
 
 

R-ITAREPS: shrnutí sociální inovace 
Projekt: R-ITAREPS – Komplexní program prevence relapsu schizofrenie 

Realizátor: FOKUS České Budějovice, z.ú. 

Realizace projektu: 7.12.2016 – 31.8.2019 
 

R-ITAREPS vychází z původního tele-health nástroje ITAREPS, který vyvinul v roce 2002 
Národní ústav duševního zdraví (dále jen NUDZ; dříve Psychiatrické centrum Praha).  

Inovace řešila problém nízké adherence účastníků programu ITAREPS zaměřeného 
na prevenci hospitalizace u lidí trpících schizofrenií (The Information Technology Aided 
Relapse Prevention Programme in Schizophrenia). Do původního programu ITAREPS bylo 
v průběhu 10 let zapojeno více než 1000 pacientů, přičemž před zahájením tohoto projektu 
jich zůstalo aktivně zapojených pouze 200.  Inovace si tak kladla za cíl identifikovat 
a zmapovat důvody, které stojí za tímto poklesem, a implementovat program, který by se jim 
vyhnul. Projekt vycházel z předpokladu, že aktivní a dlouhodobé využívání nástroje má 
pozitivní dopad na kvalitu života klienta.  

Jako klíčové problémy systému ITAREPS byly definovány:  

1. Nízká adherence klientů 
2. Malý zájem psychiatrů 
3. ITAREPS nezohledňoval možnost aktivního zapojení dalších aktérů komunitní péče 

R-ITAREPS je rozšířenou verzí nástroje ITAREPS, který nově zahrnuje i další složky 
komunitní péče jako jsou sociální pracovníci a usiluje o posílení role klienta a jeho rodiny.  

R-ITAREPS funguje jako aplikace, pomocí které klient (případně osoba blízká) pravidelně odesílá 
vyplněním dotazníku informace o svém aktuálním stavu. R-ITAREPS tyto informace vyhodnotí a 
poskytne zpětnou vazbu klientovi, CM a případně dalším osobám. V případě zhoršujícího zdravotního 
stavu klienta (ALERT) dostane klient podporu odpovídající dané krizové situaci.  

Cílem projektu bylo navýšení počtu klientů, kteří budou aktivně využívat program R-
ITAREPS, zvýšení adherence zapojených klientů a otestování programu R-ITAREPS. 

Program R-ITAREPS byl testován ve dvou fázích. V průběhu testování jsme čelili 
technologickým problémům, které měly negativní dopad na dosažení dalších cílů projektu. 
Výsledky evaluace programu ukázaly, že v současné době nelze R-ITAREPS doporučit 
k plošnému šíření. Nicméně také ukazují, že pokud by se podařilo eliminovat technologické 
nedostatky a učinit program uživatelsky přívětivějším, mohlo by být přínosné nabízet R-
ITAREPS určitým klientům, kteří jsou schopni nástroj aktivně využívat. 



 
 
1 Zkušenosti s průběhem projektu  
Začátek realizace projektu byl charakteristický intenzivními jednáními a zájmem všech 
zúčastněných stran (zástupci komunitních týmů, NUDZ, Centrum rozvoje duševního zdraví 
(dodavatel vzdělávacího modulu Využívání programu R-ITAREPS v Komunitní péči) a zástupci 
realizátora projektu) o maximální využití potenciálu R-ITAREPS a prevence nízké adherence 
jeho uživatelů. 

V tomto období realizátor usiloval o uzavření partnerské smlouvy s NUDZ. Navzdory tomu, 
že NUDZ vyjádřil při přípravě projektu zájem stát se parterem projektu a aktivně se účastnil 
přípravy projektu, včetně přípravy Inovačního záměru, nakonec z partnerství odstoupil 
(tuto formu spolupráce vnímal jako ohrožující ve vztahu k licenci na původní verzi ITAREPS). 
Také se rozhodl nevyužít stávající technologické řešení.  

Toto rozhodnutí ze strany NUDZ bylo jedním z prvních problémů, kterým bylo nutno 
při realizaci projektu čelit. Důsledkem toho byl 8 měsíční skluz v harmonogramu projektu – 
z důvodu čekání na nové technologické řešení a licenční smlouvu na R-ITAREPS (Realizátor 
projektu se v tomto období rozhodl pozastavit práce na projektu do doby, dokud nebude 
aplikace připravena k testování a podepsána licenční smlouva.). Tlak na rychlý vývoj aplikace 
měl za následek spuštění aplikace pouze s částečnou funkčností. 

