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15. březen 2017
ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

V roce 2013 Ministerstvo zdravotnictví představilo strategii reformy psychiatrické
péče. Výsledků zatím není mnoho, přesto existují organizace, které změny provádějí
dlouhodobě a jdou proti proudu zavedené praxe. Jednou z nich je Péče o duševní zdraví
(PDZ), která poskytuje terénní a ambulantní služby pro lidi s duševní nemocí
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Sociání pracovníci PDZ jezdí s pomocí za klientem, pracují s jeho okolím a snaží se
pomoc postavit na klientových silných stránkách. Aby pomoc byla účinnější, chystá PDZ do
svých terénních týmů přijímat i zdravotníky, hlavně psychiatrické sestry. Organizace
registruje zdravotnické služby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, aby byla připravená
provádět a vykazovat zdravotní výkony. „Jednáme s pojišťovnami na proplácení zdravotních
výkonů. Naše plány jsou velké, ale budeme narážet na nedostatek specializovaných
zdravotních sester. “ popisuje MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče o duševní zdraví. „Na řešení
spolupracujeme s Fakultou zdravotních studií Univerzity Pardubice. Ta připravuje
specializační kurz Ošetřovatelství v psychiatrii a akreditovaný nadstavbový kurz Komunitní
sestra pro psychiatrii, na kterých se budeme aktivně podílet,“ dodává Hejzlar.
Kromě sociálních pracovníků a zdravotních sester by v terénních týmech měli
pracovat i psychiatři a kliničtí psychologové. „Jsme rádi, že někteří psychiatři a psychologové,
se kterými dlouhodobě spolupracujeme, jsou odhodláni s námi jezdit do terénu,“ uvedl
Hejzlar. Fungování terénních týmů složených z odborníků různých profesí zvýší šance, že
nemocný dostane komplexní pomoc co nejdříve po objevení prvních příznaků nemoci.
Včasná pomoc také snižuje potřebu psychiatrických hospitalizacím. Efekt odborné pomoci se
zásadně zvyšuje, když terénní tým pracuje i s rodinou nemocného, například na tréninku
komunikace v rodině.
V organizaci Péče o duševní zdraví provádějí změny v praxi, ale také se aktivně
zapojují do vytváření standardů nových služeb a metodik práce. Příkladem může být
Metodika časných intervencí v multidisciplinárních terénních týmech, kterou vydalo Centrum
pro rozvoj péče o duševní zdraví a na které se podílel i ředitel PDZ MUDr. Hejzlar.
Péče o duševní zdraví, z. s.
Nezisková organizace s více jak dvacetiletou tradicí pomáhání lidem s duševním onemocněním a
jejich rodinám. Poskytuje sociální služby na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku,
Rychnovsku, Orlickoústecku a Náchodsku. Organizuje akreditované vzdělávací kurzy nejen pro
pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského
povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Pobočný spolek Výměník podporuje lidi se
zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce a nabízí pracovní uplatnění v chráněné
kavárně, dílnách a obchodu.
Více na http://www.pdz.cz/
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