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1 Úvod 
Tato metodika vznikala od začátku projektu „R-ITAREPS – Kompletní program prevence relapsu“ a její 
znění bylo postupně zpřesňováno a aktualizováno. Poslední úpravy byly realizovány v červnu 2019. 
Metodika je využitelná i do budoucna pro práci s testovaným nástrojem R-ITAREPS. Metodiku 
ponecháváme v této podobě i s popisem realizovaného výzkumu, který pilotní provoz doprovázel 
(kapitola 8), i když v běžném, standardním provozu nebude již evaluace probíhat nebo bude mít jinou 
podobu. 

2 Jak R-ITAREPS funguje 
Princip využívání R-ITAREPSu je jednoduchý. 

 
 Klient každý týden ve čtvrtek vyplní svůj desetibodový Dotazník časných varovných příznaků (dále 

„Dotazník“) v mobilní aplikaci MINDPAX.ME (volně ke stažení pro iOS i Android). Na vyplnění 
Dotazníku bude upozorněn notifikací. Další variantou je vyplnění Dotazníku přes webové rozhraní 
https://portal.mindpax.me 

 
 Podobný dotazník může ve stejný čas nezávisle na klientovi vyplňovat i 3. osoba (3. osobou 

rozumíme např. rodinného příslušníka, kamaráda…). Výzkumem bylo prokázáno, že takovým 
způsobem se zvyšuje pravděpodobnost rozpoznání časných varovných příznaků psychózy.  

 
 R-ITAREPS se zásadně liší od ITAREPSu tím, že k údajům má přístup i klient. Jedná se o nástroj, 

který má pod kontrolou. Kromě klienta má přístup také ambulantní psychiatr (dále také „AP“) a 
terénní/komunitní tým. Všichni tak mají přehled o tom, jaká je aktuální psychická rovnováha 
klienta.  

 
 Pokud R-ITAREPS vyhodnotí výskyt časných varovných příznaků, dostane o tom AP a 

terénní/komunitní tým od ITAREPSu automaticky alertní e-mailovou zprávu. Klient je upozorněn 
notifikací v mobilní aplikaci, popř. zobrazením události na webovém rozhraní. AP nebo 
terénní/komunitní tým poté klienta kontaktuje, zjišťuje, co se děje a domlouvají se na dalším 
postupu. Více viz kapitola 10.  

 
 Za normálních okolností bude klient (popř. i 3. osoba) vyplňovat Dotazník každý týden ve čtvrtek. 

Pokud však algoritmus R-ITAREPSu vyhodnotí, že se stav klienta zhoršil a vyšle alertní zprávu, 
bude klient vyzván, aby až do odvolání (i několik týdnů) vyplňoval Dotazník 2x týdně - kromě 
čtvrtku i v pondělí. To proto, aby bylo možné s větší přesností sledovat zdravotní stav. Ve chvíli, 
kdy se stav stabilizuje, bude klient notifikací/zobrazením události informován a vrátí se k zasílání 
Dotazníku opět pouze každý čtvrtek. Terénní/komunitní tým je o ukončení alertní periody 
informován emailovou zprávou. 

 

3 Pro koho může být R-ITAREPS prospěšný 
Celý program je určen osobám s diagnózou ze schizofrenního okruhu. 

Klientovi nabízíme zapojení do programu v případě, že předpokládáme, že by to pro něj mohlo být 
přínosné. Typicky půjde o klienty, kteří jsou opakovaně hospitalizovaní z důvodu zhoršení 
zdravotního stavu a chtějí to změnit. R-ITAREPS může mít také význam, pokud klient prochází 
nějakou životní změnou nebo i jen změnou medikace. Může se také jednat o klienty, kteří nechtějí 
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intenzivnější kontakt s terénním týmem nebo o ty, kteří prožívají první epizodu psychózy a nebyli 
hospitalizovaní. Velmi často jsou to klienti, kterým jsou blízké informační technologie. Ti, kteří sami 
chtějí mít větší míru kontroly ve „svých rukou“.  

