Zápis ze setkání 1. multidisciplinárního týmu – oblast KV
30. 4. 2013 (15.00–17.00 hod)
Místo konání:
Karlovarský kraj, budova A, zasedací místnost 335
Přítomní:
Dvořák Daniel PČR, Sobotková Ivana KÚ KK, Hodboď Jaroslav Fokus KV, Andrlová Hana
Fokus KV, Soukupová Dagmar DOZP Mariánská, Vobořilová Lucie K-centrum KV,
Rampasová Šárka ped. psych poradna KV, Roušal Martin Armáda spásy, Černík Michal HZS
KV, Ferus Václav psych. oddělení nemocnice Ostrov
Host:
Pěč Ondřej, CRPDZ
Program:
1. Představení všech přítomných
 V rámci prvního setkání proběhlo představení všech přítomných, kteří zároveň
představili organizace a instituce, které na multidisciplinárním týmu zastupují.
2. Inspirace a dotazy na hosta MUDr. Ondřeje Pěče
 MUDr. Pěč představil fungování KT na Praze 11. Následně odpovídal na dotazy
přítomných a doplňoval následující diskuzi zkušenostmi z fungování MT na Praze 11.
3. Společné upřesnění představ o fungování MT
 Kolega Černík navrhl jako jeden z prvních cílů MT zkusit přesněji definovat, jakému
okruhu osob s duševním onemocněním se práce MT bude věnovat.
4. Zamyšlení nad možnými tématy pro koordinační tým. Na prvním setkání MT se
objevovalo velké množství témat, která by měla být dále podstoupena k řešení KT,
který by se měl pokoušet navrhovat jejich konkrétní řešení.
 Ferus: Nedostatečná kapacita pracovat s celou cílovou skupinou duševně nemocných,
nemohou ošetřit, závislé, bezdomovce a zajistit krizovou pomoc.
 Dvořák: Pro policii je důležitá součinnost ve chvíli, kdy dojdou k někomu, u koho si
nejsou jistí duševním onemocněním, potřebují pomoc v diagnostice a vyhodnocení
rizik.
 Hodboď: Možné doplnění MT o někoho z rychlé záchranné služby, např. policii, ale i
dalším službám se stává, že zasahující lékař vyhodnotí krizový stav jako neakutní.
Musí si tak poradit nakonec sami, což je velmi nešťastné řešení.
 Hodboď: Způsob ochrany osobních údajů a předávání informací o jednotlivých
klientech.

 Systém SVI - jednotný informační systém pro „závadovou mládež“ – jako možná
inspirace pro předávání informací
 Ferus: V kraji chybí Detox, doporučení MUDr. Pěče zvýšit veřejný tlak na zdravotní
pojišťovny.
 MT: Posílit všechny zdravotnické profese od ambulantní psychiatrie, psychiatrické
sestry až po klinické psychology.
 Členem KT by měl být díky velké potřebě navýšení zdravotnických služeb v kraji i
zástupce VZP.
5. Domluva termínu příštího setkání MT
 Příští setkání domluveno na 3. 6. 2013 od 13:00 místo bude ještě upřesněno.
Úkoly:
 Vytvořit soupis kontaktů a rozeslat účastníkům.
 Zaslat všem členům MT studii o stavu péče o duševně nemocné v KK a
implementační plán.
 Na příští setkání se zamyslet na možnými klienty, se kterými si jednotlivé organizace
neumí poradit sami – pokusíme se domlouvat na tom kdo na jejich případu může
spolupracovat, můžeme hledat možná řešení jejich situace.
Zapsal: Jaroslav Hodboď

Poznámky:

