
 

 

Oblasti pro formulaci doporučení ke krajským plánům rozvoje péče 
o duševní zdraví 
 
Kraj: Praha 

Zpracovala: Lenka Krbcová Mašínová 
 

1. Propojení krajského na Národní akční plán, vazba na jeho opatření 

a strategické cíle 

Plán pro oblast SMI 
silné stránky plánu Plán je propojen a směřuje k naplňování NAPDZ,  

slabé stránky plánu Čitelnější grafické propojení na NAPDZ – na jednotlivá opatření 
NAPDZ 

doporučení Upřesnit časové etapy, graficky zajistit čitelné provázání na NAPDZ 
i na další strategické dokumenty relevantní k péči o duševní zdraví.  

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu Plán je propojen na NAPDZ a naplňuje opatření NAPDZ. 

slabé stránky plánu Čitelnější grafické propojení na NAPDZ 

doporučení Zajistit postupnou realizaci cílů a opatření uváděných v plánu, 
graficky zajistit čitelnou provázání na NAPDZ, 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu Plán je propojen na NAPDZ a naplňuje opatření NAPDZ 

slabé stránky plánu Čitelnější grafické propojení na NAPDZ 

doporučení Zajistit implementaci cílů a opatření uváděných v plánu, graficky 
zajistit čitelnou provázání na NAPDZ, de napište text 

 
 

2. Popis role psychiatrických nemocnic/léčeben v plánované krajské síti 

sociálních a zdravotních služeb 

Plán pro oblast SMI 
silné stránky plánu Plán se snaží akceptovat proměňující se roli psychiatrických 

nemocnic v kraji. Kvalitně propojuje vliv rozvoje komunitní sítě, 
především rozvoj CDZ a multidisciplinárních týmů na proměnu a 
redukci lůžkové péče pro pacienty SMI.  

slabé stránky plánu V horizontu 10 ti let není plán dostatečně propojen se strategickými 
cíli psychiatrických nemocnic. Strategické cíle PN však doposud 
nejsou schválené.  

doporučení Do další verze plánu zahrnout aktuální stavy psychiatrických 
pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích 
z jednotlivých okresů, naplánovat propouštění pacientů do 
komunitní podpory, propojit plán krajský s transformačním plánem 
a projektem Multidisciplinarity.   

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu Plán je v oblasti dětí uvažuje systémově, navrhuje rozvoj týmů 

v oblasti dětí s cílem minimalizovat potřebu děti v ohrožení 
duševního zdraví hospitalizovat. 

slabé stránky plánu Plán se prozatím obtížně propojuje na výstupy transformačního 
plánu PN Bohnice v němž není popsán další dlouhodobý vývoj 
v oblasti dětí v ohrožení duševního zdraví. 
 

doporučení Zajistit implementaci strategických cílů a opatření plánu. V další 
verzi plánu docílit jasnějšího dopadu plánu na změnu lůžkové péče 
v PN Bohnice a hospitalizaci dětí v ohrožení duševního zdraví 



 

 

v psychiatrických nemocnicích / léčebnách pro děti mimo přirozené 
prostředí dítěte. . 
Zainteresovat do naplnění doporučení ambulantní pedo psychiatry 
a dětské lékaře 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu Plán se snaží akceptovat proměňující se roli psychiatrických 

nemocnic v kraji 

slabé stránky plánu Plán v oblasti seniorů není ještě rozpracován v takové šíři, jako je 
například v oblasti dětí. Proces plánování v této oblasti potřebuje 
delší čas a silnější provázání na strategické cíle PN Bohnice. 

doporučení Propojit plánování služeb cíleněji na jednotlivá oddělení PN 
Bohnice  a cíleně integrovat pacienty do komunity v propojení 
s projektem multidisciplinarity. Zapojit do spolupráce pobytová 
zařízení,  metodicky zlepšit MD spolupráci s pobytovými zařízeními, 
které také budou v následujících letech procházet 
deinstitucionalizací. Vytvářet integrovaný systém péče. 

 

3. Popis propojení cílů transformačních plánů psychiatrických nemocnic na 

důležité potřeby ve spádovém kraji. Hodnocení dostatečnosti tohoto 

propojení. 

Plán pro oblast SMI 
silné stránky plánu Propojenosti je dosahováno v krátkodobém horizontu 3 let 

slabé stránky plánu  

doporučení Do plánu kraje propojit transformační proces PN Bohnice.  Do 
plánu zakomponovat jasné údaje z projektu multidisciplinarity o 
počtech pacientů, kteří byli integrováni do civilního života a kteří 
v psychiatrické nemocnici dále zůstávají a provázat tato zjištění na 
služby v plánu. Zpracovat ve spolupráci s Psychiatrickými 
nemocnicemi / léčebnami modelaci transformačního vývoje 
v horizontu 10ti let, dle zadání projektu DI. 