Z výzkumu se zdá, že R-ITAREPS oceňují dva poměrně odlišné typy klientů. Zatímco některým 
vyhovovala možnost mít program převážně pro svou vlastní reflexi, jiní v tomto smysl nevidí a 
pokládají za podstatné právě to, že na jejich zdravotní stav dohlíží někdo jiný. 

Pro vstup do programu nejsou žádné další kontraindikace – tedy klient může mít duální diagnózu, 
může preferovat léčbu bez farmakoterapie aj. 

 
Podmínky pro vstup do programu 
 klient s dg. F2 
 klientův ambulantní psychiatr alespoň pasivně souhlasí se vstupem do programu 
 klient má přístup k chytrému telefonu nebo počítači a alespoň 1x týdně také přístup na internet. 

V  případě, že klient nemá přístup k internetu, je zajištěna pravidelná asistence terénního týmu 
nebo jiné služby.  
 

Formální náležitosti 
 podpis Souhlasu se sdílením osobních údajů v rozsahu odpovídajícím zapojení do R-ITAREPS (stačí 

zkontrolovat aktuálně platný souhlas – především, jestli zahrnuje sdílení informací s ambulantním 
psychiatrem, případně dalšími zapojenými osobami) 

 vyplněný P1 Monitorovací list 
 předání dokumentu P2 Informace pro potenciální účastníky studie 
 podpis P3 Informovaného souhlasu s výzkumem 

4 Přínos programu pro klienty 

Ve výzkumu jsme se setkali s přínosem dvojího druhu. 

První potenciální přínos spočívá v usnadnění kontaktu s case managerem, případně s psychiatrem 
(psychiatři však byli v přípravné fázi projektu R-ITAREPS zapojeni minimálně). Např. jeden klient 
sdělil, že když je mu špatně, má problém volat lidem, takže mu vyhovuje zprostředkovaná 
komunikace, kterou umožňuje vyplnění dotazníku – toto oceňuje obzvlášť v současnosti, kdy má se 
službou menší kontakt. 

Druhý potenciální přínos spočívá v možnosti používat R-ITAREPS jako self-managementový nástroj, 
který zvyšuje míru kontroly nad nemocí a umožňuje pravidelně si zreflektovat vlastní zdravotní stav, 
identifikovat problémové oblasti a přizpůsobit tomu svůj životní režim – např. to, kdy chodí spát a kdy 
vstává, jídelníček apod. V jednom případě klientka zmiňovala, že ji vůbec nezajímal vývoj jejího stavu, 
ale jen aktuální stav (ačkoliv zpětně by ocenila pohled na dlouhodobý vývoj).  

Někteří klienti zmínili, že nástroj jim dodává určitou jistotu a klid.  

5 Limity programu 
Kromě referovaných přínosů se ukazuje, že program R-ITAREPS má i své limity. 

Klienti, kteří byli do programu zatím zapojeni, jsou ti nejvíce komunikačně-technologicky zdatní. Větší 
část klientů přitom nemá chytrý telefon ani internet, přitom by právě pro ně mohl být program 
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užitečný, protože bydlí dál a nemají se službou tak dobrý kontakt. Ve službách je hodně starších 
klientů, pro které technologické řešení pravděpodobně nebude příliš lákavé ani dostupné. 

Do programu spíše vstupují lidé, kteří jsou už ve službě dlouho a pracovníci je dobře znají. Může 
vyvstávat otázka, jestli program přinese nějakou novou informaci (ALERT nastal v případě, kdy to tým 
očekával). 

V jednotlivých případech se může stát, že systém nevyhodnotí situaci adekvátně. Může k tomu vést 
odlišné pochopení instrukcí k vyplňování, ale nelze vyloučit ani jiné faktory. V některých ojedinělých 
případech se stalo, že systém vyhodnotil situaci jinak, nežli klient či jeho blízké okolí a následující 
vývoj nepotvrdil, že systém vyhodnotil situaci správně. Hlášení ALERTU je tedy třeba vždy brát 
především jako impulz ke kontaktu, nelze plně zaručit, že se skutečně blíží relaps. 

Jak klienti, tak case manageři zmiňovali obavu, že program může být nástrojem kontroly.  

