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ĽUDSKÉ ZDROJE A VZDELÁVANIE PRI PRÁCI S ĽUĎMI  

S PROBLÉMAMI DUŠEVNÉHO ZDRAVIA 

 

JAROSLAV HURA 
 

 

Anotácia: Svetová zdravotnícka organizácia v  poslednom období venuje značnú pozornosť oblasti duševného 

zdravia v Európe. V Akčnom pláne pre oblasť ochrany duševného zdravia pre Európu sa uvádza, že duševné 

zdravie je významné pre ľudský, sociálny a ekonomický kapitál národov. Dobré duševné zdravie je dôležitým 

prostriedkom pre jednotlivcov, rodiny, komunity a národy, je nevyhnutné pre lepšiu kvalitu života ľudí, 

umožňuje človeku vnímať život ako zmysluplný a zároveň byť kreatívnym a aktívnym občanom. Príspevok 

popisuje jednu z možností zlepšenia duševného zdravia spoločnosti. Kvalitne vyškolený personál v optimálnom 

množstve a štruktúre je základným prvkom dobrého duševného zdravia celej spoločnosti. Sumarizáciu 

existujúcich poznatkov v tejto oblasti na Slovensku popisuje tento príspevok.  

 

Kľúčové slová: duševné zdravie, duševné postihnutie, ľudské zdroje, vzdelávanie.  

 

Abstract: The World Health Organization has recently given considerable attention to the field of mental health 

in Europe. The Action plan for the field of mental health protection in Europe states that mental health is 

significant to human, social, and economic capital of the nations. Good mental health is an important element for 

individuals, families, communities, and nations, as it seems to be essential for a better quality of life because  it 

enables a person to perceive life as meaningful and at the same time to be creative and active. The study 

describes one of the options for improving the mental health of society. Well-trained staff in the optimal number 

and structure is an essential aspect of good mental health of the whole society. The study summarizes existing 

knowledge in this field in The Slovak Republic. 
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Duševné zdravie definuje Svetová zdravotnícka organizácia ako „stav pohody, v ktorom jednotlivec môže 

uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie 

prispievať do života spoločnosti“ (WHO, 2000). V správe „Duševné poruchy vo svete“ (WHO, 2000) sa uvádza, 

že asi 10 – 20 % detí má aspoň jednu z duševných porúch alebo z porúch správania. V priebehu života sa 

duševné poruchy manifestujú u 20 až 25 % ľudí, t. j. zo štyroch – piatich  jedincov jeden trpí duševnou 

poruchou. V súčasnosti trpí vo svete duševnými poruchami asi 450 miliónov ľudí, čím sa duševné choroby 

dostali na popredné miesto chorobnosti a invalidity. Vyžadujú si preto sústrediť sa na kvalitu a efektívnosť 

služieb poskytovaných ľuďom s problémami duševného zdravia vrátane kvality profesionálov, ktorí túto 

starostlivosť realizujú. 

Duševné zdravie predstavuje jednu z priorít ekonomického a sociálneho vývoja každej krajiny, čo vedie a 

aj v minulosti viedlo k reformám v zdravotníctve i v sociálnych službách, tak v oblasti kvality poskytovaných 

služieb, ako aj v oblasti kvality ľudských zdrojov a ich kvalifikácie, ktorí tieto služby poskytujú. Na Slovensku 

bol po prvýkrát v histórii v roku 2004 vypracovaný Národný program duševného zdravia Slovenskej republiky 

(ďalej NPDZ SR). Jeho hlavnou myšlienkou je vytvorenie takých podmienok, aby sa ľudia s problémami 

duševného zdravia mohli čo najviac integrovať do spoločnosti. V novembri 2004 bol tento dokument schválený 

Vládou SR. Realizáciou úloh sa postupne zabezpečuje komplex programov a služieb s cieľom skvalitnenia 

starostlivosti o ľudí s duševným postihnutím s dôrazom na komunitnú starostlivosť o osoby s duševnou 

poruchou.  