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu V plánu je obsažena řada kompetentních strategických cílů a 

opatření vedoucích k systémovým změnám v síti služeb 

slabé stránky plánu Propojenosti v dlouhodobém horizontu 10ti let prozatím není  
dosaženo, psychiatrická nemocnice Bohnice je na počátku 
formulace dlouhodobých strategických cílů. 

doporučení Propojit transformační proces v PN Bohnice s krajským plánem. 
Více však ze strany PN Bohnice, která musí poskytnout své 
strategické vize a opatření  v horizontu 10ti let. Projednat záměry 
s krajem, zda odpovídají potřebám sítě a následně zakomponovat 
do krajského plánu. 
 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu Je formulováno směřování  

slabé stránky plánu Silněji provázat s proměnou PN Bohnice 

doporučení Do plánu zakomponovat jasné údaje z projektu multidisciplinarity o 
počtech pacientů, procesu integrace a provázat tato zjištění na 
služby v plánu. 
Zpracovat ve spolupráci s Psychiatrickými nemocnicemi modelaci 
transformačního vývoje v horizontu 10ti let, dle zadání projektu DI. 

 
4. Plánovaný rozvoj sítě služeb v kraji v období následujících tří let. 

Plán pro oblast SMI 



 

 

silné stránky plánu Plánovaný rozvoj je dostatečný, cíleně a konkrétně zaměřený, 
během 3 let došlo k velkému rozvoji sítě MD týmů, které se cíleně 
specializují na potřeby lidí se SMI. Tento fakt může významně 
ovlivnit transformaci lůžek následné péče v PN Bohnice. 

slabé stránky plánu  

doporučení Pokračovat v posilování komunitních týmů a rozvoji CDZ, bydlení, 
multidisciplinární spolupráci, rozvoji krizových sociálních a 
zdravotních služeb  

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu Plánovaný rozvoj v následujících 3 letech je dostatečný, cíleně a 

konkrétně zaměřený 

slabé stránky plánu  

doporučení Pokračovat v rozvoji plánované sítě služeb, rozvíjet  
multidisciplinární týmy pro děti, posilovat koordinaci mezi 
jednotlivými aktéry v síti pro podporu dětí s potřebami v oblasti 
duševního zdraví. Rozsáhlejší zapojení škol. Propojit se na 
koncepční dokumenty dětské inkluze / ŠIK KAP /  
 Modernizace Zlíchova směrem k péči o duševní zdraví. Využití re 
designu současných služeb pro děti včetně pobytových. 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu Plánovaný rozvoj v následujících 3 letech je dostatečný, cíleně a 

konkrétně zaměřený 

slabé stránky plánu  

doporučení Pokračovat v rozvoji plánované sítě služeb 

 

 

5. Adekvátnost strategických cílů a opatření v plánu zaměřených na rozvoj 

komunitní sítě služeb pro jednotlivé cílové skupiny 

Plán pro oblast SMI 
silné stránky plánu Plánovaný rozvoj sítě je adekvátní a směřuje ke komunitnímu 

systému péče 

slabé stránky plánu  

doporučení Upřesnit ve všech opatřeních finanční nákladovost formou 
kvalifikovaného odhadu 

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu Plánovaný rozvoj sítě je adekvátní a směřuje ke komunitnímu 

systému péče. V plánu jsou opatření směřující k prevenci. 

slabé stránky plánu  

doporučení Upřesnit ve všech opatřeních finanční nákladovost formou 
kvalifikovaného odhadu. Využít současnou sít služeb pro děti, 
edukovat a zvýšit kompetence pracovníků současných pobytových 
služeb, zapracovat na re –designu současných sociálně 
aktivizačních služeb pro děti a školských služeb a zařízení. Propojit 
se na současné projekty realizované z Norských fondů a využít je 
jako příklady dobré praxe. 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu Plánovaný rozvoj sítě je adekvátní a směřuje ke komunitnímu 

systému péče 

slabé stránky plánu  

doporučení Upřesnit ve všech opatřeních finanční nákladovost formou 
kvalifikovaného odhadu. Využít současnou sít služeb pro seniory 
pro péči a podporu lidí, edukovat a zvýšit kompetence pracovníků 
současných pobytových služeb. 

