Zápis ze setkání 4. multidisciplinárního týmu – oblast KV
26. 11. 2013 (13.00–15.00 hod)
Místo konání:
Krajský úřad Karlovarského kraje, budova A, zasedací místnost 335
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,
Valentová Renata MM KV Ospod, Lukáš Hanzl OSUZ Ostrov, MUDr. Václav Ferus –
Nemos Ostrov, Leona Šenková – Nemos Ostrov

Program:
1. Rekapitulace případu z minulého setkání:
 Rekapitulace případu klientky z vojenského újezdu
 Proběhlo shrnutí případu klientky, na jehož řešení spolupracuje o.s. Fokus
a OSPOD KV. Spolupráce probíhá, dle domluvy OSPODu a Fokus. Důležitou
informací je, že klientka mívá zhoršení nemoci spojené s neúspěchy a tím
pádem zvýšeným stresem.
- Fokus zkusí zajistit nějaký dokument, kterým by potvrzoval právní
legitimitu při doprovodech klientky na setkání s dítětem.
2. Případová práce:
 Klientka v současné době hospitalizována na psychiatrickém oddělení
nemocnice v Ostrově. Klientka do té doby nediagnostikována. Dg. Jde
pravděpodobně o simplexní schizofrenii. Klientka žije v domě s rodinou, od
rodiny dostává velkou podporu. Na nemoc nemá náhled. Je pravděpodobné, že
po propuštění nebude dále docházet k žádnému AP a neužívat předepsanou
medikaci. V nemocnici nasazena léčba antipsychotiky, stabilizátory nálady a
hypnotiky. Klientka je již delší dobu bez příjmů, nedokáže si zajistit žádné
dávky.
o Návrhy na další postup:
 Ještě v průběhu léčby na oddělení kontaktovat klientku AP, za
doprovodu klientky pracovníky Fokusu, dále pak doprovody
klientky k AP na pravidelné kontroly.
 Případ klienta o.s. Fokus, s chronickým průběhem psychotického onemocnění.
V současné době klientovy diagnostikováno závažné onkologické onemocnění.
Diskuse o možnostech léčby a zajištění situací, kdy by klient nebyl schopný
fungovat samostatně ve svém bytě. Dle MUDr. Feruse je takováto situace vždy

 poměrně složitá, klient může být na psychiatrickém oddělení, ale jen do doby,
něž je kompenzováno jeho onemocnění, na onkologických odděleních většinou
pacienti dlouho nevydrží pro jejich náročnost a narušování chodu oddělení. Pro
již pokročilou fázi onemocnění by bylo možné kontaktovat LDN v Nejdku,
které v současné době umí zajistit paliativní péči na dobré úrovni.
3. Diskuse:
 Na psychiatrickém oddělení nemocnice Ostrov přibývá pacientů, kteří jsou
klienty Armády spásy
 Diskuse o možné spolupráci o.s. Světlo Kadaň s o.s. Fokus na případech osob
s duální dg. – možný návrh společný kurz práce s lidmi s duální dg.
 Diskuse o problematice lidí s Alzheimerovou demencí
 Informace o novém katalogu soc. služeb pro KV
 Předána informace z KT, kde byla přítomna zástupkyně VZP, k počtu AP
v kraji. Dle sdělení zástupkyně VZP, není dostatečný zájem o navýšení úvazků
v kraji od občanů. Jako dobré řešení je motivovat osoby využívající tuto
odbornou péči k tomu, aby podávali své podněty na VZP.
 O.s. Fokus může pracovat i s obyvateli města Ostrov

4. Příští setkání:
 14.1 od 13:00 – 15:00,

5. Úkoly:
 Sehnat informace o právním podložení styku s dítětem – sehnat z Mladé
Boleslavi
 Přenést na koordinačním týmu, zda by se mohl v K. Varech uskutečnit kurz
duální diagnózy

Zapsal: Jaroslav Hodboď