Z tohoto důvodu by se při nabídce R-ITAREPSu klientovi mělo zdůraznit, že se jedná o nástroj pouze 
screeningový, nikoliv např. diagnostický. Case manager by měl sledovat, jestli účast v programu není 
pro klienta stresující.  

Z dosavadních poznatků se zdá, že R-ITAREPS má opodstatnění spíše v kontextu dostatečně kvalitní 
nabídky podpory nežli jako samostatný nástroj prevence relapsu. Tedy pokud je nabízen současně 
s terénní službou, která pracuje např. metodou FACT, pokud služba pracuje s krizovými plány atd.  

6 Oslovení klientů k zapojení do programu 

Case manager by měl mít jasnou představu, v čem by program mohl být pro konkrétního klienta 
užitečný. Tuto představu je také dobré probrat v týmu. 
 

6.1 Výběr klientů 
Program je určen pro klienty, kteří splňují kritéria uvedená v kapitole 3. 
Doporučujeme určitou skepsi při zařazování těch klientů, kteří tráví sledováním svého zdravotního 
stavu a hovorem o něm větší část dne. Vnímáme totiž určité riziko „pacientství na celý úvazek“. 
Nicméně rozhodnutí je na klientovi. 
 

6.2 Oslovení klientů 
 oslovovat individuálně 
 možnost skupinové schůzky – pro podporu „nejsem v tom sám“, sdílení zkušeností 
 mít dostatek času na představení programu 
 nekombinovat na schůzce s jinými tématy = předem s klientem domluveno, že se tuto schůzku 

budeme věnovat pouze  programu 
 

6.3 Práce s motivací 
 v žádném případě nenutit, nabízet 
 zdůraznit, že klient je příjemce alertů, je to nástroj, který má pod kontrolou 
 klientovi program představit, ukázat, odpovídat na otázky 
 vysvětlit  výhody programu:  

o pravděpodobnost snížení dnů hospitalizace,  
o stabilizace zdravotního stavu, omezení kontaktů se službami, ale intenzivní kontakt 

v situaci zhoršení 
o možnost zapojení rodinných příslušníků nebo jiných důležitých lidí v klientově životě 
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 v případě zájmu klientovi zprostředkovat kontakt s někým, kdo již program využívá – sdílení 
zkušeností 

 anonymita v systému programu  
 v případě, že klient z programu vystoupí, zůstává i nadále (pokud bude chtít) klientem terénního 

týmu – zdůraznit tuto informaci 
 je možné kdykoliv vystoupit bez udání důvodu 
 dát klientovi dostatečný čas na rozmyšlení  + prostor pro otázky 

7 Podrobné informování všech zúčastněných, registrace 
Pokud jsou splněny základní podmínky pro vstup do programu a klient má o R-ITAREPS zájem, je 
třeba všechny zúčastněné podrobně informovat a klienta registrovat do programu. 

 Case manager (dále také jen „CM“) vysvětlí klientovi, jak bude v praxi vypadat využívání 
R-ITAREPSu. Je dobré se ujistit, že tomu klient rozumí. 

 
 CM  také vyjednává o tom, co by si klient přál, aby se dělo, v případě vyhlášení alertu a znovu 

upozorní klienta na to, že v případě alertního stavu, bude vyplňovat 2x/týden. 
 

 Pro komunikaci s klientem/3. osobou a předávání prvotních informací je možné využít ukázku  
mobilní aplikace nebo webového rozhraní, pomocí které může CM klientovi/3.osobě předvést, 
jak aplikace/webové rozhraní funguje, jaké má grafické zpracování atd. Pro tento účel se 
doporučuje zřídit jeden fiktivní účet za organizaci, na který  se mohou přihlašovat pracovníci 
organizace a používat ho k představení aplikace a webového rozhraní R-ITAREPSu. 

 

7.1 Registrace klienta do programu 
 Registraci klienta provádí jeho case manager přes webové rozhraní   

 – bližší instrukce viz P4 Manuál pro technologii používání R-ITAREPS 
 Case manager předá klientovi přihlašovací údaje a heslo k jeho účtu. Heslo je možné změnit, aby 

k účtu měl přístup pouze klient. 
 V R-ITAREPSu je klient veden pouze pod uživatelským jménem, na kterém se domluví 

s pracovníkem, který vytváří uživatelský účet a pouze AP a terénní tým bude vědět, o koho jde. 
 CM s klientem postupně projde celý vstupní dotazník umístěný přímo na webovém rozhraní, a co 

bude možné/klient bude ochotný sdělit/klient bude vědět, vyplní. Vyplnění by nemělo zabrat víc 
než 15 minut. 

