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dostává se Vám do rukou další a 
zřejmě i poslední vydání magazínu 
Reforma. Tentokrát je jeho hlavním 
tématem kvalita péče, což je dobře. 

Kvalita péče by měla být hlavním 
tématem, a to nejenom formálně 
v nadpisech a názvech přednášek 
a jiných statí. Profesor Matulay, 
nestor slovenské psychiatrie, říkal, 
že kvalitu nedělají chodby a pokoje 
psychiatrických oddělení či ústavů, 
ale že ji dělají lékaři a sestry. Hlavně 
svým přístupem a odborností. 
Po zkušenostech z Psychiatrické 
léčebny, posléze nemocnice, 
si dovolím s ním nesouhlasit. 
Nechci nijak snižovat roli lidského 
profesionálního kontaktu, jenom 
musím doplnit zřetelný význam 
kvality vybudovaného prostředí 
a dalších služeb, které jsou 
důležitou součástí hospitalizace v 
psychiatrickém zařízení. Ty jednak 
ovlivňují samotnou vnímanou 
kvalitu, ale také vytvářejí prostředí, 
které dokáže multiplikovat vklad 
profesorem zmiňovaného lidského 
přínosu. Podobně jako zanedbané 
prostředí sebevíc profesionální 
vztah zhoršuje.

V Bohnicích jsem strávil polovinu 
svého života. Měl jsem příležitost 

ovlivňovat chod této velké 
nemocnice. Prožil jsem radosti z 
úspěšných projektů i rozmrzelosti 
z těch, které jsme nedotáhli, nebo 
jejich efekt nebyl dostatečný. 
Jednoznačně nejvíc složité byly 
aktivity směřované k postojovým 
změnám. A k nim patří i projekty 
zaměřené na kvalitu péče. Kvalitní 
vztah totiž není soubor technik, 
nejde se „jenom naučit“, musí se také 
zažít. Potom je šance, že dojde ke 
změně.

Kladu si otázku, zda jsem nechal 
v Bohnicích svůj otisk. Rád bych 
věřil, že ano. Snažil jsem se hledat 
vyváženost mezi „zdmi“ a „lidmi“, 
prostorem před a za plotem. S tím 
souvisí přesvědčení, že v každé 
oblasti šlo udělat víc. Vždy šlo o 
kompromis. A když se posuzuje 
kompromis, záleží na vnitřním postoji, 
zda vidíme sklenici poloprázdnou či 
poloplnou. 

Novému managementu přeji, aby 
měli sílu vidět kompromisy pozitivně 
a tento pohled přenášet do celé 
nemocnice.

S přáním všeho dobrého,

MUDr. Martin Hollý, MBA

Milé čtenářky, milí čtenáři,
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Co přinesl magazín 
REFORMA?

V rámci Reformy péče o duševní zdraví jsme vám nabídli za poslední 

rok celkem šest vydání našeho online magazínu Reforma.

V odborných ale i více popularizovaných textech jsme mapovali 
jednotlivé reformní postupy a přístupy. V desítkách rozhovorů jsme 

přibližovali nejen jednotlivá témata reformních snah ale i zajímavé 
osobnosti na poli duševního zdraví.

Už na začátku jsme psali, že perspektiva lidí se zkušeností s duševním 
onemocněním je důležitou kotvou a také určitým zrcadlem pro 

každého profesionála v oblasti duševního zdraví, ale i obyčejného 

člověka. Doufáme, že se nám v rámci magazínu podařilo alespoň 

částečně předat právě i tuto perspektivu.

Pokud jste některá vydání nezachytili, je možné si je dohledat na webu 

reformapsychiatrie.cz, kde jsou dostupná všechna čísla magazínu.

Děkujeme za vaši přízeň.



ZE ŽIVOTA 
REFORMY
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Nikoliv „o nás bez nás“, 
ale „o nás s námi“. 
Tak lze stručně 
vystihnout základní 
premisu. Lidé se 
zkušeností s duševním 
onemocněním si umí 
své potřeby nejlépe 
definovat sami.

Zapojení lidí
se zkušeností  
do reformy
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Na přelomu května a června letošního roku 
vzniknul v rámci působení karlovarské Fo-
kusu, neziskové organizace zaměřující se 
na pomoc lidem se zkušeností s duševním 
onemocněním, multidisciplinární tým slo-
žený z ukrajinských odbornic na poli du-
ševního zdraví. „Naše kolegyně a lékařka 
je Ukrajinka, takže když začala válka, nešlo 
nechat jen tak věci být a koukat jinam. V 
prvním kole jsme byli dvakrát na Ukrajině, 
kam jsme vezli léky a další pomoc. A jak 
situace pokračovala a začali přicházet lidé 
z Ukrajiny, bylo nám jasné, že je potřeba 
nabídnout pomoc,“ vysvětluje ředitel kar-
lovarského Fokusu Jaroslav Hodboď vznik 
nového týmu složeného z ukrajinských vá-
lečných uprchlíků. 

V rámci prvotního školení v základech krizo-
vé intervence pro lidi prchající před válkou 
se Fokus Karlovy Vary propojil také s kar-
lovarským policejním a hasičským psycho-
logem. „Došlo nám, že lidé potřebují psy-
chologickou a psychiatrickou pomoc a další 
impulz pro založení ukrajinského multidisci-
plinárního týmu byl na světě,“ uvádí ředitel 
Hodboď.

Ukrajinský tým duševního zdraví je napo-

jen na týmy místních CDZ a funguje v rámci 
předávání a propojování klientů tam, kde je 
důležitý jazyk, a to navzdory tomu, že česká 
legislativa neumožňuje zařazení těchto od-
borníků a odbornic do standardního zdra-
votního systému. „Nemají české vzdělání 
a potřebné nostrifikace, takže v současné 
době pracují pod sociální službou a zajišťují 
první záchyt - screening lidí s tím, že když 
je potřeba komplexnější vyšetření, tak ho 
provede naše lékařka,“ přibližuje působení 
nového týmu vedoucí karlovarského Foku-
su s tím, že část týmu zamýšlí v Česku zů-
stat. „Čeká nás příprava a podpora kolegyň, 
aby se v našem zdravotním systému mohly 
etablovat – to znamená nostrifikace, pro-
bační zkoušky a tak dále,“ dodává Hodboď.

Do služeb Fokusu Karlovy Vary se uprchlic-
ké odbornice podařilo získat skrze kontakty 
tamní doktorky Olhy Polyviany. Ukrajinský 
tým se skládá ze dvou lékařek psychiatri-
ček a dvou odbornic s psychologickým 
vzděláním. „Pracuje u nás ještě manžel naší 
ukrajinské lékařky Olhy, který také funguje 
dvojjazyčně společně s týmem. V tuto chvíli 
působí jako case manažer a má na starost 
koordinaci a překládání tam, kde je potře-
ba,“ uzavírá ředitel Hodboď. 

Naše ukrajinské kolegyně

V karlovarském Fokusu začal fungovat tým ukrajinských odborníků, přičemž někteří z nich 

jsou válečnými uprchlíky. Sami v rámci své profese s psychiatrickým a psychologickým 

zaměřením pomáhají lidem se zkušeností s duševním onemocněním především ve 

službách center duševního zdraví (CDZ), které Fokus v kraji provozuje.

Vychází přehledná brožura  
o průběhu reformy

Reforma péče o duševní zdraví vydává pře-
hlednou brožuru u příležitosti mezinárodní 
konference nazvané Výzvy a příležitosti v Re-

formě péče o duševní zdraví, která se koná 
14. - 15. 9. 2022 v Brně. Krátká publikace na-
bízí množství důležitých koncepcí, které se v 
průběhu let v rámci reformních snah v různé 

míře uskutečňovali napříč systémem sociál-
ních a zdravotních služeb, veřejné správy ale  
i napříč celou společností.

Brožura bude dostupná nejen v tištěné podobě 
v rámci zmiňované konference, ale i v online ver-
zi na stránkách reformapsychiatrie.cz.

https://www.fokus-kk.cz/
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Jste sociální pracovník, metodik, lektor, podí-
líte se na deinstitucionalizaci služeb pro osoby 
se zdravotním postižením a asi jsou role, o kte-
rých nevím. Jak byste sám sebe popsal?
Pokud bych měl být v pseudo-intelektuální polo-
ze, tak jsem asi člověk. Mé profesní role jste zmí-
nila, možná bych k nim doplnil, že jsem i konzul-
tant pro oblast sociálních i zdravotních služeb. A 
z osobních rolí jsem rodič, manžel.

Co současně vnímáte jako své hlavní poslání?
Nejvíc se vnímám jako propojovatel pohledů ze-
jména v pomezí zdravotních a sociálních služeb, 
a to i v oblasti terénních, ambulantních a pobyto-
vých forem služeb. Roli sociálního pracovníka vní-
mám pouze jako určitou kvalifikaci.

Jak by si člověk měl představit propojování, o 
kterém mluvíte?
Je to třeba o tom, že si vzájemně ujasňujeme, kde 
jsou kompetence – co ještě služby dělat mohou a 

co už ne, stejně jako co je a co už není v kompe-
tenci jednotlivých profesí, včetně psychiatra. Řeší 
se i například citlivost pohledů, jestli jsou pacienti 
v psychiatrických nemocnicích dlouhodobě hos-
pitalizováni z důvodu, že nejsou kapacity sociál-
ních služeb, anebo proto, že je nemocnice prostě 
chtějí mít u sebe, anebo pacienti chtějí v nemoc-
nici zůstat „navždy“. Tyto pohledy jsou často dost 
radikální, hledají viníka, který brání změně. Zatím-
co ono je to spíše ve změně pohledu, i systému. 
Jde o pochopení v rámci názorových polí.
Občas také poskytuji konzultace neformálně 
pečujícím, kteří pečují o někoho s postižením, a 
to i duševním. Nesnažím se lidem danou situaci 
vyřešit, protože nejsem dostatečně kompetentní 
na to, abych někomu vyřešil celý jeho život, ale 
snažím se klienty vést například k tomu, kde mají 
vyhledávat vhodné služby, jaké existují systémy, 
ve kterých lze hledat a co mají dělat, aby na služ-
by dosáhli. Snažím se posilovat jejich kompeten-
ce.

PŘEDSTAVUJEME

Jeden z posledních rozhovorů jsem vedla s 

mužem, který se podílí na deinstitucionalizaci 

služeb pro lidi se zdravotním postižením, 

sociálním pracovníkem, metodikem a lektorem 

v jednom. Řeč byla především o kvalitě péče v 

psychiatrii a takzvaných dvou světech na poli 

péče o duševně a zdravotně nemocné - světě 

sociálních a zdravotních služeb, no a především 

o jeho roli v komunikaci mezi nimi. 