Existuje niekoľko štúdií o tom, ako by mal vyzerať optimálny model ľudských zdrojov v oblasti 

starostlivosti o duševné zdravie (napr.: Kunze, Becker, Priebe, 2004). Viacerí autori sa ale riadia nasledovnými 

všeobecnými princípmi. V oblasti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v psychiatrických liečebňach 

odporúčaný optimálny normatív personálu na 30 lôžok je 4,5 psychiatra, 1 psychológ, 11,5 zdravotných sestier, 

5 pracovníkov nižšieho vzdelania (ošetrovateľ), 1 sociálny pracovník a 0,5 pracovný terapeut (Scheffler, 

Potuček, 2008). V zariadeniach poskytujúcich dennú starostlivosť v oblasti duševného zdravia sa na 45 miest 

odporúča odborný personál v zložení: 3 psychiatri, 3 psychológovia, 2 pracovní terapeuti, 6 zdravotných sestier, 

1 fyzioterapeut, 2 ošetrovatelia a 2 sociálni pracovníci.  

Z hľadiska úrovne kvalifkácie je možné štruktúru ľudských zdrojov v oblasti starostlivosti o duševné 

zdravie na Slovensku rozdeliť do piatich skupín. Sú to tieto skupiny: 

1) Lekári – psychiatri, detskí psychiatri, neuropsychiatri. 
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2) Sestry – všeobecné zdravotné sestry so stredoškoským vzdelaním, diplomované zdravotné sestry 

s bakalárskym vzdelaním a zdravotné sestry so špecializáciou v psychiatrii.  

3) Iný diplomovaný zdravotnícky personál – psychoterapeuti, klinickí psychológovia, špeciálni 

pedagógovia, sociálni pracovníci.  

4) Ostatní nediplomovaní zdravotnícki pracovníci. 

5) Dobrovoľníci.  

 

Starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku sa delí podľa zdrojov jej financovania na časť zdravotnú 

a časť sociálnu. Stále tu absentuje pepojená zdravotno-sociálna starostlivosť, ktorá je pre oblasť duševného 

zdravia špecifická. Nasledujúca časť príspevku sa venuje predovšetkým zariadeniam poskytujúcim starostlivosť 

o ľudí s duševným postihnutím v zdravotníckych zariadeniach. Zdravotnícke zariadenia poskytujúce tento typ 

starostlivosti sa delia na: 

- lôžkové – psychiatrické liečebne, psychiatrické oddelenia všeobecných nemocníc,  

- ambulantné – denné psychiatrické stacionáre, psychiatrické ambulancie. 

 

Na prepočet personálnych zdrojov v zdravotníckych zariadeniach sa používa prepočet na 100 tis. 

obyvateľov. Na Slovensku pracoval v oblasti psychiatrie v roku 2010 personál v členení: 10 psychiatrov, 3 

psychológov a 1 sociálny pracovník na 100 tis. obyvateľov (ÚZIŠ, 2010) – Tab. 1. Na porovnanie v Českej 

republike, ktorá je v systéme starostlivosti o duševné zdravie podobná so Slovenskom, pracovalo v roku 2010 na 

100 tis. obyvateľov 12 psychiatrov, 6,8 psychológov a 3,6 sociálnych pracovníkov (ÚZIŠ, 2004).  

 

Tab. 1 Psychiatrické lôžka a personál v oblasti psychiatrie – medzinárodné porovnanie v roku 2010 

 

Krajina/100 

tis. obyv. 

Česká 

republi

ka 

Nemeck

o 

Veľká 

Británi

a 

Talians

ko 

Švédsk

o 

Maďars

ko 

Poľsko Slovens

ko 

US

A 

Celkový 

počet 

psychiatrický

ch lôžok 

 

114 

 

75 

 

58 

 

46,3 

 

60 

 

96 

 

78 

 

90 

 

77 

Počet 

psychiatrov 

12,1 11,8 11 9,8 20 9 6 10 13,7 

Počet 

psychiatrický

ch sestier 

 

33 

 

52 

 

104 

 

32,9 

 

32 

 

19 

 

18,4 

 

32 

 

6,5 

Počet 

psychológov 

4,9 51,5 9 3,2 76 2 3,4 3 31,1 

Počet 

sociálnych 

pracovníkov 

 

3,6 

 

47,7 

 

58 

 

6,4 

 

- 

 

1 

 

0,6 

 

1 

 

35,3 

Percento 

výdavkov na 

duševné 

zdravie na 

celkových 

výdavkoch na 

zdravotníctvo 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

nezisten

é 

 

 

 

10% 

 

 

 

5% 

(1995) 

* 

 

 

 

11% 

 

 

 

8% 

 

 

 

neziste

né 

 

 

 

5% 

 

 

 

6% 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ÚZIŠ 2010 

 

* Zahŕňa výdavky len na starostlivosť o duševné zdravie pre dospelých. Psychiatrická starostlivosť o deti, 

starostlivosť o ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí so závislosťami sú financované z iných zdrojov. 