 

7.2 Zapojení rodiny (okolí) 
 Přítomnost 3. osoby v systému hodnocení/měření je pro funkčnost přidanou hodnotou (plní 

funkci jakéhosi „kontrolního prvku“), není ale bezpodmínečně nutná!  
 Vždy je třeba respektovat přání klienta ohledně dalších osob účastnících se mapování aktuálního 

stavu a míry jejich zapojení.  
 V případě, že je s klientem dojednaná spolupráce 3. osoby (s ní je zapojení potřeba dojednat 

také), zaregistruje CM i ji. 3. osoba/rodina je kontaktována pouze se souhlasem klienta. V tom 
případě je nutná osobní schůzka. Je vhodné, aby rodina byla opět kontaktována po 6 měsících 
s žádostí o zpětnou vazbu. 
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7.3 Zapojení psychiatra 
 Spolupracující psychiatry je možné při vhodné příležitosti informovat o principech R-ITAREPSu, 

vysvětlit rozdíly od původní verze - posílení role klienta apod. 
 CM informuje AP konkrétního klienta a informuje ho o zapojení do systému. Dojedná 

podrobnosti spolupráce (sledování jednotlivých týdenních měření, alerty, spolupráce s 3. osobou, 
…). 

 Důležitá je jasná dohoda mezi AP a terénním týmem o tom, kdo je zodpovědný za první reakci na 
alert směrem ke klientovi a jakým způsobem se budou v tomto případě předávat aktuální 
informace.  

 V celém jednání by měl mít klient co nejsilnější pozici – ideálně by se měl účastnit společné 
schůzky s psychiatrem. Měl by si také říct, jak si představuje reakci týmu a psychiatra na alert – co 
se má dít, co by naopak nechtěl, aby se dělo. 

8 Instrukce k výzkumu  

8.1 Kvalitativní výzkum - mapování situace klienta a získávání zpětné vazby  
Pro potřeby výzkumu je důležité přesně dokumentovat, kolika a jakým klientům byl program 
nabídnut včetně důvodů, které tým vedly k této nabídce. Dále je třeba zaznamenat, jestli klient 
souhlasil se vstupem do programu a v případě, že ne, jaké uvedl důvody. Pokud klient odstoupí od 
programu, je zapotřebí zdokumentovat, proč se tak stalo. 

Za dokumentaci výběru klientů je odpovědný pověřený case manager. K evidenci se použije tabulka  
P5 Evidence vstupu do projektu. 

V přípravné fázi projektu R-ITAREPS  byl s klienty, kteří do programu vstoupili, proveden úvodní 
rozhovor, jehož cílem bylo komplexně zmapovat jejich celkovou životní situaci, vztah k programu a 
to, jak subjektivně vnímali svou kvalitu života a schopnost zvládat svou nemoc. Tento rozhovor byl 
veden case managerem a byl z něj pořízen záznam do formuláře P6 Polostrukturovaný rozhovor RI.  

Na konci přípravné fázi proběhl individuální rozhovor se zúčastněnými klienty a case managery, 
v ideálním případě též se zapojenými rodinnými příslušníky a psychiatry (v přípravné fázi projektu R-
ITAREPS však nebyl realizovaný žádný rozhovor s psychiatrem nebo rodinných příslušníkem, jednak 
z důvodu jejich malého zapojení, jednak z nedostatku motivace účastnit se rozhovorů, v případě 
psychiatrů též časovou nedostupností). Tyto rozhovory budou vedeny a zaznamenány evaluátorem a 
následně analyzovány. Cílem závěrečných evaluačních rozhovorů je získat zpětnou vazbu ohledně 
provozu programu tak, abychom byli schopni co nejlépe nastavit provoz a evaluaci programu v druhé 
fázi. Možnou variantou závěrečného zhodnocení je též uspořádání fokusních skupinových diskusí pro 
jednotlivé zúčastněné strany, případně kulatého stolu, jehož by se účastnili zástupci všech 
zúčastněných stran. V přípravné fázi projektu R-ITAREPS se však tyto varianty ukázaly jako příliš 
logisticky náročné, proto byly realizovány pouze individuální rozhovory. 

