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Úvod 
 
Studie se zaměřuje na mladé  lidi s duševním onemocněním nebo psychiatrickou poruchou  
v Plzeňském kraji a plzeňském regionu. Krátce představuje některé diagnostické okruhy dle MKN 
10 v kontextu cílové věkové skupiny. Zmiňuje psychotické poruchy,  poruchy nálad, neurotické a 
úzkostné poruchy, poruchy chování, poruchy osobnosti  a poruchy příjmu potravy. Rovněž krátce 
zmiňuje sebepoškozování, sebevražedné pokusy a zneužívání návykových látek v adolescenci a 
rané dospělosti. Studie je doplněna údaji o mladých lidech s psychiatrickým onemocněním v 
plzeňském regionu, a údaji které pocházejí z projektu sdružení Ledovec „Integrace osob 
s psychiatrickými poruchami a/nebo mentálním handicapem v plzeňském regionu“. V rámci 
tohoto projektu byla pilotně zavedena služba podporovaného vzdělávání. 
 
 
1. Základní údaje o cílové skupině 
 
Psychotické poruchy 

Patří k nejzávažnějším duševním poruchám,  protože mají  velký dopad na celý život nemocného. 
Zasahují jeho osobní, rodinný, sociální i pracovní život. U psychotických poruch vzniká výrazné 
narušení vztahů k realitě.  Typicky jsou charakterizovány přítomností halucinací, bludů, poruchou 
afektů a myšlení v akutní fázi (pozitivní příznaky), ale např. také citovou oploštělostí,  úbytkem 
vůle, neschopností komunikovat (negativní příznaky).  
 
Schizofrenie postihuje přibližně 1% obyvatelstva, muže i ženy stejně. Je to  porucha primárně se 
objevující v adolescenci .V dětství se psychotické poruchy objevují zřídka a jsou těžko 
diagnostikovatelné. Lékaři s diagnózou schizofrenie u dětí váhají i proto, že je pro dotyčného 
velmi stigmatizující. Udává se, že u 60-70%  nemocných propukne onemocnění před 25. rokem 
věku, ve 40% před 20. rokem věku, v 5% před 15. rokem věku, v 3,5 % před 10. rokem věku. 
 
Také řada dalších psychotických poruch se  obvykle manifestuje v adolescenci, případně rané 
dospělosti. Schizotypní  porucha se nejčastěji objevuje v rané dospělosti.  První výskyt akutní a 

přechodné psychotické poruchy rovněž nejčastěji spadá do tohoto období, u schizoafektivní 

poruchy  do období pozdní adolescence až rané dospělosti. 
 
V průběhu psychotického onemocnění se objevují často také poruchy nálady, uvádí se, že deprese 
je v různé míře přítomna až u 60% nemocných.  Kromě toho řada nemocných po odeznění akutní 
ataky psychózy trpí tzv. postpsychotickou depresí.  
Deprese a pocity méněcennosti se u nemocných  často objevují při uvědomění si reality duševního 
onemocnění. Ta může být prožívána jako natolik tíživá, že hrozí nebezpečí sebevražedného 
pokusu. Uvádí se, že až 10%  lidí s psychotickým onemocněním dokonaně suiciduje. 
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Akutní fáze psychotického onemocnění vyžaduje často dlouhodobou hospitalizaci i rehabilitaci. 
Schizofrenie je tzv. epizodické onemocnění, tzn. že se asi v  60 % vrací v nových epizodách 
nemoci. Za nejdůležitější období se považuje prvních 9 až 12 měsíců po ústupu nemoci. Platí, že 
čím včasnější a čím intenzivnější komplexní léčba, tím větší je naděje dotyčného na úplné 
uzdravení (naději na úplné uzdravení má asi 1/3 nemocných). Po ukončení hospitalizace je nutné, 
aby pokračoval v ambulantní psychiatrické léčbě, psychoterapii a socioterapii. Je proto potřeba,  
aby měl možnost využívat odpovídající sociální služby a  služby psychosociální rehabilitace, které 
mu napomohou k zpětnému začlenění do společnosti.  
 
