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Úvod 
Zavádění multidisciplinární spolupráce v akutní péči na Psychiatrické klinice VFN v Praze 

a v Centru duševního zdraví Podskalí v Praze je obsahem metodiky dobré praxe, kterou jsme 

pro vás připravili. Na zavádění multidisciplinárního přístupu a spolupráce se podílela celá řada 

lidí. Předkládáme vám popis pilotního zavádění, osvědčené a klíčové momenty. Naše 

zkušenosti jsou pozitivní. Přínosy převažují nad riziky. V následujícím textu i v online 

prezentacích, které jsou nedílnou součástí metodiky dobré praxe, vám zprostředkováváme 

naši cestu krok za krokem. Vše, co jsme na ní pilotně vyzkoušeli, jsme zformulovali do 

doporučení, která jsou přenositelná do další praxe týmů i dalších míst v České republice. Naše 

cesta je charakterizována jak novým organizováním práce v oblasti péče o duševní zdraví, tak 

i cestou přechodu od paternalistického k partnerskému přístupu k pacientovi.   

Podle Etického kodexu České lékařské komory se má lékař vzdát paternalitních pozic v postoji 

vůči nemocnému a respektovat ho jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy 

a povinnostmi, včetně odpovědnosti za své zdraví. Podle tohoto kodexu je lékař povinen, pro 

nemocného srozumitelným způsobem, odpovědně informovat jeho nebo jeho zákonného 

zástupce o charakteru onemocnění, zamýšlených diagnostických a léčebných postupech 

včetně rizik, o uvažované prognóze a dalších důležitých okolnostech, které během léčení 

mohou nastat. Tento Etický kodex České lékařské komory byl přijat 1. ledna 1996, tedy pět let 

předtím, než Česká republika ratifikovala Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. 

 

       PhDr. Lenka Krbcová Mašínová 

gestorka projektu 
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Zavádění multidisciplinární spolupráce v akutní péči na Psychiatrické klinice 

VFN 

  

  

Ráda bych vám představila dobrou praxi při zavádění multidisciplinární spolupráce v akutní 
psychiatrické péči na Psychiatrické klinice VFN v Praze. Na úvod bych ráda zmínila, že se v maximální 
možné míře snažíme zmírnit a zkrátit následnou lůžkovou péči a systémovým způsobem ji nahradit 
péčí komunitní. Zavádíme proto systém včasného navazování lidí do terénní komunitní péče. 
Dosahujeme toho především smysluplnou aktivizací a cílenou motivací duševně nemocných už v době 
akutní hospitalizace. Jde nám tím o snížení počtu hospitalizací, zkrácení doby hospitalizace, snížení 
frekvence relapsů a pochopitelně i o související úsporu času všech zúčastněných. Dochází tak k redukci 
symptomů, podpoře v obnovení sociálních rolí člověka s duševním onemocněním a zaměřujeme se též 
na prevenci při relapsu a zlepšení compliance. 
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Z hlediska jednotlivých úrovní multidisciplinarity se věnujeme především spolupráci na první a druhé 

úrovni. Na třetí úrovni pak spolupracujeme hlavně s integrovaným záchranným systémem, v některých 

případech pak s OSPOD, úřady a podobně.  

Když se mluví o multidisciplinaritě, často se zapomíná na týmy, které jsou přímo na odděleních a pracují 

na první úrovni multidisciplinarity. Pozornost většiny zdravotníků i sociálních pracovníků se v první řadě 

soustřeďuje na úroveň druhou, mluví se o spolupráci mezi lůžkovou částí a specializovanými 

komunitními službami a multidisciplinarita na první úrovni je brána jako určitá samozřejmost, v praxi 

tomu tak ale není. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ: 

1. Začněte v akutní psychiatrické péči první úrovní multidisciplinárního přístupu.  

2. Vyjednejte změnu svého přístupu s vaším vedením, podpořte ho čísly a daty o pacientech 

z míst, kde již multidisciplinární spolupráci mají zavedenou. 
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V grafu výše vidíte stručný přehled počtu hospitalizovaných pacientů v hlavním městě Praze podle 

diagnostických skupin a v grafu níže, kolik z nich je hospitalizováno v kterém zařízení. 

 

Z grafu je zřejmé, že přestože kapacita Psychiatrické nemocnice (PN) Bohnice není dvojnásobná, ale 

několikanásobná oproti kapacitě Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), tak se ve VFN postaráme 

zhruba o polovinu všech osob, které přijedou rychlou záchrannou službou. V PN Bohnice to v roce 2018 

bylo 1 046 lidí a u nás to bylo 538 lidí. Jedná se přitom o osoby, které nepřeposíláme dál, ale zůstávají 

u nás. Proto si troufám tvrdit, že naše zkušenosti s akutní psychiatrickou péčí jsou velmi bohaté. 
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Akutní lůžkové oddělení  

 
Co se týká psychiatrické akutní lůžkové péče, obecně se dá říct, že jde o specifické útvary s vyšší mírou 

hierarchie než kdekoliv jinde, srovnám-li to třeba s následnou péčí. A netýká se to jenom naší kliniky, 

měla jsem možnost osobně navštívit mnoho akutních lůžkových oddělení po celé České republice. Ve 

fakultních nemocnicích je pak jejich prostředí ještě akcentované specifikem fakulty, její výukou. 

Dochází v nich k posilování „případů“. Tím mám na mysli např. prohlášení, kdy lékař říká: „Já jsem vždy 

odpovědný za to, co se bude s pacientem dít.“ Ať už se to týká léčebného režimu nebo třeba nějaké 

psychosociální či další intervence, role lékaře je zde daleko víc vidět než kdekoliv jinde. Tím, že 

nemocnice má zpravidla převahu oddělení pro lidi se somatickým onemocněním, a navíc i právní 

oddělení, které je vždycky jedno pro celou nemocnici, nepracuje specificky s případy lidí s duševním 

onemocněním. V současnosti třeba řešíme souhlas s ambulantní péčí. Potřebovali bychom specificky 

ošetřit např. poskytování informací a další záležitosti, ale tím, že souhlas není šitý na míru 

psychiatrickým pacientům, tak nám v něm některá potřebná specifika chybí. Další kapitolou je nahlížení 

a sdílení dokumentace. To opět souvisí s tím, že jsme součástí celé nemocnice. Stejně to platí třeba 

i pro psychiatrická oddělení krajských nemocnic. Dalším problémem, ale to se netýká jenom akutní 

péče, je i určitý druh skepse, pocit odpovědnosti, nezkušenost lidí s multidisciplinárním způsobem 

práce v pravém slova smyslu.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ vzešlá z dobré praxe:  

3. Realizujte společné mítinky s detailní rozpravou se členy týmu nad vyjednáním jejich rolí 

a s popisem role, vyjednejte, jak se změní vaše řízení od individuálního k týmovému způsobu 

rozhodování a péče. 

4. Sdílejte příklady dobré praxe, ukazujte na nich změny vašeho přístupu, hierarchie, procesů, 

vysvětlujte je zaměstnancům opakovaně. 

5. Integrujte příklady do interního vzdělávání týmů a zaměstnanců. 
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Na klinice pracuje v první úrovni celkem 5 multidisciplinárních týmů – na akutních odděleních žen 

a mužů, na gerontopsychiatrii, v denním stacionáři pro dospělé a v denním stacionáři pro adolescenty. 

Akutní oddělení jsou akutní příjmová, plánované příjmy jsou zcela výjimečné.  

Virtuální týmy, tedy druhá úroveň multidisciplinární spolupráce, jsou funkční na akutním oddělení žen 

a mužů. Na obou probíhá pravidelná spolupráce. Na gerontopsychiatrii je zavádění multidisciplinární 

spolupráce virtuálních týmů v začátku. Týmy na gerontopsychiatrii se propojují se službami domácí 

péče a s pobytovými službami. Ze strany služeb je o spolupráci velký zájem, ale zároveň se potýkáme s 

počáteční nedůvěrou a svým způsobem i s neochotou ke změně myšlení. Na denním stacionáři pro 

dospělé se potýkáme s rivalitou mezi sestrami na oddělení nebo na denním stacionáři a pracovníky 

komunitních služeb. Sestry někdy mají pocit, že jim CDZ i jiné služby „berou pacienty“, nutí je k tomu, 

aby zkracovali jejich pobyt na denních stacionářích a integrovali pacienty co nejdříve do komunitní 

podpory. Změna myšlení v těchto případech vyžaduje poměrně hodně času a opakování nastavených 

procesů.  

Na denním stacionáři pro adolescenty, který je ojedinělým zařízením, je prozatím problém 

s vyhledáváním adekvátních návazných služeb způsobený nedostatkem zkušeností všech zúčastněných 

stran s multidisciplinárním přístupem.  

Problémy zaznamenáváme i se změnami v týmu, protože jak postupujeme dál podle reformy 

psychiatrické péče, tak někteří lidé pracující třeba i dlouho na denním stacionáři, mají často rigidní 

myšlení a mají problém se smířit s tím, že přístup by měl být jiný. Často se potýkám i s tím, co slyším v 

psychiatrických nemocnicích i na jiných akutních psychiatrických odděleních: „My už to takhle dávno 

děláme a nechceme to měnit, vyhovuje nám to. Pacienti si návazné služby vyhledají sami, a tak je to 

správně.“ Tím, že je těžké lidi přesvědčovat, dochází k fluktuaci a musíme řešit znovu a znovu 

doplňování, proškolování a podporu týmů.  

Co se týká navazování pacientů na komunitní služby, začali jsme v říjnu 2017 na ženském oddělení. To 

byl úplně první malý „pilot“ projektu multidisciplinarity, kdy mě oslovil Jan Pfeiffer a vysvětlil mi, o co 

jde, a mně se to zalíbilo jako přístup ke změně péče.  

Co se týká počtu navázaných osob, uvedená čísla jsou poměrně vypovídající. Pacienti uvedení 
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v kategorii „nelze navázat a odmítá“ jsou takoví, které se nedaří navázat ani přes opakované motivace 

po celou dobu hospitalizace. Z dat vyplývá, že ženy se přesvědčují snáz. Muži odmítají spolupráci 

častěji, nechtějí se navazovat. Jedním z důležitých aspektů je, že mnoho mužských pacientů je v 

mladším věku kolem 20–25 let, kde hraje velkou roli rodina, především jejich maminky, které mají 

pocit, že jim CDZ nebo jiná komunitní služba jejich syny „bere“ a chce převzít jejich péči. S rodinou je 

proto třeba pracovat od samého počátku.  

Počet rehospitalizací se díky navazování na komunitní služby výrazně snížil, a to v poměru 177 : 53, což 

je velmi důležitý údaj prokazující efektivitu multidisciplinárního přístupu a jeho dopad v kontinuitě 

péče 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

6. Nepřeskakujte hned na druhou úroveň, i když je to na počátku lákavé, potřebujete vystavět 

nejdříve úroveň první, v naší praxi na akutní péči se tento postup ukázal klíčovým. 
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Co se týká struktury setkávání týmu lůžkového oddělení, tedy první úrovně multidisciplinarity, setkání 

týmu u nás probíhá při „papírové“ vizitě, myšleno vizitě bez pacienta. Mnoho lidí z komunitní péče, ale 

i třeba z následné lůžkové péče by mohlo namítnout, že to není správné, že pacient má být vždy 

přítomen. Ale je třeba si uvědomit, že při akutní hospitalizaci, zvlášť úplně na jejím začátku, to 

s ohledem na zdravotní stav pacienta opravdu nejde. Setkání týmu je přitom realizovatelné, např. i 

formou pravidelných porad týmu při ranní kávě. Důležité je říct, že se jedná prakticky o každodenní 

setkávání, kde probíhají informace o nově přijatých pacientech z hlediska jejich potřeb a funkčnosti 

jejich schopností. Opět se možná nemusí někomu pozdávat použití slova „funkčnost“, resp. 

pojmenování „nízkofunkční“ pacient. Ale je to člověk, který se vyhodnocením nějaké škály, s jejíž 

pomocí se snažíme objektivizovat jeho stav (na klinice používáme GAF), nachází na nižší úrovni. Pak 

přichází na řadu plán. Ten sestaví spolu s pacientem v akutním stavu jeho primární sestra, která je 

zároveň malým case managerem potřeb, které pacient má a které verbalizuje. Pacienty ke spolupráci 

vytipováváme prostřednictvím zmíněného hodnocení funkčních schopností GAF. Toto hodnocení má 

z našeho pohledu vyšší vypovídací hodnotu pro plánování péče a podpory duševně nemocných než 

standardní hodnocení úrovně soběstačnosti ADL, které se běžně používá téměř ve všech 

akreditovaných nemocnicích. Následně přichází na řadu spolupráce s již navázanými pacienty, tedy 

projednání toho, co už proběhlo v předešlých dnech, a plán dalšího postupu. Na závěr dochází ke 

kontaktování pacienta – jeho informování, nabídka a motivace. V tuto chvíli do spolupráce vstupuje 

lékař, sestra, ale i ti, kdo nemají zkušenosti se zdravotnickým prostředím, jako třeba zdravotnický 

záchranář, nutriční terapeut, ergoterapeut, prostě každý, kdo se podílí na přímé péči o pacienta, a také 

sám pacient. Ráda bych ještě zmínila vizity, u nichž se nám daří změna zvyklostí velkého „hroznu“ lidí 

u lůžka pacienta. Někde se sice vizita změnila v komisi, kde je zapojen pacient, ale naproti němu sedí 

6 lidí a není pravděpodobné, že by v takové situaci pacient mluvil zcela otevřeně a s důvěrou. Za ideální 

způsob považujeme triádu, ve které je lékař, sestra a pacient. 
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METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

7. Integrujte do multidisciplinární spolupráce již existující vizity, začněte je dělat nově, integrujte 

do nich pacienta, s kterým společně vyjednáte a plánujete další postup v jeho zotavení. Nám 

se osvědčila triáda, dle velké metodiky MD. 