8.1.1 Scénář úvodního rozhovoru s klienty 
1. Mapování životní situace 

a. Jaké zdravotní a sociální služby čerpáte? 
b. Jaký je Váš kontakt se službou (komunitním týmem) (jak dlouho a jak často, v jakém 

vztahu, jaká je „zakázka“) 
c. Jak bydlíte: sám, s někým? 
d. Vídáte se pravidelně s přáteli/známými? 
e. Jak trávíte den (práce, doma, studium)? 
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2. Vztah k programu 

a. Jaké byly Vaše důvody pro vstup do programu? 
b. Jaké je Vaše očekávání – v čem by Vám mohl R-ITAREPS pomoci? 
c. Jak na tuto nabídku reagovala Vaše rodina? 
d. Jak reagoval na nabídku Váš psychiatr? 

3. Kvalita života a zvládání nemoci 

a. Jak byste popsal/a svůj aktuální zdravotní (psychický) stav?  
b. Co většinou děláte v případě, že se Váš psychický stav zhorší, co Vám pomáhá? 
c. Umíte si říct o pomoc, když Vám není dobře? 
d. Co děláte pro to, aby vám bylo dobře/abyste fungoval v práci/v rodině? 
e. Máte pocit, že máte nad svou nemoc kontrolu? 
f. Dokážete si udržet pozitivní postoj i navzdory nemoci? Co by Vám v tom mohlo 

pomoci?  
g. Jak byste zhodnotil/a Vaši komunikaci s ambulantním psychiatrem? Jsou v ní nějaké 

překážky? 
h. Dokážete mít kvalitní vztah s Vaší rodinou? Dokážete s ní komunikovat o své nemoci? 
i. (v případě, že klient pracuje) Ovlivňuje Vaše nemoc Vaši schopnost 

pracovat/připravovat se na práci? 

8.1.2 Scénář závěrečného rozhovoru s klienty 
1. Technické aspekty 

a. Jakým způsobem jste vyplňoval/a dotazník? (sám, s CM) 
b. Jací účastníci byli do programu zapojeni (CM, psychiatr, rodinný příslušník…)? 

2. Přínos a nedostatky projektu 

a. Jaké pro Vás bylo využívat program R-ITAREPS?  
b. Co konkrétně vidíte jako přínos programu pro Vás? 
c. Jakým způsobem naplnila Vaše účast na programu Vaše očekávání? 
d. Pokud během Vaší účasti v programu došlo k nějakému zásadnímu zhoršení Vašeho 

zdravotního stavu (ke krizi, hospitalizaci), jakým způsobem Vám R-ITAREPS pomáhal? 
e. Narazili jste během svého zapojení v programu na nějaké překážky/problémy týkající 

se programu?  
f. Co byste potřebovali k tomu, aby byl pro Vás program užitečnější? Čím byste ho 

vylepšili? 
g. Měli byste zájem pokračovat v programu pro skončení projektu? 

3. Průběh ALERTu 

a. Probíhal během Vašeho zapojení ALERT? Pokud ano, jakým způsobem? 
b. Jak probíhala během ALERTu komunikace mezi Vámi a Vaším ambulantním 

psychiatrem? 
c. Jak probíhala během ALERTu komunikace mezi Vámi a Vaším case managerem? 
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d. Jak probíhala během ALERTu komunikace mezi Vámi a Vaším rodinným příslušníkem 
(v případě, že byl do projektu zapojený)? 

