
Trendy v péči o duševně nemocné 
Komunitní péče 

Denní stacionáře 
(DS „Karlov“) 

  

  Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha  
 
 

MUDr. Martin Černý 
Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové/Open Medical Club ČR 
16.5.2013, 9-12hod., Karlovo nám. 19, Praha 2 

 



Komunitní péče - definice 
Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a 
zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní poruchou žít 
co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co 
nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly být co nejvíce 
uspokojeny jejich zdravotní, psychologické a sociální 

potřeby.  
 
praktičtí lékaři 
specializované ambulantní psychiatrické služby a 
týmy 
psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic 
krizové služby a denní stacionáře 
rezidenční péče v komunitě 
služby psychiatrické rehabilitace 

 



Stacionář 

statiō, -ōnis, f. – postoj, postavení,  
       sídlo 
 

lat. stāre – stát 
staciōnārius, a, um – stacionární, 
místní, ustálený, nepostupující, 
pevný, trvalý 
 
 

 



Definice (Wikipedie) 
Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je 
poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, 
či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé 
pomoci jiné fyzické osoby. Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou, v 
chráněných, či podporovaných bytech a do služby docházejí jen na 
určitou část dne. Jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby 
pracovali a zároveň nejsou schopni trávit čas sami, bez pomoci 
další osoby. Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat, ale aby 
nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o něj, je 
zde zřízena tato služba. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na 
pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň jejich 
pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám. 
 
Podle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách jsou 
úkolem denního stacionáře tyto činnosti. Pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. Má za úkol o klienta se 
komplexně postarat a zároveň jej podporovat v rozvíjení jeho 
schopností, dovedností a sociálních kontaktů. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEba&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Du%C5%A1evn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Situace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C4%8Dovatel&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kon_%C4%8D._108/2006_Sb.,_O_soci%C3%A1ln%C3%ADch_slu%C5%BEb%C3%A1ch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Akol&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osobn%C3%AD_hygiena&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schopnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dovednost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A1ln%C3%AD_kontakt&action=edit&redlink=1


Denní stacionáře 

Cílová skupina – výběrová kritéria 
Kapacita 
Programová náplň 
Personální obsazení 
Od-do 
Doba docházení 
 
Otevřené-uzavřené 



















Mapování psychiatrické péče 



Denní stacionáře na Psychiatrické 
klinice, Praha 2 

 
• Denní stacionář poruch příjmu potravy 
• Denní stacionář pro adolescenty 

 



Denní stacionáře na Psychiatrické 
klinice 

 
• Denní stacionář poruch příjmu potravy 
• Denní stacionář pro adolescenty 

 
• od 17.1.2011  
   DENNÍ STACIONÁŘ PRO DOSPĚLÉ 

„Karlov“ 



Denní stacionář „Karlov“ 

• ambulantní pacienti 
• nad 18 let 
• docházka z domova 

 
• léčba léky pokračuje u ambulantního 

psychiatra 
• pacient může být v pracovní 

neschopnosti 
 

• hrazen ze zdravotního pojištění 



Denní stacionář „Karlov“ 

• provoz a kapacita 
 

• probíhá ve všední dny  
• od 8 do 16 hodin 

 
• Max. kapacita 24 pacientů 
  (ve 2 paralelních programech) 

 



Denní stacionář „Karlov“ 

• 2 programy:  
 

• 1. pro psychotické pacienty 
• aktivizační 
• resocializační 
• rehabilitační 
• psychoedukační 
• podpůrná psychoterapie 
• činnostní 

• 2. pro nepsychotické pacienty 
• intenzivnější systematická psychoterapie 



Indikace pro přijetí 

• 1) psychotická onemocnění 
• 2) nepsychotická onemocnění 

 
• zakázka pro psychoterapii  

– zlepšení komunikace (vztahové 
problémy,..) 

– zvýšení sebevědomí 
 

– aktivizace 
– náhled na onemocnění 

 
 

 



Indikace pro přijetí 

• stavy zvládnutelné v ambulantní 
péči 
• např. při zhoršení stavu v ambulantní péči 

nevyžadující hospitalizaci 
 

• pokračovací léčba po ukončení 
akutní hospitalizace 
 



Kontraindikace pro přijetí 

• nutnost hospitalizace 
• riziko sebevraždy 
• aktuální závislost na alkoholu, 

drogách a automatech 
• mentální retardace 
• demence 
• poruchy příjmu potravy 
• závažné somatické onemocnění 



Náplň programu 
  
 
skupinové terapeutické aktivity 

• psychoterapeutická péče 
• psychoedukace 
• nácvik sociálních dovedností 
• trénink kognitivních funkcí 
• nácvik relaxace 
• činnostní terapie 

 

• arteterapie 
• léčebná tělesná 

výchova 
• rehabilitační 

tělocvik 
• ergoterapie 
• keramická dílna 
• „terénní aktivity“ 
• … 



Náplň programu 
 



Přihlášení do programu 

• osobně 
• Telefonicky      tel.: 22496 5347 
• e-mailem        dsdospeli@vfn.cz  
• web:     http://psychiatrie.lf1.cuni.cz 

 



Přihlášení do programu 

• doporučení vítáno  
• psychiatr  
• praktický lékař 

 
• pohovory pro zájemce (po domluvě) 
     pondělky od 13hod. 

 
• nástup do DS pondělky 

















Data - Denní stacionář „Karlov“ 

 
 



Data - Denní stacionář „Karlov“ 
2011      116   

 



Data - Denní stacionář „Karlov“ 
2011  n=116   (muži n=60, ženy n=56) 



Data - Denní stacionář „Karlov“ 
2011   n=116   (muži n=60, ženy n=56) 
2012   n=133 



Data - Denní stacionář „Karlov“ 
2011   n=116   (muži n=60, ženy n=56) 

2012   n=133   (muži n=51, ženy n=82) 



Věkový průměr 

muži ženy 

2011 40,1 39,1 
2012 43,1 40,2 



Věkové rozložení 



Věkové rozložení 



Věkové rozložení 





Obložnost 



Obložnost 



    Děkuji za pozornost! 
 

Denní stacionář „Karlov“ 
Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK 
Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2 
 

tel.: (00420) 22496 5347 
e-mail: dsdospeli@vfn.cz 
web: http://psychiatrie.lf1.cuni.cz 

mailto:dsdospeli@vfn.cz
http://psychiatrie.lf1.cuni.cz/
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