
Byli jsme v Praze….. 

Konference Psychiatrické sestry v Evropě 

Vzdělání, praxe, zkušenosti 

 

 

 



Faerské ostrovy 

Brigit Andersen 

550.000 obyvatel, několik ostrovů navzájem propojeny tunely a mosty. 

Jedna psychiatrická nemocnice v hlavním městě (založena 10/1969). 80. léta 20. st. První 

sestra do terénu, poté nastala finanční krize a psychiatrická reforma se začala rozvíjet až v roce 

2017. V roce 2007 vznik první komunitní služby. 12 psychiatrických sester a 2 sociální 

pracovníci pokrývají všechny ostrovy, pracovní doba v pracovních dnech 8 – 16 hodin. 1 x 

týdně se všichni sejdou na jednom z ostrovů, konzultace s lékařem a psychologem většinou 

online (sestry a SP jsou každý na jiném ostrově). Sestry musí mít minimální vysokoškolské 

vzdělání s titulem Bc., spolupracují také s ergoterapeuty apod. Klienti musí být starší 18-ti let 

a musí mít doporučení od PRL.  Dg. skupina stejná: schizofrenní okruh, poruchy nálady, BAP. 

Pro závislosti mají jiný tým. O víkendech a svátcích není zajištěna žádná služba, mají v plánu 

zřídit, ale chybí finance. 

 

Německo 

Susanna Flansburg 

83.000.000 obyvatel, 1914 psychiatrických nemocnic, 500.000 lůžek. Většina psychiatrických 

nemocnic s historií starších 100 let. MDT tým pro akutní stavy, tým: psychiatr, psycholog, 

psychiatrické sestry, ergoterapeuti apod. Průměrná hospitalizace 20 – 30 dní. Personál: lékařů 

mají dostatek, nedostatek sester. V roce 2020 reforma vzdělávání sester: sestry musí mít 

specializaci, vzdělávání trvá 4 roky: 2 roky všeobecné, poté 2 roky specializace. Pouze 1 – 2% 

sester má vysokoškolské vzdělání. Není registrace sester. V Evropě není specializační vzdělání 

uznáváno. Počet lékařů nadále stoupá, počet sester klesá. KBT může provádět pouze lékař 

nebo psycholog, sestry vykonávají ošetřovatelskou péči. Je tzv. domácí hospitalizace kdy tým 

za kl. denně dojíždí. 

 

Malta 

Alexei Sammut 

500.000 obyvatel, 1 psychiatrická nemocnice, 1 všeobecná nemocnice a to pouze na hlavním 

ostrově. 5 MDT týmů. První zaměření reformy bylo na zdravotní péči. Na Maltě je vysoký počet 

uživatelů návykových látek (drogy a alkohol). Průměrně 4.000 sester, 400 sester pracuje 

v psychiatrii, z toho pouze 100 sester má specializaci. Součástí nemocnice je následná péče, 

oddělení pro závislosti, dětské oddělení, denní stacionář. Akutní psychiatrickou péči není, mají 

v plánu otevřít až 120 lůžek. V plánu také rozšíření komunitní péče včetně chráněných bydlení 

apod. Jsou zde i soukromé kliniky, ty jsou však pro většinu cenově nedostupné. 

 

 



Island 

Gisli Kort Kristofersson 

Představení metody Y. 

 

                                                                   KBT                      Psychodynamická terapie 

Y 
Psychoterapeutická aliance 

 

• Empatie 

• Vše, co můžeme pro pac. udělat, víra v to, co děláme 

• Pacient musí věřit, že mu chceme pomoci, že nám na něm záleží 

• Podpůrná psychoterapie 

• Motivační pohovory 

• autentický vztah s pacientem 

• Na Inslandu často duální dg., diagnostiku provádí lékař. 

 

 

Irsko 

Aisling Culhane 

Představení Mezinárodní asociace psychiatrických sester HORATIO, historie vzniku, činnost. Celkem 21 

evropských zemí, ČR je členem přes asociaci ČAS. 



         

 

 

   

 


