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Služba následné péče je v opavské psy-
chiatrické nemocnici novinkou, přesto 
už má řadu spokojených uživatelů. Ur-
čena je lidem s chronickým duševním 
onemocněním, kteří prošli hospitalizací 
v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Ná-
vrat do běžného života ihned po skonče-
ní hospitalizace znamenal pro mnohé pa-
cienty zatěžkávající zkoušku. Jde totiž o 
prudkou změnu, kdy se člověk z prostře-
dí, ve kterém má neustálou péči zdravot-
níků a režim, dostává do prostředí, ve kte-
rém se musí spoléhat sám na sebe. Přitom 
se rychle vynořují nástrahy, které do běž-
ného každodenního života patří, pro člo-
věka s dušením onemocněním jsou však 
velice náročné (od vaření a praní prádla 
přes schopnost vyjít s penězi, nakupo-
vání, orientaci ve venkovním světě až po 
uplatňování svých práv a schopnosti vyu-
žívat různé služby). „Pacienti se dříve čas-
to vraceli na nemocniční lůžko,“ přiznává 
vedoucí Služby následné péče Lenka Kun-
cová s tím, že právě riziko recidivy one-
mocnění by se následnou péčí mělo sní-
žit. Návrat pacienta do jeho přirozeného 
prostředí bude díky této sociální službě, 
která je plně v souladu s reformou psychi-
atrické péče, postupný. Jde o jakýsi mezi-
stupeň mezi hospitalizací a běžným živo-
tem. „V naší službě je důležité dělat vše po 
krůčcích, protože překotný vstup do živo-
ta může být pro mnohé kontraproduktiv-
ní,“ vysvětluje Lenka Kuncová.

Kvalitní život si Každý  
představujeme jinaK

Pacient, který o následnou péči žádá, 
nesmí být mladší 18 let a starší 64 let a 
musí mít zájem spolupracovat na plně-
ní svých cílů. Namísto klasických ne-
mocničních pokojů jsou zde tři vybave-
né byty. Tady již ne pacienti ale klienti 
sami hospodaří. Vaří si, uklízí, perou si 
prádlo. Jeden byt je určen ženám. Jsou 
zde dva dvoulůžkové pokoje a jeden po-
koj jednolůžkový. Druhý byt, pro muže, 
disponuje třemi dvoulůžkovými pokoji. 
Oba byty mají kuchyň, pračku a sociální 
zařízení. Třetí byt slouží k setkávání, ke 
společným nácvikovým aktivitám a zá-
roveň zde má zázemí personál. Uživatel 
služby následné péče je oproti hospitali-
zaci daleko samostatnější. Sám si plánu-
je denní náplň, navíc není nijak izolován 
od vnějšího světa. Je žádoucí, aby chodil 
mimo areál nemocnice, aby si zvládal 
nakupovat, aby se naučil využívat různé 
veřejné služby. Klienti mohou navštěvo-
vat rodinu, kulturu, apod. Na druhou 
stranu zde nejsou bez odborné opory. 
Od 6 do 22 hodin je k dispozici pracov-
ník, který klientům pomáhá tam, kde po-
třebují. Podpora je zajištěna pracovníky 
v sociálních službách a zdravotně-sociál-
ními pracovníky. „Někteří klienti si žáda-
jí doprovod mimo areál nemocnice, jiní 
jsou samostatnější a pouze nám reflektují 
své zkušenosti a my jim dáváme zpětnou 
vazbu,“ popisuje vedoucí následné péče 
Lenka Kuncová. 

poznávají možnosti 
vnějšího světa

Personál se klientům snaží ukázat ma-
ximum možností, které jim život nabízí, 
aby si pak sami vybrali, které chtějí zařa-
dit do svého života. Proto jim zprostřed-
kovává kontakt s návaznými službami. 
„Cílem je aby člověk žil po ukončení ná-
sledné péče kvalitní život. Důraz klade-

me na individualitu, protože každý má 
trošku jinou představu o tom, co kvalit-
ní život je. Důležité je, aby člověk pře-
vzal za svůj život zodpovědnost,“ uvádí 
dál Lenka Kuncová. V následné péči se 
klient učí zacházet se svou nemocí. Dle 
svých potřeb užívá potřebnou míru pod-
pory v běžných i mimořádných situacích, 
důležitým prvkem je i upevňování rodin-
ných vazeb. Zároveň je kladen důraz na 
finanční gramotnost. „Většina klientů má 
finanční možnosti velice omezené. Po-
bírají důchody, často jsou závislí na so-
ciálních dávkách, například na dávkách 
v hmotné nouzi,“ popisuje úskalí života 
duševně nemocných Lenka Kuncová. 

služba zísKala  
dotaci 60 milionů

Nyní může službu využívat 11 klientů, 
v budoucnu by se ale tento počet mohl 
zvýšit na 24. Projekt totiž získal podpo-
ru integrovaného regionálního operač-
ního programu. „Máme přislíbeno 60 
milionů korun na rekonstrukci býva-
lé prádelny v areálu nemocnice. Tam by 
měla vzniknout služba následné péče v 
rozšířené kapacitě. V plánu je pracovní 
a šicí dílna i počítačová učebna,“ těší se 
Lenka Kuncová. Nyní je klientům k dis-
pozici jeden počítač. Umístěn je ve spo-
lečném bytě, tak aby na něj měli přístup 
všichni. „Chceme, aby naši klienti měli 

tytéž možnosti co jejich vrstevníci ven-
ku. Počítač s internetem jim zprostřed-
kovává kontakt se světem. Navíc si zde 
mohou hledat bydlení nebo práci,“ po-
pisuje Lenka Kuncová. Cílem následné 
péče je připravit klienta na samostatné 
bydlení. Klientovi se dostává kontaktů 
na terénní a sociální služby v okolí bu-
doucího bydliště. Rovněž se připravu-
je i krizový plán, tedy co dělat v případě 
různých potíží či zhoršení zdravotního 
stavu. Stejně tak je u klienta podporo-
ván vztah k práci. Ne každý se ale vrací 
na běžný pracovní trh. „Rychlé nastou-
pení na trh práce, který je nesmlouva-
vý, kde jsou nastavené vysoké limity, a to 
s ohledem i na ranní vstávání či směnný 
provoz, je náročný i pro zdravé, proto je 
pro duševně nemocné vhodnější projít 
chráněným zaměstnáváním,“ vysvětluje 
Lenka Kuncová.

následná péče trvá roK 
Smlouva je s pacienty uzavírána na je-

den rok. „Je to přímo úměrná doba po 
dlouhodobé či opakované hospitaliza-
ci. Jestliže se ale klientovi podaří dříve 
splnit cíl, se kterým do následné péče 
vstoupil, např. si najde bydlení či práci, 
a je schopen to zvládat, je pobyt ukon-
čen dříve. V opačném případě je možné 
i prodloužení smlouvy. Vše se odvíjí od 
nastavení a potřeb každého klienta.

Služba následné péče

tel.: 553 695 111 / www.pnopava.cz

Psychiatrická nemocnice v Opavě nově nabízí službu následné péče. Přestože zde tato sociální služba funguje teprve pár týdnů, 
je jisté, že se nemocnice vydala správným směrem. Následná péče je v podstatě takovým mostem na cestě z psychiatrické ne-

mocnice do běžného života. Dovede nemocného bezpečně domů, a přitom mu dodá tolik sebejistoty, aby byl schopen v běžném ži-
votě stabilně fungovat.

Snazší návrat z nemocnice do života