 

Ak porovnáme Slovensko s Českou republikou, počet postelí v obidvoch krajinách – 90 a 114 na 100 tis. 

obyvateľov je vysoký, počet psychiatrických sestier a sociálnych pracovníkov v oboch týchto krajinách – 1 a 3,6 

je príliš nízky v porovnaní s ďalšímí európskymi krajinami. Počet psychiatrov na Slovensku a v Českej republike 

stále predstavuje len dve tretiny z počtu psychiatrov pracujúcich v Európskej únii (EÚ) v roku 2001, čo je 15,6 

psychiatrov na 100 tis. obyvateľov (Saraceno, 2002, Raboch, 2003). 

Okrem vyššie uvádzaných počtov lôžok, je však na Slovensku ďalších 17,589 ľudí s mentálnym 

postihnutím a dlhodobo chorých, ktorí sú umiestnení v rôznych zariadeniach poskytujúcich sociálne služby 

(ÚZIŠ, 2010) a nie sú zarátaní v predchádzajúcich číslach.  
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Starostlivosť o duševné zdravie na Slovensku je stále riadená a financovaná prostredníctvom dvoch 

rozdielnych systémov – zdravotná oblasť a sociálna oblasť. Neexistuje tu služba tzv. case-manažmentu, ktorá by 

spájala zdravotnú a sociálnu starostlivosť do jednej komplexnej starostlivosti, ktorá by bola podporovaná štátom 

ani dostatok ambulantnej špecializovanej starostlivosti. 

Case-manažér je kľúčovou osobou nielen pre pacienta/prijímateľa starostlivosti, ale pre celý systém 

poskytovania starostlivosti. Je koordinátorom práce v tíme zloženom z rôznych profesií (psychiater, psychológ, 

sociálny pracovník, zdravotný pracovník, terapeut, bývalý pacient) a zodpovedá za vytvorenie, aktualizáciu, 

implementáciu a hodnotenie plánu starostlivosti (Stuchlík, 2004). Napríklad case-manažment v michalovskom 

regióne sa využíva v multidisciplinárnom tíme a je zložený z rôznych profesií - psychiatra, psychológa, 

sociálnych a zdravotných terénnych sestier, pracovných terapeutov, zástupcu užívateľov a zástupcu príbuzných. 

Vzťah človeka s duševným postihnutím a case-manažéra je vždy na partnerskej úrovni. Ľudia s duševnými 

ochoreniami vyžadujú v komunite vysoko odbornú starostlivosť, preto case-manažéri musia mať skúsenosti so 

starostlivosťou o dlhodobo psychicky chorých ľudí, musia poznať účinky farmakoterapie, vedľajšie účinky 

liečby a možnosti riešenia, mať prehľad o využití služieb v komunite, pomáhať rodine a pod. Po zvážení 

ekonomickej náročnosti jednotlivých členov tímu a úrovne vedomostí a schopností case manažérov je účelnejšie, 

aby v úlohe case manažérov vystupovali sestry, sociálni pracovníci a terapeuti, nie lekári (Stuchlík, 2004). Lekár 

a psychológ poskytuje konzultácie ostatným členom tímu a robí odborné vyšetrenia v nutných prípadoch.   

Ak sa pozrieme na personál pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach poskytujúcich starostlivosť 

o duševné zdravie, na Slovensku bolo v roku 2010 - 87,78 psychiatrov v psychiatrických nemocniciach, 35,25 

psychiatrov v psychiatrických liečebňach a 163,94 psychiatrov v psychiatrických oddeleniach všeobecných 

nemocníc. Ambulantnú psychiatrickú starostlivosť poskytovalo 277,11 psychiatrov (Tab. 2). 

 

Tab. 2 Personál pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach v oblasti duševného zdravia na Slovensku 

 

ROK Psychiatrické nemocnice 

(liečebne) 

Všeobecné nemocnice Psychiatrické ambulancie 

 Počet 

psychiatrov 

 

Počet lôžok 

Počet 

psychiatrov 

 

Počet lôžok 

 

Počet psychiatrov 

 

1990 

 

 

93 

 

3147 

 

X 

 

1582 

 

X 

 

2010 

 

123 

 

2734 

(10 liečební) 

 

164 

1766 

(32 

nemocníc) 

 

277 

Zdroj: ÚZIŠ, 2010 

 

V rámci starostlivosti o duševné zdravie sú na Slovensku prevádzkované služby krízovej intervencie 

a ďalšie služby v rámci psychiatrickej starostlivosti. Služby krízovej intervencie sú rozdelené na linky pomoci 

(prevádzkované pri psychiatrických klinikách v Košiciach), krízové konzutlácie a urgentná psychiatrická 

starostlivosť v psychiatrických nemocniciach. V rámci krízovej intervencie môžu linku pomoci poskytovať 

všeobecný lekár, psychiater, psychológ, sociálny pracovník alebo dobrovoľník. Pracovný terapeut 

a psychiatrická sestra si musia svoje vzdelanie doplniť certifikátom na to určeným.  