4. Je ještě něco dalšího, co byste chtěli dodat na konec? 

8.1.3 Scénář závěrečného rozhovoru s case managery 
1. Usnadnil Vám program v nějakém smyslu práci s klientem? Pokud ano, uveďte prosím, jakým 

způsobem. 
2. Jaká byla spolupráce s klientem?  
3. Procházel klient během účasti v programu krizí/byl hospitalizován? 
4. Pomohl ITAREPS ke včasnějšímu rozpoznání a zachycení krize? 
5. Jakým způsobem? 
6. Usnadnil program komunikaci 

a. s klientem, 
b. s rodinou, 
c. s psychiatrem? 

 

8.1.3.1 Varianta pro druhou fázi výzkumu (zpětná vazba k práci s dotazníky) 
1. Jaké pro Vás bylo pracovat s dotazníky? 
2. Byly srozumitelné?  

a. pro vás 
b. pro klienta 

3. Kolik zabíralo jejich vyplnění času? (ne ve smyslu přesných údajů, ale spíše jestli to bylo 
snesitelné)? 

4. Narazili jste během vyplňování dotazníků na nějaké potíže? Pokud ano, jaké povahy? 

8.1.4 Scénář závěrečného rozhovoru s psychiatry 
1. Usnadnil Vám program komunikaci s klientem? 
2. Usnadnil Vám program komunikaci s CM pracovníkem? 
3. Usnadnil Vám program komunikaci s rodinou klienta? 
4. Procházel klient během účasti v programu krizí/byl hospitalizován? 
5. Pomohl R-ITAREPS ke včasnějšímu rozpoznání a zachycení krize? Pokud ano, jakým 

způsobem? 

8.1.5 Scénář závěrečného rozhovoru s rodinnými příslušníky 
1. Usnadnil Vám program komunikaci s Vaším nemocným rodinným příslušníkem? 

1.1. Mluvili jste s ním o způsobu, jakým jste vyhodnocovali dotazník? 
2. Usnadnil Vám program komunikaci s case-managerem Vašeho rodinného příslušníka? 
3. Usnadnil Vám program komunikaci s psychiatrem? 

8.2 Kvantitativní výzkum 
V pilotní fázi projektu bude prováděn kvantitativní výzkum, jehož cílem bude hodnotit program 
z hlediska cost-efektivity, tedy to, jestli program vzhledem k vynaloženým prostředkům (finance a 
lidské zdroje) přináší dostatečný zdravotně-sociální efekt v porovnání s jinými psychosociálními 
intervencemi. V pilotní fázi projektu bude toto zkoumáno za užití designu prospektivního kohortního 
výzkumu (skupina klientů, kteří absolvují program, bude vyplňovat dotazníky při vstupu do programu, 
v polovině a na konci).   
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Tato část výzkumu bude vycházet z metodiky MERRPS, která usiluje o jednotné hodnocení 
zdravotních i sociálních služeb poskytujících péči o duševní zdraví v České republice. Součástí 
metodiky jsou dotazníky HoNOS a GAF, které měří globální a sociální fungování klienta a částečně též 
psychopatologii (míru přítomnosti psychiatrických symptomů), dále AQOL 8D, který měří kvalitu 
života související se zdravím. Společně s nimi bude vyplňován též dotazník SKPS, který mapuje 
klientovu spotřebu zdravotních, sociálních a jiných služeb, a který ve spojení s ostatními dotazníky 
pomáhá určit, jestli zdroje investované do programu byly využity efektivně. Kromě dotazníku AQOL, 
který vyplňuje klient sám, všechny dotazníky vyplňuje case manager na základě svého úsudku a 
znalostí o klientovi (v případě SKPS je nutné některé body s klientem konzultovat).  

Dotazníky je možné vyplňovat na papír, do elektronického formuláře nebo do excelových tabulek. 
Aktuálně existuje dohoda, že pouze dotazník SKPS bude vyplňován do elektronického formuláře, 
ostatní budou zanášeny do excelových tabulek case managery, kteří následně data budou posílat 
evaluátorovi. 

K jednotlivým dotazníkům existují vzdělávací kurzy, které by case manageři měli absolvovat. Všechny 
materiály jsou k dostání u vedoucích komunitních týmů, případně je možné najít je zde: 
http://merrps.cz/materialy/#odborne 

9 Psychoedukace klienta a jeho blízkých 
R-ITAREPS v sobě kombinuje výsledky poznatků o prvních varovných příznacích, které propojuje 
s principy, zotavení, sebeřízení, zplnomocňování a rovného přístupu k informacím. Oproti staršímu 
ITAREPSu získává v systému úplně novou roli jednak klient, jednak terénní tým.  