Rád pojmenovávám 

věci, které nefungují

Rozhovor s Vladislavem Fryčem  

nejen o kvalitě péče
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Zmínil jste dva světy – sociální a zdravotní, mezi 
kterými mohou vznikat rozpory a nepochopení. 
Dalo by se říct, že jste nejen propojovatel ale i 
smiřovatel?
To by bylo dost odvážné tvrzení. Rád pojmeno-
vávám věci, které nefungují, a to někdy nemusí 
být příjemné. Ale pokud bychom se bavili v ro-
vině vzdělávání a podpory lidí, se kterými kon-
zultuji, tak se jim snažím vysvětlovat, proč už to 
možná nejde u té druhé strany, co ještě oni pro to 
mohou udělat a co už nemohou. Pak bych mohl 
být i smiřovatel. (smích) Někdy mám pocit, že 
se poskytovatelé zdravotních i sociálních služeb 
zacyklí v tom, že si vzájemně vymezují hranice, 
kdo za to může a kdo ne. Což je pohodlné i pro 
tvůrce systémů v řadách veřejných správ, institu-
cí, ale i pro další aktéry, ale myslím, že i toto se 
mění.

Studoval jste Etiku v sociální práci na Teologic-
ké fakultě Jihočeské univerzity a ve spojení s 
vaším jménem vyskakuje pojem kvalita. Nakolik 
se kolem kvality točí váš život?
V osobní rovině je těžké zhodnotit, nakolik mám 
kvalitní život. Určitě jsem současně ovlivněn tím, 
jestli jsem zdravotně i duševně v pohodě a hod-
ně to pak proměňuje vnímání pojmu kvalita živo-
ta. Teoreticky se téhle oblasti věnuji dlouho, ale 
teď do ní více promítám i vlastní zkušenost. Vní-
mám, že mě v tom posouvá i vlastní prožívání, 
můj celkový stav. Pokud mám ale hodnotit kva-
litu například nějaké služby, tak se snažím o hle-
dání prvků, které se dají měřit a hodnotit, nebo 
se na nich alespoň shodneme.

Někdy tedy může to, co je objektivně kvalitní 
zůstat v rozporu s tím, co se nám subjektivně 
dost kvalitní nezdá, že?
Ano. Například bych vzal imaginární kritérium 
a stanovisko, že třílůžkové pokoje jsou kvalitní 
z hlediska veřejných služeb, a přesto to pro ně-
koho nemusí být dostatečné a nezohledňuje to 
jeho potřebu mít soukromí. Zde by kvalitu naplnil 
pouze pokoj jednolůžkový. Tedy pak je již jedno 
z hlediska kvality, jestli jde o tří či čtyřlůžkový po-
koj, kvalitu nesplňuje ani jeden.

O co při hodnocení kvality tedy jde?
Oblast kvality se v našem životě točí kolem pre-
ferencí. Můžeme si říct, že nám chutná například 
pivo – objektivně se měří, jestli je dobře vychla-
zené, má správnou míru, je v čisté sklenici, jestli 
je skladováno, jak má být a podobně. Mezi sebou 
– tedy v subjektivní rovině – můžeme mít ale roz-
por. Já řeknu, že mi tady (v restauraci) chutná, a 
přitom nemusím řešit, že je centimetr pod míru 
či nemá ideální normovanou teplotu, zatímco 
vám chutnat nemusí, jde například i o jinou znač-
ku, než máte ráda, nesedí vám prostředí, komu-
nikace okolí, nebo jste abstinentka. Tedy, asi se 
koncově neshodneme.

Nakolik je potom potřeba věci hodnotit podle 
kvality?
Pokud se přeneseme zpět do služeb, tak pokud 
bychom neměli stanovenou alespoň minimální 
úroveň kvality, tak bychom těžko reflektovali ve-
řejnou povahu služeb jako je zdravotnictví, soci-
ální sektor, a tedy státní garanci kvality. V České 

republice máte celkem garantováno, že veřejné 
služby dostanete, když je potřebujete, diskuse se 
ale vede o tom, jak by ta minimální kvalita měla 
vypadat. Zároveň pokud by nebyl definovaný a 
vyžadovaný určitý standard, který nese více hle-
disek, mohla by se kvalita přehoupnout pouze 
do ekonomiky a efektivity, a pak by možná de-
setilůžkové pokoje byly „nejkvalitnější“. To určitě 
nikdo z nás nechce. Platí to ale i obráceně, nelze 
uvažovat o kvalitě bez vidění ekonomiky a efek-
tivity.

Jak postupovat ve zkvalitňování psychiatrické 
péče?
Je asi potřeba, aby se stanovil shodný pohled. A 
to může být kamenem úrazu – k jakému konsen-
zu by mělo v jakých oblastech dojít. Takže zmi-
ňovaný počet lůžek v psychiatrických nemocni-
cích by se měl jasně stanovit. I když ideál může 
být, že respektuji a reflektuji potřebu pacienta/
klienta, který potřebuje jednolůžkový pokoj, mu-
sím zároveň vědět, že náš systém je zatím připra-
ven na maximálně třílůžkový pokoj. To nic nemě-
ní na tom, že ideál je jiný. Kdybych to ale nechal 
úplně být, tak by pacient/klient neměl žádnou 
možnost se bránit, rozhodnout se. A možná by-
chom skončili u toho, že by nejefektivnější byly 
desetilůžkové pokoje. Nejenže bychom se pak 
nemohli bavit o naplňování základních principů 
zákonů a úmluv, ale hlavně bychom rezignovali 
na respekt k individuálním potřebám každého z 
nás. Musíme vycházet i z toho, že část lidí nemu-
sí mít možnost, či schopnost zcela srozumitel-
ně vyjádřit své potřeby, ať už s ohledem na svůj 

zdravotní či sociální stav, či s ohledem na to že je 
prostě pojmenovat neumějí. Ale ani v těchto pří-
padech nemůžeme rezignovat na kvalitu, o které 
se tady bavíme. 

Narazil jste na nějaké rozdíly při úsilí o zkvalit-
ňování služeb v rámci zdravotnického sektoru 
– v rámci reformy péče o duševní zdraví - oproti 
sociálním službám?
Přestože pomoc druhým v sociální oblasti má 
dlouhodobou tradici v rámci, tak je v systému 
veřejné sociální podpory a pomoci ukotvena 
krátce. Sociální služby tak, jak je dnes známe v 
ČR, jsou definovány až od roku 2007. Emancipo-
valy se a snaží se poměřovat kvalitu jiným způ-
sobem. Mimochodem k emancipaci patřilo od-
říznutí se od zdravotních služeb a jejich pohledu. 
To neznamená, že co je zdravotní, je špatně, jde 
spíše o snahu pochopit, že nepříznivá sociální 
situace člověka nesouvisí pouze se zdravotním 
stavem, ale i se spoustou dalších věcí. Nedefinuje 
mě pouze zdravotní omezení, ale i to, že nemám 
kde bydlet, dostatečné kompetence si najít za-
městnání a podobně. Tedy k dosažení mé kvality 
života nestačí pouze zdravotní pomoc, ale mož-
nost participovat na svém životě, naplňovat své 
potřeby.

V lůžkové psychiatrii, ve vší úctě, je často paci-
ent primárně definován nemocí. Na kvalitu se 
pak nahlíží podobně a další oblasti života, mimo 
zdravotního stavu pacienta, nemusí být vždy dů-
ležité. Lékař je často vnímán jako největší auto-
rita a tím i jako nositel kvality. Ale není tomu tak. 

Kdo je Vladislav Fryč?
Mgr. Vladislav Fryč, MPA (1974) se zabývá kvalitou sociálních a 
zdravotních služeb, včetně jejich hodnocení. Pracoval na pozicích 
metodika a sociální pracovníka, či vedoucího pracovníka se 
zaměřením na sociální a zdravotní služby. Spolupodílí se na procesech 
transformace a deinstitucionalizace v sociálních a zdravotních 
službách. Spolupracuje s dalšími institucemi i orgány v oblasti kvality 
jako je například Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je externím 
vyučujícím na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje 
se i supervizi a koučování. Se ženou žije v Praze a má tři děti.
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Kvalitu lůžkové péče nakonec nejvíce ovlivňuje 
běžný zdravotnický personál. Často se mluví o 
tom, že přístup v psychiatrické péči je paterna-
listický. Není to ale většinou jednostranné oče-
kávání ze strany lékaře – je to vyžadováno často 
i ostatními členy týmu, pacientem. Tedy snaha 
vše nechat na někom jiném - na lékaři, může být 
snahou nechtít se rozhodovat sám, nesnažit se, 
nenést odpovědnost. 

To se ale mění v centrech duševního zdraví, kde 
je lékař „pouze“ jeden z týmu.
Ano, to vnímám jako skvělé. A daří se to už i na 
některých odděleních psychiatrických nemocnic. 
Myslím, že i v rámci reformy se vytváří množství 
přístupů – nejen balanced-care model. A mluví 
se více o plánu léčby nejen ve zdravotním slova 
smyslu, ale o takzvaných komplexních individu-
álních plánech pacienta vedoucích k jeho zota-
vení. Tam vnímám obrovskou změnu, která pro-
bíhá. Tedy nejen počet lůžek na pokojích, nejen 
hodiny návštěv.

Je něco, co vás při zkvalitňování služeb psychi-
atrické péče překvapilo?
Zdravotníci často potřebují mít věci více pojme-
nované a nadefinované. Potřebují vědět, jak má 
vypadat kvalita například ve smyslu na škále od 
nuly do desíti, potřebují znát cílový stav. Ptají se, 
pokud za cílový stav považujeme něco tak těž-
ko uchopitelného, jako jsou naplněné individuál-
ní potřeby pacienta, co to znamená konkrétně? 
Znamená to jednolůžkový pokoj, vybavenější 
koupelnu, zamykatelnou toaletu nebo ještě něco 
jiného? Určitě se to neděje u všech, ale přijde mi, 
že zdravotnictví, podobně jako má k diagnóze 

nastavenou léčbu, potřebuje více znát parame-
try kvality, mít je jasně nastaveny. V terénních či 
ambulantních službách to často tolik nevidím, v 
ideálním případě mluvíme o funkčním případo-
vém procesu, který by měl být vázán na individu-
ální nepříznivou sociální situaci klienta (do kte-
ré spadá i zdravotní stav). Mimochodem i proto 
vznikají metodiky, které má Ministerstvo zdravot-
nictví pod sebou, kde odborníci ze zdravotnictví 
vysvětlují, co je míněno tím, když je například v 
Úmluvě o právech osob se zdravotním postiže-
ním napsáno, že má být zajištěno to a to.