8. Ustanovte princip a pozici case managementu v týmu. Na pozici case managera se nám 

osvědčilo mít sestru, která pacienta provází procesem léčby. 

9. Zaveďte GAF jako funkční hodnocení, my jsme jím nahradili ADL. 

10. Zaveďte do týmu další nástroje z metodiky CARe.  
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Spolupráce lůžkového týmu s komunitním – virtuální týmy 

  
 

Setkání virtuálního týmu, tedy spolupráce lůžkového oddělení s komunitním týmem, probíhá 

standardně jedenkrát týdně. Probírají se na něm informace o nových pacientech, probíhá zhodnocení 

probíhající spolupráce u již navázaných lidí a zpětná vazba u propuštěných lidí. Zpětnou vazbu jsme 

přidali do struktury setkání až po nějaké době, kdy tým lůžkového oddělení pochopil, o co v navazování 

spolupráce jde, a začal se ptát, kde jsou pacienti po propuštění, jak to s nimi vypadá a jak se jim daří. 

Dříve jsme byli zvyklí, že běžně docházelo k rehospitalizacím a pacienta jsme tak viděli každý měsíc 

třeba dvakrát. Ale zaváděním multidisciplinární spolupráce se doba prodloužila, takže se pracovníci v 

týmu začali doptávat, jak se lidem daří, jestli chodí do CDZ a jak vlastně v životě fungují. V rámci setkání 

se probírají také informace o časných varovných příznacích lidí v péči CDZ nebo komunitního týmu. 

Když má CDZ informace od rodiny nebo přímo od klienta, že se u něj objevily časné varovné příznaky, 

že bude potřebovat změnu medikace, ideálně za hospitalizace, protože se musí jeho stav monitorovat, 

tak je výhodou, že se na týmovém setkání probere předpokládaný příjem člověka, a vlastní příjem 

potom proběhne za daleko příznivějších podmínek.  

Následuje kontaktování pacienta/klienta, u kterého jsou lékař, sestra, případně jiný nelékař, pracovník 

CDZ a pacient. U dalších setkání, kde se neprobírá medikace, už lékař být nemusí, zpravidla se účastní 

pouze prvního setkání a pak jenom v případě nasazování depotní medikace a podobně. U spolupráce 

se nám osvědčilo používat FACT board, v našem prostředí se mu říká i Dashboard. Je to přehledná 

tabule zachycující, co se s člověkem děje, kdo z osob je zasíťován ke spolupráci, v jaké fázi je jeho 

navazování, co můžeme pro člověka udělat my na akutním oddělení a jaký je plán společného postupu. 

Nemohu říct, že by to bylo dokonale propracované, ale v současnosti se u nás tvoří nový informační 

systém, který už chceme s FACT boardy propojit. Myslím si, že tento proces a přístup mají budoucnost, 

především pokud by šlo je propojit i online. V multidisciplinaritě oslovujeme ke spolupráci všechny 

pacienty, nicméně k setkávání s pracovníky CDZ dochází zejména u lidí, kteří už jsou informovaní 

a motivovaní týmem lůžkového oddělení.  
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METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

11. Ustavte virtuální týmy se spádovými komunitními týmy a CDZ. 

12. Frekvenci společné porady nastavte nejméně 1x týdně, delší interval se nám neosvědčil. 

13. Nenahrazujte osobní poradu pouze telefonickým kontaktem či e-mailovou komunikací, 

neosvědčilo se nám to. 

14. Pracujte s obdobou FACT boardu, vytvořte online prostor pro sdílení. 

15. Zapojujte do multidisciplinární spolupráce všechny pacienty. Na počátku jsme měli selektivní 

přístup, který se nám neosvědčil. Dnes zapojujeme všechny pacienty, pokud potřebují 

lůžkovou péči, potřebují následnou rehabilitaci – podporu v přirozeném prostředí 

realizovanou komunitním týmem. Výsledkem jsou zásadně snížené počty hospitalizací. 
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Mezi úzká místa spolupráce dvou týmů první úrovně multidisciplinarity patří především nutnost 

trvalého vzdělávání a opakování principů multidisciplinárních přístupů. Je potřeba neustále 

zdůrazňovat principy multidisciplinárního přístupu a vzdělávat pracovníky formou supervize i další 

podpory. Je nutno neustále překonávat bariéry mezi zdravotní a sociální sférou, které se objevují a 

opakují napříč celou reformou psychiatrické péče. Situaci komplikuje i fakt, že týmy spadají pod dvě 

různá ministerstva, která spolu musí kooperovat. Jde o trpělivé vedení týmů, respekt jednoho týmu 

k druhému a péči o virtuální tým.  

Velmi úzkým místem spolupráce je sdílení informací a komunikace týmů. K tomu nám pomáhá 

překřížení úvazků, i když lze polemizovat, jaká forma překřížení je ideální. Standardně je to u nás tak, 

že buď má dotyčný pracovník velkou část úvazku na lůžkovém oddělení a jenom malý úvazek (třeba 

0,1) v CDZ, anebo je to naopak. Obojí má svá úskalí, protože když pracuje člověk na lůžkovém oddělení 

a dochází na 4 hodiny týdně do CDZ, tak to má tu výhodu, že přináší důležité informace z lůžek a 

naopak. Na druhou stranu u nás na lůžkovém oddělení slýcháme od pracovníků CDZ, kteří jsou 

zaměstnáni na krátký úvazek v akutní nebo následné lůžkové péči, že jsou tam „jenom na návštěvě“, 

že jsou tam „nechtění“, nebo naopak, že navazování spolupráce je směřováno celé na jednoho člověka, 

který tam má pouze krátký úvazek.  

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ: 

16. Zaveďte společné vzdělávání virtuálních týmů. 

17. Zaveďte společné supervize virtuálních týmů. 

18. Vytvořte bezpečné prostředí pro sdílení informací. 

19. Uzavřete společné smlouvy, v nichž postupy a procesy popíšete a vzájemně vyjednáte. 

20. Zaveďte vzájemné praxe, nám se osvědčil i způsob malých úvazků mezi virtuálními týmy. 
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Praxe multidisciplinární spolupráce na Psychiatrické klinice VFN

 
 

Multidisciplinární tým by měl být zaměřený na úzdravu, na silné stránky pacienta/klienta. Klíčovým 

pracovníkem může být primární sestra, ale koordinátorem multidisciplinární spolupráce je u nás na 

lůžkovém oddělení zpravidla staniční sestra. Důraz na pochopení a aplikování multidisciplinárního 

přístupu by se měl promítnout v kompetencích a samozřejmě i ve vzdělávání nejenom sester, ale 

celého týmu. Důležitá je motivace k multidisciplinární práci, to znamená přistupovat k práci tak, že ji 

nevykonáváme jenom sami za sebe, nedostáváme úkol, který máme odevzdat, nýbrž spolupracujeme 

s celým týmem ve prospěch potřeb společného pacienta/klienta. Co se týká návštěv a kontaktů, je 

důležité a bohužel velmi podceňované, aby když přijde pracovník CDZ na oddělení za pacientem, aby 

u toho byl zástupce lůžkového oddělení. A to nejenom na schůzce multidisciplinárního týmu, ale i na 

schůzce, která se třeba týká chráněného bydlení, chráněné práce nebo jiných potřeb, které pacient 

verbalizuje. Malým příkladem může být např. sdělení pacienta, který říká pracovníkovi CDZ: „Já tady 

musím ležet na posteli, která je u radiátorů, ale mně je horko a zdravotníci mě nechtějí 

přestěhovat.“ Když u takového setkání bude zdravotník, tak má možnost to jednak slyšet a třeba jedinci 

vyjít vstříc, anebo na to adekvátním způsobem zareagovat a vysvětlit důvody takového rozhodnutí.  

Velkou výhodou se ukazuje asistence terénních pracovníků u příjmů pacientů. Pokud je člověk 

navázaný na CDZ a situace kolem něj se nějakým způsobem zkomplikovala tak, že je nutná 

hospitalizace, pak pokud terénní pracovníci mohou být u těchto příjmů, máme velmi dobrou zkušenost 

s tím, že příjem neprobíhá tak dramaticky. Vliv známého člověka, který s nemocným klientem mluví i 

o jeho běžných starostech nebo radostech, vytváří bezpečné prostředí u příjmu.  

Co bych na tomto místě zdůraznila, je, že nejde o soutěž. Nejde o dokazování toho, že s některými 

pacienty nebo nemocnými nezmůžeme nikdo nic. Neměli bychom se dostávat do situací, že by na 

akutním oddělení lékař nebo jiný zdravotník řekl: „No tak dotyčného pacienta navážeme, ať ukáže CDZ, 

co umí.“ Někdy se navázání prostě nepodaří, často je to problém především u duálních diagnóz. 

Důležité je také myslet na oblast působnosti návazných služeb a co z nich člověk může konkrétně a 

smysluplně využít. Nelze třeba nabízet člověku z Prahy 1 službu, která působí na Praze 10, kam se 

nedostane. 
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METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

21. Zaměřte se u pacienta na silné, ne na slabé stránky. Na počátku je to vědomá činnost, kdy se 

tým dohodne, že nebude mluvit o slabých stránkách a problémech, ale o silných stránkách a 

příležitostech. Není to jednoduché, jsme takto vedeni celým vzdělávacím systémem a 

nastaveným zdravotním i sociálním systémem.  

22.  Podpořte asistenci case managerů z terénních týmů, CDZ při hospitalizaci pacienta, nám se to 

ukázalo jako velká výhoda. 

23. Nabízenou podporu formulujte co nejrealističtěji, úměrně místu, času, možnostem, 

schopnostem. 
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Při intenzivní pravidelné spolupráci je zcela nepodkročitelné setkávání jedenkrát týdně přímo na 

oddělení akutní péče. Důvodů je k tomu mnoho a já bych zmínila především ten, že i když zdravotníci 

nebo pracovníci CDZ mají pocit, že v danou chvíli není na akutním oddělení nikdo, kdo by něco 

potřeboval, nebo byl v takovém stavu, kdy je možnost s ním mluvit, tak by se tým měl sejít, byť by si 

pracovníci pomyslně dali jenom čaj. Zkusili jsme to a zjistili, že vždycky se najde nějaké téma, třeba o 

lidech, kteří byli propuštěni, a týmy si sdělují, jak dotyčný člověk prosperuje a jak se jeho navazování 

daří dál. A proč taková setkání organizovat přímo na oddělení? Mnoho lidí z CDZ nebo komunitní péče 

neví, jak vypadá prostředí akutního oddělení. Je tendence je brát do zasedacích místností, do knihoven 

nebo společenských či terapeutických místností, ale tak skutečný provoz lůžkového oddělení 

nepoznají. Když člověka, kterého má case manager z komunitní služby v péči třeba i rok, vidí přímo na 

oddělení a vidí ho dekompenzovaného, tak si obrázek o práci a chování zdravotníků udělá daleko lepší. 

Ke zprostředkování skutečného obrazu o provozu lůžkového oddělení také velmi pomáhají stáže. 