 

Detailnejšie zodpovednosti jednotlivých profesií pracujúcich v oblasti starostlivosti o duševné zdravie 

popisujú nasledovné tabuľky Tab. 3 a Tab. 4. 

 

Tab. 3 Zodpovednosti profesionálov pôsobiacich v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v rámci krízovej 

intervencie 

 

 Linka pomoci Konzultácie Psychiatria 

Všeobecný lekár + nutný certifikát - 

Psychiater + + + 

Psychológ + + - 

Pracovný terapeut nutný certifikát - - 

Psychiatrická sestra nutný certifikát + - 

Psychoterapeut - - - 

Sociálny pracovník + + - 

Dobrovoľník + - - 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tab. 4 Zodpovedností profesionálov pôsobiacich v oblasti starostlivosti o duševné zdravie 

 

  

Diagnóza 

 

 

Liečba liekmi 

 

Systematická 

psychoterapia 

 

Psychoedukácia 

Všeobecný lekár + s obmedzeniami nutný certifikát nutný certifikát 

Psychiater + + nutný certifikát  

Psychológ Obmedzené (len 

I a II ICD 10) 

- nutný certifikát  

Pracovný terapeut - - - nutný certifikát 

Psychiatrická 

sestra 

- - - nutný certifikát 

Psychoterapeut - - - nutný certifikát 

Sociálny pracovník - - - nutný certifikát 

 

 Ergoterpia Arteterapia Sociálna 

intervencia 

Case-

manažment 

Rehabilitácia 

Všeobecný lekár nutný certifikát nutný certifikát + + + 

Psychiater + nutný certifikát + + + 

Psychológ + nutný certifikát + - + 

Pracovný terapeut + nutný certifikát + + + 

Psychiatrická sestra nutný certifikát nutný certifikát + + + 

Psychoterapeut nutný certifikát - - - + 

Sociálny pracovník nutný certifikát nutný certifikát + + + 

Nutný certifikát – znamená, že sa vyžaduje špecializované školenie v tejto oblasti. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Systém vzdelávania na Slovensku všeobecne pozostáva zo základného vzdelávania v rozsahu deviatich 

rokov, stredoškolského vzdelávania v rozsahu štyroch rokov a šesťročného vyšokoškolského vzdelávania 

medicínskeho charakteru alebo päťročného vysokoškolského vzdelávania iného zamerania (psychológ, sociálny 

pracovník, zdravotná sestra).  

Systém vzdelávania profesionálov, ktorí pracujú v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v sebe na 

Slovensku zahŕňa tri stupne vzdelávania. Ide o: 

- univerzitné vzdelávanie (lekár – psychiater, všeobecný lekár, psychológ, sociálny pracovník, PhD., 

zdravotná sestra), 

- stredoškolské vzdelávanie (zdravotná sestra, pracovný terapeut), 

- postgraduálne vzdelávanie (špecializované vzdelávanie pre lekárov).  

 

Univerzitné vzdelávanie 

 

Na Slovensku pôsobia tri verejné univerzity, ktorých súčasťou sú lekárske fakulty, jedna súkromná 

vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce a jedna štátna univerzita zameraná na špecifické medicínske 

školenia (Slovenská zdravotnícka univerzita). Tri lekárske fakulty poskytujú úplné vzdelávanie v oblasti 

psychiatrie. Ide o Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovu lekársku fakultu Univerzity 

Komenského v Martine a Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.  

