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Reforma v roce 2020 

Diskuze nad problematikou dlouhodobého udržitelného financování zdravotních a sociálních služeb 
v rámci péče o duševní zdraví z pohledu ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, 
zdravotních pojišťoven, Psychiatrické společnoti ČLS JEP  a psychiatrických nemocnic. 

Příklady dobré praxe v rozvoji sítě pro lidi s chronickým duševním onemocněním a děti v ohrožení 
duševního zdraví. Intergrace dlouhodobě hospitalizovaných do civilního života. Zapojeni krajů 
do rozvoje sítě péče o duševní zdraví.

Panelová diskuse věnovaná problematice implementace standardů kvality WHO QualityRights 
v psychiatrických nemocnicích a to z pohledu zástupců nemocnic, lidí se zkušeností s duševním 
onemocněním a manažerů kvality. Silné stránky a úskalí celého procesu. 

Představení změn v oblasti akutní a následné péče v lůžkových zařízeních v návaznosti na kroky, 
realizované v rámci reformy péče o duševní zdraví. Rozvoj akutní  lůžkové péče jako základního pilíř 
péče o pacienty v akutním stavu . Transformace nemocnic v průběhu reformy - orientace na služby 
ve vlastním sociálním prostředí a specializovanu péči. Výstupy z censů, změny v počtu dlouhodobě 
hospitalizovaných. Postup reformy v datech ÚZIS.

Je reforma péče o duševní zdraví skutečně pro/o nás (bio-psycho-socio-spirituální model v praxi 
z pohledu člověka s duševním onemocněním)? Význam psychoterapie u lidí s vážným duševním 
onemocněním (zkušenost s psychoterapií očima člověka s duševním onemocněním). Reforma mění 
podobu péče o duševní zdraví dětí a mladistvých - vznikají pilotní multidisciplinární týmy pro dětské 
duševní zdraví, připravuje se pilotní preventivní program pro základní školy. Stále však čelíme řadě 
výzev a problémů. Co můžeme dělat? Jaké aktéry k tomu potřebujeme? A kdo všechno by se měl 
zasazovat o práva dětí v oblasti duševního zdraví?

Reforma péče o duševní zdraví je složitý a náročný proces komplexní změny systému nejenom 
ohledně poskytování péče v této oblasti, ale zahrnuje také posilování prevence a destigmatizace 
duševních onemocnění. Bez vládou ČR schválených kvalitních strategických dokumentů, které definují 
změny ve všech úrovních a částech systému a popisují kroky v jejich realizaci, by docházelo pouze 
k částečným nekoordinovaným změnám bez skutečného dopadu na uživatele péče a obyvatele ČR 
obecně. Představení 3 strategických dokumentů, zpracovaných a schválených v rámci reformy péče 
o duševní zdraví.

Reforma a národní strategické dokumenty

Aktuální stav reformy péče o duševní zdraví

Udržitelné financování zdravotních a sociálních služeb

Výzvy a možnosti Reformy z pohledu lidí s duševním onemocněním

Kvalita péče z pohledu aktivity WHO QualityRights

Komunitní sítě služeb, plánování na úrovni krajů v propojení na transformační plány 
psychiatrických nemocnic

Změny v lůžkových zařízeních v rámci reformy
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Manažer kompetencí “Kompetenční model pro sestru 21. století“

Prezentace se zaměřením na význam a proces vytváření sw podpory Manažer kompetencí, určený 
k implementaci ve vybraných nemocnicích. Příspěvek glosuje postup při vytváření systému řízení  
kompetencí v rámci jejich životního cyklu (management kompetencí) v kontextu jejich získávání, 
přehodnocování a zvyšování  v návaznosti na vzdělávání, odměňování a řízení  pracovní kariéry 
pracovníků. 

Multidisciplinární přístup při podpoře lidí s duševním onemocněním na jejich cestě 
zotavení.

Multidisciplinární přístup při podpoře lidí s duševním onemocněním na jejich cestě zotavení. 
Příklady: Zavádění multidisciplinárního přístupu v PN Kroměříž s CDZ a komunitními týmy a pobytové 
sociální služby ve Zlínském kraji. Zavádění MT u dětí, kontinuální spolupráce fakultní nemocnice Brno, 
PN Velká Bíteš a sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. 
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PN Velká Bíteš a sociálně aktivizačních služeb v Jihomoravském kraji. 

Vzdělávání sester pro komunitní psychiatrickou péči na Fakultě zdravotnických 
studií Univerzity Pardubice

Představení specializačního vzdělávacího kurzu “Specifika práce v komunitní psychiatrické péči“, 
zaměřeného na přípravu komunitních psychiatrických sester pro partnerskou spolupráci jak s lidmi 
s duševním onemocněním, tak s obecní podpůrnou sítí, včetně multidisciplinárních týmů. 