Psychoedukace není povinnou součástí programu. Lze ji však doporučit. Psychoedukace může být 
vedena klasicky edukativním způsobem, lze ji však také pojmout jako „psychoedukační diskuzi“ – 
zajímat se o to, jaký mají na nemoc pohled klienti a jejich blízcí. 

Cílem edukace je seznámit uživatele systému a jeho nejbližší s východisky a smyslem celého systému, 
s postoji a hodnotami, na kterých je systém postaven (nejedná se tedy o návod jak systém používat). 
Edukace může být jedním z faktorů, které mohou zvýšit efektivitu užívání systému R-ITAREPS a 
zároveň tak dává  klientům do rukou nástroj, který jim může pomoci na jejich cestě k zotavení. 

Edukativní část je metodicky koncipována jako hodinové (max. 1,5h) setkání v prostředí dle výběru 
klientů a jejich blízkých, které není přímo závislé na technice ani jiných pomůckách. Níže uvádíme 
názornou informaci, jakých témat se může setkání týkat. Jako výchozí text je použita PREDUKA, Cesty 
k zotavení, ITEREPS (příručka pro lékaře - lze v průběhu edukace doporučit pro hlubší vhled do 
problematiky) 

R-ITAREPS aneb na cestu s nadhledem 

1) Proč jsme se tady vlastně sešli ?  - (lze metodicky použít i jako vstupní otázku do edukačního 
sezení – vyslechnout všechny strany) –  

Za pracovníky názor postavený na principu recovery a aktivním přístupu k vlastnímu zdraví (prevence 
relapsu a tím předcházení rozvoje negativních příznaků nemoci, self management) 

2) Než se vydáme na cestu – tak pár orientačních pojmů:  
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psychóza,  R-ITAREPS, Recovery (úzdrava), ITAREPS, relaps, dopamin, spoušteč, časné varovné 
signály, pozitivní a negativní příznaky   a další …………… 

3) PSYCHOZA   a DOPAMIN (teoretické okénko o tom, jak to vidí medicína a co se vlastně děje?) 

- Pozitivní a negativní příznaky nemoci, multifaktoriální onemocnění, podobenství „o přehradě“ 

4) RECOVERY a ITAREPS – co by s tím šlo dělat? – rozmluva nad tím jak vnímáme pojmy úzdravy a 
možnosti prevence  a  jak se toto vše spojuje v R-ITAREPS 

Potřeba přijmout to, co nás postihlo a znovu vybudovat  nový a ceněný smysl pro integritu a smysl 
v rámci i vně  omezení daných tímto postižením  (tímto omezením mohou být i relapsy nemoci a s nimi 
spojené negativ symptomy,  ty lze sledovat pomocí moderních technologií nabízených  ITAREPSEM)  - 
jde o to žít, pracovat a milovat mezi lidmi, pro které jsme zásadním přínosem  

…….jakmile se  člověk vymaní z katastrofálních následků duševní choroby (a opět lze navázat na 
ITAREPS – kontroluji svůj stav, abych se mohl vymanit… 

10 Činnost komunitního týmu při alertu 

 Po vyhlášení alertu MUSÍ DOJÍT KE KONTAKTU (telefonickému nebo osobnímu) s klientem 
nebo alespoň 3. osobou do 24 hodin! Důležité je, že pracovník projeví zájem, nabídne 
možnost sejít se.   

 
 CM/terénní tým reaguje dle toho, jak je pro tento případ s klientem domluven (může být 

součástí krizového plánu), případně dle toho, jak je domluven se 3. osobou. Pokud domluva 
(krizový plán) s klientem chybí/nefunguje, CM/terénní tým postupuje dle obecného postupu.  
 

