
Plzeň

10 650 000 obyvatel

1200 psychiatrů

Plzeňský kraj 577 638 obyvatel, ČSÚ 2016



Počet lůžek v psychiatrických nemocnicích/léčebnách
(ÚZIS 2019)

Typ zařízení Počet lůžek ČR

Léčebna pro dospělé 7886

Dětská léčebna 210

Léčebna závislostí 315

Další psychiatrická zřízení 207

Celkem 6 618

Počet lůžek v Plzeňském kraji 

(3. nejvyšší v ČR  po Vysočině a 

Praze) 1210



Počty smluvních psychiatrických pracovišť

Typ poskytovatele/odbornost

P
lz

eň
sk

ý
 k

ra
j

Psychiatrická pracoviště celkem 70

Ambulantní psychiatrická pracoviště 66

305 – psychiatrie 57

306 – dětská a dorostová psychiatrie 7

307 – gerontopsychiatrie

308 – návykové nemoci 1

309 – sexuologie 1

Lůžková psychiatrická pracoviště 4

3F5 – akutní LP psychiatrie – typ F 1

3F6 – akutní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ F

3H5 – akutní LP psychiatrie – typ H 1

3H6 – akutní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ H

3T5 – intenzivní LP psychiatrie – typ T

3U5 – dlouhodobá LP psychiatrie – typ U 1

3U6 – dlouhodobá LP dětské a dorost. psych. – typ U 1

3U7 – dlouhodobá LP gerontopsychiatrie – typ U

3U8 – dlouhodobá LP návykových nemocí – typ U

901 – klinická psychologie 19

914 – psychiatrická sestra



Počty smluvních psychiatrických pracovišť v Plzeňském kraji
(VZP ČR,ÚZIS ČR 2019)

Typ poskytovatele/odbornost

Ambulantní psychiatrická pracoviště 55
305 – psychiatrie 44

306 – dětská a dorostová psychiatrie 8

308 – návykové nemoci 1

309 – sexuologie 2

Lůžková psychiatrická pracoviště 3
3F5 – akutní LP psychiatrie – typ F 1

3F6 – akutní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ F

3H5 – akutní LP psychiatrie – typ H 1

3H6 – akutní LP dětské a dorostové psychiatrie – typ H

3T5 – intenzivní LP psychiatrie – typ T

3U5 – dlouhodobá LP psychiatrie – typ U 1

3U6 – dlouhodobá LP dětské a dorost. psych. – typ U 1

3U7 – dlouhodobá LP gerontopsychiatrie – typ U

3U8 – dlouhodobá LP návykových nemocí – typ U

901 – klinická psychologie 19
914 – psychiatrická sestra



Počet a struktura psychiatrických lůžek  u poskytovatelů 

lůžkových služeb v Plzeňském kraji (ÚZIS 2019)

Poskytovatel lůžkových služeb

Celkem

z toho

akutní následná

jen 

3U5+3U

7

1 301 91 1 210 1 155

43001000 – Klatovská nemocnice, a.s. 20 20

44101000 – Fakultní nemocnice Plzeň 71 71

45901000 – Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 1 210 1 210 1 155

CDZ Klatovy 100 klientů

CDZ Plzen 140 klientů







Počet léčených pacientů u poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb 

dle skupin psychiatrických diagnóz v Plzeňském kraji 

(ÚZIS ČR 2019)



PSYCHIATRICKÁ  KLINIKA LFP UK

• v roce 2016 se FN 

Plzeň přihlásila do 

výzvy Reforma 

psychiatrické péče 

s projektem výstavb

y Psychiatrického 

pavilonu 

• poklep základního 

stavebního kamene 

se uskutečnil 18. 

září 2018



Rozpočet financování:

Celkem 456 992 013,00 Kč

EU 268 359 644,64 Kč

SR 47 357 584,35 Kč

FN Plzeň 141 274 784,00 Kč





Nová Psychiatrická klinika nabízí :

• vyšší komfort pro pacienty i 

zaměstnance

• rozšíření ambulantních provozů, včetně 

stacionářů 

• navýšení lůžek z původních 76 na 90

• přijetí akutních pacientů 24 hodin denně 

7 dní v týdnu

• bude zde plně fungující akutní lůžková 

péče pro diagnostickou, léčebnou, 

ošetřovatelskou                     a 

konsiliární péči.