Z dlouhodobějšího hlediska se projekt potýkal navíc s následujícími potížemi, které ovlivnily 
celkovou realizaci: 

 Chyby v aplikaci R-ITAREPS byly odstraněny až na konci 2. Fáze testování navzdory 
opakovaným žádostem ze strany komunitních týmů a realizátora projektu adresovaným 
správci a vlastníkovi aplikace 

 Doporučení z evaluace přípravné fáze vlastník ani správce systému v aplikaci 
nezohlednil/neopravil, takže ve fázi Pilotáže se potýkali uživatelé se stejnými problémy 
jako v Přípravné fázi. 

 Nízká motivace u některých členů komunitních týmů a klientů využívat pouze částečně 
fungující aplikaci. 

 V rámci výzkumu bylo původně plánované zařadit i kontrolní skupinu. Pro osoby 
z kontrolní skupiny měla být odměnou za vysokou administrativní zátěž, 
která doprovázela výzkum, možnost využívat po skončení projektu ověřený nástroj 
R-ITAREPS. Vzhledem k tomu, že R-ITAREPS fungoval pouze částečně a NUDZ neposkytl 
žádné informace o podmínkách využívání aplikace po skončení projektu, nepovedlo 
se kontrolní skupinu vytvořit.  

Projekt byl nakonec realizován, tak jak byl popsán v projektové žádosti s několika změnami, 
které nám byly ze strany MPSV schváleny. Nejdůležitější změny, které bylo potřeba 
v projektu provést, bylo prodloužení doby realizace, úprava evaluačního designu a snížení 



 
 
hodnoty indikátoru 60000 (při realizaci se ukázalo, že sice počet zapojených osob odpovídá 
počtu uvedenému v žádosti, ale jejich podpora nedosahuje výši bagatelní podpory; 
její navýšení by bylo v rozporu s cíli projektu). 

Projekt jako takový splnil všechny podmínky výzvy a naplnil pravidla OPZ. Dá se říct, že byl 
zdárně realizován (byly naplněny indikátory, klienti obdrželi ze strany case-managerů 
odpovídající podporu a i ostatní výstupy byly dosaženy/vytvořeny). 

Problémy, kterým bylo nutno v jeho průběhu čelit, měly dopad především na výsledky 
výzkumu (viz. Kapitola 2). 

Z realizace projektu si realizační tým odnáší následující poznatky a zkušenosti: 

 Před vstupem do projektu musí být uzavřeny právně závazné dokumenty se všemi 
spolupracujícími subjekty, ve kterých budou zachyceny i sankce v případě odstoupení 
od spolupráce. 

 Tele medicínské nástroje nejsou vhodné pro každého. Pro skupinu klientů, pro které jsou 
vhodné, a která dokáže jejich potenciál využít, mohou být efektivním nástrojem 
pro zvýšení kvality jejich života. 

 Omezená funkčnost aplikace má negativní dopad na její využívání (i na motivaci 
ji využívat) jak ze strany klientů i komunitních týmů i na motivaci a efektivitu ji dál šířit. 

 I když to výsledky evaluace nepotvrdily, dle zkušeností několika case-managerů 
se zvyšuje adherence klientů ve vztahu k programu, když je pro klienty zajištěna podpora 
ze strany komunitních týmů. 

 Většina klientů neměla zájem zapojovat do projektu svého psychiatra a rodinné 
příslušníky. 

 V rámci komunitního týmu realizátora i napříč zapojenými komunitními týmy se ukázalo, 
že jsou jeho členové loajální, ochotni a schopni realizovat projekt navzdory 
jeho náročnosti. 

 MPSV a jeho projektoví manažeři se ukázali jako cenná podpora. I díky jejich 
fundovanosti, flexibilitě a vstřícnosti se projekt povedlo realizovat. 

  



 
 
2 Výstupy evaluace 
2.1 Shrnutí rozhovorů s klienty a case-managery 
Rozhovory s klienty a case-managery odkryly přínos i nedostatky programu. Ve výpovědích 
některých klientů je znát veliké ocenění programu a rádi by ho používali i nadále. I case-
manageři ho vidí jako potenciálně užitečný, obzvláště pokud by byl používán cíleně 
pro klienty, kteří by ho mohli maximálně využít. Aktivní, samostatní, technologicky zdatní 
klienti s náhledem na svou nemoc jsou schopni nástroj využívat pro sledování svého 
zdravotního stavu a proto, aby se sami učili být vnímavější ke svým vlastním varovným 
symptomům. Mnozí z nich také oceňují to, že jim nástroj dává oporu a jistotu, že se jim jejich 
pracovník ozve v případě zhoršení. Jedná se o klienty, kteří jsou již daleko v procesu zotavení 
a nástroj jim tak může být užitečným pomocníkem na dalším putování po této cestě. 

