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Tři otázky na úvod… 
… pro metodika multidisciplinarity Ondřeje Starobu 

Ondřeji, jakou jste prodělal největší změnu ve svém myšlení po dobu projektu 

multidisciplinarity? 

Jednoduchá, ale přitom zajímavá otázka. Nikdy jsem se totiž nezamýšlel nad tím, jak se změnil 

můj způsob přemýšlení. 

Metaparadigmatem projektu multidisciplinarity je mimo jiné měnit myšlení ostatních lidí, a 

tím měnit tradiční přístup k duševně nemocným, který díky reformě, myslím, kvalitně započal. 

Přesto lze říci, že moje myšlení se změnilo absolutně. Nikdy by mě například nenapadlo, že 

pacient Pavel X opustí bránu nemocnice.  

Měnit postoje zkušených profesionálů v psychiatrii, a tím i systém péče o duševní zdraví, byla 

výzva a vize, která mi již od počátku imponovala. Byla to nabídka něčeho, čeho nešlo nevyužít. 

V našich vodách totiž není běžné, aby mohli být všichni, kdo chtějí, součástí procesu a psaní 

„pravidel“ psychiatrie. Dávat lidem v přímé péči možnost zapojit se do procesu reformy byla 

ojedinělá příležitost. Mohlo se totiž podařit, že to bude reforma nás všech. 

Hypotéza, která říkala, že naší prací na projektech reformy vytvoříme, spojíme všechno 

a všechny k prospěchu člověka s duševním onemocněním v procesu jeho úzdravy, že 

přivedeme k nemocným další paletu odborníků, která v systému chyběla, mě zaujala. Ve své 

každodenní práci jsem totiž často potkával kolem sebe zmar a často taky beznaděj v podobě 

neefektivně vynaloženého úsilí a plýtvání potencionálem v nás i pacientech. 

Když se vám totiž udělalo v životě psychicky nedobře, často jste raději vzali osud do vlastních 

rukou, než abyste měli cokoliv společného s psychiatrií. Říkali jste si: „Mezi blázny nepůjdu, co 

by tomu řekl šéf, rodina, přátelé? Budu mít pak nálepku blázna?“ A to je velký problém, pokud 

to v 21. století někdo takto skutečně vnímá. Není ale divu, když vám nezabrala antidepresiva 

v ambulanci, velmi rychle jste se mohli ocitnout na desetilůžkovém pokoji na psychiatrickém 

oddělení, často průchozím ještě do jiného, ještě více na zdech oloupaného útočiště. Pacienti 

nám často odkývali všechno, už jenom aby byli pryč, a zanedlouho zase zpátky. Znovu. 

Psychiatrické nemocnice byly ale také hojně využívány k dlouhodobým ubytovacím 

možnostem se zdravotnickou péčí. Pavilony, které obývali naši pacienti dlouhá léta, byly 

jediným místem, kde je společnost akceptovala, a oni se tak cítili na 50lůžkovém pavilonu 

dobře. Přes den byla přítomna jedna sestra a občas i lékař. A sociální pracovník pro 

120 pacientů. Cigarety byly, jídlo také a bylo to zadarmo. Snahy, které byly před lety a měly 

vést k opuštění nemocnice, dávno vlivem neúspěchu vymizely. Všichni byli vlastně spokojeni. 

Nyní se situace v mnohém lepší. Mnoho obyvatel psychiatrických nemocnic (PN) a domovů 

zvláštního režimu (DZR) absorbovala společnost zpátky a ani o tom moc neví. Mám radost, že 

se lidé, kteří si povídají sami pro sebe, již neposílají na druhý konec republiky, protože v místě 

jejich bydliště není místo. 
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Lidé se už méně trápí doma a dříve, než tomu bylo před lety, jdou do nemocnice na 

dvoulůžkový pokoj, kde je dostatek personálu, jídla, pití, internet, více než jeden záchod, 

neproležené matrace a toaletní papír na WC. Ve schránce, která slouží pacientům pro 

vyjádření reflexe hospitalizace, také častěji vidím, že péče se stává více individualizovanou 

s ohledem na odlišné potřeby jednotlivých pacientů. Moje myšlení je tedy více o naději. 

 

Co vám ukazuje, že vedete sebe a svoje týmy dobrým směrem?  

Nevím, jestli se to dá nazývat správným směrem pro všechny, ale já za správný směr považuji 

takový, který dává lidem smysl, kompetence a vlastní volbu, ať jste kdokoliv. Pro moje kolegy 

to znamená, že mají dostatek vědomostí, času, kolegů, prostoru a motivace v oboru pracovat 

a zlepšovat se. 

U pacientů je pro mě ukazatelem úspěchu to, že se nevracejí do hospitalizace, ale systém a 

pacient si umí poradit mimo nemocnici. Poděkovaní v dopise nás v týmu vždy moc potěší, ale 

nejdůležitější je, abychom byli těmi, kdo dokáže najít začátek cesty ven z duševní nepohody a 

nemocnice. 

Nyní ale máme na oddělení muže, který byl asi vždy trochu jiný. Nedávných 10 let více. 

Poslední dva roky nevyšel z bytu. Je mu 40 let. Potvrdil se dávno započatý proces schizofrenie. 

Při současných možnostech medicíny i sociálních věd je prognóza špatná. Léky nezabírají, 

úšklebky a fotony vidí pořád. Bojí se jít do sprchy. Učit politologii by ale zase chtěl. Ještě nás 

čeká ve společnosti velký kus nejen destigmatizační práce. 

 

Co byla vaše „pomyslná zeď“, kterou jste musel zbourat? 

Tou nejtvrdší zdí byla určitě počáteční nechuť kolegů cokoliv měnit. Měli velké obavy o sebe, 

pacienty i systém jako takový. Zpočátku jsem jenom dokola vysvětloval, že nechceme nic 

zdevastovat, prodat, a ani nechceme vidět naše pacienty bez domova. Dalších menších zdí 

bylo mnoho. Někdy se zdálo, že jich je kolem až moc a tento proces nelze dál realizovat. Když 

se ovšem po čase etablovala centra duševního zdraví (CDZ) a jiné týmy v systému, začalo se 

ukazovat, že i pacienti, o kterých panovalo 99% přesvědčení, že nikdy nemocnici neopustí, 

začali rozkvétat mimo nemocnici, a když už se do hospitalizace vraceli, tak jen na krátké 

pobyty. To byl zlom. 

 

 Ptala se PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, 
gestorka projektu. 
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Multidisciplinární spolupráce v péči o osoby s duševním onemocnění v Praze 

V následující metodice ilustrujeme příklad dobré praxe při zavádění multidisciplinární spolupráce 

v péči o osoby s duševním onemocněním v hlavním městě Praha, především pak na odděleních akutní 

a následné péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice v propojení s více než 20 komunitními týmy z celé 

Prahy. Dále se dočtete o procesu individualizování péče o lidi s duševním onemocněním a stručně tato 

metodika popisuje kroky, které v rámci multidisciplinárního přístupu děláme za účelem zkvalitnění 

života duševně nemocných. 

Jmenuji se Ondřej Staroba a jsem metodik multidisciplinarity pro hlavní město Praha a pracuji jako 

staniční sestra/bratr na diagnosticky širokospektrém oddělení akutní péče v Psychiatrické nemocnici 

Bohnice (PNB).  

Provedu vás tím, jak metodicky řídím proces multidisciplinarity na území hl. města Prahy, v jaké fázi 

z hlediska zavádění multidisciplinarity se nacházíme a jak si v jednotlivých krocích stojíme. Zároveň se 

pokusím z naší zkušenosti 3leté práce formulovat jednotlivá metodicky přenositelná doporučení, 

přičemž vycházím z rámce velké metodiky zavádění multidisciplinární spolupráce na třech úrovních. 
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Při zavádění multidisciplinarity a uplatňování principů zotavení vycházíme z výše uvedené literatury. 

