Zápis z jednání PS komunitní služby (KOS) pro SMI
11.2.2021 10,00 – 12,00
Ve Fokusu Praha, Dolákova 24, Praha 8
Přítomni: Ondřej Pěč, Mirka Bubela, Aleš Lang, Pavel Novák, Petra Bartovská, Jan
Sobotka, Petr Hudlička, Jitka Styblíková
Program:
1. Spolupráce s PNB – přizván M.Hollý
2. Aktuality
3. Akční plán – opatření vzešlé ze SWOT, kapacitní navyšování pro nejbližší
roky

1) Spolupráce komunitních služeb s PNB – M.Hollý
 Záměry transformace PNB
Rozvoj MD – nejen ohledně SMI , ale i ostatní cílovky
Spolupráce s komunitními týmy se pozitivně posouvá – poměrně vysoké počty
navazovaných klientů – zejména na odd. následné péče. Navazování na
akutních odd. je složitější a ne tak úspěšné. MH uvažuje o IT řešení
komunikace. Dále potřebujeme podpořit směrování propouštěných pacientů
s SMI na spádové komunitní týmy. – co by pomohlo:
1. propojit spádové komunitní týmy s PA
2. regionalizace PNB – po covidu
3. vzájemné stáže – po covidu (aktuálně výpomoc komunitních služeb
PNB v rámci covidu – je důležité doladit systémově) – propojit s novým
vzdělávacím systémem.
4. IT propojení
Idea regionalizace – aktuálně v rámci covidu není možné.
Do budoucna snaha o „obcházení“ centrálního příjmu u pacientů, kteří jsou
navázaní na komunitní služby. Komunitní služby by mohly zabezpečit některé
funkce, které nyní plní centrální příjem. Mohl by to být plánovaný příjem
domlouvaný napřímo s personálem odd. v PNB (takhle nyní funguje např.
dětské odd.).
Diferenciace lůžek – 195 lůžek akutní péče – pozitivně posunulo i systém
práce, aktuálně v průměru 4,5 z 10 se propouští (dříve 2,5), ostatní do
následné péče.
V poslední době bohužel v důsledku covid přeskupování odd. kvůli
karanténám – 4 pav. vyhrazeny pro covid – průběžně cca 80 - 100 pacientů
covid+
Pacienti přicházejí spíše v horším psychickém stavu – pravděpodobně protože
odkládají péči.
 PNB směřuje k cca 320 akutním lůžkům (aktuálně 195), závisí na
financování – chybí např. akutní gerontolog. Lůžka
 Redukce bude záviset na připravenosti komunity – do SPRSS budeme
tlačit téma bydlení – včetně intenzívní pobytové služby
 Obdobně u dalších cílových skupin – co AT? – vznik MD týmu ve
Stodůlkách. Co je potřeba v komunitě, aby se mohly redukovat lůžka a
programy v PNB? Šlo by vysouvat některé programy mimo PNB? – PNB
bude otevírat adiktol. DS uvnitř areálu, postupně se posouvá i deferenciace




terapeutických programů. Nejvíce PNB spolupracuje s Anonymními
alkoholiky a Anonymními narkomany.
V protidrogové strategii HMP – tlak na podporu pobytových služeb a pro
„mokré domy“
Domluva na pravidelné účasti M.Hollého na PS KOS (obsetkání) a
doladění konkrétních bodů spolupráce.

2) Aktuality





Finance na 2021 – není navýšení peněz v souvislosti s navýšením úvazků
(problém SR pro zaměstnávání)? Dle sdělení T.Eichlerové po PS nebylo
žádné zadání pro krácení a nebylo ani navyšování např. na zvýšení mezd.
SPRSS – všichni pošlou Pavlovi za všechny služby STATISTICKÁ
DATA SLUŽBY, která se posílala při vyúčtování dotací,
priority jsou bydlení, dotažení CDZ a komunitních týmů, zaměstnávání.
Na MPSV by měla vzniknout PS pro Reformu
Připravovaný aktualizovaný Standard CDZ:
Připomínky: k CDZ-K – nemělo by se uvádět jako CDZ
 Nejde o CDZ – není multidisciplinární (nevyvážené),
neposkytuje služby CDZ (case management…)
 Personální obsazení – služby v jedné sestře jsou nedostatečné
k zajištění krizových stavů
 Nereflektuje doporučení zahraničních specialistů: …
K Mobilním týmům / komunitním týmům – chybí některé činnosti, které
poskytují (jako CDZ) - Systematická spolupráce s akutním i následným
lůžkovým zařízením, kontaktní místo, pohotovost k asertivnímu
kontaktování.

3) Akční plán
Viz excelový soubor – je potřeba pročíst a připomínkovat a podpořit na KKS, která je
příští týden

Příště:

11.3. v 10,00 ve Fokusu v Green Doors, Křižíkova pokud to jen trochu
půjde, jinak online
- Představení Dobroduše a A doma – Pavel pozve
- Jan Desenský – Armáda spásy
- psychoportál
Další:
29.4. v 10,00 ve Fokusu v Dolákovce pokud to jen trochu půjde, jinak
online
Účast M.Hollý
Zapsal Pavel