Opakovaně se však objevuje skepse, jestli nástroj dokáže skutečně pomoci těm, kterým 
by měl pomáhat nejvíce, tedy klientům, kteří mají menší náhled na svou nemoc, jsou méně 
zotavení a jsou v méně častém kontaktu se službou. Právě u nich nástroj často selhává, 
protože při zhoršení jejich stavu nejsou schopni adekvátně vyplňovat dotazník. V mnoha 
případech tak dojde k hospitalizaci, aniž by algoritmus programu zaznamenal blížící se relaps 
– ti klienti, kteří si od nástroje slibovali včasné odhalení relapsu a možná měli k věci trochu 
pasivnější přístup, často vyjadřovali zklamání svých očekávání.  

Na druhé straně byli case-manageři často burcováni falešnými ALERTy – case-manageři 
bohužel neevidovali, kolik ALERTů bylo falešných, takže přesná čísla nám chybí. Důsledkem 
nepřesnosti systému byla malá důvěra case-managerů v program. To vše bylo značně 
podpořeno přetrvávajícími technologickými nedostatky programu, které se za celou dobu 
projektu nepodařilo vyřešit. Podle výpovědí case-managerů bylo znát, že s R-ITAREPSem 
se nepočítá jako se samostatně fungujícím modulem, je spíše jakýmsi přílepkem k jiným 
technologiím, o jejichž užití v tomto programu nešlo, protože byly vyvinuty pro jiný typ 
poruch. Jelikož byl R-ITAREPS zřejmě na okraji zájmu vývojářské firmy, pokusy o komunikaci 
ohledně technologických chyb byly ve většině případů neúspěšné.   

2.2 Shrnutí celé evaluace 
Projekt R-ITAREPS byl postaven na oživení staršího programu ITAREPS, který sice vykazoval 
úspěchy při odhadování relapsů pacientů, a tak potenciálně pomáhal zdravotnímu systému 
šetřit značné finanční hodnoty, ale v průběhu let z něj většina zapojených pacientů 
i psychiatrů z nějakého důvodu odešla. V jádru projektu stál předpoklad, že pokud z nástroje 
sloužícímu „monitoringu pacientů“ direktivně velícího „navýšení medikace o 20 %“ učiníme 
nástroj, který klienti sami používají pro sledování svého vlastního vývoje a který pro ně 
znamená spíše pojistku pro případ krize než konstantní dozor autoritativního lékaře, 
zásadním způsobem se změní ochota klientů nástroj využívat.  



 
 
2.2.1 Zodpovězení evaluačních otázek a zhodnocení dosažení cílů projektu 
Hlavním cílem inovace definovaným v Evaluačním plánu, bylo „snížení míry medicínských 
intervencí ve prospěch sociálních intervencí“, dílčími cíli potom bylo: 

1) Zvýšení míry adherence a kompetencí klienta v programu 
2) Snížení spotřeby sociální a zdravotní péče při využívání R-ITAREPS  
3) Zapojení Komunitních týmů do procesu řešení ALERTNÍCH situací. 

 

Co o dosažení těchto cílů říká evaluace? 

ad 1) 

Během projektu bylo celkově v přípravné fázi zapojeno 12 a v pilotní fázi 54 klientů, celkem 
tedy 66. Z toho 2 odešli z programu během přípravné fáze – z této skupiny, která byla 
do programu zapojena paralelně s účastníky pilotní fáze, jich v průběhu pilotní fáze odešlo 
dalších 5. Ze skupiny zahrnuté do pilotní fáze jich z programu před jeho skončením odešlo 6. 
Na konci tedy zůstalo zapojených 48 klientů z pilotní fáze a 5 klientů z přípravné fáze.  

Pro srovnání uvádíme odpad účastníků ze studií realizovaných v minulosti Dr. Filipem 
Španielem: ve studii o ITAREPSu z roku 2007 činila míra odchodu z celkového počtu 
47 klientů 10 % (n=7)[9]. V případě studie z roku 2015 dosahoval odpad klientů až 20 % 
(ze 120 klientů)[10]. U R-ITAREPSu odešlo z celkového počtu 54 zapojených v pilotní fázi 11 % 
účastníků (n=6). Pokud bychom však počítali všechny účastníky, včetně těch z přípravné fáze, 
odpad účastníků činí téměř 19 %. Tyto výsledky tedy bohužel nepoukazují na zásadní pokrok 
oproti staré verzi ITAREPS.  

Co se týče důvodů odchodu účastníků z programu v pilotní fázi, ve 4 případech nebyl uveden, 
v jednom se jednalo o změnu životní situace a v jednom o onemocnění rakovinou. Ve dvou 
případech známých z Přípravné fáze se jednalo o dlouhodobou hospitalizaci. Důvody dalších 
pěti lidí, kteří odešli v průběhu „prodloužené“ Přípravné fáze, bohužel nejsou známé, ačkoliv 
požadavek na zaznamenávání důvodů byl vznesen. Tyto důvody zatím nedávají 
systematickou informaci o tom, jak učinit program pro klienty atraktivnějším.  