Jedná se o knihy vhodné pro začátky i pro pokročilejší fázi práce v duchu multidisciplinarity a principů 

zotavení. Tyto publikace jsou v českém překladu k dispozici na odděleních v nemocnici a personál si je 

má možnost pročíst. Slouží nám jako vodítko nejen pro projekt multidisciplinarity, ale i do dalších 

projektů. K dispozici jsou i v PDF a online verzi. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ: 

1. Vytvořte si myšlenkový a hodnotový rámec, z kterého budete společně vycházet. 

2. Domluvte se společně a vytvořte check list, ve kterém hodnoty a přístupy popíšete a dáte na 

viditelné místo ve svých pracovnách. 

3. Dejte členům týmu literaturu, kde hledat hodnotovou a postojovou inspiraci k moderní péči o 

duševní zdraví.  
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Představení spolupráce multidisciplinárních týmů 

 

Pro potřeby projektu byla zpracována velká metodika multidisciplinárního přístupu. Postupovali jsme 

podle ní a rozvrhli si práci do tří úrovní. 

I. úroveň multidisciplinarity je v rámci jednoho týmu buď lůžkových, nebo komunitních organizací, 

II. úroveň multidisciplinarity, tzv. virtuální tým, probíhá mezi lůžkovými a komunitními týmy a CDZ, 

III. Úroveň multidisciplinarity pak tvoří komunitní síť mezi odbornými službami, obcí, běžnou 

komunitou a dalšími sektory. 

Práce na druhé úrovni se pro nás a potřeby našich pacientů stala klíčovou. Tato metodika dobré praxe 

se tedy bude zaměřovat především na II. úroveň multidisciplinarity, okrajově se dotkne i III. úrovně. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ: 

4. Strukturujte si situaci do tří úrovní práce. 

5.  Zpřehledněte si systém, udělejte si seznam a mapu, kde jaký tým pracuje. 

6.  Na počátku se zaměřte na druhou úroveň multidisciplinarity.  

7.  Využívejte metodické postupy z velké metodiky multidisciplinární spolupráce. 

8.  Zveřejňujte své úmysly pro všechny zaměstnance: 

Odkaz na web: http://www.reformapsychiatrie.cz/sites/default/files/2021-

03/metodika_MT_fin%20schv%C3%A1lena%20VV.pdf 
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Pro zavádění multidisciplinarity (MD) jsme sestavili tým 3 lidí uvnitř nemocnice a jednoho metodika 

MD z komunitních služeb. 

Vedle tří jmenovaných metodiků multidisciplinarity jsou nedílnou součástí týmu pro zavádění 

multidisciplinárního přístupu v Praze krajští koordinátoři, gestoři projektu multidisciplinarity, 

transformační specialistka, vedení nemocnice a celý transformační tým, který je půdou pro rozhodnutí, 

která v nemocnici děláme. 

Velmi úzká je rovněž spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy, který je nám teď velkým 

partnerem při přechodu tzv. nepropustitelných pacientů. 

Představím vám v metodice i to, jak spolupracujeme s magistrátem, abychom dostali pacienty, kteří 

jsou v nemocnici dlouhá léta, do jejich přirozeného prostředí, jak společně s nimi mapujeme jejich 

potřeby a jak se pro ně snažíme nalézt formu bydlení mimo nemocnici, kde takoví pacienti mohou být.  

Jedná se přitom nejen o pacienty se SMI (těžké duševní onemocnění), ale i o pacienty s výraznými 

poruchami chování a pacienty s mentálním postižením. Neděláme v těchto snahách rozdíl 

v diagnózách, snažíme se najít bydlení pro všechny dlouhodobé pacienty.  

Podstatou naší činnosti, toho, co děláme, je propojovat extramulární a intramulární týmy za účelem 

dostatečné podpory duševně nemocným v procesu jejich zotavení. V tomto souvětí jsou schovány 

veškeré naše aktivity a procesní kroky, které od začátku projektu děláme.  

Při naší práci se snažíme uplatňovat metodiku zavádění multidisciplinárního přístupu tak, aby to byl 

živý proces, aby se řádky, které jsou v metodice napsané, stávaly realitou a byly hlavně ku prospěchu 

pacienta.  
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METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

9.  Vytvořte malý tým, který bude mít realizaci multidisciplinárního přístupu u vás na starosti.  

10.  Vytvořte si smlouvy o spolupráci mezi týmy a organizacemi, s kterými potřebujete 

spolupracovat. 

 

 

Zavádění multidisciplinárního přístupu po dvou letech intenzivní práce ukazuje tyto výsledky:  

Pokud se v grafu zaměříte na spodní modrou křivku, tak na ní vidíte, jak se nám snížil počet pacientů 

vlivem zavádění multidisciplinárního přístupu v nemocnici. Vidíte, že na začátku v roce 2018 jsme měli 

166 dlouhodobě nemocných pacientů (pacientů s dobou hospitalizace delší než půl roku).  

Z nich máme v současnosti 84 pacientů, z toho je cca 50 opravdu těch, kteří nemají kam jít, jsou bez 

domova. I těm jsme se v rámci naší práce začali intenzivně věnovat. Způsob naší práce, kdy jsme již 

potřebovali intenzivní propojení s dalším odborníkem, resp. i dalším projektem v metodice, popíšu na 

dalších stránkách.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

11.  Evidujte si data, my jsme měli Excel tabulku. Lze však vše integrovat do informačních systémů 

organizací. 

12.  Integrujte MD přístup do informačních systémů organizací.  

13.  Sdílejte data na poradách týmů. 
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Akutní péče na dospělé psychiatrii 

Multidisciplinární spolupráce v Praze neprobíhá jen mezi komunitními týmy a psychiatrickou 

nemocnicí v Bohnicích, ale také na psychiatrické klinice VFN na Karlově náměstí, kde funguje 

spolupráce se dvěma centry duševního zdraví (ESET a Podskalí), a též na psychiatrickém oddělení v 

Ústřední vojenské nemocnici, kde se snažíme nastavit spolupráci s týmem CDZ pro Prahu 6.   

Oproti samostatným akutním oddělením dvou výše zmíněných všeobecných nemocnic (VFN a ÚVN) je 

systém uchopení multidisciplinární spolupráce v PN Bohnice s 20 týmy o dost náročnější a je velkou 

logistickou výzvou. Více se dozvíte v následujících kapitolách. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

14. Vytvořte si přehled a kontaktní seznam lidí, se kterými budete spolupracovat, a dejte ho 

k dispozici na všechna oddělení a všem týmům v komunitních službách. 
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Na mapce vidíte, jak se Praha zaplňovala komunitními službami. Na začátku vznikalo CDZ na Praze 8, 

na Praze 9 a pak se postupně zaplňovaly i další městské části. Dnes to umožňuje každému pacientovi z 

celé Prahy (okruhu SMI) nabídnout komunitní servis a oporu za branami nemocnice. Pokud by 

provázanost na komunitní služby neexistovala, systém by byl neefektivní. Pokud lidé nemají možnost 

využívat komunitní službu, vracejí se nám do hospitalizace. Oni se samozřejmě někdy vracejí, i když 

komunitní službu mají, ale to, že člověk má komunitní službu, často oddaluje jeho rehospitalizaci a je 

mnohem větší šance udržet takového člověka v jeho přirozeném prostředí.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

15.  Vytvořte si systém spádových týmů. Jakási první forma „gate keepingu“ – vstupní brány do 

extramurálního systému spolupráce, který je často nepřehledný. Pro velkou psychiatrickou 

nemocnici se tak stane systém systémem.     
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Na obrázku jsou ještě jednou popsané všechny stávající multidisciplinární týmy pro pacienty z okruhu 

SMI (F2, F3, eventuálně F42 a F6).   

