Zápis ze setkání 3. multidisciplinárního týmu – oblast KV
9. 9. 2013 (13.00–15.00 hod)
Místo konání:
Krajský úřad Karlovarského kraje, budova A, zasedací místnost 118
Přítomní:
Zuzana Habrichová Fokus MB –KV, Jarmila Bošková vojenský újezd Hradiště, Lucie
Vobořilová o.s.Světlo Kadaň, Jaroslav Hodboď Fokus MB- KK, Jitka Líkařová NRZP,Leona
Schenkeová Nemos Ostrov, Valentová Renata MM KV Ospod,Daniel Dvořák PČR, Dagmar
Soukupová DOZP Mariánská, Lukáš Hanzl OSUZ Ostrov

Program:
1. Kontrola úkolů:
 Sepsání kazuistiky o společně sdíleném případu klienta MT KV, která bude
předána koordinačnímu týmu. – z minulého MT byla sepsána kazuistika
klientky, která byla přílohou minulého zápisu a teké s ní pracoval koordinační
tým, který ji použil jako referenční k diskusi o službách pro osoby s duševním
onemocním v KK
2. Případová práce:
 Společně pracovnicí o.s. Fokus a sociální pracovnice z vojenského újezdu
Hradiště byl prezentován případ Klientky s mentální anorexii a častým
sebepoškozování. Klientka byla kontaktována společně pracovnicí Fokusu a
soc. pracovnice vojenského újezdu. Žije s matkou a nevlastním otcem. Na
základě návštěvy vznikla domněnka o možném zneužívání klientky, která ale
není nijak potvrzena. V rodině jsou i další mladší sourozenci, kteří při
návštěvě vykazovali netypické chování, to však mohlo být dáno i tím, že
pracovnice neznaly. Klientka užívá v současné době antidepresiva.
o Diskuse
 Velkým tématem diskuse u tohoto případu, byla domněnka
z možného zneužívání klientky. Bylo diskutováno, zda je již jen
na základě domněnky je zákonem dána oznamovací povinnost.
MT se shodl, že je v tuto chvíli další mapování a oznamovací
povinnost je dána až důvodným podezřením, že je klientka
zneužívána.
 Dále byly jako možné návrhy řešení MT nabízeny tyto možnosti
 azylové bydlení.
 Zmapovat situaci v celé rodinně a ne pouze u klientky,
následně pracovat s celou rodinnou sítí

 Na spolupráci tohoto případu by bylo dobré aby společně
spolupracovali následující organizace a institutce:
Fokus, soc. odbor KV, Psycholog, Ambulantní
psychiatr, Člověk v tísni
 Prezentace případu spolupráce o.s. Fokus a OSPOD KV s klientkou s dg.
Paranoidní schizofrenie. Klientka má 6letého syna. V době vzniku jejího
onemocnění ji byl upraven soudem styk se synem. Tak, že styku musí být
přítomna 3 osoba. Dlouhou dobu se nedařila, aby byl syn matce otcem
předáván. V současné době dohoda klienty, o.s. Fokus a OSPOD, o možných
doprovodech klientky při kontaktu se synem. V současné době se čeká na
schválení soudem.
3. Jiné:
 Magistrát města KV zajišťuje bezplatné právní poradenství a to vždy první den
v měsíci.
 Neziskové organizace mají možnost registrovat se jako spolupracují organizu u
Pro Bono aliance, která je pak pro jejich klienty schopná zajisti bezplatné
právní zastupování.
 Policie nejčastěji zasahuje u lidí s duševním okruhu demencí
 Policisty je možné informovat o soc. službách interním oběžníkem
4. Příští setkání:
 26.11 od 13:00 – úterý
5. Úkoly:
 Zaslat panu Hanzalovi informace k implementačnímu plánu
 Pozvánka na multidisciplinární přístup

Zapsal: Jaroslav Hodboď

