Senioři s potřebou podpory v oblasti duševního zdraví
aneb
jak změnit systém gerontopsychiatrické péče v Praze a Středočeském kraji
Termín: 2. 10. 2019
Přítomni: Renata Žabová, DiS., Pavel Novák, Barbora Žižková, Jitka Cardová, Bc. Patricie Daňková,
Mgr. Lucie Brožková, Mgr. Jana Kuchyňková, MUDr. Miroslava Aszalyová, Bc. Jitka Krůželová, DiS,
PhDr. Hana Janečková Ph.D., Bc. Jakub Šlajs, Mgr. Olga Mutlová, Mgr. Kateřina Bohatá, Bc. Robert
Pitrák, Mgr. Šárka Čadová, DiS., Mgr. Petr Hrubý, PhDr. Helena Šikýřová, Mgr. Alena Gebauerová
1) Informace k Reformě péče o duševní zdraví v ČR
(prezentace v PowerPointu)
2) Nové služby v péči o seniory v oblasti gerontopsychiatrie
(prezentace v PowerPointu)
- podpora zavedení nových služeb v oblasti péče o gerontopsychiatrické pacienti
- vytvoření multidisciplinárních týmů
- výzva bude vypsaná v listopadu 2019
3) Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc (NAPAN)
(prezentace v PowerPointu)
4) Zkušenosti se zaváděním systému integrovaných podpůrných služeb (SIPS)
(prezentace v PowerPointu)
- vytvoření koordinátora v ORP, který má přehled o službách a možnostech v daném regionu
5) Diskuze
- Kultivace jazyka – netřeba užívat oslovení „uživatel“, „pacient“, stačí pouze oslovení „člověk“
- Chybí mobilní týmy pro domácí péči.
- Chybí edukace, prevence a celková informovanost veřejnosti – registr sociálních služeb je
málo známý a je těžké se v něm zorientovat.
- Neřeší se potřeby lidí, pouze služby.
- Tato oblast služeb je podfinancována
- Roztříštěnost služeb bez potřebné spolupráce a koordinace poskytované péče.
- Chybí koordinace formou case managementu.
- Potřeba systémové spolupráce se zdravotními službami (před propuštěním).
- Nedostatečná spolupráce ORP a ÚP.
- Nesrozumitelné, která péče je hrazená ZP, a která nikoli.
- Malá kapacita sociálních pracovníků na ORP.
- Multidisciplinární týmy vs. koordinátor? Otázka, co by bylo efektivnější a levnější
- Senior potřebuje koordinátora/průvodce, který jeho i rodinu provede (zda potřebuje
vyšetření, jakou službu potřebuje, psychologickou podporu, apod.) → Multidisciplinární tým.
- Dlouhodobé provázení rodiny.
- Špatný systém přidělování příspěvků na péči
- Nedostatek geriatrů a dalších profesí.

Zapsala: Barbora Žižková
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