Komunitní týmy docházejí do PNB historicky od svého vzniku. Nikdy se ale doposud nepodařilo vytvořit 

koordinovaný partnerský systém, který by byl k maximálnímu užitku pro člověka s duševním 

onemocněním. 

Přehled týmů znázorňuje současný systém setkávání multidisciplinárních týmů na následných lůžkách 

v PNB. Je zde celkem 8 oddělení následné péče, kam 1x týdně pracovníci z center duševního zdraví 

docházejí. Vzhledem k tomu, že všechny navázané komunitní služby jsou autonomní organizace, tak 

zpočátku bylo poměrně složité se s představiteli všech těchto subjektů domluvit na jednotných 

pravidlech a na jednotném systému spolupráce. Uřídit skupinu 27 týmů není často jednoduché. Jsme 

na to v Praze tři a ještě nám pomáhají vedoucí pracovníci v navázaných komunitních službách. Přesto 

domlouvat se třeba na společném mapovacím nástroji, např. nástroj CARe, který používáme 

v nemocnici, je někdy těžké. Ale to je o procesu a o domluvě. Věřím, že se časem posuneme dál. 

Vlastní spolupráce vypadá tak, že na každé oddělení docházejí každý týden podle harmonogramu 

zástupci komunitní služby na multidisciplinární poradu. Na odděleních je vždy v danou dobu přítomen 

primář nebo vedoucí lékař, lékař, sociální pracovnice, někdo z metodiků, staniční sestra, klíčoví 

pracovníci (klíčové sestry, které jsme v nemocnici ustavili). Zároveň je zpravidla přítomen peer 

terapeut a samozřejmě zástupce navázaného komunitního týmu (vedoucí). 

K týmům zdravotně-sociálních služeb:  

Centra duševního zdraví (CDZ) disponují multidisciplinárními týmy složenými z psychiatrických a 

všeobecných sester, sociálních pracovníků, psychologů, lékaře - psychiatra, peer konzultanta (člověk 

se zkušeností s duševním onemocněním), popř. dalších profesí. Tyto týmy jsou prvním spojením 
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sociálních a zdravotnických pracovníků v jednom týmu, který může využívat společných vědomostí a 

potencionálu v procesu zotavení duševně nemocných lidí. 

Komunitní tým (KOT) je tým složený zpravidla ze sociálních pracovníků, peer konzultantů, ev. dalších 

profesí.   

Tyto týmy pracují formou case managmentu, což je stanovení klíčového pracovníka pro každého 

pacienta. Každá profese v týmu je nositelem jiné dovednosti a každá profese může vidět člověka 

s duševním onemocněním z jiné perspektivy. Na pravidelných poradách týmů jsou sdíleny tyto pohledy 

a aktuality z realizace individuálních plánů každého pacienta.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

16.  Vytvořte si jasný systém spolupráce, jasné dny a hodiny, kdy se týmy budou setkávat na 

společné práci.  

17.  Vytvořte prostor a ideálně místo pro práci virtuálních týmů.  

18.  Vytvořte transparentní systém s častou frekvencí setkávání. 1x měsíčně má nízký zotavovací 

dopad. Praxe ukazuje, že setkávání 1x až 2x týdně má velký zotavovací potenciál. 
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Na multidisciplinární poradě si sdělujeme informace o nových pacientech podle okruhu diagnóz a 

bydliště, pacienti jsou na nich následně předáváni do služby. Předáváme si na nich také zpětnou vazbu, 

jak spolupráce funguje u aktuálně hospitalizovaných pacientů nebo u pacientů, kteří jsou ještě 

hospitalizováni, ale chystá se jejich propuštění. Dále se bavíme o tom, jak komunitním službám funguje 

spolupráce s pacienty, kteří již byli z nemocnice propuštěni. To velmi zajímá personál nemocnice 

a motivuje ho k další práci, když vidí, že propuštěný pacient funguje ve svém přirozeném prostředí. 

Kdybychom nástroj porad neměli, tak bychom se o této zpětné vazbě nedozvěděli. 

Zpočátku zavádění multidisciplinárního přístupu do nemocnic to vypadalo, že se v mnoha nemocnicích 

budou pacienti navazovat telefonicky a že se multidisciplinární porady budou konat jen sporadicky. Po 

zkušenosti však za sebe doporučuji, aby týmy jezdily na oddělení fyzicky, myslím, že to na mnoha 

místech dobře funguje.¨ 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

19.  Přejděte od „pouhého sdělování informací“ ke společnému plánování – společné týmové 

spolupráci virtuálních týmů. 

20.  Strukturované pravidelné porady s lidmi, kteří mají příslušné kompetence, mají zásadní dopad 

na bezpečnou spolupráci. 

21.  Dodržujte časovou strukturu. 

22.  Předem se domluvte na obsahu daného setkání.  
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Jako základní screening monitorace potřeb v akutní péči může posloužit tzv. kolo života. 

Akutní péče (DRG) – spolupráce s komunitními službami  

Po představení systému spolupráce na odděleních následné péče se dostáváme k fungování 

spolupráce v akutní péči.  

V současnosti nejsme schopni dostat všech 20 týmů (CDZ a KOM) každý týden na oddělení akutní péče 

(v PNB je 5 odd.) tak, aby to bylo efektivní. Když jsme zjišťovali, jak jsou dlouho u nás pacienti na 

akutních (DRG) lůžkách hospitalizováni, tak jsme zjistili, že průměrná doba hospitalizace je pouze 10 

dnů.  

Proto máme systém takový, že si ve středu ráno (na poradě týmu) procházíme pacienty podle diagnóz 

a bydliště a tím najdeme shodu k navázání pacienta. Podporujeme, aby byl pacient navázán co nejdříve 

po svém přijetí, nicméně někdy je třeba zahlcen svými psychickými problémy či paranoidně perzekuční 

bludnou produkcí a není schopen k navázání na komunitní službu.  

Proto zdůrazňuji, že je potřeba v týmu vyjednat shodu k navázání pacienta. Nejlepší verzí je, když je 

pacient přiveden k hospitalizaci z CDZ. To se snažíme dostat do standardu nemocnice. Tedy aby 

pacient, který je navázán na některé CDZ, mohl být přiveden na oddělení svým klíčovým pracovníkem. 

Na pravidelných multi-disciplinárních poradách je příležitost, abychom si řekli o zhoršování pacienta, 

o potencionální možné hospitalizaci, která je plánovaná, v doprovodu case manažera. Na poradách je 

také možnost na včasné řešení těchto věcí. Snažíme se zavést do standardu nemocnic, aby pacienti 

CDZ nechodili přes centrální příjem pacientů, ale byli přijímáni na konkrétní oddělení. To je situace, ve 

které jsme, a uvidíme, jak rychle se nám to podaří dořešit.  
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Během pandemie se nám spousta strukturálních věcí v nemocnici změnila, včetně přijímání pacientů. 

Máme tzv. filtrační oddělení, kde jdou pacienti nejprve na observaci, a teprve když je znám výsledek 

PCR testu, tak přecházejí na běžné oddělení, což nám plánovanou cestu trochu zkomplikovalo.  

