Zápis ze setkání 1. multidisciplinárního týmu – oblast Cheb
30. 9. 2013 (10.00–12.00 hod)
Místo konání: Turistické infocentrum – Jateční 476/2, 350 00 Cheb 2
Přítomní: Simona Beerová –MÚ Cheb – odbor SvZ, Květoslava Cizlerová – MÚ Cheb –
odbor SvZ, Monika Jindová MÚ Cheb – odbor SvZ, Miloslava Vopálenská SZSS Cheb,
Roman Glaser – Kotec o.s., Nikol Kudrfalcová – Kotec o.s., Slavíková Beatrice – SZŠ a VOŠ
Cheb, Skálová Zuzana – Kotec o.s., Hradecká Anna Jiřina – ISŠ Cheb, Oboňová Dagmar –
Joker o.s., Jelínková Ludmila – SZŠ a VOŠ Cheb, Zuzana Habrichová – Fokus MB –KK,
Blanka Horníková – Fokus MB – Cheb, Jaroslav Hodboď – Fokus MB - KK

Program:
1. Představení všech přítomných a zopakování principů práce MT.
 Druhého setkání MT se zúčastnili nový zástupci organizací a institucí z okresu
Cheb, došlo ke vzájemnému představení všech účastníků.
 Pro nové účastníky byly zopakovány principy práce MT.
2. Případová práce:
 Klient Pavel. Od dětství se léčil s psychiatrickou poruchou. V současné době je
psychiatrická porucha diagnostikována jako smíšená porucha osobnosti. Pavel
má také problémy s užíváním alkoholu. K tomu sahá v situacích, kdy např.
selže v hledání zaměstnání. Ve spojení s alkoholem má i problémy se
zvládáním agrese – slovní a občas i fyzické. V minulosti byl poměrně úspěšný
ve filmovém průmyslu, kde pracoval jako produkční. Jeho nároky na pracovní
pozici, jsou proto poměrně vysoké. Opakovaně selhává u přijímacích
pohovorů, což může být dáno i tím že zanedbává svůj zevnějšek. Největším
problémem Pavla v současnosti je že nemá bydlení, pro opakované pití a
problémy v soužití se spolubydlícími přišel o ubytování na ubytovně. Je těžko
dosažitelný, protože nemá mobilní telefon.
Návrh řešení:
1) Spolupráce s psychiatrem a nastavení odpovídající léčby
2) Spolupráce s matkou – možná podpořit hranice v jejich vztahu
3) Práce: pomoci mu připravit se na přijímací pohovor, kontaktovat o.s.
Rytmus při pomoci s hledáním zaměstnání,
4) Zajištění somatické zdravotní péče: Ol má, zubař – AŠ doktor Šácha,
ochotná zubařka Na skalce,
5) Krizové intervence: zapojit do spolupráce AP a psych oddělení v Ostrově

6) Bydlení: Kaleidoskop jediná terapeutická komunita pro osoby s poruchami
osobnosti. Důležitá se tak jeví i další spolupráce služeb kolem Pavla, tak
aby byla zajištěna následnost a spolupráce služeb.
7) Zajištění kontaktu s klientem: pokusit se v nějakém šuplíku najít starý
telefon, který by klient mohl používat a bylo ho možné případně
kontaktovat.
8) Kdo by se do spolupráce na případu Pavla mohl zapojit:
o Soc. odbor MÚ Cheb
o O.s. Kotec
o Fokus MB – tým sociální rehabilitace Cheb
o Ambulantní psychiatr
3. Témata pro koordinační tým:
 V okrese Cheb chybí možnost využívat psychoterapii
4. Termín příštího setkání:
 Příští setkání se uskuteční 2.12.2013 v kanceláři týmu sociální rehabilitace o.s.
Fokus MB na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33 (Grünerův dům),
Cheb
Úkoly:

 Jaroslav Hodboď se pokusí zajistit pro kolegy z MT výtisky knih Shunned od
prof. Grahama Thornicrofta a půblikaci k duálním dg. Od prof. Roberta E.
Drakea
Zapsal: Jaroslav Hodboď