Z vlastní zkušenosti víme, že když začali chodit pracovníci z CDZ Podskalí na oddělení, tak se postupem 

času proměňoval jejich názor na to, že my na oddělení pacienty jenom omezujeme, jsme na ně 

„zlí“ anebo se s nimi „nebavíme“. Je to tím, že kolegové z CDZ vidí práci na oddělení v přímém přenosu, 

zažívají přímý kontakt s pacientem v akutní fázi nemoci.  

Primární klíčový pracovník, ať už se jedná o sestru nebo jiného nelékaře, hodnotí funkční schopnosti 

pacienta a používá tzv. kolo života jako nástroj pro zjišťování deficitu potřeb. Na jeho základě pak s 

pacientem navrhuje plán aktivit k naplnění potřeb. Zcela konkrétně: sestra po přijetí téměř okamžitě, 

až na výjimky, kdy to nejde, protože třeba dochází k agresivním raptům, promluví s člověkem přijatým 

k hospitalizaci a nabídne mu obrázek kola života a dá mu prostor, aby se nad ním zkusil zamyslet. 

Dotyčný člověk spolu s primární sestrou mluví o tom, co bychom pro něj mohli udělat my v oblasti jeho 

potřeb a co by třeba i v budoucnosti mohla udělat komunitní služba.  

Znovu zdůrazňuji, že tým lůžkového oddělení je základním stavebním kamenem. Bez týmové 

a partnerské spolupráce v první úrovni se nám multidisciplinarita rozvíjet nepodaří. Začít druhou úrovní 

nevidím jako úplně smysluplné. Opakuji informaci z úvodu prezentace, že nám jde hlavně o snížení 

počtu hospitalizací, o zkrácení doby hospitalizace, snížení frekvencí relapsů a samozřejmě nám jde o 
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úsporu času všech. Naším cílem je také destigmatizace, usnadnění přechodu osob domů, do komunitní 

péče. Zaměřujeme se hodně i na nastavení střídání dne a noci, na posilování sebedůvěry a sledujeme 

a hodnotíme stav nemocných při zátěži pro nastavení správné terapie, ať už se jedná o psychofarmaka 

či i o psychosociální léčbu. 

  

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

24. Setkávejte se při poradách přímo na akutním oddělení, poznáte prostředí. 

25. Umožněte case managerům z komunitních týmů a CDZ se účastnit i na vizitách akutního 

oddělení. 

26. Vytvořte zaměstnancům prostor pro dlouhodobější stáže. 

27. Zaveďte rychlý plánovací nástroj, který se začlení do plánování již v době přijímání člověka 

k hospitalizaci. Nám se osvědčilo tzv. kolo života.  
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Zde vidíte již dříve zmíněnou pomůcku „kolo života“, kterou dostane každý přijatý pacient. Navázat 

vztah s pacientem je pro nás prioritou a právě k tomu kolo života používáme. Primární sestra člověku 

pomáhá se zorientovat v jeho vlastních potřebách, u někoho by se dalo říct, že mu i trošku radí a 

pomáhá mu racionalizovat přání a potřeby. Vedení dialogu o různých oblastech života je hodně 

směřováno k realitě, usilujeme o zaznamenání reálných možností podpory. To je důležité, protože řada 

pacientů v akutním stavu má naprosto nereálné požadavky, ale vždycky se dá vybrat nějaká oblast, ve 

které můžeme pomoct a dotyčný člověk ji vnímá reálně.  

 

  
Tabulka je návaznou součástí „kola života“. Není nutné ji vyplňovat, ale je to pomůcka k zapojení 

pacienta do celého procesu. Napomáhá tomu, aby pacient neměl pocit, a aby ani sestra nenabyla 

dojmu, že to dělá namísto pacienta. Dělá to s ním a s jeho vizí. 
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Dovolím si zde s vámi sdílet dopis, který napsali naši klienti, když jsme je žádali na ranní komunitě na 

oddělení, aby namotivovali své spolupacienty. Velmi nás potěšilo, že vidí naši podporu jako něco 

prospěšného. Zároveň u nás velmi dobře funguje podpora jednoho pacienta druhému, chtělo by se říci 

peer podpora. Bohužel zaměstnat peer konzultanta v oblasti péče o duševní zdraví v nemocnici je velmi 

obtížné, protože v katalogu prací taková pozice není. Ale i bez této formalizace peer podpora mezi 

pacienty funguje a je možné s ní pracovat. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

28. Začleňte do své práce peer podporu, i když nemáte na odd. zaměstnaného pracovníka se 

zkušeností. 

29. Usilujte v týmu o zaměstnání člověka, který má zkušenost s duševním onemocněním. 
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Specifické procesy v oblasti multidisciplinární péče v akutním prostředí probíhají v oblasti dětí 

a adolescentů, v gerontopsychiatrii a adiktologii. To jsou odbornosti, kde osobně spatřuji deficit v 

návazných službách. Služby se postupně rozvíjejí, ale nejsou běžným standardem a jsou limitovány. 

Velký problém spatřuji u dětí a adolescentů. My naštěstí máme dětský stacionář a už rok i dětské a 

dorostové detoxikační oddělení, ale v návazné komunitní péči není situace úplně jednoduchá. Na 

dětském a detoxikačním oddělení vznikl multidisciplinární tým, který spolupracuje se SANANIM a 

s terapeutickou komunitou Karlov a proces funguje bez velkých vnějších podnětů. Postupy 

multidisciplinarity se naučili od lůžkového oddělení pro dospělé a fungují na první i na druhé úrovni. 

Nicméně stále pociťujeme deficit návazných služeb a zařízení.  

Z dalších specifických procesů bych zmínila metodiku CARe, coby nástroje, který provází 

multidisciplinaritu a hledání procesů plánování téměř od počátku. Metodika CARe není prozatím v 

akutní psychiatrické péči úplně uchopitelná, ale některé její nástroje v oblasti plánování jsme do akutní 

péče zavedli. Stejně tak jako principy otevřeného dialogu v práci s pacientem. Akutní péče 

v multidisciplinárním přístupu je specifická svým krátkým trváním. Reálně u nás na klinice máme 

průměrnou dobu hospitalizace zhruba 10 dní. Neznamená to, že jsou u nás všichni jenom 10 dní, ale 

pobyty zde opravdu nepřesahují měsíc, a to ani když zapojíme např. elektrokonvulzivní terapii. 

Domnívám se, a zkušenosti to ukazují, že stabilizační pobyty obecně nejsou pro lidi prospěšné. Najdou 

se případy, kdy je to třeba, ale osobně jsem citlivá na termíny jako „doléčovací oddělení“ nebo 

„stabilizační pobyty“ a podobné. Myslím si, že s větší či menší úrovní podpory může téměř každý 

pacient po zaléčení akutního stavu zvládnout pobyt v domácím prostředí s podporou komunitního 

týmu. Uvádím to na příkladu, že když mají lidé dovolenou víc než měsíc, tak se jim také špatně vrací 

zpět do pracovního procesu. A stejně je na tom pacient. Když je hospitalizace delší než měsíc, tak se 

člověku do společnosti, domů, do práce navrací daleko hůř. Co naši kolegové v týmu pozitivně konotují, 

je metoda otevřeného dialogu. Zdravotník na akutní péči není úplně zvyklý si týmově povídat, není 

zvykem všechno předkládat týmu, který by se k tomu vyjadřoval a říkal mu, jak co má dělat, nebo co je 

špatně. V otevřeném dialogu se nám líbila kombinace dvou lidí z týmu, kteří spolu s klientem vyjednají 

další postup, plán a kroky a výstupy pak společně představují týmu na poradách. Tento přístup se nám 

na akutním oddělení ukázal bližší než porady celých týmů a opakované konzultace. Zabýváme se rovněž 
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hodně aktivizací a motivací pacientů. Vyplnění času pacienta považuji za důležité. Myslím, že není nic 

horšího, než když pacient má hodinu tělocviku ráno a hodinu keramiky odpoledne, a jinak buď leží, 

nebo se v lepším případě prochází sám po zahradě. To vybízí k hospitalismu a pacientům se to velmi 

často líbí. Tím nechci znevažovat lenošení, ale když nás nic nenutí k tomu, abychom něco dělali, má to 

riziko, že se nám začne líbit, když za nás věci a následně i rozhodnutí dělají druzí. A z procesu zotavení 

víme, že je nutné člověku vracet kompetence, posilovat jeho účast na všech rozhodnutích jeho života. 

Proto je velmi podstatné během akutní hospitalizace pracovat s energií člověka tak, aby nevyhasínala, 

ale naopak se rozvíjela. S tím souvisí rovněž edukační programy a individuální edukace, která u nás 

směřuje nejen k lékovému managementu, ale i k edukaci ve smyslu compliance, adherence, časných 

varovných příznaků a podobně. Důležité jsou i fyzioterapeutické aktivity, jde zejména o pohyb, 

ergoterapie (nejenom pracovní terapie). Například muži často preferují vaření ve skupinkách, což je 

pro ně důležitý nácvik do reálného života. Chodí nakupovat, aby věděli, na co v tom regálu sáhnout, 

aby nevydali příliš mnoho peněz, ale zároveň si uvařili něco dobrého. Nabízíme také arteterapii, 

muzikoterapii i canisterapii, která se nám v akutní péči velmi osvědčila. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

30. Rozšiřte multidisciplinární spolupráci na všechny cílové skupiny – na všechny pacienty. 

31. Inspirujte se u modelů CARe, otevřeného dialogu, fází zotavení, integrujte je do cesty, po které 

jdete s pacientem.   
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Multidisciplinarita v kontextu řízení a financování péče

  
V praxi se nám ukazuje, jak se zavádění multidisciplinárního přístupu dotýká i managementu 

a financování péče. Ve financování následné a akutní péče je rozdíl. Zatímco následná péče je 

financovaná platbou za lůžko/den, tak akutní péče pomocí DRG systému. Při zavádění multidisciplinární 

spolupráce je proto důležitá osvěta managementu, ekonomů, ale i vedení oddělení o tom, jak vlastně 

DRG systém funguje. Často slyším tam, kde váhají nebo nemají nasmlouvaných dost akutních lůžek, že 

platba za lůžko/den je jistota. Ano, je to jistota, dostanete za daný den vždycky stejné peníze, ale pokud 

to beru ekonomicky, tak na DRG systému se dá vydělat dostatek peněz, které jsou potřebné pro 

efektivní multidisciplinární práci. Můžete si pak dovolit mít za utržené finance potřebný multiprofesní 

tým zdravotníků pro efektivní zotavování lidí – aktivizační pracovníky, psychology, adiktology a další 

tzv. nelékařské profese. Myslím si, že mít na oddělení např. 15 lůžek s 13 pacienty a k tomu 6 nelékařů 

v týmu, kteří se starají o aktivizaci, edukaci a podporu, je daleko přínosnější pro zotavení pacienta než 

mít čtyřicetilůžkové oddělení následné péče, kde budou dvě sestry, jeden sanitář a hodina ergoterapie 

a hodina fyzioterapie denně.  

Dalším tématem, které multidisciplinarita u nás řešila, jsou překlady pacientů. Pokud máte vytvořenu 

multidisciplinární úroveň spolupráce ve všech 3 rovinách, není k překladům do následné péče často 

důvod. Myslím si, že lékaři mě „nebudou mít rádi“, když toto budu říkat, protože indikovat překlad k 

následné péči je v kompetenci lékaře, ale nám se osvědčilo v praxi, když v otázce překladů lékaři 

intenzivně spolupracují se sestrami a celým týmem a je to společné týmové rozhodování. Klíčovým 

momentem pro minimalizaci překladů do následné institucionální péče je snaha o intenzivní 

navazování pacienta na komunitní péči, kde probíhá následná rehabilitace v přirozeném prostředí 

rozvíjejícím kompetence člověka. Máme navržen i screening, který by se prováděl před případným 

překladem a který by monitoroval, jestli je skutečně překlad na následnou péči do institucionálního 

prostředí nezbytný. V celém týmu je to řešeno společným sdíleným rozhodováním, kde se využívá 

potenciál všech členů týmů. 

Praxe v zavádění multidisciplinární spolupráce nám také ukázala nevyužité znalosti a dovednosti 

psychiatrických sester. Ze své specializační přípravy mají znalosti a dovednosti realizovat řadu aktivit, 

na které je specializační vzdělávání připraví. Viz citace vyhlášky, kde činnosti v odstavci a), které může 
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sestra vykonávat bez indikace lékaře, jsou klíčové pro využití profese sestry jednak v akutní 

psychiatrické péči, jednak při zapojení sestry do komunitních týmů a pro jejich další masivní rozvoj.  