Na středeční multidisciplinární poradě tedy procházíme seznam pacientů, a pokud je pacient vhodný 

pro navázání na službu, tak jde vždy ve středu lékař za pacientem a nabízí mu spolupráci s komunitní 

službou. Pokud ji pacient odmítá, pracujeme na jeho motivaci, sdělujeme mu, co taková služba obnáší, 

lékař pacientovi vysvětluje, proč je navázání na službu důležité. Toto navázání nenabízíme všem 

pacientům. Třeba pacienty, kteří jsou vysokofunkční a dostali se např. do deprese a službu odmítají, se 

snažíme pouze informovat. Chceme, aby věděli, že taková služba existuje, ale nemusí nutně být na 

komunitní službu navázáni. Nicméně, je to naše doporučení.  

Následně ve čtvrtek ráno na hlášení si opět projdeme seznam pacientů, a jestliže pacienti souhlasí, tak 

tuto informaci dostává sociální pracovnice, ta dá podepsat informovaný souhlas pacientovi a 

telefonicky navazuje pacienta do služby. Tady apelujeme na to, aby navázání proběhlo co nejrychleji, 

protože pacienty chceme pouštět rychle z hospitalizace tak, aby navázání na komunitní službu 

proběhlo ještě za hospitalizace. To je klíčové. 

Zatím nejsou zavedeny porady mezi CDZ a nemocnicí, jako je tomu na následné péči, ale navazujeme 

pacienty telefonicky, aby byl pacient navázaný ihned po začátku hospitalizace.  

Když jsme se na to pak podívali ještě z druhé perspektivy, tak jsme zjistili, že pacienty sice máme v 

průměru hospitalizované 10 dnů, ale že to nejsou pacienti z CDZ. Ti jsou tady mnohem déle (F2 a F3). 

Hranici na 10 dnů nám snižují především jiní pacienti. Pacienti z CDZ s psychotickou poruchou nebo ti, 

co jsou depresivní, jsou na akutním oddělení mnohem déle. Takže otevíráme debatu o tom, aby 

pracovníci CDZ na akutní oddělení chodili a abychom multidisciplinární porady měli stejné jako na 

odděleních následné péče. To je specifikum Prahy, mimo Prahu je to vše snazší, protože v jiných 

regionech není center duševního zdraví tolik, takže by neměl být problém, aby na oddělení alespoň 

jedenkrát týdně jejich zástupci byli.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

23.  Propuštění začíná dnem přijetí, přístup, který jsme viděli a slyšeli v zahraničí, kde je efektivním 

principem v péči o duševní zdraví. 

24.  Spolupracujte MD i při akutní hospitalizaci, to, co se děje v přirozeném prostředí pacienta, 

přináší nové souvislosti.  

25.  Vytvořte systém navazování pacientů na komunitní služby i na akutních lůžkách, navázání 

spolupráce a bezpečného vztahu během doby hospitalizace se nám ukázalo jako klíčový 

moment. 
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Zde vidíte dvě základní formální věci, které jsou důležité pro multidisciplinární spolupráci. Vpravo je 

smlouva o spolupráci, kterou máme podepsanou se všemi intenzivně spolupracujícími službami, jako 

je Fokus Praha, z.ú.; Bona, o.p.s.; Baobab z.s. a další organizace. Ta je důležitá pro ukotvení rámce 

spolupráce. Vymezuje práva a povinnosti, které máme.  

Vlevo je souhlas s poskytnutím osobních údajů pro komunitní službu. Ten je podstatný, abychom mohli 

komunitní službě sdělit, co máme za pacienta v naší péči. Souhlas nám dává mandát zavolat do 

komunitní služby a sdělit jim základní údaje o pacientovi. Jedná se o dokument, který máme schválený 

naším právním oddělením a posíláme jej jako vzor i do dalších nemocnic. Takže pokud si s podobným 

úkolem lámete hlavu, není problém vám tento souhlas dát k dispozici. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

26. Zdravě formalizujte svoji multidisciplinární spolupráci.  

27. Uzavřete smlouvy o spolupráci a nastavte souhlas s poskytnutím osobních údajů. 
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Individuální plánování 

 

Nyní se dostáváme k další fázi multidisciplinární spolupráce, a to k individuálnímu plánování. Máme 

tedy předané pacienty, komunitní služby o nich vědí, předali jsme si je „face-to-face“, a teď se 

posouváme k individuálnímu plánování, k plánu zotavení.  

Snažíme se v maximální možné míře do tohoto procesu pacienty zahrnout, tedy dodržovat princip „nic 

o nás bez nás“, což je vlastně klíčové, jak se dočtete v dalším textu.  

Na následných lůžkách v PN Bohnice se nám podařilo ustavit primární sestry, tzv. klíčové pracovníky, 

které určuje staniční sestra. Nejsou jimi jen sestry, je to i peer konzultant, sociální pracovnice, může to 

být i lékař, ale ten tam funguje jen velmi omezeně. 

V nemocnicích vypisujeme 1x za měsíc směny, které jsou určené pro individuální plánování. To 

znamená, že sestry na následných lůžkách mají v ten den ranní směnu, chodí v civilu a je to směna 

určená vyloženě pro individuální plánování. Nepodávají léky a neprovádějí další běžné činnosti, nýbrž 

je to den pro kontakt s pacientem a klíčovým pracovníkem, case manažerem. 

Dále probíhá vlastní plánování v tzv. triádě pacient/klient + klíčový pracovník nemocnice + case 

manažer CDZ/komunitního týmu. Viz velká metodika MD.  

V nemocnici používáme nástroje CARe. Setkává se tedy klíčový pracovník – case manager – pacient, 

jdou spolu do méně formálního prostředí, třeba před divadlo, někam na kávu, na lavičku do parku, a 

hovoří spolu o přáních, potřebách, životních vizích, tzv. monitorují potřeby. Snaží se společně stanovit 

cíle, krátkodobé i dlouhodobé, snaží se pracovat na individuálním plánu daného pacienta. 

Výstupem těchto setkávání je plán zotavení vlastněný samotným pacientem/klientem. U lidí se 

složitějším příběhem, komplexními potřebami a nároky na širší multidisciplinární/multiprofesní tým 

svoláváme případová setkání nebo případové konference. Chceme, aby zde byl pacient, rodina, klíčový 
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pracovník, case manažer, primář, sociální pracovník, lékař, opatrovník, někdo z městské části (v jednom 

případě tam byl i místostarosta), a vlastně na takovém širším fóru se bavíme s pacientem, co pro něj 

mohou jednotlivé zúčastněné strany udělat. Projednat, proč se pacient třeba vrací do hospitalizace 

anebo naopak jak ho můžeme z této hospitalizace dostat do jeho přirozeného prostředí.  

Takto nastavený proces individuálního plánování zatím považujeme za ne zcela ideální, chtěli bychom, 

aby frekvence setkávání byla daleko vyšší, nicméně i když CDZ jsou sice ve vysokém počtu, tak jejich 

volná kapacita je také limitovaná a sestry slouží na směny. Frekvence jednou měsíčně je sice málo, ale 

víc jsme zatím z nastaveného systému nedokázali čerpat. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

28.  Nastavte procesy tak, aby pacient/klient vlastnil svůj plán zotavení.  

29.  Plány pacientům/klientům vždy vytiskněte a dejte jim je do ruky. 

30.  Dejte plán i rodině, ideálně ho s rodinou vytvářejte. 

31.  PLÁN JE ČLOVĚKA, ať je v roli pacienta, či klienta. Vždy je to jeho plán, který má k dispozici, 

v ruce, je jeho vlastníkem. Je tedy vlastníkem i toho, co se do plánu napíše. Člověk se zkušeností 

se tak stává vlastníkem procesu svého zotavení. 
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Výše je znázorněné, jak vypadá individuální plán pacienta. Je to sepsané v CARe, což neříkám, že je 

perfektní, ale bylo opravdu složité dostat filozofii zotavení a CARe na všechna následná oddělení 

nemocnice. Všechny primariáty totiž fungují suverénně, každý primariát je trochu jiný a dostat tento 

přístup do celé následné péče dalo poměrně mnoho práce. Nyní nám chybí zapojit ještě jedno 

oddělení, jinak to takto funguje na našich 6 odděleních.  

