Krajská koordinační skupina hlavního města Prahy
pro Reformu péče o duševní zdraví.
Zápis ze setkání dne 17.6. 2021, videokonference
Zúčastnění: Novák P., Lang A., Kašparová B., Schmidtová J., Floriánová, Šedivá J., Čelikovská

K., Hollý M., Vlček M., Kasal, Bubela M., Flemrová M., Ochranová R., Staroba O., Hudlička P.,
Bartovská P., Žabová R., Eichlerová T., Kadlečková, Roboch Z., Papežová S., Pěč O.

PROGRAM:
1. Představení pilotních projektů Nové služby



Multidisciplinární tým pro děti Mamadů s.r.o./ Dům tří přání
ADITEA - adiktologická ARP

2. Kde jsme v procesu Reformy péče o duševní zdraví v Praze





Aktuální cenzus PNB / PN
Plány k jednotlivým cílovým skupinám
Diskuse
Další kroky

3. Aktuality v rámci Reformy

1. Představení pilotních projektů Nové služby
Představení Multidisciplinárního týmu pro děti – M.Flemrová:
spolupráce Mamadů s.r.o. a organizace Dům 3 přání
sídlí na poliklinice Nuselská, Praha 4, berou však děti z celé Prahy
cca 20 dětí aktuálně v péči, věk 12+, diagnozy především: deprese, por. příjmu potravy,
sebevražedné myšlenky až pokusy
Obtíže: definování rolí, vykazování výkonů, slaďování firemní kultury – zdravotní a sociální
„svět“
Podpořit přechodové služby
Týdně cca 4 nové kontakty. Změna postoje rodiče vede ke změnám v přístupu. Snad bude
kontakt převážně jednorázová epizoda.
V diskusi: nabídka provázání na program prevence – propojit s BNA (https://www.blaznis-noa.cz/) a na jednotlivé CDZ pro SMI (postupně budou snižovat věkovou hranici od 16 let)
Představení Ambulance s rozšířenou psychiatrickou péčí Aditea s.r.o.

od 04/2021
Psych. ambulance – rozmezí 2 roky až dospělý věk, Adiktologická problematika. MD tým,
velkou pomocí jsou psychiatrické sestry ve spolupráci s adiktologem, práce s traumatem,
rizik. chování – častost péče, včetně poruch autistického spektra
Nabídka spolupráce – v případě závislostní počínajíci problematiky, zneužívání. Kapacitu mají
plnou, týdně 15/20 nových kontaktů. Pracoviště Jesenice u Prahy a Praha 2
Nabízí se spolupráce s CDZ – ty pracují na snížení věkové hranice na 16 let – přechodové
služby.
Sananim – přijímají duální diagnozy
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Kde jsme v procesu Reformy péče o duševní zdraví v Praze

Viz presentace v příloze
P.Novák: Aktuální cenzus PNB pro jednotlivé cílové skupiny a plán nejbližších kroků
Diskuse:
Téma děti v DPN Opařany – složitá situace – především personálně. Zvažují omezení
provozu. Zřizovatel MZ ČR se pozdě dozvěděl o snižování kapacit. Některé děti jiná zařízení
neberou. Hledají do služeb, kdo by mohl vypomoci.
Sekretariát paní Johnové – situaci v Opařanech řeší, Pí Vojířová z MHMP situaci monitoruje
PNB – M. Hollý – nemá konkrétní informace, žádali o kazuistiky, ovšem bez reakce.
Téma Podpora prevence hospitalizace - Hospitalizace lidí s demencí – Magistrátní projekt,
odsunut na další období, je třeba řešit, o potřebách vědí.
M. Hollý – pravděpodobně díky rozvoji služeb se v posledních 5 letech významně snížila doba
hospitalizace této cílové skupiny.
Téma Závislosti – plán. V Praze je aktivní protidrogová komise. Potíže – ochota městských
částí spolupracovat je nízká. Praha má toto téma v Plánu. Potřebujeme data – lidé, kteří se
v hospitalizacích točí opakovaně – unikají z databází. Měly by nastoupit asertivní vnější
služby.
S.Papežová slibuje data – provázaně z více zařízení – lidé rotující v zařízeních – Svolat
schůzku k tomuto tématu
Jednání o pokračování Reformy.
Proběhla velmi živá diskuse o zajištění pokračování Reformy. Aktuálně není úplně zřejmé
pokračování jednotlivých aktivit. MZ jedná o pokračujících ESF projektech (ty mohou být ale
realizovány nejdříve od 2023).
M.Hollý – nemocnice počítají s Metodiky kvality – začleňují je do struktur. Aktivita nemizí.
Vnitřní předpisy s tím počítají. Akredit. programy zaměřeny na psychiatrickou péči – stihnou
do konce roku 2021. Projektové aktivity dokončovány, pokračují návazně.
Projekt Multidisciplinarita – běží do 06/2022 – propojení nemocnic a komunitních služeb. Do
dalšího období se hledají zdroje.

Koordinace a řízení celé Reformy – mluvilo se o tom, že by to koordinoval NUDZ, široce
rozporováno, nyní se snad uvažuje o tom, že toto si ponechá MZ. Sociální část bude pod
MPSV.(?)
Koordinátoři v Krajích (role z projektu MZ trvá do konce roku 2021) – nezastupitelná
partnerská úroveň, ideálně by měly být pod MZ, nebo alespoň koordinováni MZ. Ovšem
nejsou zajištěny finance na koordinátory v přechodovém období. MZ nechce toto dál
financovat ani organizovat, nicméně zatím nedojednalo pokračování financování. Jak bude
Reforma koordinována na krajské úrovni není zatím jasné.
S. Papežová – co je v gesci MZ se platit bude.
Diskuse o výzvě k MZ a k primátorovi. Primátor by měl naším jménem poslat výzvu na MZ.
Napsat tedy dopis Primátorovi, aby poslal dopis na MZ. Vybízíme ke konstruktivnímu tonu
dopisu, ne konfrontaci. Vzhledem k tomu, že není jasný obsah dopisu, nebyla shoda. Dopis
sestaví Aleš Lang, Petr Hudlička nabízí pomoc. Následně zaslat členům KKS k odsouhlasení.
Jednání bylo ukončeno ve 13,00 hod.
Další setkání skupiny: 21.10., 2.12. vždy od 10,00 hod. (došlo ke změně původně
domluvených termínů)
Zapsala Namyslovová

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, reg. číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