 

Citace vyhlášky 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků: 

§ 64 

Sestra pro péči v psychiatrii 

Sestra pro péči v psychiatrii vykonává činnosti podle § 54 při poskytování ošetřovatelské péče 

o pacienta, který má patologické změny psychického stavu. 

Dále může 

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře 

1. provádět poradenskou činnost v oblasti prevence poruch duševního zdraví a v oblasti 

resocializace, 

2. koordinovat spolupráci mezi ústavními zdravotnickými zařízeními a terénními službami, 

aktivně pracovat s osobami určenými pacientem, společně vytvářet podmínky pro návrat 

pacienta do vlastního sociálního prostředí, 

3. sledovat chování pacienta z hlediska včasného zachycení nastupující krize, 

4. napomáhat adaptaci pacienta na změněné životní podmínky a podporovat zachování 

fyzických, kognitivních a psychických funkcí prostřednictvím cílených aktivit, 

5. provádět psychoterapeutickou podporu, 

6. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při začleňování pacienta 

s poruchou duševního zdraví do vlastního sociálního prostředí; 

 

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 

1. provádět návštěvní službu a poskytovat ošetřovatelskou péči ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta, 

2. poskytovat ošetřovatelskou péči pacientovi, který má patologické změny psychického stavu, 

vyžadující stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo 

zdraví pacienta nebo jeho okolí, 

3. sledovat dodržování léčebného režimu pacienta, hodnotit známky zhoršování onemocnění, 

vyhodnocovat, zda pacient není nebezpečný sobě nebo svému okolí,  

4. informovat lékaře, případně zajistit nezbytná opatření pro bezpečnost pacienta a jeho okolí; 

 

c) pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie 

nebo klinického psychologa 

1. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při krizové intervenci, 

2. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při zajišťování psychologické 

pomoci rodině, 

3. používat pomocné psychoterapeutické techniky včetně individuálních psychoterapeutických 

rozhovorů, 

4. zajišťovat psychoterapeutický režim oddělení. 

 

Byla bych moc ráda a doporučovala bych, kdyby kompetence, které dáváme psychiatrickým sestrám, 

zohledňovaly, jak jsou psychiatrické sestry vzdělávány. Jsou to nositelky nejenom case managementu, 

ale jsou to i nositelky výkonů, tedy i potřebných finančních zdrojů. V kompetencích mohou mít řadu ze 

svých činností na lůžku i v terénu, i bez indikace lékařem. Při indikaci lékařem, viz odstavec b) citace 

vyhlášky, je opět potřebné se vzájemně domluvit s lékařem, obecně indikovat péči dané psychiatrické 
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sestry a následně důvěřovat kompetencím sestry pro další práci s pacientem. Samozřejmě se 

zpracováním patřičného zápisu do dokumentace. Nám se osvědčila dokumentace sloučená. Doporučuji 

nastavit systém tak, aby se lékař z dokumentace rovnou dozvěděl, co sestra s pacientem dělala, a 

nemusel to dohledávat v jiné složce. Praxe nám však ukazuje, že role sester se specializací, a může to 

být i jiná specializace než pouze psychiatrická, je pro mnoho manažerů a celý systém spíše novinkou 

směřující k daleké budoucnosti. Přitom vložení větších kompetencí specializovaným sestrám je velmi 

konstruktivním řešením jak současného personálního nedostatku v péči o duševní zdraví v celém 

systému ČR, především v rozvoji komunitních a akutně krizových služeb, tak i zvyšování atraktivnosti a 

motivace pro danou práci. Ze své zkušenosti mohu říct, že sestry jsou na to připravené. Samozřejmě 

odpovědnost je jedna věc a jde ruku v ruce se zvýšenou motivací k dosažení vyšší úrovně vzdělání. 

Zdravotnické zařízení má akreditace, interní předpisy, legislativu, ale má i rozpočty, které jsou důležité. 

A v tom smyslu jsou psychiatrické sestry jako nositelky výkonů za kvalitní péči nejen na akutním lůžku, 

ale i v ambulanci a v CDZ velmi důležité. Myslím, že pro další rozvoj sítě služeb je to stěžejní. Praxe 

ukazuje, že vše musí být provázané, protože pokud dáme kompetence jenom sestrám v CDZ nebo v 

komunitní péči, protože jsou nositelkami výkonů, a sestrám na lůžkovém oddělení nikoliv, tak to 

nebude kontinuální a systémově to fungovat nebude. Sestry by měly mít kompetence i na lůžku i v CDZ 

nebo v ambulanci.  
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V této poslední tabulce jsou uvedeny výkony psychiatrické sestry. Vzhledem k tomu, že se tato 

metodika týká lůžkové akutní péče, jsou v tabulce uvedeny výkony sester jenom ambulantní nebo 

v denním stacionáři. Přesto opakuji, že je velmi důležité, aby se tyto výkony dostaly do kompetencí. 

 

METODICKÁ DOPORUČENÍ:  

32. Emancipujte roli sester se specializací v psychiatrii ve vašem týmu dle platné legislativy 

a maximalizujte jejich potenciál pro přímou práci s pacientem. 

33. Vytvořte sestrám roli case managerů v systému multidisciplinární péče ve vašem týmu. 

34. Maximalizujte propouštění pacientů do následné komunitní péče, zabezpečené CDZ 

a komunitními týmy, čímž minimalizujete překlady na následnou lůžkovou péči a podpoříte 

zotavení člověka s duševním onemocněním. 

35. Vytvořte společný screening potřeb při překladu pacienta na následnou lůžkovou péči a o jeho 

přeložení vždy jednejte jako tým, do rozhodování začleňte i CDZ či komunitní tým. 

36. Zaveďte systém spolupráce s pacientem co nejdříve po přijetí k akutní hospitalizaci. 

37. Podpořte systémovou změnu ve zvýšení kompetencí sester v multidisciplinární práci všude, 

kde je to možné, nám se to osvědčilo. 
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Závěrečný souhrn spolupráce z pohledu Psychiatrické kliniky VFN 
Pojem „multidisciplinární“ není ničím novým v péči o duševně nemocné. Téměř vždy se na této péči 

podílely různé profese. Vyrovnat rozdíl mezi dosavadním systémem práce vyžaduje změnu myšlení 

všech zúčastněných profesí. Riziky, která lze při zavádění nového přístupu očekávat, jsou především 

zaběhnuté myšlení, oddělování sociálního a zdravotního systému péče, malá zkušenost s podobným 

způsobem práce, nedůvěra a někdy i neochota a neprofesionální přístup. 

Výsledkem zavedení smysluplného multidisciplinárního přístupu je partnerská spolupráce, sdílení 

společných hodnot a společné plánování podpory a péče, která vede ke zkvalitnění života jednotlivých 

osob – klientů s duševním onemocněním. Zástupci jednotlivých profesí pracují společně 

s pacientem/klientem tak, aby mu poskytli komplexní podporu založenou na společném přístupu, 

hodnotách a plánu. 

Změna postoje/myšlení lékařů, sester a ostatních pečujících v multidisciplinárnímu přístupu vede nejen 

ke komplexní individuální zdravotně-sociální podpoře a pomoci duševně nemocným, ale také k úspoře 

času. Podmínkou úspěchu je dobře fungující a kontinuální předávání informací, jednotný a všemi 

dodržovaný systém s jistým prostorem pro kreativitu, týmová podpora a neprodleně poskytovaná i 

přijímaná zpětná vazba. 

Po přijetí člověka k hospitalizaci je prioritou navázat vztah, zhodnotit aktuální funkční schopnosti a 

deficit potřeb. V praktickém prostředí využíváme „kolo života“, kdy primární sestra a pacient vedou 

dialog o různých oblastech jeho života, o potřebě změny a reálných možnostech podpory. 

Nelze opominout ani obecné náležitosti začátku pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení, které 

primární sestra zpracovává. Jde o měření fyziologických funkcí, doplňování anamnézy, souhlas 

s hospitalizací, s poskytováním informací, soupis cenností, seznamování s právy pacientů a režimu 

oddělení. Pomocí standardizovaných škál zjišťuje riziko pádu, vzniku proleženin, malnutrice a edukuje 

pacienta v oblastech, ve kterých hrozí aktuálně nebezpečí.  

Podle možností i okamžitého stavu nemocného v souladu s léčebným plánem vytipuje primární sestra 

vhodnou podporu, formu komunitní navazující péče nebo přípravu na ni. Často vyhledává konkrétní 

faktory ovlivňující pacientovu spolupráci. Dokumentace tohoto procesu tedy obsahuje hodnocení 

funkčních schopností, analýzy potřeb, navrhovaného plánu i individuální motivační intervence. 

Multidisciplinární tým lůžkového oddělení vstupuje do procesu, který primární sestra zpracovala, po 

přijetí nemocného k hospitalizaci a při pravidelných setkáních minimálně jednou týdně, vyjadřuje se 

k jeho realizaci a sděluje své poznatky a realizované intervence. Každému z týmu je k dispozici také 

dokumentace procesu, kde je vyznačeno, zda pacient souhlasí s navázáním spolupráce s komunitní 

službou, případně jaké jsou vhodné motivační intervence. 

Přehodnocení a další plánování aktivit, jejichž prostřednictvím budou naplňovány potřeby nebo 

posilovány funkční schopnosti, provádí ideálně stejná primární (klíčová) sestra, která navázala vztah a 

hodnotila potřeby našeho nemocného po přijetí, probírá s ním možné časné varovné příznaky, 

zaznamenává informace o realizaci nastaveného plánu a o pokrocích v motivaci nemocného ke 

spolupráci s poskytovateli komunitní péče, případně hodnotí již navázanou spolupráci.  

Pravidelně jedenkrát týdně probíhá setkání zástupců multidisciplinárního týmu lůžkového oddělení se 

zástupci týmu komunitních služeb, zde již jde o druhou úroveň MD, tedy virtuální tým. Důležitým 

parametrem setkávání virtuálního týmu je, že se uskutečňuje v reálném prostředí, tam, kde je pacient 

hospitalizován.  
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Důvodů je několik, jednak je to čas a organizace provozu oddělení, protože pečující personál zpravidla 

nemůže opustit pracoviště. Dalším důvodem je nezbytnost vlastní zkušenosti pracovníků z terénu se 

stavem hospitalizovaných pacientů a praxí potvrzená skutečnost, že pacient začíná vnímat oba dosud 

oddělované světy jako jeden. Z téhož důvodu je přínosné, pokud může být u setkání pacienta se 

zástupcem komunitní péče i někdo z týmu lůžkového oddělení. 

Multidisciplinární virtuální tým koordinují nejčastěji staniční sestry, které mají přehled o všech 

hospitalizovaných lidech a o jejich poskytnutí souhlasu s navázáním spolupráce, v těchto případech má 

virtuální tým přístup k dokumentaci procesu, navazuje spolupráci s motivovanými pacienty, podílí se 

na plánu uspokojování potřeb a dalším postupu v době hospitalizace a po propuštění. 

Při ukončení hospitalizace pracuje primární (klíčová) sestra s krizovým, přesněji řečeno preventivním 

plánem, jde o jednoduchý rozhovor na téma, co budu dělat, pokud se objeví některý z časných 

varovných příznaků. Kopie dokumentace s písemným souhlasem klienta je předána do centra 

komunitní péče, kde navázal spolupráci. Tím je zajištěna kontinuita péče. 

Struktura setkání MD týmu první úrovně – tým akutního psychiatrického oddělení 

Setkání týmu je standardní porada, která je nezbytná pro kontinuitu léčebné péče, provozu oddělení, 

plánování programu a naplňování individuálních potřeb hospitalizovaných. Tato standardní porada je 

rozšířena o účast všech členů týmu, zdravotníků i nezdravotníků podílejících se na přímé péči o 

nemocné hospitalizované na oddělení. Forma porady je volbou týmu, lze ji realizovat při ranní kávě, 

„papírové vizitě“ či při předání služby.  

Pro zachování výše zmíněné kontinuity je vhodné dodržet strukturu setkání MD týmu v tomto pořadí: 

1) Informace o nových pacientech / nově přijatých – funkčnost, plán, potřeby 

2) Vytipování pacientů ke spolupráci na základě hodnoticích škál a dle jejich vyslovených přání/potřeb 

3) Kolo života 

4) Hodnocení úrovně soběstačnosti – ADL (activities of daily living) 

5) Hodnocení funkčních schopností – GAF (global assessment of functioning) – má vyšší vypovídací 

hodnotu pro účel plánování péče a podpory duševně nemocných 

6) Spolupráce s již navázanými pacienty – plán dalšího postupu 

7) Kontaktování pacienta – informace, nabídka, motivace 

Účast: Pacient – lékař – sestra/nelékař  

Setkání MD týmu akutního psychiatrického oddělení probíhá v ideálním případě denně, vzhledem 

k tomu, že k hospitalizaci jsou pacienti přijímáni 24/7. 