V plánu vidíte, že se odrážíme od cílů pacienta a toho, co je podle něj důležité. Vidíte například, že 

Miriam by se ráda vrátila k cestování… A úkolem nás profesionálů je k tomu cíli Miriam přiblížit, spojit 

všechny kolem a dělat dílčí kroky, aby Miriam mohla svého cíle dosáhnout. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

32.  Vyjednejte s pacientem dílčí a dlouhodobé cíle, napište je společně, dejte je pacientovi 

do ruky. 
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Tabulka Osobní profil + dříve vyslovené přání je dalším nástrojem, se kterým pracujeme.  

Příklad: Pacientovi se neosvědčil konkrétní lék, protože po něm přibírá na váze. V tabulce je to zapsané 

a my s touto informací dál pracujeme, daný lék mu nepodáváme, protože mu nedělá dobře. Ostatně, 

stejně by ho nejedl, tak proč bychom mu ho dávali.  

Osobní profil obsahuje sekce jako bydlení, zaměstnání, učení, rekreace, volný čas, zdraví a duševní 

pohoda. To vše zpracovává náš klíčový pracovník na oddělení a tím poznává daného pacienta z jiné 

stránky než podle toho, kolik má léků a kolik toho naspal a snědl. Baví se spolu také o silných stránkách 

a přáních, pracuje se s motivací pacienta. Tím, jak společně procházejí jednotlivé sekce, tak se vlastně 

jejich prostřednictvím posouvají dál. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

33.  Monitorujte společně tyto oblasti, které vedou k procesu zotavení, zaznamenávejte je průběžně 

do formátu, který má pacient/klient i ostatní členové týmu k dispozici. Vlastnit plán na papíře 

se nám v praxi ukázalo klíčovým pro zvnitřnění procesu plánování samotným pacientem.   
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Dostáváme se k revizi plánu. Jsou zde vidět jednotlivé kroky tak, jak multidisciplinarita funguje. Vidíte 

funkční systém, ve kterém má každý jasně dané své kompetence. Vidíte například, co dělá úřednice z 

městské části, co dělá case manager, co dělá sociální pracovnice, lékař apod.  

Vidíte zde i dílčí revize plánu ke konkrétním datům. Například: Miriam navázala kontakt s paní Petrou 

z Fokusu a mají v plánu zajít na bytový úřad pro potvrzení o délce trvalého pobytu. 

Jsou zde zaznamenány všechny jednotlivé úkony. Každý, kdo si vezme plán do ruky, vidí, co jednotlivé 

strany dělají. Je zde zachycena kontinuita multidisciplinární péče. 

Než jsme zavedli popsaný přístup, tak se stávalo, že třeba pět lidí dělalo s pacientem jednu a tu samou 

věc. Anebo naopak nedělal nikdo nic. Z tohoto plánu je dnes zřejmé, co kdo má dělat, a je vidět, jak se 

posouváme všichni společně dál. 

Tolik zatím k individuálnímu plánu. Činnost chceme zintenzivnit, a to hlavně u „nepropustitelných“ 

pacientů, ale to vám popíšeme dál. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

34.  Sdílejte plánované kroky s pacientem a všemi profesemi. Než jsme zavedli popsaný přístup, 

tak se stávalo, že třeba pět lidí dělalo s pacientem jednu a tu samou věc. Anebo naopak 

nedělal nikdo nic. Takže z tohoto plánu je dnes zřejmé, co kdo má dělat, a je vidět, jak se 

posouváme všichni společně dál. 
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Kompetence a silné stránky lidí nám ukazují další cestu. „Terapie mezi stromy“ – tak nazýváme příklad 

rehabilitace duševně nemocného člověka uvnitř nemocnice. Máme jednoho šikovného pacienta, který 

se dříve profesně staral o zeleň. Na to jsme přišli při tvorbě jeho individuálního plánu a vzhledem k 

tomu, že nemáme v nemocnici vyřešenou pozici zahradníka, což nám přišlo škoda, tak jsem s 

pacientem terapeuticky pracoval. Posléze jsme se s vypůjčeným zahradnickým náčiním pokoušeli 

starat o křoviny, které máme v nemocničním areálu. Zjistil jsem, že pacient je v této oblasti vysoce 

funkční/šikovný, že mu to jde. A on teď sám motivuje další pacienty, kteří chodí na komunity, a chodí 

s nimi stříhat různé dřeviny. Zmiňovaný pacient dříve pracoval v japonské zahradě, takže má 

zahradnické dovednosti. Je to pacient z následné péče, který trpí úzkostmi. Po ukončení hospitalizace 

se nám podařilo zajistit mu pracovní vztah. Bude pracovat jako zahradník v nemocnici. Chtěli jsme, aby 

to byl peer zahradník, protože k tomu má svůj postoj hezky zpracovaný – říká, že tam, kde ustřihne 

větvičku, že jako by končil jeden život a že v tom vidí i svůj zážitek, jak chtěl skočit z okna. Ale dodává, 

že z květiny vyrostou ještě nové šlahounky kolem a že to nemusí nutně znamenat konec, že to může 

být jakási nová naděje i pro ten jeho život.  

A v tomto duchu on pracuje i s dalšími pacienty. Sbírají různé věci po areálu nemocnice a proměňují 

její veřejná prostranství. Každý keř si stříhají podle svého, má to velký úspěch a přenášíme tu zkušenost 

v nemocnici i dál.  

Existuje teze, že pacienti nemohou pracovat během hospitalizace, ale s tím já nesouhlasím a snažím se 

tím aktivně zabývat, protože osobně jsem přesvědčen, že jedním z pilířů zotavení je práce. Pacienti 

musí být zaměstnáni, dělat smysluplnou činnost, pak se cítí být prospěšní. Mají tak možnost přijímat 
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nové životní role (viz 4 fáze zotavení velká metodika MD). Tím samozřejmě nemyslím, aby byli pacienti 

zneužíváni k práci. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

35.  Objevujte silné stránky a talenty pacientů. Vystupte na chvíli z módu zdravotních diagnóz 

a sledujte příležitosti. 

36.  Smysluplná aktivita vede k získávání kompetencí, růstu integrity osobnosti, je jedním z pilířů 

duševního zdraví. Pohled na kompetence a silné stránky lidí nám otevírá oči. 
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Krátce k případovým konferencím, poradám a vizitám:  

Toto je ukázka případového setkání (na III. úrovni MD spolupráce) s pacientem. Máme zpracovaný 

individuální plán pacienta, krizový plán. V tomto konkrétním případě pacientka Lucka polyká 

opakovaně ostré předměty, je to pacientka s těžkou duševní chorobou s různými komorbiditami, s 

poruchou osobnosti. Vidíte plán, kde je zaznamenáno, co Lucka říká. Má za sebou 43 hospitalizací 

v Bohnicích, ale když jsme prošli její individuální plán nyní, když máme vše zaznamenáno na jednom 

papíru, tak jsme zjistili, že Lucka u nás není na dlouhodobé hospitalizaci, ale přichází jen na krátkou 

stabilizaci. My ji krátce stabilizujeme a posíláme ji do jejího přirozeného prostředí, kde žije. Je důležité, 

že nám neprotéká systémem do dlouhodobých hospitalizací.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

37.  Zaznamenejte výstupy z těchto setkání na papír a dále s ním pracujte. 

38.  Dejte výtisk pacientovi – může do něj nahlížet a ozřejmovat si tím svůj plán. 
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Statistika + informační leták 