To mě přivádí k tomu, že většina z nás žije v před-
pokladu, že pokud chci projít nějakou kontrolou, 
auditem, zpětnou vazbou, tak výsledek bude - 
prošel nebo neprošel. A pokud je výsledek pozi-
tivní, tedy prošel, tak často v očekávání, že budu 
mít sto bodů. Ale při naplňování kvality je ne-
zbytné přijmout – například u certifikace služeb 
pro duševní zdraví, která se teď v rámci MZ ČR 
pilotuje – že výsledek nikdy nebude sto procent. 
Z mého pohledu to je i uklidňující, říct si, že sto 
procent nikdy nenaplním, ale budu mít podněty, 
podklady, co mohu zlepšovat. Některé věci jde, 
jak jsem již uvedl změřit těžko. Pokud výsledek 
kontroly kvality přestane být vnímán jako výsle-
dek, který má jasný cíl, ale jako proces, uleví se 
všem. To ale předpokládá i akceptaci tohoto pro 
zadavatele a zřizovatele služeb, ale i další orgá-
ny a instituce, aby se „kontrola“ skutečně brala i 
jako podklad pro rozvoj. 

Hodnocení, doporučení a veškeré metodiky, 
které spoluutváříte, ty asi nikdy nebudou mít 
svou finální podobu, že?

Tvrdit, že to, co teď vydám, bude platné navždy 
a je to to nejlepší, by bylo nesmyslné tvrzení. 
Pohled na služby se proměňuje a každá etapa 
společnosti, včetně zásadních reforem, a to ne-
jenom v rámci psychiatrické péče, obnáší i ne-
příjemné věci. Důležité je dodat, že je potřeba, 
aby procesy změn byly reflektovány. Abychom 
předcházeli například formalizmu, který je někdy 
běžný v nemocnicích, ambulancích – že pode-
píšete informovaný souhlas ještě před tím, než 
uvidíte lékaře. Že si přede dveřmi přečtete práva 
pacienta, která dostanou na frak už při otevření 
dveří. Každý z nás to asi zažil, například nedáv-
no jsem podepsal na ambulanci jedné velké FN v 
Praze, že si nepřeji u zákroku mediky, což mladý 
lékař zcela ignoroval, respektive od sester sou-
hrnný souhlas do vyšetřovny asi nedorazil. Lékař 
mi pak nepředstavil sebe ani přítomné mediky 
a jako pacient v akutním stavu jsem neměl sílu 
se bránit. Příště, pokud budu mít možnost, půjdu 
jinam, ale vždy to nejde. Tedy informované sou-
hlasy je třeba řešit, souvisí s kvalitou. To, že se 
to fakticky realizuje jinak, je už věc druhá. Může 
chybět dostatečná zpětná vazba a dle mne i 
souznění, pochopení zaměstnanců, ale i pacien-
tů, klientů, proč je to důležité, že nejde jen o ali-
bistické nastavení kvality. Vzdělávání personálů, 
včetně mediků, je oblastí samo o sobě.

Vnímáte pokrok v rámci zkvalitňování psychia-
trické péče?
To je bezprecedentní, vnímám obrovskou změ-
nu. A není to pouze o vznikajících centrech du-
ševního zdraví. V oblasti zdravotní i sociální péče 
o duševní zdraví je množství lidí, kteří si dokážou 
říct, co jim vadí a naopak vyhovuje. Pokrok vidím 

v zapojování peerů (lidi se zkušeností s duševním 
onemocněním, kteří se právě díky zkušenosti po-
dílejí na procesu zotavení v rámci přímé péče) do 
poskytování zdravotních služeb, což je úžasné a 
rozhodně ne jednoduché především pro odbor-
níky, kteří najednou mají naslouchat lidem – dříve 
pacientům – v tom, jak se dělá kvalita. 

Můžete být konkrétní?
Pro příklad v rámci psychiatrie – když se prová-
děla hodnocení naplňování kvality v ČR na zá-
kladě nástroje Světové zdravotnické organizace 
(WHO) - takzvaného QualityRights Tool Kitu – 
tak si pamatuji, že v  roce 2018 byla pro spoustu 
psychiatrických nemocnic informace, že by paci-
ent u sebe měl mít telefon, absolutně nemyslitel-
ná až absurdní. To se často opakovalo i v rámci 
školení zdravotních pracovníků, kteří se často 
tomuto bránili, říkali, že to nejde. Dnes už má u 
sebe telefon většina pacientů v nemocnicích a 
nikoho to nezaráží. 

Někdy až úsměvná může být rozdílná praxe na 
jednotlivých odděleních, kdy například v rámci 
jedné nemocnice měli lidé na příjmovém oddě-
lení nabíječky u sebe pro telefony povoleny, za-
tímco pacienti, kteří už téměř opouštěli nemoc-
nici, nabíječky mít nemohli. Důvodem dle sdělení 
personálu bylo, že nabíječky nemají revizi elek-
trospotřebičů, tedy není možné je povolit. Na 
dalším oddělení je mít plošně nemohli pouze z 
důvodu, že by si asi mohli ublížit. Takže je zajíma-
vé propojovat kvalitu i na půdě jedné a té samé 
nemocnice – instituce, stačí si jen praxi sdílet. 

Anežka Benešová
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Kvalita péče a lidská práva

Při zodpovězení této otázky je nutné se zamyslet 
nad tím, co považujeme za kvalitu péče a co po-
važujeme za lidská práva. Určité minimální stan-
dardy kvality se dají nastavit a jejich dodržování 
kontrolovat. Měli bychom však mít na paměti, že 
se bude jednat vždy pouze o nezbytné minimum. 
Navíc to, co je dnes považováno za kvalitní, bude 
možná zítra považováno za nedostačující. Také 
způsob, jak interpretujeme základní lidská práva, 
tedy jak se tato práva mají realizovat v konkrét-
ním případě, se mění v čase spolu se společen-
skou situací.

V minulosti byla za nevyšší standard kvality 
psychiatrické péče považována specializovaná 
ústavní zařízení, přibližně od 60. let minulého 
století se však pohled na ně mění. V součas-
né době jsou z lidskoprávního hlediska tradiční 
ústavy považovány za nepřípustné. Vylouče-
ní, které pobyt v nich přináší, a patologie, kte-
ré v nich nutně vznikají při dlouhodobém poby-
tu pacientů či klientů, ale i zaměstnanců, jsou 
dnes považována za jednoznačná porušení 
lidských práv. V minulosti se hodně diskutova-
lo o používání síťových lůžek, která jsou od le-
tošního roku v českém zdravotnictví zakázána. 
Mezitím se však lidskoprávní diskurz vyvinul a 
v současné době je otázka postavena jinak –  

jaké změny je nutné provést, aby se v místech, 
které slouží k léčbě duše, nemusely používat 
žádné omezovací prostředky?    

Když dnes mluvíme o lidských právech lidí s du-
ševním onemocněním, kromě dosažení nejvyšší-
ho standardu zdravotní péče, zdůrazňujeme také 
právo na rozhodování o svém životě a své těles-
né a duševní integritě, respekt k individualitě 
každého člověka či právo být zapojen do běžné 
komunity. Někdy mohou být jednotlivá práva v 
konfliktu a je potřeba je vzájemně poměřovat či 
hledat způsob, jak dosáhnout nevyššího možné-
ho standardu ve všech zároveň. Typickým příkla-
dem je situace, kdy lékař zvažuje, zda zasáhnout 
do osobní svobody a integrity pacienta, který se 
může svým jednáním poškodit, ale který opako-
vaně léčbu odmítá. Během několika minut je nut-
no rozhodnout, zda pacienta hospitalizovat proti 
jeho vůli a možná mu tím zachránit život, ale také 
jej potenciálně ještě více traumatizovat. Přede-
vším v těchto hraničních případech je nezbytné, 
aby existovaly jasně popsané postupy, které jsou 
tzv. evidence-based, a zároveň účinné záruky 
před svévolí, například přezkum nezávislým sou-
dem. Nadto je nutné přemýšlet o tom, jak snižo-
vat rizika na jedné i druhé straně. Například tím, 
že v systému péče existuje možnost poskytnout 

Zamyšlení Zuzany Durajové

Jak lze docílit dodržování kvality péče a lidských 

práv na poli péče o duševní zdraví?

pomoc člověku bez toho, aby byl zbaven osob-
ní svobody - například u něj doma. Případně, že 
je možné jej hospitalizovat v prostředí, které jej 
traumatizovat nebude. 

Je nutno říct, že mnoho oblastí se za posled-
ní roky zlepšilo, a to jak díky neúnavné práci 
neziskových organizací, formálně i neformálně 
pečujících osob, tak zejména samotných lidí se 
zkušeností, kteří se neobávají vyjít ven se svými 
příběhy. Jedním z takových lidí je Milan Sýkora. 
Ten se od své mladosti potýká s duševním one-
mocněním, které mu v životě působí obtíže. 
Téměř celý život bojuje proti nespravedlnosti 
a laxnímu přístupu ze strany státních institucí. 
Se svým případem to dotáhl až k Evropskému 
soud pro lidská práva, který v roce 2012 od-
soudil Českou republiku za porušení jeho práva 
na soukromý život a práva na osobní svobo-
du. Pan Sýkora byl zbaven svéprávnosti, aniž 
by jej soud, znalec či jeho soudem ustanoven 
advokát viděli osobně. Když byl pak hospitali-
zovaný v psychiatrické léčebně, jeho opatrov-
nice z města, která jej také nikdy neviděla, dala 
s hospitalizací souhlas. Byl tedy považován 
za dobrovolného pacienta, i když byl na uza-
vřeném oddělení a neměl možnost se vůbec 
proti zákonnosti hospitalizace bránit. Všechny 
orgány a zapojené osoby rozhodovaly pouze 
na základě informace, že pan Sýkora trpěl du-
ševním onemocněním, nikdo nevyvinul snahu 
si s ním promluvit a všichni měli za to, že zba-
vení svéprávnosti a hospitalizace byly v jeho 
zájmu. Štrasburský soud poukázal na několik 
mezer v české legislativě, které pramenily z 

toho, že se o práva lidí s duševním onemocně-
ním v minulosti nikdo moc nezajímal. Tak jako 
mnozí další zažil pan Sýkora ve svém životě ná-
silí, ponížení a nepředstavitelnou bezmoc. Už 
jenom to, že než se jej zastal Štrasburský soud, 
musel se „přesoudit“ veškerými stupni českého 
soudnictví, včetně Ústavního soudu. Žádný z 
českých soudů problém v české právní úpravě 
neshledal. Ačkoliv se díky jeho případu částeč-
né změnila legislativa a dnes by k podobným 
případům nemělo docházet, pocit nespravedl-
nosti a nedůvěra vůči institucím u pana Sýko-
ry zůstanou snad navždy hluboko zakořeněny. 
Většina lidí se zkušeností, se kterými se potká-
vám, si prošli nějakou traumatickou zkušeností, 
která nevyplynula z jejich samotného onemoc-
nění, ale z předsudků lidí a přístupu institucí či 
těch, kteří měli o ně pečovat. 

