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Psychiatrické oddělení Nemocnice 
Tábor

25 let na cestě
• Psychiatrické služby 70-80. léta – ambulance OUNZ + 

nejbližší lůžková zařízení Č.Budějovice, Jihlava, H.Brod, 

Č.Dvůr, Želiv

• Psychiatrické ambulance OUNZ:   

MUDr.Zvěřina,MUDr.Pícha,MUDr.Donnerová (+SZP, soc.)

• vznik lůžkového odd.v září 1991 prim. MUDr. Jan Pícha

• 1996-2006 prim.MUDr.V.Burian

• 2006-2010 prim.MUDr.K.Volfová

• 2010-dosud prim.MUDr.L.Macák 

• 15 lůžek , později 23 lůžek – z toho 5 na příjmových pokojích

• 2 stěhování  v rámci nemocnice , od r.2002 stabilně pavilon 

F („bývalé infekční oddělení“) + 3 místnosti terapie    





Diagnózy hospitalizovaných 

pacientů (2015)

F0(organická onem. + demence) ... 16,4%

F1(závislosti)                                ...15,7%

F2(psychózy)...16,8%.....F20 (sch.)..8,6%

F3(poruchy nálady)                      ...16,8%

F4(úzkostné por., reaktivní stavy)...29,3%

F5(šestinedělí,sex. Poruchy..)       ....1,4%

F6(poruchy osobnosti, gambling)  ....3,6%



Lůžková část-program

• Diagnostika a léčba 
• Individuální vizity ošetř. lékaře  
• Velké vizity 
• Psychoterapie – individuální,skupinová
• Komunita
• Relaxace
• Ergoterapie/arteterapie 
• Adiktolog (nově od 2015)
• Sociální pracovnice  (3 pro Nemocnici Tábor)
• Fokus



Lůžková část

• Počet hospitalizovaných za rok 2010: 366

• Počet hospitalizovaných za rok 2015: 431

• Průměrná doba hospitalizace 2010 : 14,6 dne

• Průměrná doba hospitalizace 2014 : 13,4 dne

• Překlady do PL 2014 (31), 2015 (29), 2016(41)

TRENDY: 

• Nárůst počtu hospitalizovaných  2010-2015: + 

21%

• Příjem akutních stavů z okresu Písek, Benešov



Ambulantní část

• Ambulance psychiatrická pro dospělé 
1) příjmová 24/7
2) konsiliární služba
3) dispenzární ambulance

• Ambulance psychiatrická pro děti a dorost
2) konsiliární služba
3) dispenzární ambulance

• Ambulance klinické psychologie pro dospělé
• Ambulance klinické psychologie pro děti a dorost
• Ambulance pro návykové poruchy (AT) 
• Ambulance sexuologie
• Soudem nařízené ochranné léčby ambulantní (psych, 

sex, AT)



Ambulantní část- pouze dospělá 
psychiatrie   2010-2014

• Počet komplexních vyš.(prvovyšetření) (2010)122
• Počet komplexních vyš.(prvovyšetření) (2014)341(!)

• Počet cílených vyš. + konsilií (2010)  765
• Počet cílených vyš. + konsilií (2014)  1199 (!!)

• Počet ambul.vyšetření celkem (2010) 10 516
• Počet ambul.vyšetření celkem (2015) 16 395 (!!)

• Počet vykázaných bodů (2010) 1 858 788
• Počet vykázaných bodů (2014) 3 131 768 (!!)



Spolupráce  s Fokusem Tábor

Osobní vztahy, respekt, touha 
pomoci,profesionalita

Smlouva o spolupráci 2006, 2016
Spolupracuje ambulantní i lůžková část
Kontaktování pacientů za hospitalizace
Společné pacientské konzultace (osobní, 

telefonické) 
Písemný souhlas pacienta a doporučení
Edukace, PPDZ, skupiny pro rodiče.. 
Potřeby: prohloubení spolupráce, systematické 

hledání SMI mezi pacienty, plánování péče, 
detailnější sledování výsledků péče,edukace



Psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor
- budoucnost  

• Oddělení provozu  akutní „uzavřené“ a 
terapeutické „otevřené“ části

• Rozšíření terapeutického týmu
• Více prostor pro práci (aktuální kapacita 

vyčerpaná , další potřebné služby není v 
rámci stávajícího objektu  kde poskytovat) 

• Zřízení denního stacionáře
• Větší specializace ambulancí 
• Akutní lůžková péče v psychiatrii pro  

kompletní spektrum pacientů 
• Bezpečnost provozu lůžka i ambulance  
• Větší propojení se službami komunitní 

psychiatrie (Fokus)   



Psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor
-budoucnost 

Nové prostory, nové služby, více personálu  

1) lůžkové stanice 
1. patro: akutní stavy , uzavřená stanice15 
lůžek včetně „IP“ 
2. patro otevřená stanice 25 lůžek

2) odborné ambulance 
3) denní terapeutický stacionář
Bezpečnost pacientů i personálu při přijetí do 

zařízení  , oddělení pohybu různých skupin 
pacientů 



Psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor
-budoucnost 



Psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor
-budoucnost

Děkuji za pozornost


