
PSYCHOSOCIÁLNÍPSYCHOSOCIÁLNÍ

INTERVENCE INTERVENCE 

VE ZDRAVOTNICTVÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 

PSYCHOSOCIÁLNÍPSYCHOSOCIÁLNÍ

INTERVENCE INTERVENCE 

VE ZDRAVOTNICTVÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 

PhDr. Lukáš HumplPhDr. Lukáš Humpl

Mgr. Marie Marková, PhD.Mgr. Marie Marková, PhD.
Hana VraspírováHana Vraspírová

PhDr. Lukáš HumplPhDr. Lukáš Humpl

Mgr. Marie Marková, PhD.Mgr. Marie Marková, PhD.
Hana VraspírováHana Vraspírová



•• Systém psychosociální intervenční služby Systém psychosociální intervenční služby 
ve zdravotnictví ve zdravotnictví 
= „péče dovnitř“= „péče dovnitř“

•• Systém psychosociální intervenční služby Systém psychosociální intervenční služby 
ve zdravotnictví ve zdravotnictví 
= „péče dovnitř“= „péče dovnitř“

OBSAH PREZENTACEOBSAH PREZENTACEOBSAH PREZENTACEOBSAH PREZENTACE

•• První psychická pomoc a její užití První psychická pomoc a její užití 
ve zdravotnictví ve zdravotnictví 
= „péče ven“= „péče ven“

•• První psychická pomoc a její užití První psychická pomoc a její užití 
ve zdravotnictví ve zdravotnictví 
= „péče ven“= „péče ven“



SPIS V ROCE 2012SPIS V ROCE 2012SPIS V ROCE 2012SPIS V ROCE 2012

-- SYSTÉM PSYCHOSOCIÁLNÍ SYSTÉM PSYCHOSOCIÁLNÍ 
PODPORY ZDRAVOTNÍKŮM ČRPODPORY ZDRAVOTNÍKŮM ČR
-- SYSTÉM PSYCHOSOCIÁLNÍ SYSTÉM PSYCHOSOCIÁLNÍ 
PODPORY ZDRAVOTNÍKŮM ČRPODPORY ZDRAVOTNÍKŮM ČR



ZDRAVOTNÍCI O SEBE ZDRAVOTNÍCI O SEBE 
POTŘEBUJÍ PEČOVATPOTŘEBUJÍ PEČOVAT
ZDRAVOTNÍCI O SEBE ZDRAVOTNÍCI O SEBE 
POTŘEBUJÍ PEČOVATPOTŘEBUJÍ PEČOVAT

Zaslouží si podporu, když prožili Zaslouží si podporu, když prožili 
profesně náročnou, či tragickou událostí? profesně náročnou, či tragickou událostí? 

Zaslouží si podporu, když prožili Zaslouží si podporu, když prožili 
profesně náročnou, či tragickou událostí? profesně náročnou, či tragickou událostí? 



SYSTÉM PÉČE „O DUŠI“SYSTÉM PÉČE „O DUŠI“
VE ZDRAVOTNICTVÍVE ZDRAVOTNICTVÍ

SYSTÉM PÉČE „O DUŠI“SYSTÉM PÉČE „O DUŠI“
VE ZDRAVOTNICTVÍVE ZDRAVOTNICTVÍ

•• První úvahy (2002)První úvahy (2002)
•• Výcvik odborník ůVýcvik odborník ů

•• První zkušenostiPrvní zkušenosti

•• První úvahy (2002)První úvahy (2002)
•• Výcvik odborník ůVýcvik odborník ů

•• První zkušenostiPrvní zkušenosti•• První zkušenostiPrvní zkušenosti
•• Zapojení MZ ČR (2009)Zapojení MZ ČR (2009)
•• Rozvoj v krajích ČRRozvoj v krajích ČR

•• SPIS oficiální SPIS oficiální –– podzim 2010 podzim 2010 

•• První zkušenostiPrvní zkušenosti
•• Zapojení MZ ČR (2009)Zapojení MZ ČR (2009)
•• Rozvoj v krajích ČRRozvoj v krajích ČR