 



 

 

6. Rozvoj akutní péče a krizové péče v kraji 

Plán pro oblast SMI 
silné stránky plánu Rozvoji této oblasti je věnován jeden strategický cíl, který toto téma 

do procesu plánování přinesl. Směřování je zdravě pojata jako 
tvorba integrovaného modelu péče na pomezí zdravotně sociálního  

slabé stránky plánu  

doporučení Pokračovat  v zahájeném procesu plánování, udržet při plánování 
sociálně zdravotní pomezí. Plánovat krizové služby jako 
integrovaný model péče o duševní zdraví, využít v maximální 
možné míře současnou síť služeb a rozvíjet jejich kontinuální 
spolupráci. 

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu  

slabé stránky plánu  

doporučení Pokračovat  v zahájeném procesu plánování, propojit při plánování 
sociálně zdravotního pomezí. Plánovat krizové služby jako 
integrovaný model péče o duševní zdraví. Propojit se v kraji 
s pedopsychiatry a dětskými lékaři. 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu  

slabé stránky plánu  

doporučení Pokračovat  v zahájeném procesu plánování, propojit při plánování 
sociálně zdravotního pomezí. Plánovat krizové služby jako 
integrovaný model péče o duševní zdraví. Využít současnou sít 
služeb pro seniory pro péči a podporu lidí, edukovat a zvýšit 
kompetence pracovníků současných pobytových služeb. 

 

7. Rozvoj v oblasti dostupného bydlení v kraji 

Plán pro oblast SMI 
silné stránky plánu Je plánovaná dostatečná rozvojová kapacita, jak míst, tak týmů 

v oblasti bydlení 

slabé stránky plánu  

doporučení Zaměřit se na bydlení u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů, 
hospitalizovaných ve spádových PN, propojit spolupráci 
s projektem MD a jeho výstupy,  Upřesnit ve všech opatřeních 
finanční nákladovost formou kvalifikovaného odhadu 

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu  

slabé stránky plánu  

doporučení Zajistit adekvátní podklady v potřebách bydlení v oblasti dětí a 
mladých lidí v horizontu 10ti let v kraji. Upřesnit ve všech 
opatřeních finanční nákladovost formou kvalifikovaného odhadu 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu  

slabé stránky plánu  

doporučení Zajistit adekvátní údaje k potřebám bydlení v oblasti seniorů, 
propojit se na pečovatelské služby, města a obce a formulovat 
potřeby v horizontu 10ti let. Upřesnit ve všech opatřeních finanční 
nákladovost formou kvalifikovaného odhadu 

 

8. Rozvoj v oblasti zaměstnávání pro cílovou skupinu SMI v kraji 

Plán pro oblast SMI 
silné stránky plánu  



 

 

slabé stránky plánu  

doporučení Zapojit do plánování úřad práce, usilovat o systémové změny 
v oblasti zaměstnávání v propojení na centrální úroveň.  

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu  

slabé stránky plánu  
doporučení Zapojit do plánování úřad práce, cílené propojení na školství – 

podpora dětí při vzdělávání a hledání svých pracovních rolí, 
usilovat o systémové změny v oblasti zaměstnávání v propojení na 
centrální úroveň. Rozvíjet kapacity uplatnění na volném trhu a 
sociálním podnikání. 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu  
slabé stránky plánu  
doporučení Vytvořit opatření pro smysluplné činnosti a zapojení do společnosti 

i v době, kdy již člověk není pracovně činný. 

 

9. Rozvoj aktivit lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním; rozvoj 

podpory blízkých a pečujících osob  

Plán pro oblast SMI 
silné stránky plánu Je plánovaný rozvoj zapojení lidí se zkušeností, včetně peer 

konzultantů a rozvoje uživatelských skupin a skupin rodičů - 
pečovatelů 

slabé stránky plánu  

doporučení Zamyslet se nad zapojením lidí se zkušeností do řízení organizací 
a řízením kvality péče a služeb a dalších rolí, kterou lidé se 
zkušeností mohou mít v systému. Nastavit modely financování 
uživatelských skupin na kraji. 

Plán pro oblast duševního zdraví dětí 
silné stránky plánu  

slabé stránky plánu Zatím není plánovaný rozvoj 

doporučení Naplánovat rozvoj zapojení uživatelů a pečovatelů do systému 
komunitní péče. 

Plán pro oblast lidí s demencemi a seniory 
silné stránky plánu  

slabé stránky plánu Zatím není plánovaný rozvoj 

doporučení Naplánovat rozvoj zapojení uživatelů a pečovatelů do systému 
komunitní péče 

 

Technické doporučení: – sladit čísla stránek 


