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NRP – CENTRA PRO MATKY S DĚTMI PO PORODU
V době Covid bohužel většina dětí v NRP nebyla v kontaktu s biologickou matkou
Profesionalizovat pěstouny, tj, více finančních prostředků, aby bylo možné zajištění
kontaktu s biologickou matkou
Asistence – jsou placené
KÚ FTN – jedná se o zařízení, kde mohou být matky s dětmi, velmi zřídka jsou zde
děti opuštěné (zprofesionalizovat tým – doporučení více terapeutických pracovníků,
eventuálně psychiatrické sestry, např. adiktologické centrum pro matky s dětmi)

Pracovníci v oboru sociální práce a SAS musí vědět, že u např. uživatelek NL, je nutné
režimové opatření. Tedy např. stížnosti na personál mohou být oprávněné, ale v TK,
nebo v léčebně pro UNL, je jiné režimové opatření než v ostatních SS, z důvodu nutné
zátěže pro matku. Je to jistý systém léčby – SUR Skálovský (není na nás to kritizovat,
jsou však t.č. jediní kdo může umístit matku s dítětem a TK Karlov)

STANDARDY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ U DĚTÍ
Myslím, že je nutné vytvořit definici Duševního zdraví u dětí
Viz. Snaha legalizace prostituce – musí být jasně a taxativně vymezeno co dítěti
škodí, tedy jasná kritéria, která by rodič měl dodržet
Matky prostitutky nemají kontakt se svým tělem, často jsou velmi traumatizované a
často mají duální Dg.
Podpora rodiny, aby dítě mohla zůstat v rodině – nutná psychoterapie SAS je
výborná, ale téměř málokterá SAS má psychoterapeuty
Centra KDZ – je přehnaný požadavek na úvazek psychiatra a klinického psychologa
/riziko, že se nechají zaměstnat pouze do formální, nebudou docházet do rodin a
intenzivně pracovat s rodinou) – projekt je pouze na rok a půl./

CDZ U DĚTÍ
MZČR . Vydalo věstník, kde jasně vymezuje psychoterapii pouze na klinické psychology, kl.
psychologů je nyní málo a ostatní speciální pedagogy a psychology věstník stigmatizuje, jak
mohu provádět psychoterapii (často jediný zdroj pracovníků, kteří mohou pomoci) – je nutné
aby docházeli do rodin s další psychoterapeuty, měla by být ponechána výjimka cca do r.
2025, IPVZ by mělo udělat s Prof. Praškem např. nějaký doplňující kvalifikační kurz.
Děti jsou přemedikované, pedopsychiatři se řídí tím co je jim sděleno, nepracují s výsledkem
psychologického vyšetření (nejsou kliničtí psychologové, a sami si vyšetření neděljí) rozhdoně
doporučení pro snížení medikace, kdo bude psát Ritalin dětem v 18 letech

Více terapie a psychoterapi v SVP a SPC, nutnost vytvoření center, kde bude probíhat rodinná
terapie, nejen pobyt pro děti. SVP a VÚ nutno zapojit do systému zdravotnictví, alespoň
psychologické ambulance a adiktologické ambulnce. Naopak ve školství je dost pracovníků s
výcvikem oproti období před 20 lety
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