•• SPIS oficiální SPIS oficiální –– podzim 2010 podzim 2010 

www.spiscr.info



•• Má především preventivní charakterMá především preventivní charakter

•• Pomáhá vytvořit odolnost vůči psychické zátěžiPomáhá vytvořit odolnost vůči psychické zátěži

•• Pomáhá pochopit vlastní reakcePomáhá pochopit vlastní reakce

•• Má především preventivní charakterMá především preventivní charakter

•• Pomáhá vytvořit odolnost vůči psychické zátěžiPomáhá vytvořit odolnost vůči psychické zátěži

•• Pomáhá pochopit vlastní reakcePomáhá pochopit vlastní reakce

K ČEMU SLOUŽÍK ČEMU SLOUŽÍK ČEMU SLOUŽÍK ČEMU SLOUŽÍ

•• Normalizuje stresovou reakciNormalizuje stresovou reakci

•• Vede k obnovení normální úrovně fungování Vede k obnovení normální úrovně fungování 
jedincejedince

•• Učí vhodné způsoby adaptace na stres Učí vhodné způsoby adaptace na stres 
a psychickou zátěž a psychickou zátěž 

•• Normalizuje stresovou reakciNormalizuje stresovou reakci

•• Vede k obnovení normální úrovně fungování Vede k obnovení normální úrovně fungování 
jedincejedince

•• Učí vhodné způsoby adaptace na stres Učí vhodné způsoby adaptace na stres 
a psychickou zátěž a psychickou zátěž 



SOUČASNÝ STAVSOUČASNÝ STAVSOUČASNÝ STAVSOUČASNÝ STAV

•• Záchranné službyZáchranné služby
SPIS zaveden/zavádí se SPIS zaveden/zavádí se 
na většin ě ZZS v ČRna většin ě ZZS v ČR

•• Záchranné službyZáchranné služby
SPIS zaveden/zavádí se SPIS zaveden/zavádí se 
na většin ě ZZS v ČRna většin ě ZZS v ČR

•• Zdravotnická za řízení Zdravotnická za řízení 
FN HKFN HK
FN OlomoucFN Olomouc
FN OstravaFN Ostrava

… další se zapojují… další se zapojují

•• Zdravotnická za řízení Zdravotnická za řízení 
FN HKFN HK
FN OlomoucFN Olomouc
FN OstravaFN Ostrava

… další se zapojují… další se zapojují



KDY BÝVÁ POTŘEBNÁKDY BÝVÁ POTŘEBNÁKDY BÝVÁ POTŘEBNÁKDY BÝVÁ POTŘEBNÁ

•• Událost s úmrtím dít ěteUdálost s úmrtím dít ěte
•• Napadení zdravotníka Napadení zdravotníka 
•• Smrt/zran ění kolegySmrt/zran ění kolegy
•• Nehoda sanitkyNehoda sanitky

•• Událost s úmrtím dít ěteUdálost s úmrtím dít ěte
•• Napadení zdravotníka Napadení zdravotníka 
•• Smrt/zran ění kolegySmrt/zran ění kolegy
•• Nehoda sanitkyNehoda sanitky

Ale takéAle také

•• Psychické obtížePsychické obtíže
•• Profesní pochybeníProfesní pochybení
•• Tragické úmrtí v rodin ěTragické úmrtí v rodin ě

•• Déledob ější profesní obtíže…Déledob ější profesní obtíže…

Ale takéAle také

•• Psychické obtížePsychické obtíže
•• Profesní pochybeníProfesní pochybení
•• Tragické úmrtí v rodin ěTragické úmrtí v rodin ě

