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2519 článků identifikováno v DB
MEDLINE, Embase, PsycINFO. CINAHL

50 dalších záznamů
z jiných zdrojů a od expertů
605 duplikátů odstraněno

1964 titulů zkontrolováno
87 článků v tisku doplněno

1364 záznamů vyřazeno

z medRxiv, bioRxiv a PsyArXiv

SARS, MERS a Covid-19

687 abstrakt zkontrolováno
291 záznamů vyřazeno

396 článků in extenso posouzeno k zařazení
324 článků vyřazeno
72 studií zařazeno do narativního souhrnu
7 studií zařazeno do meta-analýzy

Neuropsychiatrické projevy koronavirových infekcí.
Kritický přehled a meta-analýza

11 nebyl full-text
60 nebyly v angličtině
14 abstrakta z konferencí
71 nebyl originální výzkum
32 nešlo o koronavirus
136 nebyly popsány psychiatrické příznaky

Rogers JP et al.: Lancet Psychiatry 2020
Published Online May 18, 2020
https://doi.org/10.1016/ S2215-0366(20)30203-0

Výskyt deprese,
úzkosti a PTSD
u SARS-CoV

Rogers JP et al.: Lancet Psychiatry 2020
Published Online May 18, 2020
https://doi.org/10.1016/ S2215-0366(20)30203-0

Jestliže infekce SARS-CoV-2 bude probíhat podobně
jako SARS-CoV or MERS-CoV, většina nemocných se
uzdraví bez rozvoje duševní poruchy. Nicméně SARSCoV-2 může u významné části nemocných v akutním
stádiu působit delirium. Klinici si musí být také vědomi
možnosti následného rozvoje deprese, úzkosti, únavy,
PTSD a vzácnějších neuropsychiatrických syndromů v
delší časové perspektivě.
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Současný stav - evidence

• Lidé řeší strach z nemoci, samotu i existenční obavy
• K nejvíce zatíženým patří rodiny pečující o nemocné
blízké
• Zhoršující se psychika seniorů
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Drogová scéna, uživatelé drog a adiktologické služby
v době nouzového stavu COVID-19
Drogová scéna – první známky změn:
 Nouzový stav mění drogový trh.
 Praha a Brno hlásí úbytek heroinu, lokálně vymizení
z pouličního trhu
 Uzavření hranic  dostupnost prekurzorů pro výrobu
pervitinu

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 18.4.2020

Drogová scéna, uživatelé drog a adiktologické služby
v době nouzového stavu COVID-19
Drogová scéna – první známky změn:
 Nouzový stav mění drogový trh.
 Praha a Brno hlásí úbytek heroinu, lokálně vymizení
z pouličního trhu
 Uzavření hranic  dostupnost prekurzorů pro výrobu
pervitinu
 Jsou obavy z nárůstu cen drog a snižování kvality
pervitinu
 Obavy ze změn na trhu:  nebezpečných substancí
(např. fentanyl) a kombinací (alkohol a benzodiazepiny, aj.)
  poptávka po syntetických drogách v prostředích noční
zábavy
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 18.4.2020

Drogová scéna, uživatelé drog a adiktologické služby
v době nouzového stavu COVID-19
Specifika klientely adiktologických služeb:

 Uživatelé drog = osoby více ohrožené infekcí COVID-19:
 imunita, respirační onemocnění, útlum dechu (opioidy),
bezdomovectví
 Ztížený přístup k informacím, hygienickým službám,
ochranným prostředkům
 Nezaměstnanost
 Úbytek turistů   zdroj výdělku (žebrání, krádeže,
X zastavárny),  častěji sex za drogy),  sekundární
kriminalita (vykrádání sklepů)

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 18.4.2020
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Prevalence současných duševních onemocnění v ČR: baseline
ČR
•
•
•
•
•

Opakováno v květnu 2020 (během stavu nouze),
identické metody, téměř stejný počet respondentů

CZEch Mental Health Study (CZEMS)
Sběr dat: Listopad 2017
Reprezentativní pro dospělou (18-64 let)
neinstitucionalizovanou populaci ČR
Mini International Neuropsychiatric Interview
N=3306

Výsledky: baseline + květen 2020
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Winkler et al., osobní sdělení

Covid-19 a konceptualizace psychiatrie
Pandemie → dopady zdravotní, ekonomické, sociální + dlouhodobý
dopad na duševní zdraví ← důsledky vynuceného sociálního distancování, narušení vzorců chování, změny norem individuálního a kolektivního chování.
Přizpůsobení „novým normám“ ovlivní duševní pohodu
Výzva k aktualizaci koncepce psychiatrie ve třech oblastech:
1. Covid 19 je pouze jeden z mnoha nedávných podnětů (globálních
výzev) ke změně světového pořádku: změny klimatu, nerovnosti,
terorismus, migrační krize, xenofobie, polarizace společnosti
2. Individuální bio model → sdílený sociální model duševních poruch
3.  míra neurčitosti
Budíček pro psychiatrii – interdisciplinárně se propojit v úsilí o uchopení
sociální epidemiologie negativních nálad, stresu, úzkosti a bezmocnosti,
i když psychiatři nemají nástroje k ovlivnění sociálních parametrů tohoto
přenosu. Nicméně duševní poruchy mají kolektivní dimenzi, které musíme
Kesner L, Horáček J. Brit J Psych, 2020
porozumět.
DOI: 10.1192/bjp.2020.106
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• V krizi je úzkost
normální
• Udržujte komunikaci s přáteli a
rodinou
• V izolaci udržujte zdravý životní styl
(spánek, cvičení, dieta, kontakty)
• Emoce neléčete kouřením, alkoholem
ani drogami. V krizi vyhledejte
odbornou pomoc, plánujte kam jít.

• Věnujte pozornost pouze faktům a
důvěryhodným zdrojům, pozor na
fake news a strašení
• Omezte čas u TV a internetu,
nesledujte příval zpráv o počtu
nakažených a mrtvých
• Věnujte se koníčkům (kreslení,
muzika), změňte téma!
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