Zápis z jednání pracovní skupiny Občané s duševním
onemocnění a psychosociálními obtížemi
datum
místo konání:
přítomni:

2. 9. 2016
MENS SANA, Kognitivní centrum
viz prezenční listina

Program a výstupy z jednání
1) Transformace psychiatrie – prezentace a diskuse

2) Společná akce skupiny
3) různé
1) Mgr. Kuncová Lenka, vedoucí sociální pracovnice Psychiatrické nemocnice Opava –
prezentace k reformě psychiatrické péče:
rozvoj a přesun psychiatrické péče do komunity!
strategie reformy psychiatircké péče
- dokument MZ ČR z 8.10.2013
klíčovým opatřením je vznik center duševního zdraví,
rozšíření sítě psychiatrických lůžek ve smyslu dostupnosti,
dlouhodobě finančně udržitelný systém
mapování vnímání duševně nemocných - stigmatizace,
otevření systému péče o nemocné,
vytvoření dlouhodobých a efektivních destigmatizačních programů
Zlepšení komunikace odborné veřejnosti a duševně nemocných a jejich rodin.
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Provázanost sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací programy.
Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou
Zvýšit efektivitu psychiatrické péče včasnou diagnostikou
Meziresortní spolupráce – pracovní skupiny, multidisciplinární přístup.
Potřeba psychiatrické péče i sociálních služeb.
Nový pilíř – CDZ- Služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí ve spolupráci klienta,
rodiny, blízkých a odborníků:
terénní tým,
krizové centrum,
denní péče,
psychiatrická ambulance,
klinický psycholog,
svépomocné programy,
stacionář,
odlehčovací služby.
iniciace a zajištění podmínek
Plán: 1.1.2014 – 31.12.2015 – zahájení, zmapování,
definování potřeb a standardů,
realizace a provoz
1.1.16 -31.12.2023 – realizace projektů včetně meziresortních koordinačních aktivit,

2/4

vyhodnocení – konečné vyhodnocení jednotlivých oblastí a projektů za účelem efektivního
zavedení do praxe.
Pilotní projekt podpořen z Norských fondů: Psychiatrická nemocnice v Opavě - vytvoření
podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji
Rozšíření ambulantních služeb (rozšíření kapacity denního stacionáře pro pac. s
organickými poruchami, odborné psychiatrické ambulance)
Terénní psychiatrická sestra
Vážný zájem zřídit CDZ
2)

Společná akce PS
5.10.2016- Slunovrat- kazuistický seminář, dobrá praxe, 8.30.- 12hod, kontaktovat paní
Saidlovou (MensSana), potvrdit účast
Ostravské týdny pro duševní zdraví
Cazy festival- 8.-.10. 9.- Porubský zámeček

3)

Různé
16.9.2016 – 21. Výročí MensSany + 1. Výročí Centra trénování paměti – oslava od 10:00
hod až do večerních hodin – hry, workshop, opékání apod.
Trigon – příprava na Dny Handicapu
6.10.201 – Spirála – Kafárna – akce ,,Setkání u oblouku“- vernisáž, vystoupení
(spolupráce s MensSanou)
Spirála – správa facebookové stránky pracovní skupiny – paní Eva Krestová - na –email
akce.spiralaeznam.cz zasílat náměty či pozvánky na akce apod…
Mlýnek – hledá od 1.1.2017 soc. pracovnici na zástup za mateřskou dovolenou
KCO – statutárním zástupcem se stal Bc. David Tichý, Mgr. Petra Ďásková je odbornou
vedoucí.
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Mgr. Ďásková Petra
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