•• Déledob ější profesní obtíže…Déledob ější profesní obtíže…



PÉČE PO UDÁLOSTIPÉČE PO UDÁLOSTIPÉČE PO UDÁLOSTIPÉČE PO UDÁLOSTI

Používané metodyPoužívané metody

•• IndividuálníIndividuální

Používané metodyPoužívané metody

•• IndividuálníIndividuální•• IndividuálníIndividuální
•• SkupinovéSkupinové

-- dle okolnostídle okolností
-- různý odstuprůzný odstup

•• IndividuálníIndividuální
•• SkupinovéSkupinové

-- dle okolnostídle okolností
-- různý odstuprůzný odstup



SPISSPIS
JEJE NENÍNENÍ

SPISSPIS
JEJE NENÍNENÍ

•• DiskuseDiskuse

•• ProcesProces

•• DiskuseDiskuse

•• ProcesProces
•• FarmakoterapieFarmakoterapie

•• PsychoterapiePsychoterapie

•• FarmakoterapieFarmakoterapie

•• PsychoterapiePsychoterapie
•• PodporaPodpora

•• SetkáníSetkání

•• VzděláváníVzdělávání

•• PodporaPodpora

•• SetkáníSetkání

•• VzděláváníVzdělávání

•• PsychoterapiePsychoterapie

•• Psychiatrická Psychiatrická 
léčbaléčba

•• PsychoterapiePsychoterapie

•• Psychiatrická Psychiatrická 
léčbaléčba



KDO SPIS POSKYTUJEKDO SPIS POSKYTUJEKDO SPIS POSKYTUJEKDO SPIS POSKYTUJE

•• Peeři Peeři –– základní a nejd ůležit ější rovinazákladní a nejd ůležit ější rovina
-- důvěradůvěra
-- prostorová blízkost, prostorová blízkost, 
-- orientace v organizaciorientace v organizaci

•• Peeři Peeři –– základní a nejd ůležit ější rovinazákladní a nejd ůležit ější rovina
-- důvěradůvěra
-- prostorová blízkost, prostorová blízkost, 
-- orientace v organizaciorientace v organizaci-- orientace v organizaciorientace v organizaci

•• Vyškolený psychologVyškolený psycholog

•• KoordinátorKoordinátor

•• Odborný garant Odborný garant 

-- orientace v organizaciorientace v organizaci

•• Vyškolený psychologVyškolený psycholog

•• KoordinátorKoordinátor

•• Odborný garant Odborný garant 



•• Garance do dubna 2012 Garance do dubna 2012 –– MZMZ

od 1.4. nyní AZZS ČRod 1.4. nyní AZZS ČR

•• Garance do dubna 2012 Garance do dubna 2012 –– MZMZ

od 1.4. nyní AZZS ČRod 1.4. nyní AZZS ČR

GARANCE, VZDĚLÁVÁNÍGARANCE, VZDĚLÁVÁNÍGARANCE, VZDĚLÁVÁNÍGARANCE, VZDĚLÁVÁNÍ

•• Administrativa FN Brno (MEKA)Administrativa FN Brno (MEKA)

•• Výkon Výkon –– týmy v jednotlivých krajích ČRtýmy v jednotlivých krajích ČR

•• Vzdělávání poskytovatelů Vzdělávání poskytovatelů –– NCO BrnoNCO Brno

•• Administrativa FN Brno (MEKA)Administrativa FN Brno (MEKA)

•• Výkon Výkon –– týmy v jednotlivých krajích ČRtýmy v jednotlivých krajích ČR

•• Vzdělávání poskytovatelů Vzdělávání poskytovatelů –– NCO BrnoNCO Brno





INTERVENCE INTERVENCE -- 20122012INTERVENCE INTERVENCE -- 20122012

•• Proběhlo Proběhlo 138 intervencí138 intervencí

•• Pět skupinových setkání s týmemPět skupinových setkání s týmem

•• Proběhlo Proběhlo 138 intervencí138 intervencí

•• Pět skupinových setkání s týmemPět skupinových setkání s týmem•• Pět skupinových setkání s týmemPět skupinových setkání s týmem
•• Ostatní Ostatní -- individuální kontakty individuální kontakty 

•• Celkem ošet řeno Celkem ošet řeno 199 zdravotník ů.199 zdravotník ů.
(150 v roce 2011)(150 v roce 2011)

