Základní přehled
zdravotnických
psychiatrických služeb

Zdravotnické služby
základní přehled poskytovaných zdravotních služeb
s psychiatrickým zaměřením v České republice.
Naším cílem je usnadnit vám orientaci v systému
služeb, které mohou lidé s duševním onemocněním
využít.

Zdravotnické služby
! Psychiatrické ambulance
Psychiatrické ambulance jsou nejčastějším místem prvního kontaktu
s odbornými psychiatrickými službami. Ambulantní psychiatři stanovují
diagnózy a poskytují odbornou lékařskou péči (farmakoterapie, popř. psychoterapie) a doporučují další potřebné služby. Některé psychiatrické
ambulance poskytují návštěvní službu.

Specializované ambulance:
! Pedopsychiatrické ambulance:
Zabývají se duševními problémy dětské a adolescentní populace.
! Sexuologické ambulance:
Zabývají se diagnostikou a terapií sexuálních poruch.
! AT poradny:
Zabývají se problematikou osob trpících alkoholovou nebo jinou závislostí.
! Psychiatrická oddělení nemocnic
Poskytují krátkodobý pobyt za účelem diagnostiky a odbornou pomoc
v akutních stavech nemoci. Poskytují komplexní zdravotní péči a doporučují
další potřebné služby.
V roce 2007 bylo v ČR 32 psychiatrických oddělení se 1419 lůžky.
! Psychiatrické léčebny / nemocnice
Psychiatrické léčebny převážně slouží pro dlouhodobější pobyt pacientů,
kteří potřebují dlouhodobější psychiatrickou péči. V místech s nedostatečnou/ nedostupnou kapacitou lůžkové péče psychiatrických oddělení
nemocnic nahrazují jejich funkci akutní, krátkodobé léčby.
Poskytují péči i těm pacientům, jejichž stav je tak vážný, že uzdravení
není pravděpodobné, a kteří by současně nebyli schopni se mimo léčebnu/
nemocnici o sebe postarat, ani to není v silách jejich okolí.
Psychiatrické léčebny/ nemocnice mají i funkci dlouhodobého azylu pro
pacienty, kteří by byli schopni života mimo ústavní zařízení, avšak s podporou, která tam mnohdy není dostupná.
V současné době máme 16 psychiatrických léčeben/ nemocnic pro dospělé
a 3 pro děti a mladistvé. Celkový počet lůžek v léčebnách činí 9 442 lůžek
a 320 lůžek v dětských léčebnách/ nemocnicích (zdravotnická ročenka
2007)
! Ordinace klinických psychologů
Ordinace klinických psychologů jsou vesměs nestátní. Patří z části do
zdravotnické sítě, z části mimo ni (tzn. Někde jsou služby hrazeny pojišťovnou, někde pacienty).
Klinický psycholog provádí psychologickou diagnostiku, poskytuje
psychoterapii s cílem posílení schopnosti nemocného obstát v běžných
životních podmínkách.
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