Zvýšení úrovně lidských práv znamená naslou-
chat těm, jejichž práva jsou porušována, i když se 
to někdy neposlouchá lehko. Ale znamená to také 
mít sebereflexi vůči svým vlastním předsudkům 
či zavedeným postupům ve vlastní profesi. Právě 
proto je tak důležitým aspektem Reformy péče 
o duševní zdraví, že jsou do ní zapojeni různí lidé 
se zkušeností. Jsou to lidé jako Dana Chrtková, 
Markéta Vítková, Zbyněk Roboch, Marie Salomo-
nová a mnoho dalších, kteří jdou „s kůži na trh“ 
a znovu a znovu opakují, že reforma nesmí být 
pouze o změně způsobu poskytování zdravotní 
péče. Je to jen její malá (i když důležitá) součást. 
Musí jít o cestu k tomu, aby všichni lidé, bez ohle-
du na míru či druh jejich onemocnění či postižení 
mohli žít plnohodnotný a důstojný život. 

Kdo je Zuzana Durajová?

Mgr. Zuzana Durajová je právnička, která se dlouhodobě 

věnuje právům lidí s psychosociálním postižením, zejmé-

na oblasti svéprávnosti a podpůrných opatření či práv lidí 

v psychiatrických nemocnicích či pobytových sociálních 

službách. V minulosti pracovala v neziskové sféře, kde 

zastupovala lidi s duševním onemocněním před soudy a 

mezinárodními institucemi. Dnes působí v Kanceláři veřej-

ného ochránce práv, v odboru ochrany práv lidí s postiže-

ním, který má na starosti monitorování naplňování Úmluvy 

o právech osob s postižením. Kromě toho je doktorandkou 

na Právnické fakultě UK, kde vede projekt týkající se využití 

pacientských důvěrníků v psychiatrické péči. V oblasti práv 

lidí s duševním onemocněním také publikuje a přednáší.
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K omezování 

pacientů dochází i 

na nepsychiatrických 

pracovištích

Používání omezovacích prostředků ve 
zdravotnictví 
Analýza interpretace použití omezovacích pro-
středků, která proběhla v letech 2019 až 2021 
v psychiatrických zařízeních v České republice, 
poukazuje na rozdílné vnímání této restrikce jak 
ve vnitřních předpisech jednotlivých poskyto-
vatelů zdravotních služeb, tak v jejich reálném 
používání. Pro příklad lze konstatovat, že z 27 
zapojených poskytovatelů lůžkové psychiatrické 
péče jich ve svých vnitřních předpisech 19 popi-
suje použití úchopu, 26 použití ochranných pásů, 
13 použití síťového lůžka (sledováno v období, 
kdy byla síťová lůžka akceptována), 21 použití 
uzamčené místnosti, 17 použití ochranného ka-
bátku a 22 použití (psycho)farmak.

Pozoruhodným zjištěním bylo definování jiných 

forem omezení, než připouští legislativa (v pěti 

případech - například prostěradlo, pleny či obi-
nadla k fixaci končetin; umělá výživa bez sou-
hlasu pacienta – sonda, nitrožilní). Jistou kontro-
verzi pak představují výjimky, které ve vnitřních 
předpisech uvádějí způsoby omezení, které však 
nemají být za omezení považovány (v 13 pří-
padech - například použití břišního pásu jako 
prevence pádu; přichycení jedné končetiny při 
podání infúze; aplikace omezení na přání paci-
enta). Nejen tato skutečnost umocňuje potřebu 
širší diskuze vedoucí k novelizaci příslušného 
metodického doporučení, kterou Ministerstvo 
zdravotnictví iniciovalo prostřednictvím projektu 
Deinstitucionalizace. Za tímto účelem byla usta-
novena pracovní skupina odborníků, kteří připra-
vili doporučené postupy Prevence, deeskalace 

a nezbytné použití omezovacích prostředků a 
Péče o pacienta v omezení, jejichž cílem je nejen 
snaha o sjednocení výkladu pro použití omezo-

Analýza Jana Běhounka
Obr. 01: Omezovací prostředky formulované ve vnitřních předpisech 27 psychiatrických zařízení v České republice (14 psychi-

atrických nemocnic/léčeben, 10 psychiatrických klinik/oddělení, 3 dětské psychiatrické nemocnice). Data sbírána v době před 

poslední novelou Zákona č. 372/2011 Sb., která vylučuje možnost použití síťového lůžka jako omezovacího prostředku.

vacích prostředků, ale také formulování vhod-
ných preventivních aktivit a zajištění následné 
péče o pacienta, který byl omezen a o personál, 
který omezující prostředek použil. 

V současné době sílí potřeba rozšířit diskuzi o 
používání omezovacích prostředků i mimo psy-
chiatrická zařízení, neboť je zřejmé, že k ome-
zování pacientů dochází i na nepsychiatrických 
pracovištích. Analýza podobná výše uvedené 
by mohla být realizována napříč odbornostmi 
ve zdravotnictví. Domnívám se, že principy po-
psané v doporučeném postupu Péče o pacienta 

v omezení jsou uplatnitelné v každém lůžkovém 
zdravotnickém zařízení, ve kterém dochází k po-
užívání omezovacích prostředků.

Prevence, deeskalace a nezbytné použití 
omezovacích prostředků
Odborníci zastoupení v pracovní skupině pro 
tvorbu doporučeného postupu k používání ome-
zovacích prostředků (viz box 01) se shodli na 
nutnosti zdůraznit význam prevence omezení 
pacienta a současně na potřebě adekvátní péče 

o pacienta poté, co byl omezen. V této souvis-
losti nelze opomenout zasahující personál, který 
zasluhuje podobnou pozornost. Proto byl vypra-
cován doporučený postup, ve kterém je samotná 
péče o omezeného pacienta vnímána a vyobra-
zena jako součást celistvého procesu (viz obr. 
02). 

Svou nezastupitelnou roli v procesu mají nejen 
pracovníci v přímé péči (lékař, všeobecná ses-
tra, peer konzultant, sanitář), ale také zástupci 
středního a top managementu zařízení. Právě 
od managementu se očekává, že bude sbírat 
data a informace potřebné k vytváření vhod-
ných podmínek a k úpravám prostředí na pra-
covištích, které povedou ke snižování potřeby 
použití omezovacích prostředků. Mezi tyto lze 
nepochybně zařadit vzdělání a kvalifikaci per-
sonálu, znalost spouštěčů konfliktního jednání, 
umění deeskalačních technik, uplatňování práv 
pacientů a redukce režimových opatření vy-
cházejících spíše z individualizovaného zhod-
nocení rizik, než z paušalizované potřeby pra-
coviště. 
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Box 01: pracovní skupina pro doporučený postup k používání omezovacích prostředků

Mgr. Jan Běhounek (psychiatrická sestra, koordinátor pracovní skupiny)

Mgr. et Mgr. Hana Benešová (odbor zdravotních služeb MZ ČR)

Mgr. Aleš Jirmus (psychiatrická sestra)

doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. (lékař psychiatr)

MUDr. Petr Možný (lékař psychiatr)

Mgr. Tereza Palánová (sociální pracovník)

MUDr. Simona Papežová (lékař psychiatr)

Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. (psychiatrická sestra)

Mgr. Marek Procházka (psycholog)

Mgr. Pavel Říčan (sociolog)

Ing. Mgr. Venuše Škampová (odbor zdravotních služeb MZ ČR)

Markéta Vítková (zástupce uživatelů)

Výsledkem efektivního uplatnění prevence nut-
nosti omezení pacienta je pochopitelně sku-
tečnost, že omezené není nutné. Nelze však 
očekávat, že k použití omezovacích prostřed-
ků nedojde. Pokud ano, vstupuje do hry dopo-
ručený postup Péče o pacienta v omezení (viz 
dále). Samotné použití omezovacího prostředku 
je nutno považovat za závažný zásah do osob-
ní integrity člověka. Jde o intervenci vyžadující 
znalosti a vysokou míru empatie kvalifikované-
ho personálu, na který jsou kladeny nároky na 
schopnost intenzivně a podpůrným způsobem 
komunikovat s pacientem, respektovat a zajistit 

jeho důstojnost, soukromí a bezpečnost.

Nejen z těchto důvodů je nezbytné věnovat 
pacientovi i personálu pozornost po použití 
omezovacích prostředků. Účelem následného 
rozboru je identifikovat a podchytit případné 
jiné poškození pacientů nebo zaměstnanců, 
možná přetrvávající rizika a emoční dopady 
na pacienty a zaměstnance, včetně svědků. 
Dále také důkladně porozumět faktorům, kte-
ré přispěly k incidentu omezení. Následně od-
povídajícím způsobem upravit individuální či 
krizové plány.

Obr. 02: Prevence, deeskalace a nezbytné použití omezovacích prostředků – doporučený postup vyjádřený vývojovým diagramem.

Péče o pacienta v omezení
Omezovací prostředky jsou specifická bez-
pečnostní opatření a jejich používání podléhá 
zvláštním pravidlům, evidenci a kontrole v sou-
ladu se Zákonem č. 372/2011 Sb. (viz box 02). 
Lze je použít pouze tehdy, je-li účelem odvráce-
ní bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo 
bezpečnosti pacienta nebo jiných osob, a pouze 
po dobu, po kterou trvají důvody jejich použití. 
Při indikaci omezení je nezbytné rozlišovat mezi 
bezprostředním ohrožením, které je legitimním 
důvodem omezení a takzvaným náročným cho-

váním pacienta, které není legitimním důvodem 
omezení. Použití omezovacího prostředku má 
být až krajním řešením nastalé, jinak neřešitelné 
situace. Před jeho použitím musí být uplatněny 
postupy pro odvrácení nutnosti omezení paci-
enta (úprava prostředí, vhodné využití deeska-
lačních technik a podobně). 

V případě nutnosti použití omezovacích pro-
středků musí být zvolen adekvátní způsob 
omezení, pro pacienta co nejšetrnější a splňu-
jící daný účel. Přitom nelze paušalizovat míru 
zátěže, respektive restrikce (tzv. nejméně ome-
zující prostředek). Toto musí být vždy vyhod-
noceno individuálně u konkrétního pacienta a 
s přihlédnutím k aktuální situaci. 

V doporučeném postupu Péče o pacienta 

v omezení (viz obr. 03) jsou vedle indika-
ce specifikovány jednotlivé formy omeze-

ní včetně formulování postupu, jak omezení 
realizovat. Současně je pozornost věnována 
potřebnému dohledu a včasnému rozpoznání 
případných komplikací s omezením souvise-
jící. Jasně jsou definovány nejzazší kontrolní 
intervaly, kdy má být lékařem znovu přehod-
nocena potřeba omezení. Také je zde popsá-
na kompetence sestry omezení přerušit za 
účelem ověření, zda je omezení nadále nutné, 
případně omezení ukončit (dřívější postupy 
toto umožňovaly pouze lékaři). V neposled-
ní řadě je pozornost věnována umožnění ná-
vštěv u omezeného pacienta, zapojení peer 
konzultanta, nezbytné požadavky na doku-
mentaci incidentu omezení, povinné infor-
mování pacienta, zákonných zástupců či pří-
slušného soudu a péče o samotné omezovací 
pomůcky. Jak bylo již zmíněno, předpokládá 
se, že bude navazovat následný rozbor ome-
zení s pacientem s přihlédnutím k jeho aktu-
álním kognitivním schopnostem.