•• Pět skupinových setkání s týmemPět skupinových setkání s týmem
•• Ostatní Ostatní -- individuální kontakty individuální kontakty 

•• Celkem ošet řeno Celkem ošet řeno 199 zdravotník ů.199 zdravotník ů.
(150 v roce 2011)(150 v roce 2011)



UŽIVATELÉ DLE PROFESEUŽIVATELÉ DLE PROFESEUŽIVATELÉ DLE PROFESEUŽIVATELÉ DLE PROFESE

Lékaři - 23

SZP - 92

ZOS - 22ZOS - 22

Sanitáři - 22

Řidiči ZZS - 26

Ostatní - 14
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•• Přirozený pr ůběh událostiPřirozený pr ůběh události

•• Dění je pod vlastní kontrolouDění je pod vlastní kontrolou



DÉLEDOBĚJŠÍ PŘÍNOSDÉLEDOBĚJŠÍ PŘÍNOSDÉLEDOBĚJŠÍ PŘÍNOSDÉLEDOBĚJŠÍ PŘÍNOS

•• Snižuje se riziko následných psychickýchSnižuje se riziko následných psychických
či psychosomatických obtíží či psychosomatických obtíží 

•• Nebývá nutná léka řská pé če z důvodu Nebývá nutná léka řská pé če z důvodu 

•• Snižuje se riziko následných psychickýchSnižuje se riziko následných psychických
či psychosomatických obtíží či psychosomatických obtíží 

•• Nebývá nutná léka řská pé če z důvodu Nebývá nutná léka řská pé če z důvodu •• Nebývá nutná léka řská pé če z důvodu Nebývá nutná léka řská pé če z důvodu 
psychického zhroucenípsychického zhroucení

•• Startují se mechanismy Startují se mechanismy 
vyrovnání/truchlení  vyrovnání/truchlení  

•• Nebývá nutná léka řská pé če z důvodu Nebývá nutná léka řská pé če z důvodu 
psychického zhroucenípsychického zhroucení

•• Startují se mechanismy Startují se mechanismy 
vyrovnání/truchlení  vyrovnání/truchlení  



PRVNÍ ORGANIZACEPRVNÍ ORGANIZACEPRVNÍ ORGANIZACEPRVNÍ ORGANIZACE

ZZS MSKZZS MSKZZS MSKZZS MSK

FN OSTRAVAFN OSTRAVAFN OSTRAVAFN OSTRAVAFN OSTRAVAFN OSTRAVAFN OSTRAVAFN OSTRAVA



INTERVENČNÍ SLUŽBA  INTERVENČNÍ SLUŽBA  
ZZS MSKZZS MSK

INTERVENČNÍ SLUŽBA  INTERVENČNÍ SLUŽBA  
ZZS MSKZZS MSK

•• V praktické činnosti od září 2011V praktické činnosti od září 2011

•• Tým patnácti záchranářů ZZS MSK Tým patnácti záchranářů ZZS MSK 

•• V každém ÚO minimálně jedenV každém ÚO minimálně jeden

•• V praktické činnosti od září 2011V praktické činnosti od září 2011

•• Tým patnácti záchranářů ZZS MSK Tým patnácti záchranářů ZZS MSK 

•• V každém ÚO minimálně jedenV každém ÚO minimálně jeden•• V každém ÚO minimálně jedenV každém ÚO minimálně jeden

•• Absolventi 48 hodinového výcvikuAbsolventi 48 hodinového výcviku

•• Cca polovina zároveň peeryCca polovina zároveň peery

•• Aktivace prostřednictvím KZOSAktivace prostřednictvím KZOS

•• Dle uvážení a potřeby posádky na místěDle uvážení a potřeby posádky na místě

•• V každém ÚO minimálně jedenV každém ÚO minimálně jeden

•• Absolventi 48 hodinového výcvikuAbsolventi 48 hodinového výcviku

•• Cca polovina zároveň peeryCca polovina zároveň peery

•• Aktivace prostřednictvím KZOSAktivace prostřednictvím KZOS

•• Dle uvážení a potřeby posádky na místěDle uvážení a potřeby posádky na místě



INTERVENČNÍ TÝM INTERVENČNÍ TÝM -- 20122012INTERVENČNÍ TÝM INTERVENČNÍ TÝM -- 20122012

•• V rámci činnosti ZZS MSK prob ěhlo V rámci činnosti ZZS MSK prob ěhlo 
32 zásahů, 90 intervenovaných.32 zásahů, 90 intervenovaných.

