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Úvod 

Psychiatrie se v Evropě etablovala coby medicínský obor před sto 
padesáti lety. Bylo to období „exaktních“ diagnóz, zkoušení přístu-
pů vycházejících z laických fyzikálních a chemických poznatků. 
Začaly se taktéž budovat velké psychiatrické léčebny na okrajích 
měst, kam byli umisťováni všichni „blázni“. V padesátých letech 
minulého století započaly v Evropě snahy o reformu psychiatrie, 
tedy o tzv. deinstitucionalizaci a destigmatizaci duševních poruch. 
Tento proces probíhá dosud. Některé snahy nebyly úspěšné, jiné 
ano.

Je zajímavé, že přes veškeré bohulibé úsilí řady vynikajících 
odborníků v žádné z evropských zemí neproběhl proces refor-
my psychiatrické péče globálně na celém území, pouze v urči-
tých lokalitách, například v Trieste (Itálie), Birminghamu (Velká 
Británie), Melbourne (Austrálie) či v Bernu (Švýcarsko). Taktéž 
v České republice máme několik ostrůvků „pozitivní deviace“, kde 
se daří uplatňovat základní principy komplexní pomoci pacien-
tům s  psychotickou poruchou s plným respektem k jejich právům 
a svobodám. 