Doporučený postup Péče o pacienta v omezení 

byl od počátku připravován tak, aby byl uplat-
nitelný ve všech zdravotnických zařízeních, kde 
mohou být omezovací prostředky použity. V 
současné době je s používáním omezovacích 
prostředků nejčastěji spojován obor psychiatrie, 
ačkoliv je zřejmé, že k omezování pacientů do-
chází i jinde. Proto se zástupci pracovní skupiny 
zasazují o vydání doporučeného postupu závaz-
ného napříč celým zdravotnickým systémem.



Kdo je Jan Běhounek?
Mgr. Jan Běhounek absolvoval bakalářský obor ošetřovatelství na lékařské 
fakultě v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Magisterské vzdělání 
získal ve stejném oboru (se zaměřením na management) na Vysoké škole 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Specializaci v oboru 
Ošetřovatelská péče v psychiatrii absolvoval v NCO NZO v Brně. Od roku 1996 
působí v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde pracoval na různých pozicích 
– sanitář, ošetřovatel, všeobecná sestra, staniční sestra, vrchní sestra. Od 
roku 2016 zastává pozici vedoucího oddělení řízení kvality s tím, že současně 
na částečný úvazek pracuje na oddělení akutní péče jako všeobecná sestra 
se specializací pro péči v psychiatrii. V rámci Ministerstva zdravotnictví ČR 
spolupracuje od roku 2018 na projektech Deinstitucionalizace služeb pro 
duševně nemocné a Destigmatizace. Přednáší psychiatrické ošetřovatelství 
studentům VŠZ o.p.s. v Praze a VOŠ a SŠ MILLS s.r.o. v Čelákovicích. Od roku 
2012 je také členem předsednictva psychiatrické sekce ČAS. 
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Box 02: definice omezovacích prostředků, §39, zákon č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách

K omezení volného pohybu pacienta při poskytování zdravotních služeb lze použít

a) úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu   

 určenými poskytovatelem,

b) omezení pacienta v pohybu ochrannými pásy nebo kurty,

c) umístění pacienta v místnosti určené k bezpečnému pohybu,

d) ochranný kabátek nebo vestu zamezující pohybu horních končetin pacienta,

e) psychofarmaka, popřípadě jiné léčivé přípravky, které jsou podány pacientovi  

 silou za účelem zvládnutí chování pacienta, nebo

f) kombinaci prostředků uvedených v písmenech a) až e).

Obr. 03: Péče o pacienta v omezení – doporučený postup vyjádřený vývojovým diagramem



TÉMA

22 23

SAFEWARDS
aneb příjemné povídání s psychologem 

nejen o konfliktech

V hlavní roli: Marek Procházka

Působíte jako školitel v rámci deeskalační 
techniky Safewards, která pochází původ-
ně z Velké Británie a spočívá v předcházení 
konfliktům v rámci psychiatrické péče, kte-
ré mohou ústit v použití omezovacích pro-
středků...
Trochu to upřesním - jen jsem o modelu 
Safewards párkrát přednášel, školení teprve 
chystáme. S Centrem pro rozvoj péče o du-
ševní zdraví (CRPDZ) realizujeme projekt, 
který nabídne dvoudenní školení k techni-
kám Safewards. Až ho společně se zahra-
ničním lektorem připravíme, chceme, aby 
bylo dostupné pro všechny nemocnice u 
nás a získalo akreditaci Ministerstva zdra-
votnictví.

Teprve se tedy vše chystá?
Ano, projekt běží, už byl podpořen z Norských 

fondů a s naším zahraničním lektorem jsme do-
mluveni, že na podzim přijede a dá nám pilotní 
školení. My ho potom převedeme do českého 
kontextu, trochu upravíme a předložíme k akre-
ditaci na MZ ČR.

Zmínil jste český kontext a zároveň jste spo-
lečně se svojí ženou překládal model Safe-
wards do češtiny. Narazili jste při samotném 
překladu na kulturní odlišnosti, které bylo 
třeba více zasadit do zmiňovaného českého 
kontextu?
Ani ne. Až na pár překladatelských oříšků 
se to nepřekládalo obtížně. Trošku výzva 
je systém Safewards zavést do praxe. Je to 
sada nástrojů zaměřená na prevenci kon-
fliktů na psychiatrických odděleních a za-
vádění některých z nich někdy není snadné, 
například vzhledem k odlišnému způsobu 

práce našich oddělení proti těm zahranič-
ním.

O které konkrétně jde?
Tak například nástroj Poznávejte jeden druhého. 
Jde v něm o to, aby se pacienti znali se členy 
personálu trochu více v osobní rovině. Aby za-
městnanci nevěděli o pacientech pouze diagnó-
zu a zdravotní stav, ale znali je více jako lidi. A 
také, aby pacienti lépe poznali členy personálu, 
které na oddělení každý den potkávají a zdravot-
nický personál pro ně nebyl jen anonymní tváře 
schované v bílých uniformách. Pokud je kontakt 
v osobnější rovině, snižuje se konfliktní potenciál 
prostředí.

V čem je problém?
Při zavádění tohoto opatření jsem narazil na to, 
že pracovníci (zejména na akutních odděleních) 
o sobě nechtějí sdělovat osobní informace – více 
jim vyhovuje anonymní kontakt s pacienty. Bylo 
by pochopitelné, kdyby nechtěli udávat místo 
bydliště, něco, co by pro ně mohlo být ohrožu-
jící, ale v opatření Poznávejte jeden druhého jde 
o sdílení relativně neškodných informací typu - 
jaké mám rád filmy nebo jakou poslouchám hud-
bu. Je to soubor drobných medailonků pracov-
níků v nějaké sešité knížce nebo na nástěnce na 
oddělení. Pacienti se na to pak mohou podívat, 
o zaměstnancích se dozvědět více, a to může 
usnadnit vzájemný kontakt.

https://www.safewards.net/cs/


Kdo je Marek Procházka?

Mgr. Marek Procházka (1975) je 

psycholog, který od roku 2019 

působí v Psychiatrické nemocnici 

Horní Beřkovice jako manažer 

transformačních projektů a na MZ 

ČR jako manažer kvality v projektu 

Deinstitucionalizace. V minulosti 

působil v neziskové organizaci (služby 

pro závislé), pak jako lektor měkkých 

dovedností a občasný překladatel 

z angličtiny (např. kniha Johna 

Gottmana Sedm principů spokojeného 

manželství). Sám sebe pak popisuje 

takto: psycholog na oddělení, terapeut, 

šťastný manžel a starý otec ročního 

synka, kterého se snaží vychovávat 

normálně a mít na něj čas. Proto se 

přestěhoval z Prahy do Beřkovic. Ve 

volném čase chodíval na výlety, čítával 

stoiky a duchovní literaturu. Teď ho 

nemá a rehabilituje záda, ale jednou se 

k tomu snad zase vrátí.
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Pokud jeden z nástrojů nebude funkční, snižuje 
to funkčnost celého modelu?
Čím více nástrojů se podaří zavést, tím bude pre-
vence konfliktů efektivnější.

S jakou odezvou se setkáváte v rámci přednášek 
– představování modelu Safewards?
S velmi dobrou. Když jsme přednášeli s Tomá-
šem Petrem v Plzni, požádali jsme o zpětnou 
vazbu formou lístečků. Můžu vám pár vzkazů 
přečíst.

Povídejte.
Účastníci psali například: „Moc děkuji za vaši 
práci a snahu o změnu přístupu k pacientům“ 
nebo „Moc se mi líbila struktura, praktické 
ukázky. Těším se na vaše workshopy.“ Pak 
také: „Musí se někde začít, i když hned nebu-
dou věci perfektní“ nebo „Nová inspirace v 
přemýšlení o konfliktech.“ Vesměs šlo o pozi-
tivní reakce. Jeden účastník zajímavě podo-
tkl, že je zvláštní, že musíme objevovat takto 
základní věci a zavádět je – že by to mělo být 
přirozené. 

Jakou roli v zavádění novinek hraje lidský fak-
tor – to jestli se pro danou práci člověk na-
příklad hodí, baví ho a vnímá ji třeba jako své 
poslání?
Problémy se zaváděním změn bych nepřičí-
tal pracovníkům. Myslím, že většina z nich 
jsou dobří lidé na svých místech a na paci-
entech jim záleží. Někdy ale praktický pro-
voz oddělení dotlačí personál k určitému 
způsobu fungování. Často je velký počet 
pacientů na málo členů personálu, sestry 
pracují ve směnách, mezitím jsou pacienti 
přijímáni a propouštěni. Dá se tedy pocho-
pit, že ne s každým je možné více se po-
znat. Ale to se v Safewards ani neočekává. 
Spíše jde o to představit pacientům členy 
personálu jako lidi – ne jen jako profese či 
role, a dát prostor pacientům říct nám zase 
něco o sobě. Komunikuje to zájem perso-
nálu o člověka, nejen o jeho zdraví. Nabízí 
to oběma stranám podněty k zahájení roz-
hovoru, třeba o společných zájmech. Více 
komunikace může stát určitou energii na-
víc.

Předpokládám ale, že v souvislosti se zavádě-
ním technik modelu Safewards nebudou ne-
mocnice současně navyšovat personální kapa-
city. Může to tedy opravdu fungovat?
Některé prvky jsou novinkou a stojí určité úsilí, 
ale na modelu Safewards se mi líbí, že opatření 
nejsou nijak složitá a myslí se na to, aby model 
mohl prakticky fungovat. Obsahuje například roli 
specialisty. Znamená to, že každé z deseti opat-
ření má na starost konkrétní pracovník na oddě-
lení a stará se, aby fungovalo. Například opatření 
Vzkazy na rozloučenou umožňuje, aby pacient 
při propouštění napsal vzkaz, který se umístí na 
speciální místo, třeba na nástěnku nebo na strom 
v prostorách oddělení. Pacienti se tam pohybu-
jí, a když si vzkazy přečtou, dodá jim to klid a 
naději, že se nakonec vyléčí a budou propuště-
ni. Určený pracovník, který má na starost toto 
konkrétní opatření, musí zajistit, aby každý pa-
cient při odchodu měl možnost vzkaz napsat, a 
následně ho umístí na určené místo. Vypadá to 
banálně, ale pracovník například nemusí být ve 
službě každý den, takže je potřeba vymyslet sys-
tém, který bude fungovat.

