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Zdravotnická zařízení 

 

Ambulantní 

Lůžková 

Ostatní 

 



Ambulantní zdravotnická zařízení I. 

Psychiatrická ambulance (města nad 10 tis. obyvatel, 
3 a více na okres) 

Pedopsychiatrická ambulance (okresní města, 1 na 
okres) 

Ambulance klinického psychologa (města nad 10 tis. 
obyvatel, 3 a více na okres) 



Ambulantní zdravotnická zařízení II. 

 

Ambulance praktického lékaře (každá spádová obec) 

Specializované ambulance (ORL, oční, neurologická, 
chirurgická, interní...větší města – nad 5 tis.               
obyvatel, nemocnice) 



Ostatní zdravotnická zařízení I. 

 

Zdravotnická záchranná služba 

Pohotovostní lékařská služba  

Urgentní příjem nemocnic 



Ostatní zdravotnická zařízení II. 

 

Krizové centrum (PK FN Brno) 

Nepřetržitý provoz ambulantní, krizová telefonní linka 

Psychiatrická a psychologická péče 

Možnost hospitalizace 



Lůžková zdravotnická zařízení  

 

Psychiatrická klinika (FN Brno - Bohunice) 

Psychiatrická nemocnice/ léčebna (PN Brno – 
Černovice) 

Psychiatrické oddělení (Nemocnice Znojmo) 

Psychiatrické oddělení vojenské nemocnice (VN Brno) 

 



Zdravotní péče v akutní fázi nemoci 

 
Vyžaduje včasnou a adekvátní péči – diagnostiku, 
léčbu (farmakologické, nefarmakologická – ECT, rTMS, 
psychoterapie) 
Trvá dny až týdny v závislosti na průběh nemoci a 
odpovědi na léčbu 
Převážně v lůžkových zařízeních 
 



Navazující péče po akutní fázi I. 

 

Doléčovací oddělení lůžkových zařízení/nemocnic 

Lázeňská péče (Jeseník) 

Ambulantní péče  

- psychiatrická (hlavní – léčiva/*depotní injekce) 

- psychoterapeutická (podpůrná - psychoterapie) 

 



Navazující péče po akutní fázi II. 

 

Dlouhodobá (měsíce) 

Pracovní neschopnost  

Sociálně rehabilitační péče 

 



Změny v životě pacienta I. 

Snížená pracovní schopnost, dlouhodobá/trvalá 
invalidizace 

Omezené pracovní uplatnění („negativní symptomy“ - 
útlum fyzický i psychický, snížené sebevědomí, 
sebehodnocení) 

Chráněná pracovní místa, zkrácená pracovní doba 

 



Změny v životě pacienta II. 

 

Osobní aktivity (snížení zájmu, iniciativy, apatie, 
deprese) 

Sociální kontakty (sociální isolace, úzkost, nervozita, 
obavy z přijetí) 

Rodinný život (výrazný zásah) 



Změny v životě pacienta III. 

 
Optimální stav – plná úzdrava 
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje 
zdraví jako „stav fyzické, psychické, sociální a estetické 
pohody".  
Medicínský pohled – remise (pět let bez příznaků 
nemoci) 
 



Závěr 

Síť psychiatrických zdravotnických zařízení 

Lůžková a ambulantní péče  

Akutní a následná péče 

Léčba – léčiva, psychoterapie 

Komplexní úzdrava – nelze bez sociálního začlenění 
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