 
 Poté, co se pracovník sejde s klientem, použije adekvátní postup. Doporučujeme umístění na 

FACT board na období 3 týdnů nebo po dobu alertního období. Na FACT board bude klient 
umístěn až na základě kontaktu s AP/CM (důvodem proč klienta neumístit hned, je možnost 
chybového zadání údajů). Pokud tým nepoužívá FACT board, je třeba zajistit po proběhlém alertu 
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kontakt týmu s klientem alespoň 1x týdně po dobu trvání alertu. Ke zvážení jsou různé intervence 
– může jít o např. zhoršení sociální situace apod.  

 Pokud má klient krizový plán, postupuje se podle něj. 
 Automaticky považovat zvýšení medikace za jediný vhodný postup řešení situace by bylo chybou. 
 Ke zvážení je lékový management – zorientovat se v situaci, v tom, jestli klient užívá léky, příp. co 

vede k jejich neužívání aj. 
 Je vhodné mít jeden účet na celý tým – e-mailová zpráva chodí na týmovou mailovou adresu i na 

adresu klientova CM.  
 Pokud je case manager nemocný/nepřítomný, fungují běžné mechanismy zástupnosti. 

11 Zapojení terénního týmu při přerušení vyplňování 
V R-ITAREPSu je nastaven alert na nespolupráci – přišlo méně než 70 % vyplněných dotazníků za 
uplynulé tři měsíce. Klient přestane pravidelně vyplňovat, tým musí ověřit, co se děje.  Doporučeným 
postupem je do 24 hodin zatelefonovat klientovi a domluvit si s klientem osobní schůzku. Cílem 
schůzky je zjištění důvodu nespolupráce a snaha o její obnovení. Důvodů může být více: 

a) ztráta motivace k pravidelnému vyplňování bez příznaků zhoršení psychického stavu 
- vrátit se v rozhovoru k přínosům programu, 
b) klient chce pokračovat, ale zapomíná 
- posílení motivace, společné hledání praktického řešení, jak nezapomenout, 
c) důvodem v přerušení vyplňování je zhoršení psychického stavu, relaps 
- intenzivnější spolupráce ze strany týmu, návrat ke krizovému plánu (je-li vypracován), spolupráce 

s ošetřujícím psychiatrem, zapojení dalších zdrojů podpory z okolí klienta, motivace 
v pokračování v programu 

Pokud není klienta možné kontaktovat telefonicky či osobně, informujeme ošetřujícího psychiatra, 
případně rodinu (tento krok předpokládá předchozí souhlas klienta). Držíme se krizového plánu, je-li 
v něm tato situace ošetřena. Po zvážení situace na týmové poradě, děláme další vhodné kroky. 

Pokud klient nechce v projektu R-ITAREPS pokračovat a/nebo nezasílá data déle jak 3 měsíce, je s ním 
spolupráce v tomto směru ukončena. Case manager o tom bezodkladně informuje tým a další 
zapojené osoby (psychiatr, případně rodina).  

12 Činnost komunitního týmu při skončení alertu 
1) Vyhodnocení proběhlé situace 

a. V týmu (včetně spolupracujícího psychiatra) 
b. Společně s klientem (případně s rodinou klienta) 

Vyhodnocení proběhlé situace se týká především: 

a. Možných spouštěčů krize 
b. Průběhu krize 
c. Efektivity proběhlých opatření 

Za vyhodnocení odpovídá klientův case manager (nebo klíčový pracovník). 

2) Úprava krizového plánu 
Společně s klientem. 
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O změnách jsou informování všichni, kterých se změny týkají. 
Za úpravu krizového plánu a informování všech zúčastněných, odpovídá case manager. 
 

3) Změna režimu péče 
Pokud tým pracuje ve FACT modelu, je po ukončení alertu 

a. ukončen režim týmové intenzivní péče, a s klientem pracuje nadále jeho case 
manager individuálně. 

b. ponechán režim týmové péče, pokud jsou k tomu důvody. 

13 Přílohy 
Příloha 1: P1 Monitorovací list 

Příloha 2: P2 Informace pro potenciální účastníky studie 

Příloha 3: P3 Informovaný souhlas 

Příloha 4: P4 Manuál pro technologii používání R-ITAREPS 

Příloha 5: P5 Evidence vstupu do projektu 

Příloha 6: P6 Polostrukturovaný rozhovor RI 