Zde vidíte krátkou statistiku určitého časového úseku – vidíte, že jsme navázali celkem 221 pacientů 

na komunitní služby, a vidíte zde také krátkou informaci o multidisciplinárním přístupu. Je to vlastně 

takové PR našeho projektu multidisciplinarity. Máme to vylepené všude na odděleních, aby všichni 

pracovníci věděli, co to multidisciplinarita je. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ: 

39.  Vytvořte v nemocnici informační panely k multidisciplinární spolupráci. 
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Práce s „nepropustitelnými“ pacienty 

 

„Nepropustitelní“ pacienti 

Tady už vidíte tabulku dlouhodobě hospitalizovaných v PNB. To jsou pacienti, kteří primárně nemají 

kde bydlet. V Praze je velmi obtížné bydlení sehnat i pro zdravého, ekonomicky činného člověka, natož 

pro pacienty, kteří nemají vlastně žádný příjem a trpí duševním onemocněním. Pacienti uvedení 

v tabulce jsou již zpravidla navázáni na komunitní službu. Nicméně jsou bez přístřeší. Dál se podíváme, 

jak funguje spolupráce s magistrátem a co s pacienty společně děláme.  

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

40.  Evidujte počty pacientů dlouhodobě hospitalizovaných a těch, kterým se doba hospitalizace 

blíží nad půl roku. 

41.  Minimalizujte překlady do dlouhodobé péče, vždy než se toto stane, zjistěte, zda jste pacienta 

zasíťovali na komunitní tým, jaký je potenciál přirozených zdrojů. 

42.  Vyhledejte další potřebné zdroje obce, města aj. 
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V nemocnici jsme založili pracovní skupinu, která se zabývá „nepropustitelnými“ pacienty. Je v ní 

primář, staniční sestry, je tam sociální pracovnice – to všechno jsou lidé, kteří konkrétní pacienty velmi 

dobře znají, znají jejich potřeby a vědí, jak v nemocnici fungují. A my máme za cíl zajistit přechod těchto 

nepropustitelných pacientů do magistrátního „mini DZR“ (bytové jednotky v běžné zástavbě) v Praze. 

Dali jsme si závazek, že už neposíláme žádného pacienta z nemocnice do DZR, protože jak víte, tak 

v DZR probíhá také redukce lůžek. Takže kdybychom pacienty posílali do DZR, tak by se nám pak vraceli 

zpátky do Prahy. Praha toto vzala hodně za své a řekla si, že vymyslí pro své občany bydlení v rámci 

Prahy. A naopak, když je k nám pacient posílán z DZR, tak chceme vědět indikaci, proč ho k nám posílají, 

aby to nebylo jenom z důvodu, že chtějí zrušit nějaké lůžko, a tak nám pacienta pošlou do nemocnice. 

Proto každý pacient, který je posílán z DZR k nám do nemocnice, je předem projednán a je u něj 

zjišťován důvod. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

43.  K pacientům obtížně propustitelným stanovte pracovní skupinu, která bude koordinovat 

detailnější spolupráci. 

44.  Zapojte do skupiny partnery z venku na druhé i třetí úrovni multidisciplinarity. 
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Prvním krokem bylo, že pracovní skupina vytvořila seznam pacientů. Dohodli jsme se, že má být 6 až 8 

pacientů v jednom zařízení, přičemž formy bydlení mohou být různé, může to být třeba velký byt, ve 

kterém jsou tři pacienti v jednotlivých pokojích, a pak nějaké zázemí pro pracovníky. Počítá se s tím, že 

jsou to pacienti, kteří mají poruchy chování, případně jsou mentálně retardovaní. Takže forem 

umisťování pacientů se nám otevírá několik. Jednak je to možnost využít stávající poskytovatele 

pobytových služeb s tím, aby rozšířili své kapacity, dále je možnost vytvořit úplně nové služby a také je 

možné využít různé úrovně chráněného bydlení. A abychom věděli, kam pacienty umisťovat, 

potřebujeme mít monitorované jejich potřeby a jejich funkční schopnosti. Na tom v současné době 

intenzivně pracujeme.  

  

KDY?  

✓ První kvartál roku 2022 

✓ 6–8 pacientů v jednom zařízení 

✓ Vytipovat a vytvořit seznam lidí/pacientů 

KDO?  

✓ Obyvatelé HMP od 18 do 65 let s duševním onemocněním, vč. SMI, MR, AT, OS, 

s podanou žádostí do DZR 

✓ Tzv. nepropustitelní pacienti = opakovaně sociálně „selhávající“ jinde, než v PHB 

(rehospitalizace) 

✓ Pacienti bez domova 

✓ Pacienti spolupracující s komunitní službou 
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Jak vlastně pracujeme? 

Pracovní skupina vytvořila seznam a nyní spolupracujeme se skupinou, která byla vytvořena 

magistrátem. Jsou v ní klíčové pracovnice magistrátu, které jsou znalé oboru a spoustu našich 

pacientů znají. Aktuálně se bavíme o nástroji, jak vytipovaným osobám budeme mapovat potřeby, 

například máme setkání na oddělení 14, kde jsou ženy s mentální retardací. S těmi si teď sedneme, 

bude tam jejich klíčový pracovník z nemocnice, case manager z komunitní služby a bude tam zmíněná 

pracovní skupina z magistrátu. Jedná se tedy o další multidisciplinární tým, tentokrát na III. úrovni. 

Budou tam ti, kdo pacienty znají nejlépe. Podíváme se, co my máme zmapované uvnitř nemocnice, co 

je zmapováno komunitní službou, to znamená CARe. Potom vezmeme určitý efektivní mapovací 

nástroj, kterým budeme mapovat potřeby a všechno kolem pacientů, tedy i v jaké fázi jejich 

onemocnění je, a z toho mapování nám vyplyne, co vlastně máme a jaké bydlení pro ně máme tvořit. 

Aktuálně třeba zjišťujeme, že pro spoustu pacientů zde služby jsou, jen jsme je neuměli využívat. Nebo 

lze existující služby modifikovat, což jsme zjistili, že je možné i u některých pobytových služeb. Takže 

uvidíme, co to přinese.  

 

  

JAK?  

✓ F1 / Pracovní skupina vytváří seznam těchto pacientů z celé PN Bohnice a postupně ho 

aktualizuje (jak zachytávat střednědobé hospitalizace i akutní péči) 

✓ Spolupracuje s pracovní skupinou vytvořenou magistrátem 

✓ F2 / Koordinuje mapování potřeb a funkční schopnosti pacientů (care management + 

mapovací nástroj MPSV + GAF) 

✓ F3 / Účastní se případových/konziliárních setkání 
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Tady vidíte, že z hlediska diagnóz se jedná o pacienty se SMI, mentální retardací, pacienty se 

závislostmi, organickými poruchami a poruchami osobnosti. Těch lidí je celkem 50 a všichni 

spolupracují s nějakou komunitní službou. Nyní řešíme, jak do toho zapojit komunitní službu, protože 

pokud např. určité bydlení bude na Praze 4 a pacient spolupracuje s CDZ na Praze 8, tak jak si s tím 

poradit? A toto právě teď modelujeme. Vidíte, že spousta pacientů spolupracuje s NAUTIS, což je 

organizace pro pacienty s mentální retardací. Z tohoto seznamu budeme jednoho pacienta po druhém 

s pracovní skupinou procházet, monitorovat jeho potřeby a následně ho umisťovat mimo nemocnici. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

45.  Probírejte postupně všechny „nepropustitelné“ pacienty, mapujte jejich dovednosti, přání 

a plány. 

