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Memorandum o spolupráci
• Podepsáno 16.7., resp. 18.8. 2020 primátorem
Hl.m.Prahy Zdeňkem Hřibem a ministrem zdravotnictví
Adamem Vojtěchem
• 29.6. Rada zastupitelstva Hl.m.Prahy schválila usnesení:
– Schvaluje Memorandum
– Ukládá primátorovi podepsat Memorandum
– Ukládá zdravotnímu odboru HMP ve spolupráci s odborem SOV
MHMP a dalšími příslušnými odbory MHMP zajistit koordinaci a
průběžné plnění konkrétních opatření vedoucích k naplňování
Memoranda uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení

Memorandum o spolupráci
• HMP i MZ se chtějí zasadit o to, aby bylo lidem s duševním
onemocněním, žijícím v HMP bylo umožněno prožít, i přes
hendikep duševního onemocnění, maximálně možný kvalitní
život s důrazem na dodržování všech práv obsažených
v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.
• Z tohoto důvodu si HMP a MZ uvědomují nutnost aktivní
spolupráce HMP a MZ při realizaci reformy psychiatrické
péče , resp. procesu změny systému péče o duševní zdraví.

Memorandum o spolupráci – Čl. I.
1. Uzavření tohoto Memoranda vytváří prostor pro spolupráci
a koordinaci obou stran při realizaci reformy psychiatrické
péče na území HMP
2. Spolupráce se týká zejména oblastí řízení a koordinace
reformy, financování a vytváření sítě dostupné péče v
komunitě a transformace péče v psychiatrické nemocnici,
oblasti zajištění a kontroly kvality péče, primární
prevence a destigmatizace.

Memorandum o spolupráci – Čl. II.
1.

2.

3.

V oblasti spolupráce na zajištění efektivní koordinace a řízení
služeb péče o duševní zdraví na regionální a lokální úrovni HMP
zajistí systém koordinace a řízení reformy za účasti zástupce
MZ a s přizváním zástupců městských částí HMP. HMP a MZ
budou spolupracovat při realizaci krajského pražského
akčního plánu péče o duševní zdraví na období 2020-2030.
HMP a MZ budou spolupracovat při nastavování financování
systému péče, který umožní rozvoj a udržitelnost systému péče,
budou postupovat společně vůči zdravotním pojišťovnám,
Ministerstvu práce a sociálních věcí a dalším subjektům financující
služby v oblasti péče o duševní zdraví.
Cílem spolupráce v oblasti vytváření sítě služeb je to, aby služby
v oblasti duševního zdraví byly dostupné časem, místem,
kapacitou i cenou a byly dispozici v komunitě podle potřeby.

Memorandum o spolupráci – Čl. II.
4. HMP a MZ budou spolupracovat:
a)

b)

na vytváření sítě dostupné péče v komunitě a transformace péče
v psychiatrické nemocnici, na vzniku a udržitelném provozu
multidisciplinárních komunitních terénních týmů pro všechny cílové
skupiny (pro osoby s vážným duševním onemocněním, děti s potřebou
podpory v oblasti duševního zdraví, klienty s problematikou závislosti a
seniory s demencí) a na vzniku dalších potřebných služeb v komunitě;
přičemž HMP podpoří financování těchto služeb formou dotací
na poskytování sociálních služeb apod.;
na postupném přechodu od velkých psychiatrických nemocnic k péči
komunitní; přičemž HMP bude podporovat rozvoj širokého spektra
dostupných služeb v komunitě, zejména kapacit bydlení a také podpory
zaměstnávání; MZ a HMP budou aktivně spolupracovat na transformaci
Psychiatrické nemocnice Bohnice a přípravě návrhu na využití jejího
areálu pro občanskou vybavenost pro občany HMP, budou spolupracovat
na investičním záměru a realizaci takto společně vytvořeného generelu;

Memorandum o spolupráci – Čl. II.
4. HMP a MZ budou spolupracovat:
c)

d)

e)

na rozvoji kapacit pro akutní péči v psychiatrických a pediatrických
odděleních všeobecných nemocnic; přičemž MZ aktivně podpoří vznik
akutních lůžek ve všeobecných nemocnicích, nacházejících se na území
HMP a jichž je zřizovatelem (např. ve Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady, ve Fakultní nemocnici v Motole, v Thomayerově nemocnici,
Nemocnici Na Bulovce);
na vytváření systému kontroly a hodnocení kvality péče ve službách
sociálních i zdravotních s důrazem na naplňování Úmluvy o právech lidí se
zdravotním postižením; přičemž HMP a MZ budou spolupracovat na
zlepšení podmínek ve službách zejména pobytových, resp. lůžkových,
tak, aby nedocházelo k porušování a omezování práv uživatelů v těchto
službách a minimalizovalo se zde používání omezovacích prostředků;
na pilotování inovativních metod v poskytování péče v oblasti duševního
zdraví, zejména v oblasti sociálně-zdravotního pomezí, multidisciplinární a
multiresortní spolupráce, podpory konceptu zotavení do systému péče;

Memorandum o spolupráci – Čl. II.
4. HMP a MZ budou spolupracovat:
f) na vytváření systému primární prevence a včasné intervence
v oblasti duševního zdraví pokrývající celý životní cyklus od
narození až do seniorského věku,
g) na podpoře dětského duševního zdraví ve službách i ve
vzdělávacím systému i podporou pilotních a inovačních projektů,
h) při destigmatizaci lidí s duševním onemocněním zejména
finanční podporou a záštitou destigmatizačních a osvětově
vzdělávacích akcí,
i) na podpoře zapojování uživatelů služeb a jejich rodinných
příslušníků do rozhodování o podobě služeb a péče, na
podpoře jejich svépomocných aktivit formou grantové a další
podpory.

Příležitosti Memoranda
• Opora pro doplňování pražské sítě služeb (SPRSS HMP) o
služby v oblasti duševního zdraví, zejména multidisciplinární
týmy
• Zakotvení péče o duševní zdraví do politik a strategií HMP
• Přenesení tématu duševního zdraví do dalších resortů kromě
sociálního a zdravotního
• Spolupráce HMP a MZ při řešení témat, které se jinak než
společně řešit nemohou:
– vznik akutních lůžek v nemocnicích zřizovaných MZ
– Transformace PNB včetně návrhu využití areálu po transformaci
– Spolupráce na hodnocení a zvyšování kvality ve službách

Plán naplňování Memoranda
Podrobný plán plnění bude zpracován na přelomu roku 2020 /
2021 a bude obsahovat např. tyto body:
• Propojení témat Memoranda a Akčního plánu péče o duševní
zdraví v Praze.
• Zohlednění Reformy péče o duševní zdraví v SPRSS HMP na
období 2021 – 2023, ve strategii a akčním plánu protidrogové
politiky, v koncepci bezdomovectví.
• Zpracování pražské koncepce a strategie péče o duševní
zdraví.
• Vytvoření samostatné příspěvkové org. HMP zabývající se
duševním zdravím a subsidiárně doplňující stávající služby.
• Zohlednění témat Reformy v grantových programech HMP.
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