• pokoje jsou jedno a dvou lůžkové

• součástí kliniky je venkovní i vnitřní 

atrium s travnatými prostory a zelení, 

aby se pacienti mohli věnovat aerobním 

aktivitám 



OPTIMÁLNÍ A SKUTEČNÁ  

STRUKTURA SLUŽEB

ÚSTAVNÍ LÉČBA

SVÉPOMOCNÉ     

INICIATIVY

LŮŽKA V 

NEMOCNICÍCH A 

STACIONÁŘÍCH

NEVLÁDNÍ 

ORGANIZACE

AMBULANTNÍ 

PÉČE

STRUKTURA SLUŽEB V ČR

(DLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ)

OPTIMÁLNÍ STRUKTURA SLUŽEB

NAVRHOVANÁ WHO

n
ák

la
d

y

◼Discharge to community care 

is cost-effective compared with 

care in psychiatric hospitals

Winkler 2018



CÍLEM TRANSFROMACE JE 

PŘEVRÁTIT PYRAMIDU





Psychiatrická nemocnice Dobřany – současný stav a 

předpokládaný vývoj počtu lůžek

◼ Stav v roce 2020  - cca 1200 lůžek následné péče.

◼ 2021 - nasmlouváno 1095 lůžek následné péče.

Do konce roku 2021 bude zrušeno 55 lůžek následné péče - na 
konci roku 2021  - 1045 lůžek.

◼ Dle NAZDP má být redukce následných lůžek o 2/3. (Opatření 4.2.3 (přesné 
znění)V návaznosti na opatření 4.2.2 snížit počet lůžek následné péče u 
poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové péče v oboru psychiatrie o 2 / 
3 oproti stávajícímu stavu 8490 lůžek (ke dni 31. 8. 2018)).

◼ Předpokládaný stav lůžek

◼ následné péče v PN Dobřany

◼ v roce 2030 - cca 400 lůžek.



Co chybí
◼ Celkově v Plzeňském kraji chybí služby, které by komplexně 

pracovaly s celou rodinou, kde je osoba s duševní nemocí

◼ Pokud už nějaké služby jsou, mají své limity. Např. pečovatelská 

služba, domácí péče řeší nedostatek personálu. Nedá se proto zajistit 

četnost návštěv u pacienta. V krajních případech mají naplněnou 

kapacitu.

◼ Některé obce v Plzeňském kraji tyto služby nemají nasmlouvané vůbec 

( tam se pak situace řeší mimo zákon o sociálních službách pomocí 

obědů ze školy, restaurace, sousedská výpomoc )

◼

◼ Oblast kolem Tachova je málo pokryta službami pro pacienty 

s duševním onemocněním ( a nejen pro ně )



Co chybí

Závěry  ze semináře k transformaci na PK 7/9/2021

Odkud brat lidi?

Odkud a kam  pujdou klienti?

Nebude to ustav za ustav?

Odkud brat lékařský a NLZP?

Redukce PNvD na 400 lůžek?  Nestane se s PK Gerontopsychiatrie jako 

během COVID?

To co potrefujeme bejvice je  plán



Kroky do budoucna  

Problémy pro další období

◼ 1/Udrženi řídicích struktur 

Co mají řídit, není mi jasné jaké máme pravomoci ?

Koordinátoři a garanti  jsou částečně  dobrovolnici a tomu 
odpovídající jejich pravomoci

◼ 2/Přijeti krajských komunitních plánů ?

