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Základní informace o projektu 
„Nová psychiatrie“ 

 
Projekt „Nová psychiatrie“, byl předložen v rámci 54. Výzvy Integrovaného regionálního operačního 
programu „Deinstitucionalizace psychiatrické péče, v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a 
podmínek pro obyvatele regionů.  
 
Projektu, jehož celkové náklady činí 103 067 948,40 Kč, z toho způsobilé náklady činí 89 309 122,84 Kč, byla 
přiznána dotace ve výši 85% způsobilých výdajů tj. 75 912 754,41 Kč. 
 
Předpokládaná fyzická realizace projektu bude Nemocnicí Tábor, a. s., zahájena dne 31. 10. 2017 s cílem 
dokončit celý projekt nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění psychiatrické péče poskytované v Nemocnici 
Tábor, a.s., ve vazbě na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním a jejich rodin. Tohoto cíle bude 
dosaženo vybudováním zcela nového pavilonu psychiatrie, který nahradí současné prostory psychiatrického 
oddělení, čímž dojde k zefektivnění a zkvalitnění psychiatrické péče poskytované v regionu bývalého okresu 
Tábor, potažmo v celé severní části Jihočeského kraje. 
 
Projekt reaguje na nutnost a potřebnost modernizace stávajících prostor Psychiatrického oddělení Nemocnice 
Tábor, a.s. Současný stav neumožňuje nejefektivnější poskytování služeb akutní lůžkové péče ani odborných 
ambulancí a snazší práci personálu působícího na tomto oddělení. Stávající prostory rovněž nedisponují 
takovou kapacitou, která by odpovídala potřebám pacientů. Nyní disponuje nemocnice lůžkovým oddělením 
psychiatrie s kapacitou 23 lůžek, přičemž všechna tato lůžka jsou v tzv. "otevřeném režimu". Nemocnice 
Tábor, a.s., nemá k dispozici akutní příjmové oddělení pro ošetření pacientů s větší mírou neklidu nebo 
agresivity a nemá lůžka s možností poskytovat intenzivní péči v psychiatrii. Pacienti s touto problematikou jsou 
často transportování do Psychiatrické nemocnice Jihlava a jsou tak léčeni mimo svůj kraj a komunitu. Tento 
zastaralý princip zcela odporuje současným doporučením i cílům Strategie reformy psychiatrické péče. 
 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění psychiatrické péče poskytované v Nemocnici Tábor, a.s., ve vazbě na 
zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním a jejich rodin. Tohoto cíle i níže uvedených specifických 
cílů projektu bude dosaženo vybudováním zcela nového pavilonu psychiatrie, který nahradí současné prostory 
oddělení psychiatrie. Tento nový pavilon bude situován přímo v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Za účelem 
zkvalitnění poskytované psychiatrické péče budou rovněž pořízeny tyto zdravotnické přístroje a vybavení: 
elektrokonvulzivní přístroj, EKG přístroj, defibrilátor, anesteziologický přístroj, sprchovací lůžko a keramická 
pec. 
 
Specifickými cíli projektu jsou: 
 
- navýšení lůžkové kapacity Psychiatrického oddělení Nemocnice Tábor, a.s., 
- navýšení kapacity stávajících psychiatrických ambulancí, 
- vznik jedné další, doposud neposkytované služby - denního terapeutického stacionáře, 
- zefektivnění poskytované psychiatrické péče v regionu bývalého okresu Tábor, potažmo v celé       
  severní oblasti Jihočeského kraje, 
- rozvoj spolupráce s místní organizací FOKUS Tábor, z.s., později Centrem duševního zdraví, 
- rozvoj spolupráce s dalšími pilíři jmenovanými Strategií reformy psychiatrické péče, 
- zvýšení podpory a zapojení rodinných příslušníků pacientů s duševním onemocněním do léčby. 
 
Globálním cílem předkládaného projektu je nejen zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním a 
jejich rodin, ale i snaha přispět k celkové deinstitucionalizaci psychiatrické péče v České republice a napomoci 
rozvoji komunitní péče v regionu. Cílem Nemocnice Tábor, a.s., je poskytovat psychiatrickou péči v 
přirozeném prostředí pacienta - komunitě a rovněž napomoci k rychlejšímu začleňování duševně nemocných 
do společnosti a jejich postupnému návratu na trh práce. 
 
V rámci předkládaného projektu nově vzniknou tyto stanice psychiatrického oddělení: 
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- 15 lůžek akutních příjmových s možností poskytovat intenzivní péči, 
- 25 lůžek s psychoterapeutickým a rehabilitačním programem, 
- denní terapeutický stacionář. 
 
Zrealizováním projektu dojde rovněž k posílení stávajících ambulantních služeb, především ambulance 
dětské psychiatrie, ambulance pro léčbu návykových onemocnění a ambulance sexuologie. 
 
Smyslem projektu je tedy restrukturalizace psychiatrické péče v Jihočeském kraji tak, aby více odpovídala 
potřebám regionu a jeho obyvatel a současně trendům novodobé psychiatrie. Smyslem předkládaného 
projektu je i zajištění dostupnosti služeb. Dostupnost psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic má být 
do 60 minut veřejnou dopravou. V případě Psychiatrického oddělení  Nemocnice Tábor, a.s., se jedná o 
podstatně větší region, nežli je bývalý okres Tábor. V souvislosti s dojezdovou vzdáleností do 60 minut z 
většího území je tedy nezbytné reagovat na zvýšenou potřebu kapacity tohoto oddělení. Neméně důležitým 
smyslem projektu je pak umožnění přesunu péče do komunity, jelikož projekt místním pacientům zpřístupní 
kvalitní zdravotní služby, které doposud nebyly v táborském regionu dostupné. 
 
V rámci projektu bude realizována jediná hlavní a tři vedlejší aktivity projektu.  
Hlavní aktivitou je: 
- zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic. 
 
Vedlejší aktivitou projektu je: 
- demolice objektů, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu, 
- zpracování dokumentací skutečného provedení, 
- povinná publicita projektu. 
 
Kromě výše uvedené jedné hlavní a tří vedlejších aktivit definovaných v rámci 54. výzvy IROP budou 
realizovány i aktivity další. Veškeré aktivity realizované v rámci projektu jsou rozděleny do následujících fází: 
- přípravná, 
- realizační, 
- provozní. 
 
Veřejnost bude o realizaci projektu a jeho finanční podpoře z fondů EU informována prostřednictvím 
následujících informačních a propagačních nástrojů: 
- internetové stránky žadatele (www.nemta.cz), 
- tiskové zprávy, která bude rozeslána do médií po ukončení projektu, 
- trvalé informační desky, 
- dočasného billboardu. 
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