Afektivní poruchy 

Afektivní poruchy jsou charakterizovány patickými výkyvy nálady. Při mánii a depresi nemocný 
propadá určitému extrémně silnému citovému vyladění. Kategorie afektivní poruchy zahrnuje 
poruchy nálady různé hloubky a intenzity i trvání a závažnosti. Některé vážné afektivní poruchy 
mohou vykazovat psychotické příznaky.   
 
Bipolární afektivní porucha 

Označení „bipolární“ vyjadřuje, že se tato porucha objevuje v manických a depresivních  
epizodách.  Celoživotní riziko onemocnění  bipolární afektivní  poruchou je asi 0,8%. V poslední 
době se lékaři kloní k tomu, že asi  20% všech nemocných mělo první projevy této nemoci již 
během adolescence, nejčastěji mezi 15-19 rokem věku, cca 3%  před 15 rokem věku, 0,3 – 05% 
před 10 rokem.     
 
Deprese 

MKN 10 diagnostikuje řadu depresivních poruch. Uvádí se, že  1-8% dětí a adolescentů trpí 
nějakou formou deprese. Odhad suicidálních tendencí se u depresivních adolescentů uvádí  15-
20%, riziko sebevraždy je až 20x vyšší než v běžné populaci.  
 
Trvalé afektivní poruchy 

U těchto poruch hrozí největší riziko sebevraždy. Až 30 x vyšší než v běžné populaci je u 
adolescentů s diagnózou dystymie. Ta se většinou objevuje v adolescenci, téměř ve všech 
případech před 25. rokem věku. Do období rané dospělosti (kolem 20ti let) spadá také časný 
začátek cyklotymie.  
 
 
�eurotické a úzkostné poruchy 

Tato kategorie zahrnuje spektrum různých poruch, které  se liší příznaky, trváním i průběhem. 
Tyto poruchy jsou klasifikovány podle převažujících symptomů, kterými jsou například úzkost,  
strach, fobie, obsese  atd.  Úzkostné poruchy lze charakterizovat zejména symptomy strachu a 
úzkosti. Může jít o úzkost panického charakteru, u níž nenacházíme žádnou  specifickou spouštěcí 
situaci, generalizovanou (neurčitou) úzkost  nebo fobie (iracionální strach z nejrůznějších objektů 
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a situací). Pro obsedantně-kompulzivní poruchu jsou typické nutkavé myšlenky, představy, 
impulzy a nutkavé chování vyvolávající úzkost a  napětí. 
 

Uvádí se, že  v dospívání se nejčastěji objevuje generalizovaná úzkostná porucha.  Sociální fobie 
se objeví  nejčastěji ve věku 11-15 let.  U  obsedantně kompulzivní poruchy se vyskytují dva 
vrcholy objevení se příznaků – první ve věku 12-14 let, druhý ve věku 20-22 let.     
I u neurotických a úzkostných poruch se můžeme setkat se sebevražedným jednáním, často jsou 
tyto choroby kombinovány s depresivními obtížemi. 
 

Poruchy příjmu potravy 

Poruchy příjmu potravy představují závažná duševní onemocnění, zahrnující změny v oblasti jak 
psychické, tak somatické. Řadí se sem především mentální anorexie a mentální bulimie.  
 