V rámci jiného opatření jsem četla, že spíše než 
pravidla je potřeba formulovat očekávání. Jak 
moc je v modelu Safewards přítomná změna ja-
zyka?
V několika opatřeních bychom mohli mluvit o 
změně jazyka, vy zmiňujete opatření Vyjasněná 

vzájemná očekávání. Tady jde ale spíše o princip. 
Nemusí to být tak, že personál nastavuje pravi-
dla fungování života na oddělení, která pacien-
ty omezují. Jakékoliv omezení vede k frustraci 
a frustrace vede ke konfliktům. Takže jde o to, 
aby pravidla oddělení byla dohodnuta společně 
s pacienty a jednou za čas společně s nimi pře-
hodnocována. Pak už nejde o pravidla „určená 
shora“, ale spíše o vzájemnou domluvu na tom, 
jak budeme na oddělení fungovat. Výsledek je 
zachycen ve stručném dokumentu jako základní 
rámec, jak na oddělení žijeme, na kterém jsme 

se společně dohodli. Společná dohoda se sná-
ze dodržuje a její dodržování se lépe vymáhá. Je 
ale potřeba s pacienty vyjednávat dialogicky a 
občas přehodnocovat dohody na základě zkuše-
ností na oddělení. To se tedy skrývá za slovem 
očekávání.

Jinou úroveň změny jazyka můžeme vidět na 
opatření Pozitiva a ocenění. Když si ráno pra-
covníci předávají směny a referují o tom, co se 
během služby stalo, neměli by se zaměřovat jen 
na negativní věci, což je přirozená tendence. Jis-
tě, je nutné zmínit nepříjemnosti, které se udály, 
aktuální rizika a vše, s čím je třeba dál pracovat, 
pokud ale zůstane jen u toho, nutně to pacienty 
vrhá do negativního světla a vztah personálu k 
nim se nenápadně zhoršuje. Může to dojít až ke 
vzniku takzvané kultury „my proti nim“. V komu-
nikaci o pacientech je proto potřeba zmiňovat i 
pozitiva, například kdo někomu pomohl, kdo byl 
klidnější nebo méně konfrontační v komunikaci. 
To někdy zůstává stranou pozornosti, protože 
pacient, který se choval dobře nebo udělal po-
krok, přeci nepředstavuje žádný problém.
U třetí roviny změny jazyka jde spíše o změnu 
stylu komunikace v opatření Vlídné vyjadřování. 
Týká se toho, jak nakládat s požadavky pacien-
tů a jak správně klást požadavky na pacienty ze 
strany personálu. Situace požadavku je riziková 
v tom, že se u adresáta požadavku může objevit 
odpor a rozhoří se konflikt. Proto je třeba poža-
davky formulovat opatrně, uctivě, ve vhodný čas 
a podobně. Jde o postupnou změnu komunikač-
ních stereotypů pracovníků, takže jde o poměrně 
náročné opatření. Zvyk je železná košile.

Několikrát jste zmínil slovo konflikt. Obsahuje 
model Safewards nějaká doporučení, co dělat, 
když se konfliktu předejít nepodaří a je nutné 
ho řešit?
Metodika pokrývá jak prevenci konfliktu, tak i 
situaci těsně před ním, samotný průběh i dobu 
bezprostředně po něm. V situaci těsně před 
rozhořením konfliktu jde o nástroj Pomůcky pro 

zklidnění. Řekněme, že si personál všimne, že je 
nějaký pacient podrážděný, prožívá diskomfort a 
hrozí, že začne jednat konfliktně nebo agresivně. 
Opatření doporučuje mít sadu pomůcek – napří-
klad masážní míček nebo sluchátka s příjemnou 
muzikou, které mohou mít na pacienta zklidňující 
efekt.
Opatření, které obsahuje doporučení v době sa-
motného konfliktu, se jmenuje Deeskalace. Dává 
určitý rámec pro tým, jak jednat přímo v situaci 
konfliktu, kdy je pacient třeba agresivní, ať už ver-

Pokud je kontakt 
v osobnější rovině, 
snižuje se konfliktní 
potenciál prostředí.
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Lásku, odpuštění a naději 

potřebuje každý z nás

Rozvaha, klid i nadšení, přijetí - to jsou slova, která charakterizují mé 

poměrně náhodné a nezamýšlené setkání s Martinem Okáčem na 

reformní konferenci v Pardubicích. Původně jen krátký rozhovor jsme 

později rozvedli, a proto se teď můžete dočíst o zkušenosti tohoto 

muže, kterého většinu života doprovází duševní onemocnění. Jak 

nahlíží na kvalitu poskytované péče, jak je zapojen do Reformy péče o 

duševní zdraví a jakou má zkušenost s omezovacími prostředky? Čtěte 

v rozhovoru.

ROZHOVOR

bálně nebo brachiálně. Tady je důležité si uvědo-
mit, že deeskalace není jen formální postup, který 
si přečteme v manuálu. Jde o druh dovednosti – 
specifickou kompetenci pracovníků jako jednot-
livců i týmu. Proto v rámci projektu, který jsem na 
začátku zmiňoval, vytváříme dvoudenní školení 
zaměřené čistě na dovednost deeskalace.

A když je konflikt u konce?
Po skončení konfliktu je třeba snížit přetrvávají-
cí neklid všech osob, které se konfliktní situace 
účastnili – pacienta samotného, svědků i perso-
nálu, který zasahoval. Je potřeba, aby byl per-
sonál na oddělení více přítomen a vytvářel tak 
pocit bezpečí. Měl by mluvit s pacienty o tom, 
jak situaci prožívali a ošetřit jejich emoční roz-
rušení.

Vrátím se ke školení kolem deeskalace, které 
jste zmínil – jak bude probíhat?
Budou nám pomáhat školitelé z Dánska, kteří 
se tématem zabývají už delší čas a inspirují 
nás svojí metodikou. Školení bude mít týmo-
vý rozměr, kde mají členové týmu rozdělené 
role, jak jednat v situaci konfliktu. A zahrnu-
je individuální složku - jak pacienta zklidnit 
pomocí slov a neverbální komunikace. Proto 
říkám, že jde o dovednost vyžadující nácvik. 
Školení bude obsahovat modelové situace, 
kde si účastníci zvládání konfliktních situací 
procvičí.

Používá se metodika Safewards v současné 
psychiatrické praxi u nás?
Vím o několika nemocnicích, kde se snaží opat-
ření Safewards postupně zavádět. Na některých 
odděleních jsem si všiml například stromu se 
vzkazy propuštěných pacientů. V Ústřední vo-
jenské nemocnici dokonce zavedli zmiňované 
medailonky personálu. V naší psychiatrické ne-
mocnici Horní Beřkovice jsme se také pokusili 
některá opatření zavést a postupně se seznamu-
jeme s dalšími.

Má Safewards nějaká slabá místa?
Spíš bych řekl, že český kontext představuje 
drobné komplikace pro zavádění technik Safe-
wards. Opatření mají psychologický rozměr a 
domnívám se, že by prospělo, obzvláště na akut-
ních psychiatrických odděleních, kde je největší 
potenciál pro implementaci, kdyby se do zavá-
dění více zapojili psychologové. Řada oddělení 
má ale psychology jen v omezené kapacitě.

V rámci reformy jste působil jako manažer kva-
lity pro Psychiatrickou nemocnici Horní Beřko-
vice. Projekty jsou ale u konce, jak je to s vaším 
působením?
Většina manažerů kvality na Ministerstvu zdra-
votnictví skončila na přelomu roku. Já jsem 
ještě do června zůstal v užší skupince určené 
na přípravu nových standardů psychiatrické 
péče ve spolupráci se Sdruženou akreditační 
komisí.

Některé nemocnice si ministerské manažery 
kvality zaměstnalo. Jak je to s vámi?
MZ ČR doporučuje nemocnicím, aby pokračova-
ly s transformační agendou včetně kvality a po-
kud možno na to měly určeného pracovníka. U 
nás se tím aktuálně zabývá vedení.

A jaká je vaše současná pozice v rámci působe-
ní v PN Horní Beřkovice?
V Beřkovicích pracuji původně jako psycho-
log. V návaznosti na audit Quality Rights v 
roce 2018 mi byla přidělena část transformační 
agendy, téma kvality a lidských práv. Pan ře-
ditel za tímto účelem vytvořil takzvaný referát 

transformačních projektů. Mám tedy na starost 
poměrně širokou agendu Quality Rights – to 
znamená postupně zavádět nápravná opatře-
ní k výsledkům auditu z roku 2018. Dělám to 
jako člen Rady kvality a také formou interních 
a externích projektů. Jeden z externích, který 
už jsem zmiňoval, se jmenuje Vzděláváním k 
naplňování lidských práv. Připravujeme tam ve 
spolupráci s CRPDZ zmíněné kurzy Safewards 
a Deeskalace. 
V rámci jiného externího projektu jsme v 
nemocnici zavedli pozici peer pečovatele 
o rodinné příslušníky pacientů, která nám 
dobře funguje. Z interních projektů jde o 
úpravy postupů a směrnic – tady těžím z 
členství ve skupině manažerů kvality MZ, 
kde jsem byl členem několika pracovních 
skupin, které připravovaly nové doporučené 
postupy. Dále běží například projekt zamě-
řený na používání omezovacích prostředků, 
jehož součástí je právě implementace Safe-
wards. Interně jsme také zaváděli systém 
spolupráce s komunitními službami, aktu-
álně posilujeme spolupráci s peery na od-
dělení závislostí, chystáme se zavádět peer 
konzultanty na oddělení následné a akutní 
péče.

Anežka Benešová
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Co vás přivedlo jednak do reformy, ale celkově i 
k tématu duševního zdraví?
Vděčím za to své nemoci. Někdy vidíme duševní 
nemoc hlavně negativně – když se ale podívám 
na svou zkušenost s nemocí, se kterou se potý-
kám od svých čtrnácti let, hodně mě obohatila a 
rozhodně bych neměnil život, který jsem doteď 
žil. Během 36 let s nemocí jsem prožil čtyři ataky 
a všechny byly hrozné, devastující jak v osobní 
rovině, tak i po fyzické a psychické stránce – 
vždy pro mě ale byly takovým životním zastave-
ním, kdy jsem mohl korigovat svůj směr, kudy v 
životě jdu. A právě to nasměrování k práci v ob-
lasti duševního zdraví bylo na základě poslední 
ataky. Do té doby jsem se věnoval problematice 
lidských práv, práv cizinců, uprchlíků, pak jsem 
dělal v oblasti krizového managementu, huma-
nitární pomoci, byl jsem také pět let misionářem. 
A najednou přišla ataka a naprosto mi změnila 
život. Uvědomil jsem si, že není čas se věnovat 
svým zálibám.