Multidisciplinární tým – požadavky a zásady pro funkčnost: 

- zaměření na úzdravu/recovery (silné stránky pacienta/klienta) 

- klíčový pracovník – koordinátor – staniční sestra 

- zapojení všech profesí  

- využití kompetence psychiatrických sester 

- vzdělávání MD týmu (Open dialog, komunikace)  

- motivace 

Návštěvy/kontakty pracovníků komunitních služeb – účast nelékaře nebo lékaře: 

- informace všech stran – propojení/sdílení informací (FACT boardy) 

- kontinuita péče 

- intenzivní pravidelná spolupráce  

- přímý kontakt s pacientem/klientem v akutní fázi nemoci – triáda 
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Asistence klíčových pracovníků komunitní služby / terénních pracovníků u příjmu: 

NEJDE O SOUTĚŽ A DOKAZOVÁNÍ TOHO, ŽE S NĚKTERÝMI NEMOCNÝMI NEZMŮŽEME NIC A NIKDO… 

V případě nutnosti hospitalizace je velkou výhodou umožnit přítomnost klíčového pracovníka 

komunitní služby u již „navázaných“ klientů. Ze zkušeností vyplývá, že je pak příjem klienta méně 

dramatický, snáze se navozuje důvěra a poskytnuté obousměrné informace umožňují cíleně plánovat 

terapeutický proces a tím zkrátit dobu hospitalizace na minimální délku. 

Podmínkou pro tuto spolupráci je motivace a ochota přijímajícího lékaře ZZ, případně triážové nebo 

psychiatrické sestry (dle organizace procesu příjímání pacientů k hospitalizaci). 

Primární/klíčový pracovník (sestra / nelékařský zdravotnický pracovník) na akutním psychiatrickém 

oddělení: 

Po přijetí člověka k hospitalizaci je prioritou navázat vztah, zhodnotit aktuální funkční schopnosti a 

deficit potřeb. V praktickém prostředí využíváme tzv. kolo života, kdy primární sestra a pacient vedou 

dialog o různých oblastech jeho života, o potřebě změny a reálných možnostech podpory. 

Nelze předpokládat, že činnosti primární sestry s sebou nepřinášejí nárok na čas a administrativu, 

v konečném důsledku však není třeba více času než v původně realizovaném procesu ošetřovatelských 

diagnóz. 

Primární/klíčová sestra na akutním psychiatrickém oddělení pracuje s pacientem individuálně, činnosti 

se ale mohou v čase přizpůsobit chodu oddělení. Pacient je schopen odůvodněnou prodlevu pochopit. 

Reálně je třeba zachovat postup v procesu, kdy primární sestra navazuje jednotlivými kroky, které 

vedou k navození důvěry a pocitu „spojenectví“. Velký důraz je třeba klást také na pravdivé a úplné 

informace poskytované pacientovi/klientovi ve spojení s ověřením jejich pochopení. 

V procesu navázání vztahu a plánování komplexní péče jsou pro primární sestru významné „podklady“, 

které jsou nástrojem pro kontinuální proces vzhledem ke směnnému provozu na akutních 

psychiatrických odděleních. 

Zhodnocení funkčních schopností pacienta: 

- kolo života 

- analýza deficitu potřeb 

- návrh plánu aktivit k naplnění potřeb 

Multidisciplinární tým lůžkového oddělení – první úroveň jako stavební kámen. 

Výhody: 

- snížení počtu hospitalizací 

- zkrácení doby hospitalizace 

- snížení frekvence relapsů  

- úspora času 

Psychiatrická akutní lůžková oddělení jsou specifickým útvarem s vyšší mírou hierarchie ve FN, 

akcentovaná fakultním prostředím: 

- systém odpovědnosti posilovaný „případy“ 

- role lékaře 

- „lege artis“ 

- právní oddělení (pro celou nemocnici tedy významně pro „somatická“ oddělení) 

- nahlížení a sdílení dokumentace 

- akreditace jako zdroj obav a ohrožení 
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Cílovou skupinou multidisciplinárního týmu v akutní krizové péči, jehož činnost popisuje tato metodika, 

jsou lidé trpící vážným či dlouhodobým duševním onemocněním (SMI – Severe Mental Illness) a lidé, 

kteří jsou rozvojem takového onemocnění přímo ohroženi. Termín SMI bývá vymezován jednak 

diagnosticky (okruhy F2, F3, případně pak F4 a F6), jednak délkou trvání onemocnění (déle než dva 

roky) a funkčním narušením (zde bývá využíváno skóre ze škály GAF a za známku SMI se považuje skóre 

nižší než 70, ale tato hodnota se u různých autorů liší, někdy je uváděno skóre 50). 

Na akutních psychiatrických odděleních se pochopitelně ocitají i pacienti, kteří toto kritérium 

nenaplňují, ale z procesu naplňování potřeb, případně nabízení navazujících služeb, je nelze vyloučit. 

Ověřenou možností je zařazovat do popsaného procesu všechny pacienty přijaté k hospitalizaci a pak 

při individuálním plánování a v souladu s názorem celého MD týmu přizpůsobit intervence i nabídku 

dalších služeb. Dokumentace poté může zůstat stejná a tím je zachován standard celého procesu (v 

nemocničním prostředí mohou nestandardní postupy působit chaos a problémy v organizaci práce).  

Členové týmu se přímo podílejí na péči a na naplňování potřeb pacientů hospitalizovaných na oddělení, 

součástí je psychiatr, psycholog, psychiatrická sestra, sociální pracovník, všeobecná sestra, ale i další 

nelékařští zdravotničtí pracovníci (NZP) jako fyzioterapeut, ergoterapeut, nutriční terapeut, praktická 

sestra, sanitář, adiktolog a další NZP. Dále jsou pak vhodnými členy týmu peer konzultanti.  

Multidisciplinární tým musí mít možnost se pravidelně scházet, konzultovat a plánovat adekvátní 

intervence. V rámci porad mají všichni členové týmu právo se vyjadřovat ke všem tématům týkajícím 

se práce s klienty. Vedení takového týmu pak bývá vhodné svěřit buď psychiatrické sestře, nebo 

sociálnímu pracovníkovi. Důvodem je, že psychiatrů a psychologů bývá v těchto týmech méně, protože 

práce těchto členů týmu je finančně nákladnější.  

Z hlediska zastupitelnosti v týmu je vhodné, aby v týmu nebyl od jednotlivé profese pouze jeden člen. 

Pro efektivní spolupráci všech členů týmu je také nezbytné, aby měli všichni přístup k záznamům 

jednotlivých intervencí u klientů a k individuálním terapeutickým plánům.  

Multidisciplinární tým je také možné členit nikoliv podle profesí, ale podle pracovního zařazení. Protože 

pracujeme (a považujeme to u podobných týmů za velmi vhodné) metodou case managementu, velká 

část členů týmu jsou case manažeři, kteří mají své klienty, jejichž případy vedou.  

Case managerem na akutním psychiatrickém oddělení může být prakticky kterýkoliv člen týmu, který 

pracuje v přímém kontaktu s pacientem. Nejvhodnějšími case managery jsou psychiatrické sestry a 

sociální pracovníci vzhledem k tomu, jaké typy intervencí mohou samostatně provádět. Psychiatři týmu 

nejsou jako case manageři příliš vhodní, protože zpravidla mají v definovaných situacích kontakty 

prakticky se všemi klienty týmu, a stejně tak je tomu u psychologů. V reálném prostředí akutního 

psychiatrického oddělení lze s výhodou určit roli klíčového pracovníka – primární sestry všeobecné či 

praktické sestry, která vykonává výše popsané činnosti ve spolupráci s psychiatrickou sestrou (nebo 

pod jejím dohledem). 

 

  



 

31 
 

Navazování spolupráce CDZ Podskalí s akutním oddělením Psychiatrické kliniky 

VFN 

Spolupráce CDZ s oddělením 

akutní péče 

Mgr. Magdalena Flaksová

MgA. Ivan Jurečka 

 
 

Další částí na cestách dobré praxe při zavádění multidisciplinární spolupráce na akutní péči je zkušenost 

Centra duševního zdraví Podskalí. Dozvíte se, jak jsme se pokoušeli vytvořit společný tým s 

psychiatrickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, tedy tzv. virtuální tým, tak, abychom 

mohli společně dělat co nejvíc práce pro lidi s duševním onemocněním. 
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Centrum duševního zdraví Podskalí Fokus Praha 
Multidisciplinární terénní tým pro Prahu 1, 2, 10 (Vršovice, 

Vinohrady)

Psychiatrická klinika VFN v Praze
Klinika poskytující akutní lůžkovou péči pro psychiatrické 

pacienty z Prahy 1, 2, 3 a 10

 
Centrum duševního zdraví Podskalí je provozováno organizací Fokus Praha. Je to multidisciplinární 

sociálně-zdravotní terénní tým pro Prahu 1, 2 a pro část Prahy 10, kam zasahujeme čtvrtěmi Vršovice, 

Vinohrady. Spolupracujeme s Psychiatrickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která 

poskytuje akutní lůžkovou péči pro psychiatrické pacienty z Prahy 1, 2, 3 a 10.  



 

33 
 

Důvody navázání spolupráce:

Spádová oblast CDZ a spádová oblast kliniky akutní péče 

se překrývají (Praha 1, 2 a 10).

Jde tedy o péči o ty samé lidi (klienty/pacienty), ale

v různých fázích potíží, v různých prostředích, 

s rozličným přístupem a způsobem organizace práce.

CDZ má podporovat lidi s vážným duševním onemocněním, často

jsou to ti, kteří aktivně žádnou pomoc nevyhledají. 

Akutní psychiatrická lůžka jsou místem, kde je lze kontaktovat.

 
Když jsme uvažovali o navazování spolupráce a přemýšleli, s kým potřebujeme jako centrum duševního 

zdraví spolupracovat, tak jsme se logicky obraceli na kliniku, protože lidé z naší spádové oblasti v 

akutním stavu bývají hospitalizovaní právě tam. Bavíme se o společném prostoru, kde určitou část péče 

těm samým pacientům poskytujeme my a určitou část péče jim poskytuje klinika. Jsou to stejní lidé, v 

různých fázích potíží. Je důležité, že tím, jak se těmto lidem poskytuje podpora a péče v různých 

prostředích, tak máme my jako CDZ a klinika rozličný způsob organizace práce. Naše spolupráce je 

proto ohromně důležitá. Klinika je totiž místo, kde lze lidi oslovit, když se jejich stav zhorší natolik, že 

musí být hospitalizováni. V naší spádové oblasti může být mnoho lidí, o kterých vůbec nemusíme vědět. 

A dozvíme se o nich až ve chvíli, kdy jejich stav vyžaduje hospitalizaci. Pak máme šanci je poznat a 

seznámit se s nimi. 
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Klinika: 
- Naléhavost akutního stavu (často život ohrožující děje, 

stavy a kritické momenty)!

- Prostředí je uzavřené nemocniční oddělení.

- Přísná vertikální struktura moci a řízení.

- Člověk je v pozici PACIENTA 

(neMOCného – člověka zbaveného moci rozhodovat o sobě).

- Mnohdy jde o hospitalizaci nedobrovolnou (člověk tam nechtěl, nechce 

tam být, ale MUSÍ!).

- Nasazena je mu léčba, do které „nemá co mluvit“. 

- Při příznivém průběhu je stav STABILIZOVÁN a člověk se vrací do svého

běžného prostředí.

- Člověk je často celým procesem traumatizován.

- Nerozumí/nedůvěřuje léčbě a často vysazuje léky.

- Jelikož se nic v jeho prostředí a chování nemění, 

často následuje zhoršení stavu a další hospitalizace.

 
Pro větší názornost se pokusíme postavit fungování kliniky jako klasického zdravotnického zařízení a 

podporu centra duševního zdraví do kontrastu. Klinika tím, že zabezpečuje akutní péči, tak pracuje 

často s velice ohrožujícími stavy, velice kritickými momenty. Často jde lidem o život a často se dostávají 

v tomto stavu na akutní oddělení. Bavíme se o prostředí, které je uzavřené, lidé odtud nemohou pryč, 

je to prostředí v určitých ohledech „sterilní“, kde funguje jasný nemocniční řád. Bavíme se o prostředí 

(a to není kritika, často to má své opodstatnění), ve kterém je velice přísná vertikální struktura moci a 

řízení. Od toho, že někdo je vedoucí oddělení, někdo je sanitář apod., a je to velice přesně 

strukturované. Každý ví, co má dělat, a přesně vyžaduje, co je mu nařízeno.  