-- DN s úmrtímiDN s úmrtími

•• V rámci činnosti ZZS MSK prob ěhlo V rámci činnosti ZZS MSK prob ěhlo 
32 zásahů, 90 intervenovaných.32 zásahů, 90 intervenovaných.

-- DN s úmrtímiDN s úmrtími-- DN s úmrtímiDN s úmrtími
-- úmrtí d ětíúmrtí d ětí
-- vražda dít ětevražda dít ěte
-- rukojmí v ZŠrukojmí v ZŠ
-- suicidia…suicidia…

Další intervence prob ěhly v rámci posádky.Další intervence prob ěhly v rámci posádky.

-- DN s úmrtímiDN s úmrtími
-- úmrtí d ětíúmrtí d ětí
-- vražda dít ětevražda dít ěte
-- rukojmí v ZŠrukojmí v ZŠ
-- suicidia…suicidia…

Další intervence prob ěhly v rámci posádky.Další intervence prob ěhly v rámci posádky.



INTERVENČNÍ TÝM INTERVENČNÍ TÝM 
FN OSTRAVAFN OSTRAVA

INTERVENČNÍ TÝM INTERVENČNÍ TÝM 
FN OSTRAVAFN OSTRAVA

•• Vycvi čen v listopadu 2012Vycvi čen v listopadu 2012
•• Skupina NZP fakultní nemocniceSkupina NZP fakultní nemocnice
•• Zdravotníci UP, ARO, PC, d ětské kliniky…Zdravotníci UP, ARO, PC, d ětské kliniky…

•• Vycvi čen v listopadu 2012Vycvi čen v listopadu 2012
•• Skupina NZP fakultní nemocniceSkupina NZP fakultní nemocnice
•• Zdravotníci UP, ARO, PC, d ětské kliniky…Zdravotníci UP, ARO, PC, d ětské kliniky…

•• Dosud sedm intervencí Dosud sedm intervencí 
-- těžké polytrauma dít ětetěžké polytrauma dít ěte
-- matka popáleného dít ětematka popáleného dít ěte
-- úmrtí dvoj čátka…úmrtí dvoj čátka…

•• Dosud sedm intervencí Dosud sedm intervencí 
-- těžké polytrauma dít ětetěžké polytrauma dít ěte
-- matka popáleného dít ětematka popáleného dít ěte
-- úmrtí dvoj čátka…úmrtí dvoj čátka…



PROBLÉM VZDĚLÁVÁNÍPROBLÉM VZDĚLÁVÁNÍPROBLÉM VZDĚLÁVÁNÍPROBLÉM VZDĚLÁVÁNÍ

•• Potřeba vzdělání v problematicePotřeba vzdělání v problematice

•• K dispozici výcviky v KI, komunikaci…K dispozici výcviky v KI, komunikaci…

•• Vesměs obecn ě zaměřené Vesměs obecn ě zaměřené 

•• Potřeba vzdělání v problematicePotřeba vzdělání v problematice

•• K dispozici výcviky v KI, komunikaci…K dispozici výcviky v KI, komunikaci…

•• Vesměs obecn ě zaměřené Vesměs obecn ě zaměřené •• Vesměs obecn ě zaměřené Vesměs obecn ě zaměřené 

•• Nutno ale p řipravit konkrétní skupiny Nutno ale p řipravit konkrétní skupiny 

•• Ukazuje se pot řeba specifické p řípravyUkazuje se pot řeba specifické p řípravy