Lekári so špecializáciou psychiatrie sú absolventmi lekárskej fakulty všeobecného lekárstva, kde štúdium 

psychiatrie predstavuje jeho súčasť a prebieha vo štvrtom a v piatom ročníku šesťročného vysokoškolského 

štúdia. Štúdium psychiatrie tam predstavuje vzdelávanie v malých skupinách pozostávajúcich z piatich až 

ôsmich študentov, ktorí pracujú pod dohľadom kvalifikovaných psychiatrov. Toto štúdium pozostáva z časti 

teoretického vzdelávania (dve hodiny týždenne) a z praktickej časti (dve až tri hodiny týždenne). Počas 

praktickej výučby študenti medicíny trávia maximum svojho času s pacientmi, pracujú na rôznych typoch 

psychiatrických lôžok, rôznych aktiviách, akými sú napr. ranné komunity s pacientmi, individuálne a skupinové 

psychoterapie, rôzne druhy ergoterapií a arteterapií. V rámci štúdia navštívia aj ambulantnú psychiatrickú 

starostlivosť a denné stacionáre. Ich záverečná skúška z psychiatrie pozostáva z písomnej správy a ústnej 

teoretickej časti. Na Slovensku absolvujú štúdium psychiatrie aj lekári so zubným zameraním v rozsahu 15-20 

hodín.  
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Tieto školy na Slovensku ponúkajú aj možnosť ďalšieho štúdia špecializovaného vzdelávania v rôznych 

oblastiach starostlivosti o duševné zdravie. Je to rôzne v závislosti od školy. Tieto špecializované vzdelávania 

zahŕňajú najčastejšie tieto oblasti: 

- neurobiologické teoretické vedomosti psychiatrie: neuroanatómia a neurofyziológia, funkčné systémy 

ľudského mozgu, neurochémia, mechanizmy a prenosy medzi neurónmi, kognitívna neuroveda, 

- iné biologické vedy v psychiatrii: genetika, psychoneuroendokrinológia, psychoneuroimunológia, 

chronobiológia, sociobiológia, všeobecná psychofakmakológia, 

- psychologické vedomosti v psychiatrii: základy všeobecnej psychológie, klinická psychológia, základy 

vývojovej psychológie, základy neuropsychológie, základy psycholingvistiky, kognitívne vedy, a p., 

- sociálne aspekty v psychiatrii: sociológia duševného zdravia, sociálna psychiatria, sociálna práca 

v psychiatrii, 

- všeobecná psychopatológia: poruchy individuálnych duševných funkcií a procesov (psychopatologická 

symptomatológia), psychopatologická sybdromológia, klasifikácia duševných porúch, 

- metódy hodnotenia v psychiatrii: psychodiagnostické merania (metódy, indikácie a interpretácie), EEG 

v psychiatrii, metódy psychomeraní v psychiatrii,  

- klinická psychofarmakológia a iné biologické liečebné metódy v psychiatrii,  

- psychoterapeutické systémy, 

- prevencia v oblasti duševného zdravia (primárna, sekundárna, terciárna), 

- urgentná psychiatria, 

- organizácia starostlivosti o duševné zdravie, 

- etika v medicíne a bioetika, 

- výskumné metódy v psychiatrii: základné výskumné metódy, epidemiologický výskum, experimentálny 

výskum, farmakologické štúdie, aplikácia štatistických metód,  

- história psychiatrie, 

- zdravotná dokumentácia, 

- rehabilitácia, 

- psychoterapeutický výcvik, 

- praktické zručnosti v neurológii, interná medicína, iné špecializácie. 

 

Všeobecní lekári na Slovensku, rovnako i v Českej republike, ktorí liečia prevažne úzkostné a depresívne 

choroby nie sú špeciálne školení v oblasti psychiatrie. Pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie, takáto situácia 

nie je dobrá, na čo poukazuje štúdia vykonaná v Českej rrepublike (Vanek a kol., 1999), ktorej výsledkom bolo, 

že pacienti trpiaci úzkostnými a depresívnymi chorobami, ktorí boli v starostlivosti len všeobecných lekárov, 

nedostali primeranú liečbu.  

Štúdium psychológie je buď súčasťou štúdia všeobecného medicínskeho vzdelávania, ktoré prebieha 

v treťom ročníku v rozsahu 15 – 35 hodín za semester na všetkých lekárskych fakultách na Slovensku. Okrem 

toho je možné na Slovensku študovať psychológiu ako samostatný bakalársky alebo magisterský program 

zvyčajne na fakultách filozofie vysokých škôl. V rámci tohto štúdia študenti absolvujú výučbu klinickej 

psychológie v rozsahu po 30 hodín  v dvoch semestroch. Toto štúdium poskytujú aj lekárske fakulty.  