46.  Připravujte plány zotavení, ne plány přechodu. S pacientem usilujeme o zotavení, pacient 

nikam „nepřechází“. 
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Zde vidíte, jak vypadá monitorování potřeb u pacienta s mentálním postižením a s poruchou 

autistického spektra. Vidíte, že výstupy z mapování se promítnou do grafu – ten vzniká na základě 

dotazníku, který má asi 120 otázek, je tedy poměrně důkladný. Z grafu je vidět míra podpory, kterou 

pacient potřebuje. Každý vám tvrdí, že pacient potřebuje 24/7 podporu, ale co to znamená ve 

skutečnosti, na to vám dává odpověď tento graf. Tedy v čem, kdy nebo jak danou podporu potřebuje. 

Kde má bydlet, s kým má bydlet, jak si zvládá připravit léky a podobně. To všechno graf docela dobře 

zobrazí. Zjistili jsme, že když jsou pacienti v nemocnici, tak monitorovat jejich potřeby nebo funkční 

schopnosti je velice těžké, protože jsou vlastně okleštěni naší péči, kterou dostávají. My vlastně 

nevíme, jak ten člověk funguje mimo nemocnici, a neví to nikdo z nás, ani klíčový pracovník, když je 

pacient např. 10 let v nemocnici.  

Bude potřeba vytvořit nějaké tréninkové prostředí, respektive ustanovit péči a spolupráci v nemocnici 

tak, abychom dokázali monitorovat, jak jsou pacienti schopní. A na odděleních se to dělá velmi těžko, 

když dostanou „plný servis“. Pak není šance zmapovat, jak to zvládají pacienti sami. Zapojili jsme proto 

Centrum psychosociálních služeb, které máme v nemocnici. Tam máme kuchyňku, kavárnu a další 

tréninkové prostory. Pomocí těchto míst budeme sledovat, jak je daný pacient funkční/šikovný a jak je 

schopen fungovat v jednotlivých dovednostech.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

47.  Vytvořte tréninkové prostory pro pacienty a zmapujte jejich psychosociální dovednosti. 
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V oblasti duševního zdraví dětí je náš pan primář velmi aktivní. Podílel se na založení CDZ pro děti 

v Ostravě, Berouně i Praze. Takže z nemocnice je využívána právě jeho osoba. Aktuálně se bavíme 

o tom, jak zmonitorovat stávající síť. Zjistili jsme, že hodně věcí dělají terénní služby, které mají street 

workery, kteří dokážou monitorovat rozvoj duševního onemocnění v různých volnočasových klubech. 

Proto jsme tyto subjekty přizvali ke stolu. Stává se, že mi volají, že mají dítě, které se sebepoškozuje, a 

oni vůbec nevědí, co to znamená a kam s ním, kam ho mají nasměrovat. Takže to definujeme spolu 

a snažíme se zase zapojit všechny kolem. Zapojujeme také CDZ, respektive tým Domu tři přání s 

oddělením v PNB, aby se pacienti předávali fyzicky, aby tam fungovaly stáže a aby se všechny články 

péče a podpory propojily.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

48.  Zmonitorujte stávající síť poskytovatelů v určitém regionu a vymyslete systém společného 

setkávání za účelem společného vzdělávání a propojení. 

49.  Implementujte již nastavený systém u SMI do jiných cílových skupin, například dětí. 

50.  Využijte opět potenciál již stávajících služeb, i když ještě nejsou multidisciplinární, mají 

potenciál v preventivní práci. 

  

        
           

                          

                                        

                                     



 

34 
 

Doprovodné aktivity 

 

Než se nám rozjely v nemocnici stáže, tak jsme zavedli takzvaný stážobus. Je to vlastně taková 

urychlená forma stáže. Proč to děláme? Znáte Konfucia a jeho přísloví „co slyším, to zapomenu, co 

vidím, si pamatuji, co si vyzkouším, tomu rozumím“?  

Proto v další spolupráci považujeme za důležité, aby se služby mezi sebou navštěvovaly, tedy aby CDZ 

a oddělení v nemocnici poznaly navzájem svoji práci, aby jejich pracovníci spolu strávili nějaký společný 

čas, viděli spolupráci a pochopili navzájem, co kdo v tom systému dělá, protože to, že se setkávají jen 

na daných odděleních na virtuálních poradách, je z mého pohledu málo. 

Konkrétně „stážobus“ znamená, že jednou za měsíc sociální pracovnice a staniční sestry nasednou do 

8místného auta a projedou v jednom dni jednotlivé komunitní služby po Praze. Tím získají přehled, co 

dané služby dělají. Po prvním „stážobusu“ máme velmi dobré ohlasy, účastníci se vyptávali a přispělo 

to k prohlubování spolupráce jako náhrada za stav, kdy jsme nebyli schopni zabezpečit řádné stáže, což 

zpočátku nešlo kvůli covidu a potom zase z kapacitních důvodů. Na další dny je plánovaná další trasa 

po dalších komunitních službách v Praze. Tentokrát pojede pan primář, vrchní sestry a staniční sestry. 

Pojedou poznat komunitní služby, aby motivovali i další své zaměstnance, aby se šli podívat do CDZ i 

menších komunitních týmů, protože dřív nebo později nás z nemocnic čeká to, že se budeme muset 

zabývat uvolněním kapacit, a je dobré, aby se tak nedělo bez toho, aniž by všichni poznali, do čeho 

jdou, aby se nebáli a aby se navzájem poznávali.  

Co se týká velkých stáží, tak začínáme být docela zavaleni. Nastalo to, čeho jsme se obávali, protože za 

první týden se přihlásilo asi 40 lidí do nemocnice na stáž ze strany komunitních pracovníků. V rámci 

krajských stáží jsme jednotlivým CDZ nabídli, aby se přihlásili do nemocnice na stáž, a teď to nějak 

dáváme dohromady. Uvidíme, jak to budeme zvládat, jaké budou naše možnosti. My se na to 
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samozřejmě těšíme, ale náš čas je kapacitně omezen. Obecně jsem ale rád, že pracovníci komunitních 

služeb mají zájem stážovat u nás v nemocnici. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

51.  Zaveďte pravidelné vzájemné návštěvy a stáže mezi virtuálními týmy alespoň 1x za půl roku. 

52.  Prostřednictvím pravidelných stáží zvyšujte vzájemné kompetence týmů. 
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Zde vidíte program stáže, obsahuje možnost podívat se na oddělení pro duální diagnózy, na akutní 

oddělení, následná lůžka, centrum psychosociálních služeb, tréninkové byty a další oblasti nemocnice. 

Uvedena je i Nadace BONA, která poskytuje bydlení. Tam je průvodcem pacient, který je peer terapeut 

sdílející svou osobní zkušenost, jak procházel v nemocnici, dále systémem různých forem chráněného 

bydlení, jak se s ním pracovalo. Umí svou zkušenost velmi dobře podat. To je tedy náš program, který 

v současnosti nabízíme komunitním službám.  
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Ukázka programu stáže v komunitní službě Kaleidoskop, určená pro pracovníky nemocnic. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

53.  Sdílejte reflexe ze stáží. 

54.  Dejte péči o stáže na starost jednomu člověku z týmu organizace. 
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Na závěr ukázka propagačních materiálů – jedná se o sadu letáčků, které různou formou propagují 

multidisciplinaritu. Využíváme je jako PR projektu, vyzdvihujeme, že pacient je středobod spolupráce, 

kterou kolem něho tvoříme. Usilujeme o to, aby jednotliví pracovníci věděli, co multidisciplinarita 

obnáší, proč ji děláme a proč je to důležité.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

55.  Zapracujte multidisciplinární spolupráci do vnitřních směrnic psychiatrické nemocnice 

a komunitních týmů a center duševního zdraví. 
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Souhrn metodických doporučení 
OBSAH – CO POSTUP – JAK ODPOVÍDÁ TERMÍN MÍRA NAPLNĚNÍ 

NA ŠKÁLE 1–5 

1. Vytvořte si myšlenkový a hodnotový rámec, ze kterého budete společně vycházet. 
 

    

2. Domluvte se společně a vytvořte check list, ve kterém hodnoty a přístupy popíšete a dáte 
na viditelné místo ve svých pracovnách. 
 