Člověk, resp. nemocný (od slov „ne-moc“) má omezenou moc. Je v roli pacienta, ocitá se 

v paternalisticky nastaveném systému péče, který máme ve vínku z dob minulých, a nastavený zvyk 

často převažuje. Mnohokrát jde o hospitalizaci nedobrovolnou, člověk tam nechce být, nechtěl tam jít, 

ale být tam musí, mnohdy je u toho policie a jsou to velice dramatické okamžiky. Člověk se do léčby 

zpravidla zapojuje omezeně. O co se snaží akutní hospitalizace, to je stabilizace člověka. Obvykle lidé 

bývají celým procesem hospitalizace traumatizováni a často mají na toto období nedobré vzpomínky. 

A tak první hospitalizace může být i poslední, protože to v žádném případě nechtějí zažít podruhé. Kvůli 

tomu, že mají tuto negativní zkušenost, tak nerozumí a nedůvěřují celému procesu léčby a vůbec tomu 

psychiatrickému náhledu na to, co se s nimi děje. Nezřídka pak vysazují léky, protože nevěří, že jsou 

nemocní a že se s nimi děje něco negativního. Tím, že se na akutním oddělení často pracuje pouze 

s pacientem a jenom v danou chvíli, a ne dlouhodobě s jeho širším okolím, sociální sítí, ať už je to rodina 

nebo jiný systém, ve kterém člověk žije, tak se pacient po hospitalizaci, když je stabilizován, navrací 

zpět do „toho samého“ a nic zásadní se v jeho životě nemění. Takovému člověku se jeho stavy obvykle 

opět zhorší a následují další hospitalizace a nastane tzv. bludný kruh. Doma mu není dobře, dostane se 
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do hospitalizace, tam se intervencemi uklidní, stabilizuje a vrací se zpět. Avšak tam se s ním nepracuje 

a stav se tedy zase zhoršuje. Jak VEN Z BLUDNÉHO KRUHU? Odpovědí je právě zavádění 

multidisciplinární spolupráce a rozvoj komunitních týmů, a to jsme společně s akutním oddělením 

zavedli.  
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CDZ:

- Stav člověka často není dobrý, ale není ohrožen na životě, 

nebo nehrozí náhlé poškození zdraví. 

- Prostředí je člověku známé, často jde o schůzky u něj doma.

- Horizontální řízení (rozhoduje se na poradách, nikdo nemá „poslední slovo“).

- Člověk je v pozici KLIENTA - člověka na cestě zotavování se, jeho myšlenky, 

pocity, názory, prožívání jsou určující pro další směřování spolupráce.

- Spolupráce je výhradně DOBROVOLNÁ.

- Na způsobu léčby se klient aktivně podílí, rozhoduje o něm.

- V průběhu spolupráce se stav klienta může měnit

(i třeba v nějaké chvíli zhoršit). Cílem je ale znovunabytí SVÉHO 

vlastního, jedinečného, spokojeného a smysluplného života.

- Velký důraz je kladen na DESTIGMATIZACI, práci se sociální sítí 

a psychoterapeutickou podporu.

 
Na druhé straně je centrum duševního zdraví, které se snaží podporovat klienty nebo obecně lidi 

s duševním onemocněním kontinuálně, tzn. i v době zhoršení jejich zdravotního stavu. Ale nestačí na 

všechno, takže v určitém kritickém momentě je klient hospitalizován na akutním lůžku. Ale jeho 

podpora by neměla v tu chvíli přestat. My s klienty pracujeme v době, kdy je jim lépe i hůře. Snažíme 

se s lidmi pracovat na tom, aby ovlivňovali to, co se s nimi děje, aby říkali, co potřebují, aby rozhodovali 

o tom, jaký lék budou brát, co budou dělat, aby jim bylo lépe, a čeho by chtěli ve svém životě dosáhnut, 

snažíme se je v tom podpořit. Spolupracujeme s nimi na dobrovolné bázi, o všem se diskutuje, radíme 

se.  

Takto jsme se snažili postavit do kontrastu, jak se dvě pracoviště a dva systémy přemýšlení postupně 

spojovaly pro spolupráci.   
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- Vyjednávání mezi vedením Kliniky a Fokusu Praha za podpory 

MUDr. J. Pfeiffera.

- Dohoda o zavedení pravidelných porad na příjmovém oddělení pro ženy 

s cílem pravidelně (1x týdně) mapovat hospitalizované pacientky 

a navazovat je na následné služby včetně CDZ.

- Postupně do porad zapojit i příjmové oddělení pro muže 

a další oddělení Kliniky.

- Navazování vztahů mezi pracovníky obou pracovišť.

- Snaha o porozumění způsobu organizace a postojům jednotlivých 

pracovišť (stabilizace vs. zotavení, autorita lékaře vs. 

klient jako odborník).

- Zahájení spolupráce v září 2017.

Historie navazování spolupráce

(: NÁROČNÝ ÚKOL :)

 
Z těchto dvou různých pólů jsme začali vyjednávat s vedením Psychiatrické kliniky VFN v Praze. A moc 

nám to zpočátku nešlo. Dlouho jsme se dohadovali, o čem vlastně má spolupráce být, jak má vypadat. 

Předcházely tomu naše návštěvy na klinice, kam jsme docházeli třeba na stacionář, a představovali 

jsme personálu i pacientům naši službu. Pacienti se tak na nás mohli obracet nebo se nás ptát, dávali 

jsme jim různé kontakty nebo jsme se snažili poradit jim v různých situacích. Ale toto nebyla ta 

spolupráce, o kterou jsme usilovali. My jsme chtěli, aby došlo k užšímu propojení s klinikou tak, 

abychom pochopili, že se musíme domluvit i s personálem kliniky společně na tom, co 

s hospitalizovaným člověkem můžeme udělat, co by potřeboval. Vložená energie se zúročila a podařilo 

se dohodnout s primářkou kliniky a vrchní sestrou, že zástupci CDZ začnou docházet na příjmové 

oddělení pro ženy a že tam budou chodit jednou týdně, protože vzhledem k tomu, že je to akutní péče, 

tak se tam pacienti hodně střídají, nebývají na daném lůžku dlouho, a proto je třeba tam chodit 

pravidelně. A domluvili jsme se, že to pojmeme jako setkání dvou týmů v tom smyslu, že by se 

pracovníci CDZ měli znát s personálem kliniky, měli by si umět popovídat o lidech ve smyslu jejich 

zotavení. Na pacienty se potřebujeme podívat společně tak, aby vzájemná komunikace nebyla jenom 

ve stylu: „Máme tady pacienta XY, je mu tolik let, s tímto se léčí a potřebuje tohle.“ S takovým obsahem 

jsme se dlouhodobě setkávali celé roky, když jsme takto docházeli do nemocnice. A většinou probíhaly 

kontakty právě v uvedeném duchu. Multidisciplinární přístup však přináší novou organizaci i hloubku 

práce a spolupráce. Chtěli jsme společně přemýšlet o tom, co by člověk potřeboval k zotavení, co by 

bylo možné pro něj udělat a kdo to bude dělat. Takže jsme začali docházet od září 2017 na příjmové 

oddělení pro ženy a postupně se přidalo i příjmové oddělení pro muže. A postupně na schůzky 

docházejí i sestry z jiných oddělení, když mají pacienty, kterým by chtěly nabídnout podporu v následné 

komunitní péči. 

 



 

38 
 

  



 

39 
 

Společné cíle obou týmů:

- Snížení počtu hospitalizací. 

- Zkrácení doby nezbytně nutné hospitalizace. 

- Podpora pacientů/klientů, kteří před/po hospitalizaci 

nevyhledají dostupné služby. 

- Individuálnější péče již na lůžku.

- Zmírnění dopadů hospitalizace – traumata, stigma ...

- Kontinuita péče 

 
Během společného setkávání vznikaly body, ve kterých si „dva různé světy“ začaly rozumět v tom, že 

jeden pro druhý může hodně udělat. Výše jsou uvedeny hlavní body, jak může být spolupráce 

prospěšná, co by mohlo být jejím cílem. Pokud začneme dobře spolupracovat, tak by se mohl snížit 

počet hospitalizací, tzn. že se lidé přestanou točit v nekonečném kruhu, ze kterého se nejde dostat ven, 

ale najednou, když člověk dostává po hospitalizaci podporu, tak se nemusí tak často hospitalizace 

opakovat nebo vstup do hospitalizace nemusí být tak dramatický. Nemusí u něj asistovat policie a 

rozruch, na který člověk a často i jeho sociální síť, tedy sousedi, rodina apod., nemají dobré vzpomínky. 

Tomu všemu se dá zabránit. Často jsme řešili s pracovníky kliniky návazné propojení i s jinými 

následnými službami, protože sami neumíme všechno, ale známe další služby. To považujeme za 

důležité zejména ve spádové oblasti, kterou máme na starosti. Ať už jsou to azylové domy, charita, 

jestliže jde o zabezpečení materiálních nebo právních věcí, na které nestačíme sami nebo si myslíme, 

že by k nim byla vhodná ještě další spolupráce. A co je ohromně užitečné, že do kontaktu s klienty 

přicházíme až přímo k jejich lůžku. To je velký přínos zvláště pro ty lidi, kteří jsou hospitalizovaní, 

protože už ve fázi hospitalizace s nimi můžeme začít rozmlouvat o tom, jestli rozumí tomu, proč jsou 

hospitalizováni, co se s nimi děje, jak bychom jim mohli pomoci, co by vlastně potřebovali, a už v tom 

momentu prvního kontaktu začínáme mapovat jejich potřeby a hledáme možnosti podpory. Tento 

společný přístup vnáší do hospitalizace jisté „teplo“. Nejsme nemocniční personál, nepřicházíme v 

bílém plášti, ptáme se na normální lidské věci a potřeby. Společně vracíme prvek lidství do světa 

pacienta se zdravotní diagnózou. Lidé často přístup směřující na člověka, nikoliv na diagnózu oceňují. 

Udržujeme tím aktivní propojení na svět venku. Prezentujeme to, co je venku, co zůstalo za branou 

nemocnice, to, z čeho přišli, a dodáváme tam vzhledem ke kontinuitě péče i to, co bude potom. Přináší 

se tím kontinuální přístup. Téma, co se stalo „PŘED“, a zároveň, co se stane „PO“. Tedy nezůstáváme 

jenom v okamžiku hospitalizace. A to je moment, který je pro lidi důležitý, chyběl jim dříve a přispívá 
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k zotavení. Když jsme se bavili s personálem kliniky, který se s člověkem setkává jen v čase jeho 

zhoršeného zdravotního stavu, tak jsme zjistili, že vznikal nekomplexní pohled na daného člověka, bez 

historie, celkového životního příběhu, často bez vize, co bude dál. Naproti tomu, pokud člověka známe 

z dřívějška, tak přinášíme pohled z minulosti a zajímáme se o budoucnost. Jestliže se bavíme např. o 

psychotických stavech, můžeme pomoci, jak se v situaci orientovat, co je nebo co není reálné. Když 

člověka známe, tak do situací můžeme vnést světlo, postarat se o praktické věci. Například pokud 

spolupracujeme s člověkem, u kterého dojde k opakované hospitalizaci, tak zabezpečujeme okolí, 

praktické věci, kdo se například postará o to či ono. Prostě když klienta známe, tak už máme představu, 

co je potřeba kolem něho zabezpečit při akutní hospitalizaci.
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Setkání týmů CDZ a akutního oddělení:

- Informace o nových pacientech – mapování potřeb, hledání vhodné 

podpory z hlediska návazných služeb.
- Společné kontaktování pacientů/klientů přímo u lůžka.

- Zhodnocení probíhající spolupráce u jednotlivých pacientů/klientů.

- Pravidelné konzultace lékařů obou týmů v průběhu hospitalizace 

klienta CDZ.

- Zpětná vazba o propuštěných pacientech/klientech.

- Vyjednávání péče pro klienty CDZ – zhoršení zdravotního stavu 
s potřebou hospitalizace.

 
Setkání mezi pracovníky centra duševního zdraví a kliniky probíhá tak, že v pravidelných časech jednou 

týdně docházíme na oddělení a máme zhruba hodinový mítink s personálem.  