Sociálni pracovníci na Slovensku študujú v troch verejných a v jednej súkromnej vysokej škole zameranej 

na sociálnu prácu. Tieto zvyčajne ponúkajú aj štúdium psychiatrických oblastí, ale zároveň sociálnu prácu 

ponúkajú aj lekráske fakulty.  

Na dvoch z troch vysokých škôl je možné získať na Slovensku aj tretí stupeň vysokoškolského 

vzdelávania (PhD). Ide o lekárske fakulty v Bratislave a v Košiciach.  

Psychiatrické sestry študujú prevažne na stredných zdravotníckych školách, pričom sa vyžaduje ďalšie 

vzdelanie v bakalárskom a magisterskom stupni pre sestry, ktorých štúdium ponúkajú vyššie spomínané lekárske 

fakulty a fakulty sociálnej práce. Psychiatrické sestry musia absolvovať množstvo špecializovaných programov 

v oblasti psychiatrie v priebehu 2 - 3 rokov. 

 

Stredoškolské vzdelávanie 

 

V súčasnosti existuje na Slovensku 24 stredných škôl so zdravotníckym zameraním, kde študuje 7180 

študentov v dennej forme a 1730 študentov v nadstavbových programoch (ÚZIŠ, 2010).  

 

Postgraduálne štúdium 

 

 Systém postgraduálneho vzdelávania na Slovensku je riadený priamo Ministerstvom zdravotníctva SR 

a poskytuje ho najmä Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a niekoľko ďalších akreditovaných 

inštitúcií.  
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Systém špecializovaného posgraduálneho vzdelávania lekárov psychiatrov sa na Slovensku zmenil v roku 

2004. V súčasnosti existujú tieto špecializácie v oblasti duševného zdravia:  

- neuropsychiatria – trvanie min. 5 rokov, 

- psychiatria – trvanie min. 4 roky, 

- detská psychiatria – trvanie min. 4 roky, 

- klinická psychológia – trvanie min. 3 roky. 

Posgraduálne štúdium špecializovaných programov je v súlade s UEMS Chartou vzdelávania 

v psychiatrii (Štrasburg 2003). Štúdium pozostáva z viacerých periód a zahŕňa v sebe rôzne oblasti starostlivosti 

o duševné zdravie v inštitúciách ale i v ambulantnej starostlivosti. Pravidlom je päť študentov na jedného 

školiteľa (supervízora/konzultanta). Študenti trávia pravidelne jednu hodinu týždenne so svojím mentorom. 

Záverečná skúška pozostáva z ústnej časti a písomnej správy na zvolenú tému. Existujú tu aj dvojročné 

certifikované špecializácie – geriatria, sexuológia a zneužívanie návykových látok.  

 

Záver 

 

Duševné zdravie predstavuje pre človeka a spoločnosť schopnosť prispôsobiť sa situáciám a reagovať na 

ne. Mnohí profesionálí uznávajú, že duševné zdravie má byť jednou z priorít každej spoločnosti. Podľa štatistik 

má výskyt duševných porúch neustálu vzrastajúcu tendenciu. Najúčinnejšími prostriedkami ako predísť 

naplneniu prognózy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že duševné poruchy budú krízou 21. storočia je 

podpora a prevencia. Ak ľudia vedia, že zdravie nie je bez duševného zdravia plnohodnotné, budú sa viac 

zaujímať o to, čo môžu sami urobiť, aby žili zdravo, užitočne a zmysluplne. Je veľmi dôležité orientovať sa na 

potreby pacienta/prijímateľa starostlivosti a nevychádzať primárne z ekonomických potrieb. Celá transformačná 

filozofia smeruje k presúvaniu k chorému človeku tam, kde žije a nie izolovať ho mimo jeho životný priestor. 

Prístup organizovania služieb pre ľudí s duševným postihnutím by mal byť taký, kde jednotlivé 

komponenty služieb predstavujú prepojené časti celého systému starostlivosti, kde je prepojená sociálna 

a zdravotná starostlivosť. Mala by byť založená na nasledovných princípoch: dostupnosť, rozsiahlosť (všetky 

typy zariadení a programy na uspokojenie základných potrieb miestnej populácie), koordinácia a kontinuita 

starostlivosti (predovšetkým pre ľudí s ťažkou duševnou poruchou je obzvlášť dôležité, aby sa služby 

poskytovali koordinovane, aby uspokojili bio-psycho-sociálne potreby a predchádzať tak fragmentácii 

starostlivosti; k tomu je možné použiť metódu case-manažmentu – prípadového vedenia), efektivita, rovnosť a 

rešpektovanie ľudských práv.  
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