    

3. Dejte členům týmu literaturu, kde hledat hodnotovou a postojovou inspiraci k moderní 
péči o duševní zdraví. 
 

    

4. Strukturujte si situaci do tří úrovní práce. 
 

    

5. Zpřehledněte si systém, udělejte si seznam a mapu, kde jaký tým pracuje. 
 

    

6. Na počátku se zaměřte na druhou úroveň multidisciplinarity.  
 

    

7. Využívejte metodické postupy z velké metodiky multidisciplinární spolupráce. 
 

    

8. Zveřejňujte své úmysly pro všechny zaměstnance. 
 

    

9. Vytvořte malý tým, který bude mít realizaci multidisciplinárního přístupu u vás na starosti. 
 

    

10. Vytvořte si smlouvy o spolupráci mezi týmy a organizacemi, se kterými potřebujete 
spolupracovat. 
 

    

11. Evidujte si data, my jsme měli Excel tabulku. Lze však vše integrovat do informačních 
systémů organizací. 
 

    

12. Integrujte MD přístup do informačních systémů organizací. 
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13. Sdílejte data na poradách týmů. 
 

    

14. Vytvořte si přehled a kontaktní seznam lidí, se kterými budete spolupracovat, a dejte ho 
k dispozici na všechna oddělení a všem týmům v komunitních službách. 
 

    

15. Vytvořte si systém spádových týmů. Jakási první forma „gate keepingu“ – vstupní brány 
do extramurálního systému spolupráce, který je často nepřehledný. Pro velkou 
psychiatrickou nemocnici se tak stane systém systémem. 
 

    

16. Vytvořte si jasný systém spolupráce, jasné dny a hodiny, kdy se týmy budou setkávat na 
společné práci.  
 

    

17. Vytvořte prostor a ideálně místo pro práci virtuálních týmů.  
 

    

18. Vytvořte transparentní systém s častou frekvencí setkávání. 1x měsíčně má nízký 
zotavovací dopad. Praxe ukazuje, že setkávání 1x až 2x týdně má velký zotavovací 
potenciál. 
 

    

19. Přejděte od „pouhého sdělování informací“ ke společnému plánování – společné týmové 
spolupráci virtuálních týmů. 
 

    

20. Strukturované pravidelné porady s lidmi, kteří mají příslušné kompetence, mají zásadní 
dopad na bezpečnou spolupráci. 
 

    

21. Dodržujte časovou strukturu. 
 

    

22. Předem se domluvte na obsahu daného setkání. 
 

    

23. Propuštění začíná dnem přijetí, přístup, který jsme viděli a slyšeli v zahraničí, kde je 
efektivním principem v péči o duševní zdraví. 
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24. Spolupracujte MD i při akutní hospitalizaci, to, co se děje v přirozeném prostředí pacienta, 
přináší nové souvislosti.  
 

    

25. Vytvořte si systém navazování pacientů na komunitní služby i na akutních lůžkách, 
navázání spolupráce a bezpečného vztahu během doby hospitalizace se nám ukázalo jako 
klíčový moment. 
 

    

26. Zdravě formalizujte svoji multidisciplinární spolupráci.  
 

    

27. Uzavřete smlouvy o spolupráci a nastavte souhlas s poskytnutím osobních údajů. 
 

    

28. Nastavte procesy tak, aby pacient/klient vlastnil svůj plán zotavení.  
 

    

29. Plány pacientům/klientům vždy vytiskněte a dejte jim je do ruky. 
 

    

30. Dejte plán i rodině, ideálně ho s rodinou vytvářejte. 
 

    

31. PLÁN JE ČLOVĚKA, ať je v roli pacienta, či klienta. Vždy je to jeho plán, který má k dispozici, 
v ruce, je jeho vlastníkem. Je tedy vlastníkem i toho, co se do plánu napíše. Člověk se 
zkušeností se tak stává vlastníkem procesu svého zotavení. 
 

    

32. Vyjednejte s pacientem dílčí a dlouhodobé cíle, napište je společně, dejte je pacientovi do 
ruky. 
 

    

33. Monitorujte společně tyto oblasti, které vedou k procesu zotavení, zaznamenávejte je 
průběžně do formátu, který má pacient/klient i ostatní členové týmu k dispozici. Vlastnit 
plán na papíře se nám v praxi ukázalo klíčovým pro zvnitřnění procesu plánování 
samotným pacientem. 
 

    

34. Sdílejte plánované kroky s pacientem a všemi profesemi.  
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35. Objevujte silné stránky a talenty pacientů. Vystupte na chvíli z módu zdravotních diagnóz 
a sledujte příležitosti. 
 

    

36. Smysluplná aktivita vede k získávání kompetencí, růstu integrity osobnosti, je jedním 
z pilířů duševního zdraví. 
 

    

37. Zaznamenejte výstupy z těchto setkání na papír a dále s ním pracujte. 
 

    

38. Dejte výtisk pacientovi – může do něj nahlížet a ozřejmovat si tím svůj plán zdraví. Pohled 
na kompetence a silné stránky lidí nám otvírá oči. 
 

    

39. Vytvořte v nemocnici informační panely k multidisciplinární spolupráci. 
 

    

40. Evidujte počty pacientů dlouhodobě hospitalizovaných a těch, kterým se doba 
hospitalizace blíží nad půl roku. 
 

    

41. Minimalizujte překlady do dlouhodobé péče, vždy než se toto stane, zjistěte, zda jste 
pacienta zasíťovali na komunitní tým, jaký je potenciál přirozených zdrojů. 
 

    

42. Vyhledejte další potřebné zdroje obce, města aj. 
 

    

43. K pacientům obtížně propustitelným stanovte pracovní skupinu, která bude koordinovat 
detailnější spolupráci. 
 

    

44. Zapojte do skupiny partnery z venku na druhé i třetí úrovni multidisciplinarity. 
 

    

45. Probírejte postupně všechny „nepropustitelné“ pacienty, mapujte jejich dovednosti, přání 
a plány. 
 

    

46. Připravujte plány zotavení, ne plány přechodu. S pacientem usilujeme o zotavení, pacient 
nikam „nepřechází“. 
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47. Vytvořte tréninkové prostory pro pacienty a zmapujte jejich psychosociální dovednosti. 
 

    

48. Zmonitorujte stávající síť poskytovatelů v určitém regionu a vymyslete systém společného 
setkávání za účelem společného vzdělávání a propojení. 
 

    

49. Implementujte již nastavený systém u SMI do jiných cílových skupin, například dětí. 
 

    

50. Využijte opět potenciál již stávajících služeb, i když ještě nejsou multidisciplinární, mají 
potenciál v preventivní práci. 
 

    

51. Zaveďte pravidelné vzájemné návštěvy a stáže mezi virtuálními týmy alespoň 1x za půl 
roku.  
 

    

52. Prostřednictvím pravidelných stáží zvyšujte vzájemné kompetence týmů. 
 

    

53. Sdílejte reflexe ze stáží. 
 

    

54. Dejte péči o stáže na starost jednomu člověku z týmu organizace. 
 

    

55. Zapracujte multidisciplinární spolupráci do vnitřních směrnic psychiatrické nemocnice 
a komunitních týmů a center duševního zdraví. 
 

    

 