Tam probíráme, kdo je hospitalizován na oddělení, co by kdo potřeboval z hlediska navázání na služby 

a další podpory a u tohoto mapování se domlouváme například, že vyhledáme nějaké potřebné služby, 

které už byly zmíněny výše. To je důležité, protože např. sociální pracovnice z kliniky není tolik v terénu 

a nemá takový přehled, co kde funguje. Takže na společných mítincích jde o vyhledávání služeb anebo 

o domluvu toho, co může CDZ v rámci své služby pro daného klienta udělat. K tomu bych ještě zmínila, 

že když jsme se domlouvali na spolupráci, tak klinika při rozjíždění spolupráce stála o to, aby na setkání 

chodily všechny terénní týmy, které pokrývají jejich spádovou oblast. To jsme se pokusili zajistit tím, že 

jsme přizvali i kolegy z CDZ ESET, kteří pracují ve zbytku Prahy 10, a kolegy z Prahy 3 z terénního týmu. 

Na klinice jsou samozřejmě hospitalizováni i lidé mimo tuto spádovou oblast a těm jsme potom 

pomáhali s kontaktováním na další terénní týmy. Společně s personálem kontaktujeme i konkrétní 

pacienty. My už jsme i dříve docházeli do lůžkových zařízení, ale to probíhalo jen tak, že nám personál 

řekl: „Tak běžte.“ Což může být pro pacienta zmatečné, když neví, z jakého důvodu k němu přichází 

někdo ze sociálně-zdravotních služeb a co od něho chce. Úplně jinak to vypadá nyní, když se nám daří 

přijít za pacientem s personálem a personál, včetně lékařů, podává pacientovi informaci, že zde 

existuje taková návazná služba, k čemu slouží, proč by bylo dobré ji využít a jak by mu mohla pomoci. 

Do systému léčby ji tak přímo zapojí, a to výrazně zvyšuje důvěru, že je služba součástí celku péče, která 

pokračuje i po hospitalizaci. K budování důvěry je to důležité nejen pro pacienty, ale i z hlediska 

personálu. Personál často nevidí za brány svého zařízení. Pracovníci nevědí, jak se člověku daří, když 

zrovna není hospitalizován. Tuto informaci mnohokrát přinášíme my. Že jsme například s panem X 

spolupracovali tři měsíce a že chodí do práce a daří se mu, anebo že má momentálně špatné období, a 
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pokud to půjde i nadále stejným směrem, tak že se třeba za měsíc může vrátit do hospitalizace. Tím i 

personál získává zpětnou vazbu, že naše práce funguje, jak se pacientům daří a v jaké jsou kondici.  

Ještě zmíním navazování kontaktu s pacienty, které centrum duševního zdraví nezná a ke kterým by se 

ani jinak než při hospitalizaci nedostalo. Jsou to lidé, kteří bývají často hospitalizovaní opakovaně a po 

návratu z hospitalizace zpravidla ani nedojdou k ambulantnímu psychiatrovi. Neužívají léky, jsou 

uzavření doma v nějakém stavu, a až se jejich zdravotní stav zase zhorší, tak následuje další 

hospitalizace. A mezitím se nedaří jim nabídnout podporu, respektive oni sami si o ni neřeknou. Zde je 

potřeba adekvátní asertivní práce. V těchto případech je akutní oddělení místem, kde se s nimi 

můžeme setkat a s podporou personálu jim můžeme nabídnout následnou podporu. Často se také 

setkáváme s případy prvohospitalizace, tzn. že do té doby člověk neměl žádný kontakt s psychiatrickou 

péčí. A u toho je pro nás opět důležité být, protože zde tým CDZ realizuje ohromnou práci i ve smyslu 

budování důvěry v systém, že hospitalizací nic nekončí, ale že člověk může náročnou situaci zvládnout 

s adekvátní komunitní podporou CDZ, tedy že mu tým může být nápomocný.  

Spolupracujeme i s pacienty, které už známe z centra duševního zdraví, ve chvíli, kdy jsou 

hospitalizovaní. U těch pracujeme společně s personálem nemocnice. Benefit spolupráce pro klienta 

je ten, že s ním zůstává někdo, kdo byl „PŘED“ a kdo tam bude i „PO“ jeho hospitalizaci. Ten, kdo přináší 

do nemocnice informace o tom, co se dělo a co se může dít v budoucnu. Lékaři/psychiatři z CDZ se 

domlouvají s psychiatry kliniky ohledně lékového managementu. Domlouvají se společně, co by pro 

pacienta bylo v léčbě nejlepší. Domlouvají se např. i takovéto praktické věci: Máme na mužském 

oddělení kolegyni a obdržíme od ní SMS, že klient, který vypadal včera v pořádku, je hospitalizován. On 

by nám tu zprávu nedal, ale tím, že máme zavedenou multidisciplinární spolupráci, tak už můžeme 

okamžitě jednat a domlouvat s ním schůzku, jsme okamžitě „v obraze“. Klient by nám tu zprávu nedal, 

protože v tu chvíli řeší jiné problémy spojené se svým stavem, ale my tu zprávu získáme tímto 

způsobem, což je výborné a umožní nám to včasnou reakci, včasný příchod do nemocnice a spolu s 

personálem se domlouváme, co se stalo a co pro člověka můžeme udělat. A rovnou tak běží spolupráce 

kolem něj. Pro lidi ve zhoršeném zdravotním stavu také vyjednáváme jejich přijetí na kliniku. Předem 

domlouváme, aby přímo v ambulanci, kde se střídá personál a není tam kontinuita a vidí pouze do 

svých záznamů z předchozích hospitalizací, dostali zprávu, co se stalo a dělo v minulosti. U těchto 

hospitalizací asistuje náš psychiatr a dává psychiatrovi příjmové ambulance zprávu o tom, jak člověka 

viděl v předchozích dnech, co se dělo a proč by měl být přijatý na lůžko. Často doprovázíme lidi na 

příjem, to znamená, že v těžké situaci nejsou sami a z faktické hospitalizace pak nemají tak velké 

trauma. Do nemocnice klienta přivedeme, jsme tam s ním na příjmu, v průběhu hospitalizace jej 

navštěvujeme a zároveň jsme s ním při propouštění domů. Kontinuálně ho provázíme a udržujeme 

vztah postavený na důvěře. 

Ještě se chvilku zastavím u problematiky informování na příjmu – bavili jsme se o tom i v jiných 

regionech i v rámci jiných služeb. Při nedobrovolných hospitalizacích, kdy je člověk přivezen 

záchrannou službou na příjem, případně už ve chvíli, kdy záchranná služba přijíždí k člověku, tak ho 

mnohdy neshledá ve stavu, kdy by měl být nedobrovolně hospitalizován. Protože člověk v tu chvíli 

reaguje, je orientován, nedělá nic, co by se dalo považovat za nějaký život ohrožující stav, ale ve chvíli, 

kdy služba odjíždí, tak se člověk vrací k tomu, že dělá věci, které pro něj třeba dlouhodobě nejsou 

dobré. Jeho okolí to vidí, ale ve chvíli, kdy se rozhoduje o nedobrovolné hospitalizaci, o vstupu do 

nemocnice, tak aktuální situace nevypadá jako důvodná pro hospitalizaci. Uvedu to na příkladu: Dostali 

jsme kontakt na jednu slečnu, která už měsíc jedná pod vlivem psychotických představ. Různě si 

vystěhovala věci z bytu, zrušila si nájem, odešla z práce, celý den chodila po Praze a nevědělo se, co 

dělá. Nekontaktovala se na lidi a chtěla odletět. Nastal dokonce menší incident na letišti a okolí nás 
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prosilo, abychom něco udělali. Několikrát volali záchrannou službu, ale ta ženu nikdy nehospitalizovala, 

protože ve chvíli, kdy záchranná služba přijela, tak slečna nereagovala nijak nebezpečně sobě ani okolí. 

Do toho vstoupilo CDZ s naším psychiatrem. Sbírali jsme informace od okolí klientky, co se děje, snažili 

jsme se se slečnou navázat kontakt a ve chvíli, kdy to nešlo, protože byla velmi paranoidně nastavená 

a odmítala jakýkoliv kontakt a zpřetrhala všechny vazby, které měla, a byla úplně sama, takže ani okolí 

už se k ní nemohlo dostat, jsme vyjednávali její hospitalizaci v CDZ a přinášeli jsme informace 

z monitorování situace v terénu.  

Přinášel je tam náš psychiatr, jednal s lékaři i se záchrannou službou. Nakonec jsme vnímali, že postup 

měl velkou váhu a že zprávu na záchranné službě přijali a slečnu vzali na hospitalizaci. Začala užívat 

antipsychotika, její stav se proměnil a za nějakou dobu byla schopná mít náhled na to, co se stalo, a 

byla překvapená, co se dělo. Své jednání si neuvědomovala nebo si na něj nepamatovala. 
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Příběhy pacientů 
 

Václav (23):
- Nespal, utrácel, hodně pil, užíval lehké drogy, 

„divně“ mluvil, rodina se ho bála, nevěděli co dělat. 

- 1. (nedobrovolná) hospitalizace na jaře 2020 z důvodu F30.2 (mánie

s psychotickými symptomy).

- Už během hospitalizace navázán kontakt s CDZ. 

- Po propuštění klient docházel ze začátku cca jednou týdně 

na schůzky. Velice pomalé navazování důvěry.

- Klient se časem začal věnovat narušeným vztahům v rodině (rodinná 

terapie), které předtím považoval za neřešitelné a marné.

- Omezil pití a také lehké drogy.  

- Nastoupil do individuální terapie. 

- Vrátil se do školy.

- Zůstáváme v kontaktu.

 
Kazuistika: Václav, 23 let – ukázka prvokontaktu a prvohospitalizace. Aktivní kluk, který nikdy neměl 

kontakt s psychiatrickou péčí. Dostali jsme informaci od jeho rodiny, že nespí a hodně utrácí. Měl 

megalomanské projekty, užíval lehké drogy a divně mluvil. Udržoval zvláštní kontakty s různými lidmi 

a jeho rodina se o něho bála. Nevěděli, co se s ním děje, a proto nás oslovili. My jsme v počátku mluvili 

pouze s rodinou a Václava jsme poprvé potkali až ve chvíli, kdy byl hospitalizován. Hospitalizace 

proběhla nedobrovolně, a to na základě podnětu rodiny. Na lůžku jsme se potom poprvé s Václavem 

setkali. Ten moment považujeme za důležitý, protože jsme se tam setkali jako tým mladých lidí. Naším 

prvním úkolem bylo navázání důvěry, tedy nejít po lince psychiatrického paradigmatu, ke kterému se 

stavěl odmítavě. Svou hospitalizaci považoval za velkou křivdu, byl manický a měl představu, že 

všechno do doby jeho hospitalizace bylo v pořádku. Přesto jsme se domluvili a on k nám začal jednou 

týdně docházet. Hledali jsme společně, co by ho mohlo zaujmout. Řešili jsme volný čas, filozofii 

a postupně jsme se ho snažili chránit, např. když se rozhodl, že půjde do Šárky a bude tam tři dny spát 

pod stanem, tak jsme s ním aspoň rozebrali, aby si zajistil variantu pro případ nepřízně počasí, aby 

mohl třeba někomu zavolat, aby se mohl někam dostat a podobně. A takto jsme se po kouskách byli 

schopni s Václavem dostat až do stavu, kdy byl ochotný se setkat s naším lékařem, kterého také zprvu 

odmítal. A postupně se z mánie dostal do normálního stavu, omezil i alkohol, našel si práci, protože 

začal slyšet na to, že mu docházejí peníze a že své projekty v čase posune. A posléze k nám začal 

docházet i na terapii, která měla dlouhodobější vizi. Václav měl představu odejít do ciziny za sestrou, 

později se v terapii ukazovala i hlubší témata, zlepšil si stav se svojí rodinou. Příklad je ukázkou toho, 

jak se nám podařilo získat si důvěru člověka a předejít traumatu z toho, co se všechno v jeho životě 
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událo. Vlastně se nám podařilo obrátit jeho pozornost k tomu, že byl ochotný nahlížet jinak na to, co 

v rodině nebo v něm nefungovalo a co se snažil hojit pitím a drogami. 
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Svjetlana (35):

- Původem z Ukrajiny, studovala a pracovala v Praze. 

- Žila hodně osaměle.

- Začala mít zvláštní pocity, že je sledovaná, že má jít na letiště,

kde potká svého vyvoleného.

- Šla bosá celou noc, už nemohla, někdo zavolal záchrannou službu.

- Jednalo se o první psychotickou ataku. 

