na instituce), 

- peer konzultant (podněty pro zvládání krize), 

- pracovník komunitní služby (svědek krize, objektivní informace). 

 

https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP08v00.pdf
https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP02v00.pdf
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Informační položky 

Název Odkaz 

Krizová karta  https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP07v00.pdf 

Krizová kartička „do kapsy“  https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP08v00.pdf 

Multidisciplinární týmová 
spolupráce 

https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP02v00.pdf 

Podmínky pro působnost 
klíčového pracovníka ve 
zdravotnickém zařízení 

https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP01v00.pdf 
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https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP08v00.pdf
https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP02v00.pdf
https://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2022-08/4_IP01v00.pdf

