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Krajská koordinační skupina, Praha, 

6. 2. 2020 

Přítomni – viz PL 

 Informace k NAPDZ- schválení, na webu reformy, komplexní materiál i pro další cílové 

skupiny, podpora pro vznik multidisc.týmů, připomínky ze strany MŠMT.  Do 10 let snížit 

lůžka následné péče o 2/3.  

 

 Krajský plán a transformační plán PNB zcela nezapadají do sebe – budeme ladit v dalším 

období.  

 

 Od 1. 1. 2020 nový úhradový systém, týká se hlavně lůžek. Za splnění konkrétních podmínek 

zvýhodněná sazba pro PN. Pokud se podmínky nepodaří zcela naplnit, může být pro PN 

ztrátové. Problematické vyjednávání se ZP – měsíční paušál, reálné vyúčtování příští rok.  

 

 Financování CDZ (CDZ 8, CDZ 9, CDZ Eset) již v ostrém režimu, různé zkušenosti, jak 

ne/ztrátové je financování zdravotní části. Ještě brzy na celkové vyhodnocení. Důležité, aby 

zdravotníci dobře vykazovali. 

 

 Výzvy na nové služby: 

o pro děti do 10.2. Za celou ČR se zřejmě hlásí jediné zařízení z SK. Dům Tří přání 

projevilo zájem, ale nestíhají připravit.  

o Multidisciplinární forenzní tým (pro ochranné léčby) – do 9.3. Potřeba zdravotní  a 

sociální registrace. Pro PN to může být problém. U PNB může být konflikt zájmů, to 

se týká i u dětí.  

o ARP (Adiktologické rozšířené ambulance) – do 9.12.2019 – není známo, kdo se do 

výzvy hlásil. Není dostatečná motivace, subjekty mohou využít jiné a méně 

administrativně náročné projekty.  

o Výzva pro gerontopsychiatrii, PNB - problém s registrací sociální služby, do krajské 

sítě nejdříve v r. 2021. 

 

 Další výzvy – Norské fondy – duševní zdraví dětí, podpora svépomocných aktivit. Vznikající 

unie uživatelů chce žádost podat, ale nemá historii, musí přes jiný subjekt. Zástupce za 

pečující informuje, že nenašli dost zájemců za Prahu, aby se žádost mohla podat.  

o PNB uvažuje o stacionární péči pro děti s možností práce s celou rodinou vč. 

pobytové služby. Projekt je potřeba nastavit investičně (v rámci Norů?).  

 

 CDZ – v Praze běží 3 v ostrém režimu, aktuálně pilotní projekt MZ -  Praha 6 a nově CDZ 

Podskalí. CDZ Podskalí šlo do výzvy samo, zajišťuje jak sociální, tak i zdravotní část. Aktuálně 

hledá zdravotní pracovníky. 
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 Pro rok 2020 navýšení kapacit v síti sociálních služeb – viz tab. (Bona – registrace z PSB do 

CHB).  

 

 PNB – nový transformační plán. Aktuálně kapacita 1135 lůžek (psychiatrických – 940 

následná péče, 195 akutní péče). PNB dále disponuje lůžky LDN – 63, nejsou psychiatričtí 

pacienti. Plán na snížení lůžek následné péče během roku 2020 na celkový počet 1123 lůžek 

(928/195). Z hlediska financování ekonomicky efektivní, když PN budou propouštět rovnou 

domů. Koeficient 1,3 – lůžko následné péče / lůžko akutní péče. Vytvoření 1 CDZ se rovná 

zrušení 20 lůžek následné péče. Pro rok 2020 snížení lůžek v souvislosti s vytvořením CDZ pro 

Prahu-východ ve spolupráci s FP. 

o U stabilizovaných pacientů problém sociální – bydlení, nedostatečné finance. Potřeba 

spolupráce s komunitními službami. 

o V PNB snaha o regionalizaci, soustředit akutní péči na několik oddělení, ale nelze 

zcela naplnit (např. lidé na vozíčku). Dále problematické, kdy z důvodu obsazených 

kapacit je pacient při příjmu umístěn mimo regionalizaci a při uvolnění kapacit dle 

regionalizace, ale do mnohem horších podmínek.   

o Dalším problémem pro PNB je skutečnost, že mnoho příjmů mají ze Středočeského 

kraje. A dále také z Ústeckého kraje z důvodu, že místní PN se vymezuje vůči 

komorbiditám.  

o Závislosti – spolupráce s extramurálními službami probíhá v rámci jiného projektu.  

 

 Situace DPS Ondřejov – budova k pronájmu, do Esetu se hlásí pacienti z Ondřejova, Krizový 

tým nefunguje.  