Mentální anorexie 

Mentální anorexie je onemocnění, které postihuje zejména mladé dívky a ženy. Je pro ni 
charakteristické vědomé drastické omezování příjmu potravy a následné hubnutí. Toto hubnutí je 
spojené s významnými tělesnými změnami, které vyplývají z dlouhodobé podvýživy. Mentální 
anorexie může končit smrtelně. Uvádí se, že na podvýživu a s ní spojené komplikace zemře okolo 
8% nemocných dívek. U anorexie jsou přítomny psychické změny -  depresivní syndrom, zvýšená 
dráždivost, porucha tělového schématu atd. Rovněž zde existuje riziko sebevražedného pokusu, 
uvádí se že asi 2% anorektiček dokonaně suiciduje.  
Nejčastější začátek onemocnění bývá mezi 14.-15.  rokem a mezi 17.-18.  věku. Prevalence bývá 
uváděna mezi 0,5% – 1%  mladých dívek. Subklinickou formou mentální anorexie  je možné 
nalézt až u 7,4% adolescenčních dívek. Tyto dívky vykazují sice problémy v některých nebo ve 
všech parametrech diagnostických kriterií, avšak intenzita příznaků není tak výrazná.  
 
Mentální bulimie    

Mentální bulimie je syndrom charakterizovaný přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti, 
opakujícími se záchvaty přejídání a následnou snahou mírnit následky přejedení, nejčastěji 
vyvoláním zvracení.  
Výskyt mentální bulimie je oproti mentální anorexii poněkud vyšší. Nástup onemocnění přichází 
v pozdějším věku, nejčastěji v pozdní adolescenci nebo rané dospělosti. Prevalence mentální 
bulimie je uváděna mezi 1-3 % v populaci mladých žen a dívek. Stejně jako u mentální anorexie 
převažují mezi nemocnými ženy nad muži. Mentální bulimii často předchází epizoda mentální 
anorexie, uvádí se, že asi v 50%.  Subklinickou formou bulimie trpí  asi  8% adolescentních dívek 
a mladých žen.  
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Poruchy chování a poruchy osobnosti 

 

Poruchy chování  

Poruchy chování se projeví u 10-15% dětí a adolescentů, u chlapců více než u dívek. Poměr je 
udáván široce –  4-12:1. Z praktického hlediska se dají poruchy chování rozdělit na poruchy 
chování s dobrou prognózou –  jsou přechodné a z věkem spíše mizí - a na poruchy chování se 
špatnou prognózou, kontinuálně přecházející do poruch osobnosti (porucha osobnosti bývá 
obvykle diagnostikována až po 16. roce věku).   
 
Poruchy osobnosti 

Porucha osobnosti není nemoc s ohraničeným začátkem, ale jedná se spíše o celoživotně se 
vyvíjející odlišné uspořádání osobnosti,  nesoulad mezi jednotlivými složkami a jejími vztahy 
k okolí. Některé povahové rysy jsou nepříznivě zvýrazněny, jiné jako by chyběly (např. cit 
k ostatním, schopnost sebekontroly atd.). Svého nositele provází porucha víceméně celý život, i 
když v důsledku vnějších a vnitřních vlivů může podléhat dekompenzacím nebo zůstávat 
kompenzovaná. MKN 10 diagnostikuje podle převládajících osobnostních rysů např. narcistickou 
poruchu osobnosti, paranoidní, úzkostnou, histriónskou atd. 
 
 
Sebepoškozování, sebevražedné pokusy v adolescenci, zneužívání návykových látek 

Obecně lze říci, že adolescence je rizikové období pro výskyt sebevražedných pokusů i počátek 
zneužívání návykových látek. U mladých lidí, kteří jsou v psychiatrické péči, je ovšem nebezpečí 
sebevražedného pokusu ještě mnohem vyšší než v ostatní vrstevnické populaci. U psychiatrických 
pacientů se oproti běžné populaci  také často objevuje sebepoškozování – uvádí se, že až 
padesátkrát častěji. Zvláště časté je sebepoškozování u závislých na návykových látkách  poté, co 
byli hospitalizováni. Vyskytne se až ve 30% u závislých, kteří užívali drogy orálně a u 10% 
injekčních uživatelů. Asi u 4% mladých lidí v psychiatrické péči lze zjistit v anamnéze pořezání 
(třikrát častěji jsou zastoupeny ženy).  
 