O jakém druhu duševního onemocnění tady 
vlastně mluvíme?
Moje první ataka ve 14 letech byla hluboká de-
prese s psychotickými rysy. Nebyl jsem schopen 
vstát z postele či cokoli dělat, nevěděl jsem, kdy 
spím a kdy bdím. Navíc jsem měl různé bludné 
myšlenky. Po druhé atace v 18 letech mně již 
přistála diagnóza schizoafektivní porucha a po 
čtvrté atace ve 42 letech bipolární afektivní po-
rucha. Ale abych pravdu řekl, cítím se těch 36 let 
života s duševní nemocí stále stejně.

S duševním onemocněním se potýkáte velkou 
část života. Dalo by se říct, že transformaci a 
reformu jako takovou jste zažil sám na sobě?
Určitě, v oblasti péče o duševně nemocné se po-
hybuju od roku 1986.

Vnímáte posun vpřed, k lepšímu?
Na oddělení psychiatrické nemocnice jsem byl v 
letech 1986, pak v roce 1990, 1994 a 2014. A můžu 
to zhodnotit, ano, je tam veliký posun. Jako dítě 
jsem zažil vizity na pokojích, kde jsme stáli jako 
vojáci u svého lůžka a lékařský tým nás tam zpo-
vídal, což bylo hodně pokořující. To jsem později 
už nezažil. Zažil jsem ale ještě třeba síťová lůžka, 
kde jsem byl hospitalizován a jsem toho názoru, 
že v situaci, kdy jsem byl nekontrolovatelný, ag-
resivní, to byla jediná možnost, jak mě zpacifiko-
vat. Buď by mě napíchali injekcemi a přikurtovali, 
což se dělá i dnes, anebo mě dali pod sedativy 
do síťového lůžka, kde jsem se vyblbnul a zklid-

nil. Takže můj pohled na síťové lůžko je pozitivní. 
Stejně tak mám pozitivní pohled na elektrokon-
vulzivní léčbu – takzvané elektrošoky, které jsem 
kromě dětského oddělení dostával při každé 
hospitalizaci, a vždycky urychlili můj návrat ke 
stavu vědomí.

Jaký máte názor na omezovací prostředky, kte-
ré jsou na hraně se snahou o dodržování lid-
ských práv?
Jak jsem již výše zmínil, v rámci mých atak jsem 
zažil svěrací kazajku i síťové lůžko. Vždy jsem 
však byl nemocí tak devastovaný, že nebylo ji-
ného zbití. Dělal jsem tři bojová umění, byl jsem 
mladý a silný. Mělo vždy se mnou co dělat něko-
lik lidí. Musím pokorně uznat, že k mému uzdra-
vení přispěly i tyto omezovací prostředky. Nikdy 
jsem díky Bohu nezažil ze strany zdravotnického 
personálu porušování mých lidských práv nebo 
důstojnosti. Omezení dané mou nemocí ano, 
vždy jsem však vnímal lásku a respekt lidí kolem 
mě. Je však možné, že mohou mít lidé jiné zkuše-
nosti a k tomu je třeba využít všech dostupných 
právních prostředků, které nám dnešní systém 
nabízí. Od anonymních kasiček přání a stížností 
na oddělení, přes stížnost adresovanou řediteli či 
nemocničnímu ombudsmanovi, a když není zbití 
tak se nebát právní tlak dále stupňovat. Nejhorší 
je, tuto bolest neřešit, zakonzervovat ji ve svém 
srdci a myslet si, že to přebolí samo.

Jak vnímáte kvalitu péče v oblasti duševního 
zdraví?
Za mých 36 let života s duševní nemocí psychi-
atrie ušla kus cesty. Léky jsou daleko kvalitněj-
ší, nemocnice a jejich prostředí pěknější, včetně 
menšího počtu lůžek na pokojích, a polovojenský 
režim na odděleních se mění na lidsky přijatel-
nější. Navíc snaha omezit dlouhodobé hospita-
lizace je správnou cestou, stejně jako zavedení 
pozice peerů, jak těch s pacientskou zkušeností, 
tak těch z řad našich blízkých, kteří pracují s ro-
dinnými příslušníky. S tím je spojena možnost po 
hospitalizaci se zapojit do následné organizace 
nabízející přes bydlení, práci až po využití volné-
ho času či zapojení se do svépomocné skupiny. 
To, že již funguje několik desítek Center dušev-
ního zdraví, jejichž profesionální zaměstnanci za 
nemocnými dojedou v případě potřeby domů, a 
to i opakovaně, je velmi dobrá cesta!

Teď jste zmínil pozitivní změny systému. Jaké 
výzvy ale podle vás stále čekají na přijetí?
Tento rozjíždějící se vlak psychiatrické reformy je 

třeba udržet v pohybu a také na správné trati. 
Center duševního zdraví musí přibývat, zvláště 
v regionech, kde je nedostatek jiné psychiatric-
ké péče. To již narážím na všude přítomný malý 
počet psychiatrů, psychologů, a to už vůbec ne-
mluvím o těch pro nás klíčových hráčích z oboru 
psychoterapie! A to je jen vrch ledovce, který vi-
dím já. Klíčové pro mě také je, umožnit těm, kdo 
se nechtějí nebo nemají možnost léčit a doléčo-
vat v rodině, aby jim byly vytvořeny podmínky v 
psychiatrických nemocnicích či jiných zařízeních, 
včetně možnosti si tuto péči hradit sám. Největší 
problém však vidím ve špatném načasování od-
rážejícím se v chaotické a nesystémové realizaci 
psychiatrické reformy, jejíž výsledkem je nejen 
tímto trpící pacient a jeho rodina, ale také v ne-
poslední řadě frustrovaný zdravotnický personál.

Na co narážíte, když mluvíte o špatném načaso-
vání změn?
V psychiatrické nemocnici v Opavě prošla vět-
šina peerů z našeho 11členného týmu stejným 
oddělením, které teď už není. Šlo o doléčovací 
rehabilitační oddělení, které i díky reformě bylo 
jako jedno z prvních zrušeno. Z mého pohledu to 
byl vysoce nesystémový krok ve špatnou dobu. 
Nelze zrušit něco, co je vlajkovou lodí péče o 

psychiatrické pacienty v dané nemocnici a nemít 
pro to alternativu v komunitě. Za reformu boju-
ji, jsem zaměstnancem reformního projektu, ale 
jsem proto, abychom nejprve vybudovali to, co 
nám má nahradit péči v nemocnicích a pak tepr-
ve rušili takováto oddělení.

Podařilo se to nějak napravit?
Stále na tom pracujeme. Náhradou, kterou se pro 
tyto pacienty v PN v Opavě snažíme vytvořit, je 
Peer Klub, který aktivity nás peerů zaštiťuje. Na-
bízíme pacientům z otevřených oddělení dle na-
šich schopností, zkušeností a zdravotního stavu 
rozličnou pomoc na cestě zotavení, včetně jejich 
rodinných příslušníků, na které nikdy nemůžeme 
zapomínat.

A neposkytují tyto zrušené služby právě už zří-
zená centra duševního zdraví?
Na celý Moravskoslezský kraj jsou tři CDZ – na 
Opavsku, Ostravsku a Frýdecko-Místecku. Ale je 
spousta regionů, kde péče zajištěná není. Tepr-
ve teď se budují multidisciplinární terénní týmy, 
které ale nenahrazují péči doléčovacího centra, 
které nám bylo zrušeno. Multidisciplinární terén-
ní tým řeší akutní situace před vznikem ataky, 
kdežto doléčovací oddělení kromě tohoto řeši-

Martin Okáč součástí kampaně Mluvím NA ROVINU o duševním zdraví a nemocech. Foto: iniciativa NA ROVINU



Kdo je Martin Okáč?

Martin Okáč (1972) žije se zkušeností s duševní nemocí od svých 14 let.  Se 

ženou Katkou a třemi dětmi bydlí v městě Příbor. Vystudoval práva a po 

studiu začal pracovat v neziskovém sektoru s cizinci a uprchlíky. Od roku 

2016 se angažuje jako peer konzultant v oblasti duševního zdraví. V roce 

2018 se také aktivně zapojil do realizace psychiatrické reformy v rámci 

projektu Destigmatizace iniciativy Na rovinu jako regionální specialista v 

Moravskoslezském kraji. Společně se ženou Katkou pracují od roku 2020 v 

psychiatrické nemocnici Opava.
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lo i další týdny v rámci doléčení. A vzhledem ke 
zkrácení doby hospitalizace, kterou reforma pro-
sazuje, má doléčení probíhat v komunitě, v rodi-
ně. Nejen já, ale mnoho dalších pacientů má ale 
zkušenost, že doléčení je pro nás důležité ještě 
v určitém chráněném prostředí, neříkám zrovna 
v nemocnici, ať je to klidně v lázních, v prostředí 
CDZ. Ale v současné době vnímám, že co jsme 
ztratili alternativu bohužel nemá.

Jaká je cesta ven?
Nevím, protože s tímto typem rekondičních, lá-
zeňských služeb se nepočítá. Dle mého názoru 
nestačí tvrzení, že se vše odehraje v rámci ko-
munity, center duševního zdraví a multidiscipli-
nárních terénních týmů. Potřebujeme ještě jiný 
typ služeb.

V rámci pardubické konference jste mluvil o 
zplnomocnění. Co to znamená?
Aby se lidé naučili vstupovat do diskuze, vést ji, 
brát si slovo, nebát se mít vlastní názor - to je 
zplnomocnění. Přirozeně mám výhodu, jednak 
charakterově, protože jsem extrovert a nemám 
problém mluvit na veřejnosti a brát si slovo a 
jednak díky typu mého onemocnění. Jsem takto 
nastavený. Ale povzbuzuji každého člověka s du-
ševním onemocněním, a v tom se podporujeme 
právě v rámci Klubu otevřeného srdce, aby byl 
aktivní ve svém okolí.

Co je tím nástrojem?
Svépomocné skupiny. Tam se to vzájemně učí-
me. Nevím, jestli si to umíte představit, ale psy-
chická nemoc vám vezme možnost veřejného 
vystupování. Nejhorší, co pak můžete udělat, je, 
že zůstanete sama. Nemoc vás tlačí do samoty a 
uzavření i po zaléčení. Člověk nemá chuť, bojí se 
– je to i otázka stigmatizace. A pokud není dobře 
doléčen – což u nás v Opavě probíhalo právě šest 
až sedm týdnů v rámci zrušeného doléčovacího 
oddělení, kde jsme si různými psychoterapeu-
tickými technikami zkoušeli modelové situace, 
které nás například mohou potkat po příchodu 
domů, a usnadnit návrat zpět do reálného života 
– může to být průšvih.