Včasné intervence u závažných duševních onemocnění (VIZDOM)

Přednáška se zaměří na praktické aspekty poskytování služeb včasné detekce a intervence u lidí 
s rizikem vzniku nebo v první fázi rozvoje závažného duševního onemocnění. Probrány budou 
zkušenosti s provozem těchto služeb v ČR z pohledu psychiatra působícího v jednom ze tří týmů 
pilotně působících v regionech ČR. Zmíněna budou také některá relevantní čísla a kazuistiky.

Destigmatizace lidí s duševním onemocněním a zlepšení přístupu k duševnímu zdraví

Přednáška bude mít dvě části, kdy v té první se zaměříme na popis intervencí resp. programů 
poskytovaných v kontextu projektu destigmatizace. Prezentovány budou zkušenosti s těmito 
programy pro všech šest cílových skupin projektu, včetně prvotních evaluací těchto programů. 
Ve druhé části přednášky se zaměříme na vývoj postojů k lidem s duševním onemocněním v ČR 
mezi lety 2013 a 2019.

Projekt CDZ I v Reformě psychiatrie

Úvod k projektu Center duševního zdraví. Shrnutí projektu CZD I od počátku realizace, prezentace 
indikátorů, průběhu monitoringu, ukončení projektů. Představení výsledků a zjištění interní dopadové 
a kvalitativní externí evaluace projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví I. Vyhodnocení dat 
o činnosti CDZ. Představení vybraných CDZ, zhodnocení pilotních projektů, zkušenosti z provozu, 
plány na další rozvoj. 

WORKSHOPY

INOVATIVNÍ SLUŽBY

Multidisciplinární týmy duševního zdraví a jejich zakotvení v praxi - představení 
Multidisciplinárních týmů pro podporu duševního zdraví dětí a adolescentů

Představení pilotního fungování modelu Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti 
a adolescenty ve smyslu vize budoucího stavu.

Multidisciplinární týmy duševního zdraví a jejich zakotvení v praxi - představení 
Adiktologického multidisciplinárního týmu a Adiktologické ambulance s rozšířenou péčí 

Představení pilotního fungování modelu Adiktologického multidisciplinárního týmu a Adiktologické 
ambulance s rozšířenou péčí ve smyslu vize budoucího stavu.
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Multidisciplinární přístup při podpoře lidí s duševním onemocněním na jejich cestě 
zotavení v situaci, kdy, potřebují akutní péči. 

Jak nastavit oddělení akutní péče do multidisciplínární spolupráce, role v týmu, práce virtuálních tým. 
Case management v práci týmů, plánování a síťování. Multidisciplinarita a její vliv na kvalitu života 
pacienta, zkracování hospitalizací. Narativní přístup v multidisciplinární práci. Příklady dobré praxe.

PÉČE SMĚŘOVANÁ NA KOMPLEXNÍ POTŘEBY JEJICH UŽIVATELŮ

Výzvy a možnosti Reformy z pohledu lidí s duševním onemocněním

Volná diskuze - co se daří a naopak nedaří v rámci Reformy psychiatrické péče.  Hlavní témata: peer 
konzultanti a jejich problémy, zapojování lidí s duševním onemocněním do rozhodování na všech 
úrovních a perspektivy vývoje systému péče o duševní zdraví po skončení projektů. 

Multidisciplinární týmy duševního zdraví a jejich zakotvení v praxi 
- představení Forenzního multidisciplinárního týmu

Představení pilotního fungování modelu forenzního multidisciplinárního týmu duševního zdraví 
pro pacienty s nařízeným ochranným léčení.

Komunitní sítě služeb, plánování integrované komunitní péče, jaké služby a přístupy 
se osvědčuje plánovat.

Propojené, kontinuální plánování krajské sítě služeb a transformace nemocnic. Re-desing současné sítě 
služeb podle potřeb lidí, v příkladech dobré praxe. Otevírání společného potenciálu 
a kam dál směřujeme. Příklady dobré praxe. 

LIDSKÁ PRÁVA

Uživatelé a lidská práva v duševním zdraví

Workshop věnovaný problematice lidských práv lidí s duševním onemocněním, mechanismům 
pacientského hnutí, a možnostem naplňování jejich práv během celého procesu úzdravy. 

Režimová opatření v léčbě a individualizovaný přístup

Workshop zaměřený na problematiku užití režimových opatření v rámci individualizovaného přístupu 
k pacientům z pohledu posílení nejvyších možných kompetencí pacientů. Workshop se dále zaměří 
na režimová opatření, která jsou v praxi využívána, jejich úskalí a dopady na pacienta.

Omezovací prostředky - možnosti prevence a předcházení jejich použití

Workshop zaměřený na prevenci užit omezovacích prostředků na základě jednání pacienta 
ohrožujícího svoje zdraví a život, způsobu užití omezovacích prostředků a postupu po jeho ukončení. 
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