2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 
 

Celkem bylo v ČR v roce 2005 propuštěno z  psychiatrických zařízení 12 043 osob s diagnózou 
F20 – F29 (psychotické poruchy). 3072 z nich byli lidé ve věku 15 – 29 let.  
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Tabulka 1. - Propuštění z  psychiatrických zařízení z diagnózou F20-F29 (psychotické poruchy) 

   

 
Věk pacientů 

 
Počet osob 

15-17 let 132 
18-19 let 236 
20-24 let 1117 
25-29 let 1587 

                  Celkem  3072 
 
 
Celkem bylo v ČR v roce 2005 propuštěno z  psychiatrických zařízení 5 560 osob s diagnózou 
F30 – F39 (afektivní poruchy). 556 z nich byli lidé ve věku 15 – 29 let.  
 
 

Tabulka 2. - Propuštění z psychiatrických zařízení z diagnózou F30-F39 (afektivní poruchy)  

 
 

Věk pacientů 
 

Počet osob 

15-17 let 47 
18-19 let 54 
20-24 let 191 
25-29 let 264 

                  Celkem  556 
 
 
Celkem bylo v ČR v roce 2005 propuštěno z  psychiatrických zařízení 8 658 osob s diagnózou 
F40 – F48 (neurotické a úzkostné poruchy) a F50-F59 (poruchy příjmu potravy). 2153 z nich byli 
lidé ve věku 15 – 29 let.  
 
 
 

 

 

 

 

 



Ledovec o.s. 

Poradenské centrum - podporované vzdělávání                             
Mozartova 1, 323 00 Plzeň                                                                         

Tel.:  774 321 520, e-mail: normalnestuduju@volny.cz                                                                                          
www.normalnestuduju.cz,  www.ledovec.cz  

  

 

           Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

                                           
 
 
 

7 

Tabulka 3. - Propuštění z psychiatrických zařízení s diagnózou F40-F48 (neurotické a úzkostné 

poruchy) a F50-F59  (poruchy příjmu potravy)  

 
 

Věk pacientů 
 

Počet osob 

15-17 let 290 
18-19 let 271 
20-24 let 711 
25-29 let 881 

                  Celkem  2153 
 
 
Celkem bylo v ČR v roce 2005 propuštěno z  psychiatrických zařízení 4085 osob s diagnózou F60 
– F63  a  F68 - F69 (poruchy osobnosti). 1536 z nich byli lidé ve věku 15 – 29 let.  
 
Tabulka 4. - Propuštění z psychiatrických zařízení s diagnózou F60 – F63 a F68-F69 (poruchy 

osobnosti)  
 

 
Věk pacientů 

 
Počet osob 

15-17 let 83 
18-19 let 194 
20-24 let 572 
25-29 let 687 

                  Celkem  1536 
 
 
Celkem bylo v ČR v roce 2005 propuštěno z  psychiatrických zařízení 4085 osob s diagnózou F80 
– F98 (poruchy psychického vývoje a poruchy chování a emocí se začátkem v dětství a 
adolescenci). 469 z nich byli lidé ve věku 15 – 29 let.  
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Tabulka 5. - Propuštění z psychiatrických zařízení s diagnózou F80 – F98 (poruchy psychického 

vývoje a poruchy chování a emocí se začátkem v dětství a adolescenci) 

  
 

Věk pacientů 
 

Počet osob 

15-17 let 440 
18-19 let 21 
20-24 let 3 
25-29 let 5 

                  Celkem  469 
 
 
 
3. Statistické  údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami Plzeňském  kraji  
 
V roce 2005 byl celkový počet ošetření  u dospělých o 25% a u dětí (tj. do 14ti let) o 7% vyšší než 
tomu bylo v roce 2001. Počet ošetřených pacientů (počet prvních ošetření) stoupl o  20%.  Nejvíce 
přibylo prvních ošetření pacientů s obtížemi, které byly diagnostikovány jako neurotické poruchy 
a poruchy nálad.  
 
Propuštění z psychiatrických lůžkových zařízení v roce 2005 v Plzeňském kraji 

Podle ÚZIS ČR představoval v roce 2005 počet osob starších 15ti let propuštěných 
z psychiatrických lůžkových zařízení v Plzeňském Kraji cca 3200 osob.  
 