A v rámci zmiňovaných svépomocných skupin 
se snažíte suplovat tento proces doléčení?
Svépomoc vidím spíš jako plnohodnotnou sou-
část procesu zotavení z duševní nemoci. A dě-
láme to i v rámci peerských školení, která dávají 
možnost porozumět procesu zotavení, nastartují 
vás do pomáhajícího modu. Otevřete svůj život-

ní prostor i jiným lidem a jejich problémům, za-
čnete pomáhat, což vás odcentruje od sebe sa-
mých a dá vám to smysl života. Pak také v rámci 
destigmatizačního projektu reformy Na rovinu 
pořádáme semináře pro naše uživatele. 

V projektu Na rovinu působíte jako regionální 
specialista destigmatizace v Moravskoslezském 
kraji. Co je náplní vaší práce?
Duševní zdraví je prozatím bohužel v naší spo-
lečnosti opomíjeným tématem. Projekt Destig-
matizace iniciativa Na rovinu usiluje o snížení 
stigmatizace a diskriminace lidí s duševním one-
mocněním a zlepšení přístupu lidí k duševnímu 
zdraví. Celkově tak přispívá k lepší kvalitě života 
lidí s duševním onemocněním v naší společnosti. 
Součástí destigmatizace je i ochota se o dušev-
ním zdraví začít více bavit. Čas na projektu věnuji 
především identifikaci a pravidelným nebo jed-
norázovým schůzkám s klíčovými hráči v oblasti 
duševního zdraví v regionu - se zdravotnickými 
zařízeními a jejich odborníky, neziskovými orga-
nizacemi a také, a to hlavně, osobnostmi z řad 
uživatelů, rodinných příslušníků a jejich přátel. 

Vraťme se ke Klubu otevřeného srdce. Řekněte, 
jako jeho zakladatel, proč zrovna tento název?
Jsme otevřeni komukoliv s otevřeným srdcem. 
Bůh Otec v Ježíši Kristu otevřel srdce nám lidem 
a ukázal příklad, který máme následovat. Ote-
vřené srdce pro nás znamená lásku, odpuštění 
a naději. To všichni bez rozdílu k životu potře-
buje každý z nás, a to nemusí být duševně ne-
mocný. Nejsme však prvoplánově náboženskou 
platformou, i když jsou mezi námi katolíci, evan-
gelíci, adventisté, husité... Ale také lidé na cestě, 
nehlásící se k žádné církvi nebo ateisté. Důleži-
tá jsou stejná práva, bezpodmínečná láska a to, 
že se tam má kdokoliv příchozí cítit dobře. A to 
nás jako svépomocnou skupinu motivuje k tomu, 
abychom nebyli uzavřeni do sebe, svých problé-
mů, ale měli vždy na mysli pomoc lidem kolem 
nás.

Pomoc v jakém smyslu, můžete být konkrétní?
V rámci svépomocné skupiny Klub otevřené-
ho srdce jsme v kontaktu s více jak 280 lidmi, 
které protahujeme školeními a může to být také 
„líheň“ těch, kteří dále pomáhají v kraji či jinde. 
Je to systematická práce. Zplnomocňujeme lidi, 
aby byli schopni se zapojit do jakékoliv služby, 
která potom bude otevřená v rámci reformy – ať 
už v CDZ, v multidisciplinárním týmu, v jiných 
následných organizacích, v chráněných dílnách 

nebo chráněném bydlení. Ideální by bylo, a je to 
takový můj sen, abychom se jako uživatelé byli 
schopni zapojit do sociálního podnikání – tedy 
nejenom brát ze sociálně-zdravotního systému, 
ale do systému i přispívat. Abychom byli schopni 
zaměstnávat sebe i druhé, vytvářet hodnoty. 

A to se teď neděje?
Spíše ne. Pro mě je varující, že jsme někdy jako 
lidi s duševním onemocněním tlačeni, abychom 

ze systému jen čerpali – invalidní důchod, chrá-
něné bydlení, práce v chráněné dílně. Stále se do 
nás jen nalévají peníze. A my jsme nakonec ve 
stadiu, kdy nám to i vyhovuje. Potřebujeme být 
povzbuzováni, abychom i my do systému aktiv-
ně přispívali, dostali se na normální trh práce a 
jednou byli schopni jako duševně nemocní za-
městnat zdravé lidi. Pak teprve to bude skutečně 
na rovinu. 

Anežka Benešová

https://www.klubotevrenehosrdce.cz/
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REFORMA V 
REGIONECH

Pavel Polák se dlouhé roky věnoval práci v sociálních 

službách, naposledy jako oblastní ředitel organizace 

Naděje, která nabízí širokou škálu sociálních služeb. Od 

února tohoto roku přešel tento muž do služeb zdravotního 

světa, a to v rámci funkce ředitele Psychiatrické nemocnice 

v Kroměříži. Co ho k tomu vedlo a jaké jsou jeho vize do 

budoucna? Čtěte v rozhovoru.

Můj úkol je měnit  

věci k lepšímu

https://www.nadeje.cz/


Kdo je Pavel Polák?

Pavel Polák, vystudoval sociálně právní činnost a sociální pedagogiku. 

Zabýval se především poskytováním a řízením sociálních a návazných 

služeb pro lidi s duševním onemocněním, rodiny s dětmi, seniory, lidi 

bez domova, lidi se zdravotním postižením. Ve zmiňovaných oblastech 

se věnoval spolupráci na tvorbě strategických materiálů a procesů, které 

z nich vyplývaly. V současné době působí jako ředitel Psychiatrické 

nemocnice v Kroměříži.
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Při vašem jmenování novým ředitelem Psychi-
atrické nemocnice v Kroměříži tehdejší ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch zmínil, že právě i 
díky vašemu přístupu se služby zacílily také na 
lidi s přidruženým duševním onemocněním. Jak 
konkrétně tohle vypadalo?
V Naději jsme se dlouhodobě zajímali o lidi, kte-
ří propadali sociálním systémem. Zůstávali osa-
mělí. Já jsem v rámci reformy věnoval pozornost 
především lidem s významnými poruchami cho-
vání a lehkým nebo středně těžkým mentálním 
handicapem. Usiloval jsem o vznik služeb prá-
vě pro tyto lidi, aby nemuseli žít v psychiatrické 
nemocnici.  Ale i řada našich stávajících klientů 
měla kombinovanou diagnózu, z níž vyplývaly 
speciální potřeby. Jeden z posledních projektů 
byla ambulantní služba pro lidi s poruchou auti-
stického spektra.

A jak se sžíváte s poměrně novou rolí ředitele, 
řekněme čistě zdravotnické služby – PN Kromě-
říž? 
Nemocnice je zdravotnické zařízení. Psychiatric-
ká nemocnice má však silný sociální rozměr a 
potenciál pro zdravotnickou i mimo zdravotnic-
kou multidisciplinaritu. Vyžaduje to jistou míru 
pokory, porozumění a akceptace ze strany léka-

řů, psychologů, sociálních pracovníků, zdravot-
ních sester, pedagogů a tak dále. Sžívat se s rolí 
ředitele není tak složité, složité je v tom objemu 
načíst procesy – co, jak a proč funguje nebo ne-
funguje.

Můžete být konkrétní?
Na počátku, když vstoupíte do tak velkého útva-
ru s tak specifickým hlavním předmětem činnos-
ti, musíte zavnímat a pochopit souvislosti, zma-
povat kontext, neopomenout nic podstatného, 
co do něj patří. Je to složité a náročné na čas.

Proč jste se rozhodl odejít ze sociální sféry do 
vedení zdravotnického zařízení? 
Myslím, že jsem v toho v Naději ve spolupráci 
hodně vytvořil. Když jsem pohlédl do nemocni-
ce, měl jsem pocit, že bych tu mohl být užitečný 
víc. Ředitel by neměl být ve funkci třeba 20 let 
(jistě jsou zdravé výjimky). Máte to rád, vytvo-
řil jste to, ale vaše dítě to není. A asi by se člo-
věk měl zamyslet nad zodpovědností vůči dané 
organizaci i vůči sobě. Můj úkol je měnit věci k 
lepšímu (myslím, že je to největší dar i břímě od 
Boha). A měl bych být neustále podrobován kri-
tickému myšlení ostatních a supervidován (to, 
aby to „lepší“ nebylo jen iluzí).

Vnímáte vedení týmu nemocnice jako úplně jiný 
svět/disciplínu, anebo pozorujete určité návaz-
nosti z vaší zkušenosti ze sociálních služeb?
Manažersky je to vlastně hodně podobné – po-
máhající profese. Narazil jsem tu na lidi, kteří 
se chtějí zdokonalovat, záleží jim na nemocnici, 
mají potenciál. Takže v jistém smyslu stejná cí-
lová skupina. Jakmile máte partnery, můžete jít 
dopředu a snažit se pro to získat ostatní, inspi-
rovat je. Ale stejně jako v sociálních službách je 
důležité plánovat, počítat, přemýšlet, komuni-
kovat, být citlivý, kreativní, tolerantní, ale také 
nesmlouvavý a důsledný. Mohl bych pokračo-
vat, ale nudil bych.

Jaká je vaše vize pro další chod PN Kroměříž? 
Potřebujeme vylepšit materiálně technické 
podmínky pro pacienty a zdravotnický perso-
nál. Potřebujeme posílit některé týmy. Potře-
bujeme lépe hospodařit s odborností – zname-
ná to lépe zacílit péči. Moc důležité je starat 
se o kolegy tak, aby u nás chtěli zůstat. Chtěli 
bychom do budoucna sami realizovat návazné 
služby, otevřít nemocnici a nechat ji „splynout“ 
s městem. Potřebujeme se posouvat v kvalitě. 
Měníme určité věci v oblasti organizační kultu-
ry. Vizí máme mnoho a společně je stále utvá-

říme. Utvářet je společně je předpoklad nikoliv 
jen pro demokratické řízení, ale prostě proto, 
aby byly skutečně implementovány do praxe a 
aby byly účinné.

Současné číslo magazínu zasahuje téma kvality 
péče v psychiatrických nemocnicích, částečně i 
tematiku omezovacích prostředků. Jak vnímáte 
kvalitu péče ve vaší nemocnici, kam ji směřuje-
te?
Kvalitu péče se snažíme podpořit a řídit posí-
lením personálu – kvantitativně i kvalitativně. 
Manažera kvality máme. Snažíme se upravovat 
podmínky tak, aby umožňovaly kvalitní péči a 
co nejvíce eliminovaly rizika méně kvalitní. Po-
kud jsme ve vedení za jedno, snáze přenášíme 
změny na oddělení. Někde je to o proměňování 
postojů k určitým oblastem. To bývá zpravidla 
složitější, rádi tam využíváme i externí spolu-
práci. Pokud jde o omezovací prostředky, jsou 
na místě v momentě, kdy selže kompletní šká-
la jiných zklidňujících intervencí a vyžaduje to 
stav pacienta. Některé omezovací prostřed-
ky už by měly být zapomenuty. Je to pro nás 
téma.

Anežka Benešová
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