Krajská koordinační skupina hlavního města Prahy
pro Reformu péče o duševní zdraví.
Zápis ze setkání dne 2. 12. 2021, online
Zúčastnění: Novák P., Hollý M., Bubela M., Ochranová R., Hudlička P., Žabová R., Jandečková K.,
Papežová S., Namyslovová Z., Janouškovec V., Dárek D., Jedlička V., Fialová A., Roboch Z., Kocman D.,
Fantová, Poljaková J., Exner J., Šedivá J., Vlček M., Staroba O., Čelikovská K., Pěč O.

PROGRAM:
1. Aktuality v rámci Reformy – sdílení informací také s ohledem na aktuální
hygienickou situaci v ČR








PNB - O. Staroba
o zastaveno navazování kontaktů z CDZ k pacientům, kontakty navazovány
telefonicky. Komunitní pracovníci do nemocnice mohou, pacienti jsou
v kontaktu s case managery.
o Výměny / stáže běží, již proběhlo 30 stáží z CDZ a 50 z nemocnice v CDZ 8
– stáže domluveny termínově až do 02/22, dalším se nebrání. Stáže
v dalších PN také běží, jen v nižší míře.
o Mapování v Projektu 50 – běží
o Vytahování dlouhodobě hospitalizovaných do komunity – běží
M. Hollý
o Nemocnice PNB plány drží, nejistota však roste, připraveni zpřísnit
opatření, personálně je nemocnice na hraně, cca 80 positivních pacientů, 3
infekční odd. Aktuálně jsou nuceni více selektovat objednané příjmy na
Adiktologické odd. – snad po novém roce opět uvolní. Není to stop stav, ale
s domluvenými čekateli komunikují a upravují termín nástupu.
VFN – pí Jandečková
o ARP Ambulance – do detoxu přijímají soustavně. Kdo má positivní test, jde
domů (dosud jen lehčí průběhy). AT odd. zatím funguje bez omezení.
M. Vlček, CPSM
o fungují stabilně, 12 skupin léčebně doléčovacích, příští týden otvírají další
skupinu. Projekt běží.
o Otevírají Startovací byty, 20 bytů pro 40 klientů (ve finále celkem 60
míst). Byty jsou v Měšicích, v industriální části, s možností zaměstnání.
Pražská soc. služba, příspěvek na bydlení. Cílová skupina do bytů: není
vázána na diagnozu – nabídka pro lidi se závislostí i s SMI.


















V. Janouškovec, Progressive
o detaš. prac. zatím bez omezení. Od ledna budou ordinovat pro Armádu
spásy, psychiatrie, adikto skupiny
D. Dárek – protidrogový koordinátor MHMP
o spolupráce s Armádou spásy, pracují na modelu spolupráce, který budou
následně doporučovat.
o Praha má nedostatek kontaktních center. V plánu je vytvoření Mapy
potřebnosti adikto. služeb.
o Koncepce sítě míst pomoci mobilními poskytovateli adiktologických
služeb
Sananim – V. Jedlička
o fungují standardně, Terénní program dochází do Covidárií a zajišťuje
substituční medikaci nemocným.
o Hlavní drogový trh se přesunul z Hlavního nádraží na Prahu 5.
S. Papežová
o Psych. Ambulance, ARP – vše funguje v běžném režimu. Pacienti
především telefonují – VZP i tak výkon hradí. Ve Stacionáři testují
pacienty.
Fokus Praha, P. Hudlička
o fungujeme „normálně“. Aktuálně jen zastaveny stáže.
o Nová služba – Dostuduj.fit, podpora pro mladé lidi s psychickými potížemi,
individuální podpora pro studenty, pedagogy i školu.
Z. Roboch – uživatelské hnutí
o v prosinci proběhne Celorepublikové setkání peer pracovníků – snad
skutečně reflexe z celé republiky.
o Vyhláška 212/2012 obsahuje diskriminační formulace, již posunuto
k ombudsmanovi.
o SETUŽ – setkávání lidí se zkušeností a odborníků, diskuse. 9. 12. od 16.30,
online.
o PN: proběhla konference Slyšení hlasů – přizveme je na některé příští
setkání
J. Poljaková – aktivity rodičů
o setkání peer rodičů – v Praze zatím nefungují, ale mimo Prahu např. při
CDZ ve Zlíně, Karlových Varech, v některé PN.
MHMP – J. Exner
o Magistrát podal projekt k MZ na podporu CDZ a MDT. Podán i dotaz na
rozpočtové provizorium (minimálně první dva měsíce 2022). Z provizoria
nelze hradit nově vznikající službu.
FMDT
o Forenzní tým v PNB i v Dobřanech funguje. Zdá se, že již má své místo
v systému.

2. Další témata v diskusi:
 Financování zdravotní péče:
o pro CDZ a MDT – byl schválen tzv. “vyváděcí balíček”, který umožňuje
vykazovat intervence zdravotnických pracovníků CDZ pro hospitalizavané
klienty v PN
o přílepkové kody budou fungovat do roku 2023, potom by měly být už
normálně v systému
 Ochranná léčba – jak funguje spolupráce CDZ a KOT a FMDT?, přizvat Marka
Páva, vyhodnotit, kolik klientů CDZ a KOT je v ochranné léčbě
 P. Novák
o odpresentoval GRAFY poklesu dlouhodobě hospitalizovaných pacientů
s SMI v PNB za období 2018 – 2021. Vyplývá z nich, že za uvedené období
poklesl počet dlouhodobě hospitalizovaných pacientů s SMI v PNB poklesl
na 1/3! Přičemž počet pacientů hospitalizovaných krátkodobě a
střednědobě zůstal stejný. To jsou velmi povzbudivá čísla, a to i přes stálé
velké potíže s nedostatkem bytových kapacit. To příliš nekoresponduje se
studií NÚDZ.
o V příštích programech ESF budou výzvy na Housing first, možné navýšení
financí na podporu bydlení
o Aktualizované informační portály v oblasti duševního zdraví:
https://psychoportal.cz/
https://bohnice.cz/transformace-nemocnice/
https://www.nzip.cz/
https://www.reformapsychiatrie.cz/
https://bezdomova.eu

Další setkání skupiny:

20.1. (pravděpodobně online),
7. 4., 23.6. - vždy od 10,00 hod.
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.