Počet vyšetření v psychiatrických ambulancích v Plzeňském kraji 

V roce 2005 bylo v psychiatrických ambulancích v Plzeňském kraji provedeno celkem. 147 691 
vyšetření. 55 483 vyšetření bylo u mužů a 92 208 u žen. 
 
V psychiatrických ambulancích v Plzeňském kraji provedeno 6645 vyšetření pacientů ve věku 15 
-19 let. Z toho 1404 bylo prvotních vyšetření. Kolik pacientů ve věku 20-26 resp. 30 let bylo 
vyšetřeno  nelze zjistit,  dokument „Psychiatrická péče 2005“ uvádí pouze kategorii 20 a více let.  
 
Tabulka 6. - Počet vyšetření v psychiatrických ambulancích v Plzeňském kraji 

 
Věk  Počet vyšetření Počet prvních vyšetření 
  0-14 5152 1254 
15-19 6645 1404 
20 a více  135 894 23 359 
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4. Statistické  údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v plzeňském regionu  
 
Následující údaje představují pacienty hospitalizované na  psychiatrické klinice FN a LF UK 
v Plzni. Celkem zde bylo v roce 2003 hospitalizováno 919 osob. 
 
Tabulka 7. - Počet pacientů hospitalizovaných v roce 2003 na psychiatrické klinice F= a LF UK  

– rozdělení podle věku  
 
 

 
Věk pacientů 

Absolutní počet pacientů ve 
věkových rozmezích* 

0-14 let 61 
15-17 let 66 
18-25 let 164 
26-35 let 184 

                  Celkem  475 
    
 
* nejsou počítány opakované hospitalizace, tedy např. pokud byl pacient hospitalizován 3x je v tabulce  
   uveden 1x. Jsou započítáváni pacienti podle data propuštění (r.2003). 

 
Tabulka 8. - Počet všech pacientů hospitalizovaných v roce 2003 na psychiatrické klinice F= a LF 

UK v Plzni  – rozdělení z hlediska  diagnóz podle MK=10 
 

Diagnostický okruh Počet pacientů** 
F 0 – organické duševní poruchy 53 
F 1 – závislosti 249 
F 2 – schizofrenie a jiné psychotické poruchy 128 
F 3 – poruchy nálady 151 
F 4 – neurotické a somatoformní poruchy 304 
F 50 – poruchy příjmu potravy 22 
F 60 – 61 poruchy osobnosti 34 
Jiné psychiatrické diagnózy 75 
Celkem                                  1016 

 
** jsou započítávány opakované hospitalizace, tedy např. pokud byl pacient hospitalizován 3x je  
      v tabulce uveden 3x. 

 
Podle aktuálního vyjádření MuDr. Podlipného z psychiatrické kliniky  FN a LF Plzeň se oproti 
roku 2003 počty hospitalizovaných pacientů výrazně nezměnily.  
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5. Údaje pocházející z projektu sdružení Ledovec „Integrace osob s psychiatrickými 
poruchami a/nebo mentálním handicapem v plzeňském regionu“  
 

Následující údaje představují výstupy z projektu Ledovec o.s. „Integrace osob s psychiatrickými 
poruchami a/nebo mentálním handicapem v plzeňském regionu“, který byl realizován v letech 
2005 – 2007. V rámci projektu byly zavedeny  nové sociální služby a služby sociální rehabilitace 
pro osoby s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem. Jednu z těchto služeb 
představuje služba podpory vzdělávání. 
 
Většina uživatelů služeb projektu byla tvořena lidmi s duševním onemocněním. 40% byly osoby 
s onemocněním z okruhu schizofrenie, 20% poruchy osobnosti a více než 10% poruchy nálady.  
 
