Zápis ze setkání 2. multidisciplinárního týmu – oblast Sokolov
10. 9. 2013 (9.00–11.00 hod)
Místo konání:

Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01
odloučené pracoviště Karla Hynka Máchy 1275
odbor sociálních věcí - malá zasedací místnost

Přítomní: Jaroslav Hodboď – Fokus MB –KK, Lenka Dostálová – Gymnázium Sokolov,
Nikola Skalická Fokus MB – KK, Jaroslav Pakosta – PČR, Kubincová Renata – MÚ Kraslice,
Lisová Lenka – MÚ Kraslice, Virtelová Eva – MÚ Chodov, Zemanová Eva – MÚ Kynšperk
nad Ohří, De Stefanisová Viktorie – MÚ Horní Slavkov, Svobodová Renáta –MÚ Sokolov,
Keilhauer Jiří – o.s. Kotec, Stefanovičová Blanka – Cedup s.r.o. psychiatrická ambulance,
Wenigová Barbora – psychologická ambulance

Program:
1. Kontrola úkolů:
 Vytvořit soupis kontaktů a rozeslat účastníkům. – Všem účastníkům byl zaslán soupis
emailových adres.
 Znovu oslovit ke spolupráci další poskytovatele a instituce působící v regionu. – Na
druhé setkání byli pozváni pracovníci dalších organizací a institucí z Okresu Sokolov.
 Zaslat všem členům MT studii o stavu péče o osoby s duševním onemocněním v KK a
implementační plán. – všem účastníkům MT byl zaslán odkaz na www.rpkk.cz, kde
jsou zveřejněny materiály k stavu péče o osoby s DO na území karlovarského kraje.
 Na příští setkání se zamyslet nad možnými klienty, se kterými si jednotlivé organizace
neumí poradit samy – pokusíme se domlouvat na tom, kdo na jejich případu může
spolupracovat, můžeme hledat možná řešení jejich situace. – Viz. kazuistická práce
níže v zápisu.

2. Představení všech přítomných.
 Představení všech zúčastněných a zopakování hlavních cílů práce MT.
3. Informace o nových službách o.s. Fokus – Sokolov.
 Na setkání MT byli předány informace o otevření nových služeb v pro osoby
s duševním onemocněním pro okres Sokolov – týmu sociální rehabilitace, který sídlí
na adrese Svatopluka Čecha 1001, Sokolov.

4. Kazuistická práce:
 Kynšperk:
Klientka 45 let s duševním onemocněním. V současné době neléčená. Dříve docházela
k MUDr. Tomešové. S žádostí o pomoc se obrátila matka klientky na soc. odbor MÚ
Kynšperk nad Ohří, zároveň se obrátila se stejnou žádostí o pomoc na o.s. Fokus sestra
klientky. Na případu tak začali spolupracovat pracovníci soc. odboru MÚ Kynšperk a o.s.
Fokus. V současné době klientka pobývá v bytě společně s rodiči. Nemá žádné doklady.
Tuto situaci řeší pracovníci MÚ Kynšperk. I díky tomu klientce vznikli dluhy u VZP.
V rodině se v minulosti objevila agrese klientky vůči matce. Ta by mohla být brána jako
důvod k zahájení léčby klientky. Situace je v současné době bez nasazení
psychofarmakologické léčby o to hůře řešitelná, což je dáno i neaktivní spoluprací ze
strany klientky.
Jako možná doporučení:
 Kontaktovat MUDr. Tomešovou
 Pokusit se zajistit psychofarmakologickou léčbu
 V případě opakování agresivity ze strany klientky, vzít toto jako možný důvod
hospitalizace, kde by mohla být zahájena léčba
 Setrvat v kontaktu s klientkou a pokusit se využít i krátké motivace ke spolupráci –
vyřízení občanského průkazu, řešení dluhu na VZP, či zahájení ambulantní léčby
 Horní Slavkov:
Klient soc. odboru MÚ Horní Slavkov, 60 let. V současné době žije jako bezdomovec,
před tím soudobě v LDN. U klienta je pravděpodobná demence a závislost na alkoholu.
Klient je bez stálého příjmu, ale není možné ho dostat na úřad k vyřízení dávek.
Nedochází na pravidelné schůzky. Je dezorientovaný v čase a není schopný samostatně
hospodařit. Také je značně zneužitelný.
Návrhy na řešení situace:
 Přes obvodního lékaře zkusit zajistit hospitalizaci v souvislosti se závislostí na
alkoholu, následně přes oddělení zkusit řešit problém dávek, ve chvíli kdy klient
bude stabilně na jednom místě.
 Dle popisu situace, je v současné době a pravděpodobně i v budoucnu důležité
zajisti pobytové zařízení.

 Gymnázium Sokolov:
Případ sekundána. Je chytrý, ale je velmi problémový v chování. To zasahuje i do třídního
kolektivu a jeho vztahů s ostatními spolužáky.
Návrhy řešení:
 o.s. Fokus nabízí jednorázový program Blázníš? No, a!, kde je možné z části pracovat
s celým třídním kolektivem.
 Zajistit podporu z PPP
 Mgr. Wenigová:
Konzultovala možnost podpory své klientky, která v současné době abstinuje, pro případ
relapsu závislosti.
5. Jiné:
 Informace od kolegyně z MÚ Horní Slavkov. Město Horní Slavkov disponuje byty,
které byly původně zamýšleny jako startovací, pro děti odcházející z dětského
domova. Domov však má k dispozici i své byty a proto je město Horní Slavkov, nabízí
jako byty pro osoby se zdravotním postižením.
 Informace z o.s. Kotec, v současné době nevidují klienty s duální diagnózou, dříve na
řešení případů těchto klientů spolupracovali s MUDr. Stefanovičovou

6. Domluva termínu příštího setkání MT
 26.11.2013, 9:00 – 11:00, v prostorech týmu sociální rehabilitace o.s.Fokus Mladá
Boleslav – pobočka Sokolov – Svatopluka Čecha 1001, Sokolov
Úkoly:
 Na příští setkání se zamyslet nad možnými klienty, se kterými si jednotlivé organizace
neumí poradit samy – pokusíme se domlouvat na tom, kdo na jejich případu může
spolupracovat, můžeme hledat možná řešení jejich situace.
Zapsal: Jaroslav Hodboď