Zhodnocení přínosu programu pro klienty ukazuje, že klienti byli sami ve využívání nástroje 
mnohdy velice samostatní a kompetentní. Existovaly zde však mezi klienty rozdíly dané jejich 
přístupem k technologii (internet, smartphone). Kompetence všech zúčastněných klientů 
byla také limitována technologicky – tím, že jim nebylo umožněno mít přístup ke grafům 
znázorňujícím dlouhodobý vývoj, ačkoliv byla poptávka po tom opakovaně artikulována 
klienty, což bylo reflektováno již v Průběžné evaluační zprávě a doporučeno realizačnímu 
týmu k projednání s Mindpaxem. Správce a vlastník aplikace byli o tomto požadavku 
zpraveni, ale ke změně nedošlo, tudíž byli v této věci klienti i nadále odkázáni na to, 
aby se na grafy dívali pouze s pomocí case-managera.  



 
 
ad 2) 

Kvantitativní výzkum poukázal mírný pokles v celkových nákladech na průměrného klienta 
a celkový pokles ve spotřebě všech typů lůžkových psychiatrických zařízení. Zaznamenal 
pokles využití krizové intervence a nárůst spotřeby u psychiatra, psychologa i sociálního 
pracovníka. Vzhledem k absenci kontrolní skupiny však bohužel není možné prokázat, že tyto 
efekty lze přičíst zkoumané intervenci. Analýzu nákladové efektivity nebylo ze stejného 
důvodu možné provést. Výsledky evaluace projektu tak bohužel není možné použít jako 
argument pro pojišťovny, které dosud odmítaly program ITAREPS proplácet.  

ad 3) 

V tomto bodě lze konstatovat úspěch. Vzhledem k nízkému zapojení psychiatrů většinu 
alertních situací řešili case-manageři. V těchto situacích postupovali stejně jako by to činili 
nezávisle na R-ITAREPSu, v souladu s krizovým plánem klienta. V některých případech tak 
situaci byli schopni vyřešit pouze intenzivnějšími schůzkami, v závažnějších případech pak 
kontaktovali psychiatra, který klientovi navyšoval léky, případně se všechny zúčastněné 
strany domluvily na hospitalizaci.  

Pro úplné zodpovězení otázky, jestli projekt dosáhl svého hlavního cíle „snížení míry 
medicínských intervencí ve prospěch sociálních intervencí“ by bylo zapotřebí mít kompletní 
kvantitativní data (vycházející z porovnání výsledků aktivní a kontrolní skupiny). Dostupná 
kvantitativní data naznačují určité změny ve spotřebě služeb, které by vytyčenému cíli 
odpovídaly, nicméně tyto výsledky nelze průkazným způsobem připsat poskytnuté 
intervenci.  

2.2.2 Globální hodnocení programu a doporučení plynoucí z evaluace 
Globální hodnocení programu vyplývající z kvalitativní části evaluace je, že ačkoliv program 
byl slibný a pro určitý typ klientů má značný potenciál k tomu, aby ho využívali samostatně 
a dlouhodobě, u těch méně zotavených a samostatných často selhává v efektivní predikci 
relapsu. Klienti i case-manageři byli navíc frustrováni mnohými technologickými nedostatky 
programu, jeho uživatelskou nepřívětivostí a „vysokoprahovostí“ a malou ochotou 
vývojářské firmy komunikovat ohledně těchto problémů. V případě některých case-
managerů tato situace hrozila, že kromě problému adherence klientů a psychiatrů přibude 
nový problém adherence case-managerů. Mnoho klientů i pracovníků by se zřejmě 
podepsalo pod výše citované vyjádření jednoho klienta: „je mi líto, že R-ITAREPS nefungoval 
tak, jak má“. 

Současné znalosti získané v evaluaci programu nás tedy neopravňují k tomu, doporučit R-
ITAREPS k plošnému šíření. Nicméně ukazují, že pokud by se podařilo eliminovat 
technologické nedostatky a učinit program uživatelsky přívětivějším, mohlo by být přínosné 



 
 
nabízet R-ITAREPS určitým klientům, kteří jsou schopni nástroj aktivně využívat (viz výše). 
Nástroj by tak fungoval spíše jako doplňující modul ke stávajícím metodám práce užívaným 
multidisciplinárními komunitními týmy stojícím na modelu FACT. Ten pracuje s asertivním 
přístupem ke klientům nacházejícím se v krizi a systematickým postupem podle krizového 
plánu za spolupráce case-managera, psychiatra a dalších odborníků integrovaných v jednom 
týmu. R-ITAREPS může pomoci ke zpřesnění komunikace ohledně krize mezi klientem 
a komunitním týmem a k rozvíjení schopnosti klientů rozpoznávat své vlastní varovné 
signály, ale sám o sobě nemůže sloužit jako záruka prevence relapsu. 

 


