
FOSTREN: Podpora a upevňování přístupů pro omezení používání 
nátlakových metod v evropských službách pro osoby s duševním 
onemocněním 

FOSTREN je projekt financovaný organizací COST, jehož náplní je zajištění udržitelné, 

multidisciplinární sítě výzkumníků a inovátorů, kteří se snaží omezit používání nátlaku ve 

službách pro osoby s duševním onemocněním. 

Mnozí lidé, kterým je poskytována péče o duševní zdraví, jsou vystavování nátlakovým a 

omezovacím praktikám, jako je vyloučení z komunity pacientů nebo nucený pobyt v 

nemocnici. Tyto praktiky mohou porušovat lidská práva a v mezinárodním měřítku roste 

intenzita snahy co nejdříve omezit jejich používání ve službách pro osoby s duševním 

onemocněním. 

Úspěšné iniciativy o realizaci této transformační změny vyžadují nepřetržité víceúrovňové 

zásahy podpořené nejnovějšími vědeckými zjištěními, aby bylo možné je účinně a trvale 

zavést do praxe. 

Osvědčené klinické postupy jsou napříč Evropou nestejnorodé, výzkum efektivity je 

rozkouskovaný a porozumění překážkám a usnadněním při transformaci služeb v reálném 

světě je omezené. 

Klienti služeb, praktičtí lékaři, manažeři služeb pro osoby s duševním onemocněním, 

pedagogové, výzkumníci a tvůrci zásad mají na tuto problematiku různé názory, ale všichni 

mohou přispět k realizaci této změny. 

Naším cílem v rámci projektu FOSTREN je zajistit výměnu mezinárodních odborných 

znalostí ze všech těchto partnerských skupin za účelem vytvoření integrovaného rámce pro 

efektivní implementaci. Na stránkách https://fostren.eu/objectives/ a 

https://fostren.eu/deliverables/ se dozvíte více o našich cílech a výstupech (v angličtině). 

Těchto cílů bude dosaženo prostřednictvím propojených aktivit organizovaných pěti 

pracovními skupinami (WG): https://fostren.eu/working-groups/ (v angličtině) 

WG1: Skupina Rizikové faktory nátlaku bude zkoumat rizikové faktory na makroúrovni i na 

individuální úrovni. 

WG2: Skupina Alternativní zásahy bude zkoumat příležitosti, jak usnadnit přechod od 

závislosti na využívání omezování v nemocnicích a v komunitních službách. 

WG3: Skupina Výsledky a zotavení bude systematicky porovnávat informace o dopadech 

využívání omezování na pacienty a personál v zúčastněných zemích. 

WG4: Skupina Implementace vědeckých poznatků se zaměří na postupy, které podporují 

účinnou implementaci zjištění ostatních tří pracovních skupin. 

WG5: Skupina Šíření a využití nových poznatků se zaměří na šíření a využití výsledků 

projektu. Blogy týkající se omezení nátlaku z různých účastnických zemí najdete rovněž na 

této stránce: https://fostren.eu/blogs/  
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Další informace o síti FOSTREN získáte prostřednictvím kontaktů na naší  stránce kontaktů. 

https://fostren.eu/contact-us/