 

 Oblast bydlení 

o pro letošní rok navýšení o 19 lůžek 

o DZR - postupná regulace pro zvýšení komfortu bydlení, v plánu významné změny 

v systému. 

o naplánováno jednání s radními za sociální oblast a oblast bydlení společně 

s odborným garantem 

o pracovní skupina pro hledání bydlení 

o dále potřeba řešit ve spolupráci – nadace, realitky, developeři. Nelze spoléhat jen na 

magistrátní byty nebo MČ.  

o Jen pro klienty z ústavní péče je potřeba zajistit cca 500 bytů.  

o Regionální koordinátor v plánu obcházet jednotlivé MČ a domlouvat možnosti 

spolupráce v této oblasti. 

o PNB - v průběhu jednoho roku uvolnění jednoho pavilonu, rekonstrukce ve výši 20 

mil. 4-5 bytových jednotek.  Možnost spolupráce s MČ  - uvolněné pavilony 

nabídnout MČ pro např. azylové bydlení pro matky s dětmi.  

o Eset otvírá jeden tréninkový byt. 

 

 Pracovní skupiny – paralelně běží několik 
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o Koncepce lůžkové psychiatrické péče – jak integrovat do všeobecného zdravotnictví, 

jak zasíťovat pro dospělé akutní péči (Motol, Vinohradská nemocnice...). 

Komplikovaný proces.  

o Komise RHMP pro protidrogovou politiku – detox nebyl na jednání komise; záchytka 

se řešila na žádost radní, do 2 měsíců připravit koncepci. Od pol. března práce na 

Koncepci v adiktologii od r. 2021 (Havlíková, Těmínová). 

o Zaměstnávání (Mirka Bubela) – skupina se schází 1x za 2 měsíce; podskupina pro IPS 

se oddělila – mají celorepublikovou platformu. Široké téma, zatím na úrovni 

předávání informací mezi službami, těžko se hledá společné téma.  

o Děti s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví – postupné mapování 

o Senioři s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví – postupné mapování. 

Geronto centrum zavírá lůžkové oddělení – 12 lůžek. Změna práce pečovatelských 

služeb, co lze směřovat do komerčních služeb. Zapojit Home care. 

o Komunitní služby pro SMI – web. stránky Psychoportal.cz, po zaktualizování bude 

možné využít jako informační portál pro reformu pro region Praha a Středočeský kraj. 

Navázaná Databáze komunitních služeb (provozuje Green Doors). Slabé místo je 

permanentní práce na aktualizacích. Může se též využívat pro destigmatizační 

aktivity.  

 

 Destigmatizační aktivity 

o Projekt NUDZ - Festival Na Hlavu - největší destigmatizační akce; nově se domlouvá 

spolupráce s Prahou 2 – využít městské parky pro destigmatizační akce; duben 

vzdělávání pro záchranáře. 

o „Minuty duše“ – ve spolupráci s AKS každý 4. čtvrtek v měsíci beseda k reformě 

v PKC. 

o chybí přehled destigmatizačních akcí. 

 

 Probíhá jednání o spolupráci CDZ 9 a ZSS MHMP. Možnost spolupráce se spádovým týmem 

při výjezdu záchranky – zajistit pracovníky CDZ u zásahu. Potřeba propojit na PNB. Bude se 

testovat pro P9 a dále vyjednávat s dalšími CDZ.  

 

 Setkání s uživateli služeb – koordinátor – Mosty, V.Kolona. Osvědčuje se využít stávající 

aktivity. Původní skupinu kolem Dialogosu z Esetu je potřeba znovu oslovit pro spolupráci 

(SETUŽ) 

 

 Akční plán péče o duševní zdraví v Praze – ostatní cílové skupiny budou mít samostatné 

kapitoly. Složité některé kapitoly vyladit, aby byly funkční, nejsou plně v gesci koordinátora.  

 

 Memorandum o spolupráci mezi MZd a MHMP – popis a specifikace témat Reformy kopíruje 

NAPDZ 

 

 Hodnocení za minulé období  

o navýšení o 50 úvazků a 32 lůžek, 5 CDZ, přidělování sociálních bytů; větší možnosti 

grantové příležitosti od MHMP pro reformní aktivity – umět využít. 
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o Finance – sociální – nárůsty od r. 2018 /2019 / 2020 – 86 853 218 Kč / 93 948 019 Kč 

/ 134 481 000 Kč (finance z pilotů – v tabulce nejsou). 

 

Výzvy do budoucna: 

o Lidé s DO přichází o majetek (exekuce, dluhové pasti, problematika důchodů) nemají 

právní zastání. Nízké důchody, hmotná nouze, jsou odmítáni i v DZR. V PN 

zmapované, v terénu nikoli.  

o Problém s mimo rajonovými pacienty, někteří chtějí zůstat v Praze. Přepočet služeb 

na 100 tis. obyvatel je u Prahy zavádějící.  

o Plán na rok 2020 – viz prezentace. 

o Mapování oblasti lidé bez domova. 

o Pracovní skupina ad hoc pro lidi s mentálním postižením 

o Tento týden seminář k CDZ pro MČ. 

o Manažeři kvality – ve spolupráci s MHMP vzdělávání pro opatrovníky. 

o Zdravotní školy – domluva na stážování, seminář. 

o Spolupráce s policií.  

 

Další setkání:    7.5.,  17.9.,  3.12. vždy od  10,00 hod.   