„šité na míru“„šité na míru“

•• Vesměs obecn ě zaměřené Vesměs obecn ě zaměřené 

•• Nutno ale p řipravit konkrétní skupiny Nutno ale p řipravit konkrétní skupiny 

•• Ukazuje se pot řeba specifické p řípravyUkazuje se pot řeba specifické p řípravy

„šité na míru“„šité na míru“



VZDĚLÁVÁNÍ INTERVENTŮVZDĚLÁVÁNÍ INTERVENTŮVZDĚLÁVÁNÍ INTERVENTŮVZDĚLÁVÁNÍ INTERVENTŮ

•• Pokrýt tématy reáln ě řešené situacePokrýt tématy reáln ě řešené situace

•• Sdělovat dosavadní zkušenostiSdělovat dosavadní zkušenosti

•• Nutno p řipravovat praktickyNutno p řipravovat prakticky

•• Pokrýt tématy reáln ě řešené situacePokrýt tématy reáln ě řešené situace

•• Sdělovat dosavadní zkušenostiSdělovat dosavadní zkušenosti

•• Nutno p řipravovat praktickyNutno p řipravovat prakticky•• Nutno p řipravovat praktickyNutno p řipravovat prakticky

•• Nabídnout vedení týmuNabídnout vedení týmu

•• Zvážit výb ěr zájemc ůZvážit výb ěr zájemc ů

•• Pracovat s realitouPracovat s realitou

•• Nutno p řipravovat praktickyNutno p řipravovat prakticky

•• Nabídnout vedení týmuNabídnout vedení týmu

•• Zvážit výb ěr zájemc ůZvážit výb ěr zájemc ů

•• Pracovat s realitouPracovat s realitou



PILOTNÍ PROJEKT NCO NZOPILOTNÍ PROJEKT NCO NZOPILOTNÍ PROJEKT NCO NZOPILOTNÍ PROJEKT NCO NZO

•• VV rámci Opera čního programu rámci Opera čního programu 
„Vzd ělávání pro konkurenceschopnost„Vzd ělávání pro konkurenceschopnost

• Realizace 2012Realizace 2012--20142014

•• VV rámci Opera čního programu rámci Opera čního programu 
„Vzd ělávání pro konkurenceschopnost„Vzd ělávání pro konkurenceschopnost

• Realizace 2012Realizace 2012--20142014

•• Zařazen do systému celoživotního Zařazen do systému celoživotního 
vzdělávánívzdělávání

• Výcvik od b řezna 2013Výcvik od b řezna 2013

•• Zařazen do systému celoživotního Zařazen do systému celoživotního 
vzdělávánívzdělávání

• Výcvik od b řezna 2013Výcvik od b řezna 2013



PODOBA A URČENÍ VÝCVIKU PODOBA A URČENÍ VÝCVIKU PODOBA A URČENÍ VÝCVIKU PODOBA A URČENÍ VÝCVIKU 

•• Zdravotníci v rámci JMK Zdravotníci v rámci JMK –– ZZS a FNZZS a FN

•• Počet účastník ů cca 35Počet účastník ů cca 35

•• Výcvik ve t řech modulech Výcvik ve t řech modulech –– 90 hodin90 hodin

•• Zdravotníci v rámci JMK Zdravotníci v rámci JMK –– ZZS a FNZZS a FN

•• Počet účastník ů cca 35Počet účastník ů cca 35

•• Výcvik ve t řech modulech Výcvik ve t řech modulech –– 90 hodin90 hodin•• Výcvik ve t řech modulech Výcvik ve t řech modulech –– 90 hodin90 hodin

•• Výuka v u čebnách i terénuVýuka v u čebnách i terénu

•• Ukončení kolokviemUkončení kolokviem

•• Výcvik ve t řech modulech Výcvik ve t řech modulech –– 90 hodin90 hodin

•• Výuka v u čebnách i terénuVýuka v u čebnách i terénu

•• Ukončení kolokviemUkončení kolokviem



DĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOSTDĚKUJI ZA POZORNOST


