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Zajištění péče o COVID pozitivní pacienty se závažnými projevy duševního 

onemocnění 

 

Cílem dokumentu je nastavit algoritmus péče o pacienty s duševní poruchou 

a zároveň pozitivním testem na COVID-19, kteří vyžadují akutní hospitalizaci na 

uzavřeném psychiatrickém oddělení tak, aby se zamezilo šíření infekce na další 

pacienty tohoto oddělení/dalších oddělení ZZ. Jde o pacienty, u kterých projevy duševní 

poruchy (neklid nepokoj atd.) neumožňují pobyt na běžném infekčním oddělení 

a z povahy jejich duševního onemocnění lze předpokládat, že bude obtížné zajistit jejich 

spolupráci na režimu izolace či karantény. 

 

Z tohoto důvodu se v rámci ČR (mimo Moravskoslezský kraj) zřizují 2 provozy, které 

zajistí akutní psychiatrickou péči, monitoraci somatického stavu v rámci COVID-19 

infekce a péči o pacienty, kteří nevyžadují péči na jednotce intenzivní péče, resp. 

intenzivní formu somatické péči, tj. nehrozí u nich bezprostředně ventilační, oběhově 

selhání či kvantitativní porucha vědomí. 

 

Psychiatrická nemocnice Bohnice (kapacita 7, max. 13 lůžek) 

Psychiatrická klinika FN Brno (kapacita 12 lůžek) 

 

Pro Moravskoslezský kraj tuto specializovanou péči zajišťuje Psychiatrické oddělení FN 

Ostrava (viz. Organizace péče v Moravskoslezském kraji) 

 

Indikace k přijetí:  

Pacient se závažnou duševní poruchou, která vyžaduje léčbu na uzavřeném 

psychiatrickém oddělení a pozitivním testem PCR pro COVID-19 (dále COVID-19-

PSY), bez ohrožení vitálních funkcí 

 

Způsob přijetí a převzetí pacienta z jiného ZZ 

Převzetí pacienta z jiného ZZ je možné v případě: 

- pozitivního testu na COVID-19 
- akutního duševního stavu, který neumožňuje pobyt na otevřeném oddělení 

a spolupráci na karanténních opatřeních 
- akt. nejsou přít. zn. selhávání vitálních funkcí, zejm. dušnost 

a hyposaturace krve kyslíkem 

V případě akutního příjmu pacienta z komunity cestou RZP, nepřetržitého provozu KC 

nebo přímou cestou na standardní oddělení, u kterého je suspektní přítomnost infekce 

COVID-19, bude proveden odběr na COVID-19 ve vyhražených prostorech PK a PN dle 

platných postupů v daném zařízení a další postup dle výsledků testu. 
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Za posouzení indikace a rozhodnutí o přijetí k hospitalizaci je zodpovědný vedoucí lékař 

oddělení ( u sporných případů primář), ev. službu konající lékař.  

 

Indikace pro léčbu na vyšším typu somatické péče 

V případě: 

- somatického stavu, který vyžaduje intenzivní somatickou péči již při přijetí  
- progrese somatického stavu hospitalizovaného pacienta na PK: rozvoj dušnosti 

s poklesem saturace pod 95 SpO2 
 

je pacient překládán na somatické pracoviště zapojené do péče o COVD-19 pozitivní 

pacienty. Psychiatrická péče je poskytována konziliární formou. 

 

 
Organizace péče v Moravskoslezském kraji:  

1. Psychiatrické oddělení FN Ostrava má vyhrazenou kapacitu (dle epidemiologické 
skladby pacientů 9 pokojů á 1-2 pacienty) pro nespolupracující psychiatrické 
pacienty nad 15 let věku s rizikem/pozitivitou COVID-19 z MSK (respirační infekt, 
karanténa, diagnostikované onemocnění). V případě naprosté ojedinělosti 
indikovaných psychiatrických pacientů s prokázaným onemocněním COVID-19 
mohou být pacienti umístěni na Kliniku infekčního lékařství FNO, tak aby byl pro 
ostatní pacienty v riziku COVID-19 onemocnění zůstal zachován bezinfekční 
prostor. 

2. Přijímání budou pacienti, jejichž somatický stav nevyžaduje intenzivnější formu 
somatické péče, tj. nedochází k selhávání vitálních funkcí, významnější dušnosti 
a hyposaturaci O2. Takoví pacienti musí být hospitalizováni na spádových 
infekčních odděleních či jiných k tomu určených somatických odděleních za 
doplňující konziliární psychiatrické péče. Stejný postup bude platit také pro plně 
spolupracující psychiatrické pacienty s rizikem/pozitivitou COVID-19, kteří mohou 
být bez zvláštních opatření léčení na somatických odděleních. 

3. Příjem pacientů bude vždy telefonicky domluven s vedoucím lékařem směny. 

4. Ostatní psychiatrická zařízení umožní překlad pacientů z OP FN Ostrava na svá 
oddělení, pokud bude epidemiologem rozhodnuto, že rizikový pacient 
hospitalizovaný na OP FNO již nevyžaduje zvláštní epidemiologické zacházení. 

5. V případě naplnění kapacity FN Ostrava zajistí příjem této skupiny pacientů do 
naplnění své vyhrazené kapacity PN Opava, a to bez dalších omezení z okresů 
OPA a BR, v případě pacientů z okr. OVA, NJ, HA, FM pouze s předchozí 
garancí případného zpětného překladu spádovým interním pracovištěm. FN 
Ostrava může v případě naplnění své kapacity případně přeložit pacienta 
s mírnými příznaky somatického onemocnění do PN Opava tak, aby uvolnila svou 
kapacitu pro pacienta se závažnějšími příznaky. 
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