 
Tabulka 9. - Rozdělení uživatelů  podle diagnostických okruhů  

 
F20-F29 - schizofrenie, schizofrenní poruchy 
A poruchy s bludy 

  43 osob 

F30-F39 – poruchy nálady   14 osob 
F60-F69 – poruchy osobnosti a chování 
U dospělých 

  20 osob 

F70-F79 – mentální retardace   17 osob 
Neznámá diagnóza     8 osob  
Celkem 102 osob 
 

 

Tabulka 10. - Rozdělení  uživatelů podle věkových kategorií (věk uživatelů v r. 2007) 

 
18 – 25 let   28 osob 
26 – 30 let  20 osob 
31 – 40 let   24 osob 
41 – 50 let  14 osob 
51 a více let     9 osob 
Věk neuveden    7 osob 

Celkem  102 osob 
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Podporované vzdělávání 

Podporované vzdělávání je služba určená studujícím mladým lidem s duševním onemocněním, 
cca od 15ti do 26ti let věku. Klientům nabízí podporu a pomoc při zvládání nároků studia, 
případně pomoc při nalezení adekvátního řešení pro dokončení nejvyššího možného stupně 
vzdělání. 
 
Podpora v oblasti vzdělávání byla v rámci projektu poskytnuta 10 uživatelům služby 
dlouhodobého doprovázení. Byla poskytnuta řada poradenských intervencí, které se týkaly oblasti 
vzdělávání.  Celkem 48 uživatelů ze 102, kteří během realizace projektu využívali službu 
dlouhodobého doprovázení nebo o ní vyjednávali, jsou mladí lidé do 30ti let (22 z nich jsou lidé s 
diagnózou schizofrenního okruhu). Je proto pravděpodobné, že poptávka                 po službě bude 
stoupat.  
 
Z hodnocení služeb od 28 klientů vyplynulo, že nejčastějším cílem uživatelů je najít si 
zaměstnání. Vyšší vzdělání tuto šanci zvyšuje.  
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Závěr 
 
Významná část  duševních poruch se začíná projevovat v pubertě,  adolescenci a rané dospělosti. 
Duševní onemocnění se dotýká dospívajících a mladých lidí obzvláště závažně,  protože je 
zasahují v jednom z klíčových životních období. Mladý člověk se postupně osamostatňuje, 
studuje, hledá si trvalého partnera, své místo ve společnosti atd. Do všech těchto dimenzí duševní 
onemocnění vážně zasáhne. Aby se takový člověk mohl zpět zapojit do života obdobně jako jeho 
vrstevníci, je nutné aby mu kromě kvalitní psychiatrické péče byla poskytnuta také péče 
psychoterapeutická a socioterapeutická. Duševně nemocný mnohdy potřebuje dlouhodobou 
podporu ve více oblastech života. U mladého člověka je to často podpora  při návratu do školy 
nebo ke studiu, případně do zaměstnaní. 
 
V období jednoho roku je jen z psychiatrického oddělení FN a LF UK v Plzni propuštěno téměř 
500 osob ve věku do 35 let. Další stovky mladých lidí s diagnózou duševního onemocnění jsou 
propuštěny z psychiatrické léčebny v Dobřanech. Řada z těchto lidí potřebuje podporu právě ve 
výše zmíněných oblastech.  
 
V rámci projektu  sdružení Ledovec „Integrace osob s psychiatrickými poruchami a/nebo 
mentálním handicapem v plzeňském regionu“ byla zavedena a poskytována řada nových  
sociálních a sociálně rehabilitačních služeb pro osoby s duševním onemocněním.  
Výhradně mladým lidem s duševním onemocněním byla určena pilotně zaváděná služba 
podporovaného vzdělávání. O službu je mezi  klienty sdružení zájem, stávající kapacita služby 
podporovaného vzdělávání ale není do budoucna dostačující. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.  Získávání informací o cílové skupině mladých lidí s psychiatrickými poruchami je výrazně ztíženo tím, že řada 
institucí a zařízení se dosud  problematice osob s psychiatrickým onemocněním nevěnuje a nedisponují tedy  ani 
základními statistickými údaji.  
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