Kdo bude zodpovědný za relizaci?

◼ 3/Zapojeni managmentu PN do řídicích skupin 

To funguje skvěle. Mají pravomoci k řizení

◼ 4/Rozvoj oblasti peče o děti v riziku duševního onemocnění 

Jak 

◼ 5/ Vykrajských uskupení pro poskytování péče (obdoba Trustů)



Odkud muže přijít pomoc

◼ Zdravotní a sociální služby a jejich propojení

(Radní pro oblast sociálních služeb oblast města Plzeň)

◼ Posíleni uživatelských organizaci poskytujících svépomoc 

Toseví

◼ Rodina

Co je to funkční rodina, jaká jsou kritéria pro funkcni rodiny.

Pokud existuje funkcni rosina a my mame uložit pacienta doma, 
jake nástroje k tomu použít.

Největšího pomocníka  nenajdeme na konci své paže ale na  krku. 

Potřebujeme  cestovní mapu, které budeme moci veřit a jejiž
platnost budeme moci průběžně ověřovat.



Základní problém je řízení a koordinace zdravotně sociálních 

služeb

◼ V našem kraji jedno CDZ vzniklo zezdola, 

druhé seshora

◼ Jakým procesem dojít ze stávajícího stavu 

1150 lůžek dlouhodobých, 140 akutních, a 37 

371 klientu

Ke 160 akutním a 400 dlouhodobým a 

mnohem více než 40 000 pacientům  r.2030?



1150 lůžek 

dlouhodobých
400 lůžek 

dlouhodobých

140 akutních

2 CDZ

57 

ambulancí

37 371 

klientů

Klientů

bude vic,

Především

65+

160 akutních

CDZ 10 

Ambulance

1/1/ 2030
16/9/ 2021 Transformační 

psychiatrický  model



Transformační psychiatrický  model

1150 lůžek 

dlouhodobých
400 lůžek 

dlouhodobých

140 akutních

2 CDZ

57 

ambulancí

37 371 

klientů

Klientů

bude vic,

Především

65+

160 akutních

CDZ 10 

Ambulance

Homecare

Ulice

Vida

Sociální 

byty

Pečovatelské 

služby

Toseví



Základní problém -

přesunout se z celorepublikových na lokální modely

Hospitalizace, Ambulance, Role praktických lékařů

Školy, NGO – VIDA, Člověk v tísni, Ulice, Chráněné 
bydlení, Tosevi, Rodina, Homecare a soukromé 
zdravotnické agentury, Pečovatelské služby

Transformační psychiatrický  model, který na základě 
vypočtu a expertních odhadů zohlední maximum vstupů 
a roli všech hráčů a poskytne nám odhad toho, co se při 
plnění jednotlivých parametrů stane do půl roku, roku, 
do dvou let. Prostě transformačního PSA



Příklady pozitivní praxe

◼ Spolupráce na výuce- studenty do CDZ už 

vidíme

◼ Spoluprace při péči o pacienty  projekt 

Multidisciplinarita



doc. MUDr. Jan Vevera PhD

veveraj@fnplzen.cz

Děkuji za pozornost



Lékaři – psychiatři – počet na 10 000 obyvatel

(ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje č. 1/2002)



Vývoj počtu ukončených hospitalizací na psychiatrických odděleních nemocnic v 

Plzeňském kraji

(ÚZIS ČR 2019)



Vývoj počtu lůžek na psychiatrických odděleních nemocnic 

v Plzeňském kraji
(ÚZIS ČR 2019)
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Počet psychiatrických a psychologických pracovníků v Plzeňském kraji

(VZP ČR 2021, ÚZIS ČR 2019)

901 - psychologie 305 –psychiatrie

306 – dětská a 

dorost. 

psychologie

307 –geronto-

psychiatrie

308 – návykové 

nemoci
309 – sexuologie

20 40 6 0 1 2