- Hospitalizovaná, ihned navázaná na CDZ – pomoc s řešením věcí kolem 

bydlení, nemocenské, pracovního poměru.

- Po propuštění psychoterapie, lékařská péče v CDZ, spolupráce s rodinou

na Ukrajině.

- Návrat na Ukrajinu – pomoc se zajištěním návazné péče.

 
Dalším příkladem je slečna původem z Ukrajiny. V Praze neměla vůbec nikoho, žila zcela osaměle. 

Začaly se u ní objevovat psychotické představy, podle nichž začala i konat. Odešla z práce, protože tam 

měla konflikty. Vyvrcholilo to nedobrovolnou hospitalizací, kdy rodina nevěděla, kde se nachází. Nikdo 

ji nehledal, protože žila osaměle a zpřetrhala všechny kontakty. Do této situace nás pozvalo oddělení 

kliniky, že u nich leží paní, která nikoho nemá. My jsme vstoupili do kontaktu při její hospitalizaci a 

začali jsme zjišťovat, co by potřebovala, a pomáhali jsme jí to venku zajišťovat. A zůstali jsme v kontaktu 

i po hospitalizaci. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první psychotickou ataku, tak jsme jí nabídli 

podpůrnou psychoterapii. Rozmlouvali jsme o tom, jak se jí to stalo, jak tomu rozumí, co na to mělo 

vliv, co by mohla dělat jinak a proč k tomu došlo. Zajistili jsme jí lékařskou péči v centru duševního 

zdraví, kde docházela na psychoterapii. Vstoupili jsme do kontaktu s rodinou, která stála o to, aby se 

paní vrátila domů. Takže jsme jí pomáhali s návratem domů. To se nám ostatně v Praze stává poměrně 

často, protože je tu hodně studentů a pracujících ze zahraničí a klinika má spádovost právě centra 

Prahy.  
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Tibor (41):

- Dlouhodobě se léčil se schizofrenií, ale k psychiatrovi docházel 

nepravidelně, léky užíval sporadicky. Příležitostně bral pervitin.

- Opakovaně hospitalizován na akutním oddělení.

- Vznikaly konflikty se sousedy.

- Poprvé nás kontaktoval ÚMČ Praha 10, kvůli stížnostem v domě. 

- Navázání se napoprvé nepovedlo (klient spolupráci s CDZ odmítal).

- Až během následné hospitalizace se povedlo s klientem navázat kontakt 

přes poskytovaní zdravotní péče v CDZ.

- Klient začal s užíváním depotní medikace.

- Pracuje v chráněné dílně.

- Výrazně omezil užívání pervitinu.

- Nebyl po dobu podpory CDZ hospitalizován.

 
Muž se dlouhodobě léčil se schizofrenií, k tomu užíval drogy (pervitin). Měl konflikty v domě a prvně 

nás oslovili pracovníci z městského úřadu s tím, že dával lidem na rohožky zapálené svíčky a sousedé z 

toho měli strach, nevěděli, co to má znamenat, a proto se začali obracet na úřad. My jsme se pokusili 

s mužem vstoupit do kontaktu, ale on nechtěl a vůbec se nám nepodařilo spolupráci navázat ani přes 

opakované hospitalizace na klinice. Při jedné takové hospitalizaci jsme se s ním potkali a podařilo se 

nám přes personál kliniky vyjednat, že mu doporučí, aby v rámci následné péče docházel k nám. Byla 

mu nasazena depotní léčba, ale jeho psychiatr mu ji nedával. Takže jsme se domluvili, že by se mohl 

začít léčit u nás, když už nás znal, viděl nás v průběhu své hospitalizace. On s tím souhlasil a hned po 

propuštění se s ním podařilo navázat kontakt a léky začal užívat. Podařilo se mu zajistit práci. U něj to 

byl trochu zázračný posun, protože tím, že měl málo peněz, tak slyšel na to, že by si mohl přivydělat, 

a proto začal chodit do chráněné dílny. Vedlo to i k omezení užívání drog a dodnes, a to už spolupráce 

trvá asi 3 roky, nebyl hospitalizován. Předtím byl hospitalizován opakovaně několikrát ročně. V 

poslední době nás oslovil, že by hrozně rád chodil plavat, a tak mu už několikrát centrum duševního 

zdraví zaplatilo permanentku na plavání, což on vnímá jako náplast za to, že mu pícháme depotní 

injekce. Tak to jen taková vtipná pánova argumentace na závěr.  
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Jiří (45 let):

- Dlouhodobě se léčil se schizofrenií. 

- Chodil k ambulantnímu psychiatrovi, ale léky moc nebral. 

- K tomu pil a občas užíval drogy. 

- Asi 5x ročně byl hospitalizovaný na psychiatrické klinice, neměl peníze, 

chtěl pracovat, ale zdálo se, že jeho stav to nedovolí.

- V hospitalizaci navázán na CDZ – pomoc s hledáním práce, spolupráce 

s ambulantním psychiatrem na nasazení depotních injekcí.

- Pravidelná podpora sociální pracovnice a adiktoložky.

- Podařilo se zlepšit užívání léků, snížit konzumaci alkoholu a drog, 

postupně zkoušel různé práce – podpora pracovní konzultantky.

- V pravidelném kontaktu s CDZ zůstává.

- Poslední hospitalizace v létě 2020.

 
A poslední příklad – pán, který byl zhruba pětkrát ročně hospitalizován, opět často pil a k tomu užíval 

drogy. Léčil se se schizofrenií a nás Fokus Praha kontaktoval s tím, že by potřeboval práci, protože nemá 

peníze. Což nám přišlo zcela nereálné, protože on nebyl v situaci, kdy by byl schopen někam dojít. Ale 

opět se nám při jeho hospitalizaci podařilo navázat spolupráci s personálem a vnést do podpory tohoto 

pána téma jeho zdraví. Bavili jsme se s ním o tom, co se s ním vlastně děje, jak by mohla vypadat 

podpora. V současnosti k nám v čase, kdy je mu hůř, dochází jednou týdně a pro něj je to vlastně nějaká 

strukturace jeho času. Dochází za námi a tráví tu nějaký čas. A podařilo se nám ho po čase dostat i do 

práce, byť ji často mění. Naposledy byl krátce hospitalizován v létě 2020, velmi se tedy prodloužil 

interval jeho hospitalizací. Ve chvíli, kdy se horší jeho zdravotní stav, zůstává v kontaktu s centrem 

duševního zdraví. A v případě hospitalizace spolupracujeme s personálem kliniky, takže i on ví, jak bude 

vše probíhat. V tomto konkrétním případě máme navázán výborný vztah s jeho klíčovou pracovnicí 

z kliniky, kdy poslední hospitalizace loni v létě vypadala tak, že jsme dojeli za ním domů s doktorkou a 

on kývl, že si teda půjde odpočinout, celý příjem tak byl velmi jemný. A rovnou při příjmu bylo 

domluveno, jak obstarat důležité věci kolem hospitalizace, například pán má pejska, takže jsme věděli, 

za kým ze sousedů jít, velmi rychle se všechno pořešilo, aby i on mohl být v klidu a nechat se 

hospitalizovat. 
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Souhrn metodických doporučení 
OBSAH – CO POSTUP – JAK ODPOVÍDÁ TERMÍN MÍRA NAPLNĚNÍ 

NA ŠKÁLE 1–5 

1. Začněte v akutní psychiatrické péči první úrovní multidisciplinárního přístupu.  

 

    

2. Vyjednejte změnu svého přístupu s vaším vedením, podpořte ho čísly a daty o pacientech 

z míst, kde již multidisciplinární spolupráci mají zavedenou. 

 

    

3. Realizujte společné mítinky s detailní rozpravou se členy týmu nad vyjednáním jejich rolí 

a s popisem role, vyjednejte, jak se změní vaše řízení od individuálního k týmovému způsobu 

rozhodování a péče. 

 

    

4. Sdílejte příklady dobré praxe, ukazujte na nich změny vašeho přístupu, hierarchie, procesů, 

vysvětlujte je zaměstnancům opakovaně. 

 

    

5. Integrujte příklady do interního vzdělávání týmů a zaměstnanců. 

 

    

6. Nepřeskakujte hned na druhou úroveň, i když je to na počátku lákavé, potřebujete vystavět 

nejdříve úroveň první, v naší praxi na akutní péči se tento postup ukázal klíčovým. 

 

    

7. Integrujte do multidisciplinární spolupráce již existující vizity, začněte je dělat nově, integrujte 

do nich pacienta, s kterým společně vyjednáte a plánujete další postup v jeho zotavení. Nám se 

osvědčila triáda, dle velké metodiky MD. 

 

    

8. Ustanovte princip a pozici case managementu v týmu. Na pozici case managera se nám 

osvědčilo mít sestru, která pacienta provází procesem léčby. 

 

    

9. Zaveďte GAF jako funkční hodnocení, my jsme jím nahradili ADL. 
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10. Zaveďte do týmu další nástroje z metodiky CARe.  

 

    

11. Ustavte virtuální týmy se spádovými komunitními týmy a CDZ. 

 

    

12. Frekvenci společné porady nastavte nejméně 1x týdně, delší interval se nám neosvědčil. 

 

    

13. Nenahrazujte osobní poradu pouze telefonickým kontaktem či e-mailovou komunikací, 

neosvědčilo se nám to. 

 

    

14. Pracujte s obdobou FACT boardu, vytvořte online prostor pro sdílení. 

 

    

15. Zapojujte do multidisciplinární spolupráce všechny pacienty. Na počátku jsme měli selektivní 

přístup, který se nám neosvědčil. Dnes zapojujeme všechny pacienty, pokud potřebují lůžkovou 

péči, potřebují následnou rehabilitaci – podporu v přirozeném prostředí realizovanou 

komunitním týmem. Výsledkem jsou zásadně snížené počty hospitalizací. 

 

    

16. Zaveďte společné vzdělávání virtuálních týmů. 

 

    

17. Zaveďte společné supervize virtuálních týmů. 

 

    

18. Vytvořte bezpečné prostředí pro sdílení informací. 

 

    

19. Uzavřete společné smlouvy, kde postupy a procesy popíšete a vzájemně vyjednáte. 

 

    

20. Zaveďte vzájemné praxe, nám se osvědčil i způsob malých úvazků mezi virtuálními týmy. 
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21. Zaměřte se u pacienta na silné, ne na slabé stránky. Na počátku je to vědomá činnost, kdy se 

tým dohodne, že nebude mluvit o slabých stránkách a problémech, ale o silných stránkách a 

příležitostech. Není to jednoduché, jsme takto vedeni celým vzdělávacím systémem a 

nastaveným zdravotním i sociálním systémem.  

 

    

22. Podpořte asistenci case managerů z terénních týmů, CDZ při hospitalizaci pacienta, nám se to 

ukázalo jako velká výhoda. 

 

    

23. Nabízenou podporu formulujte co nejrealističtěji, úměrně místu, času, možnostem, 

schopnostem. 

 

    

24. Setkávejte se při poradách přímo na akutním oddělení, poznáte prostředí. 

 

    

25. Umožněte case managerům z komunitních týmů a CDZ se účastnit i na vizitách akutního 

oddělení. 

 

    

26. Vytvořte zaměstnancům prostor pro dlouhodobější stáže. 

 

    

27. Zaveďte rychlý plánovací nástroj, který se začlení do plánování již v době přijímání člověka 

k hospitalizaci. Nám se osvědčilo tzv. kolo života.  

 

    

28. Začleňte do své práce peer podporu, i když nemáte na odd. zaměstnaného pracovníka se 

zkušeností. 

 

    

29. Usilujte v týmu o zaměstnání člověka, který má zkušenost s duševním onemocněním. 

 

    

30. Rozšiřte multidisciplinární spolupráci na všechny cílové skupiny – na všechny pacienty. 
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31. Inspirujte se u modelů CARe, otevřeného dialogu, fází zotavení, integrujte je do cesty, po které 

jdete s pacientem.   

 

    

32. Emancipujte roli sester se specializací v psychiatrii ve vašem týmu dle platné legislativy 

a maximalizujte jejich potenciál pro přímou práci s pacientem. 

 

    

33. Vytvořte sestrám roli case managerů v systému multidisciplinární péče ve vašem týmu. 

 

    

34. Maximalizujte propouštění pacientů do následné komunitní péče, zabezpečené CDZ 

a komunitními týmy, čímž minimalizujete překlady na následnou lůžkovou péči a podpoříte 

zotavení člověka s duševním onemocněním. 

 

    

35. Vytvořte společný screening potřeb, při překladu pacienta na následnou lůžkovou péči a o jeho 

přeložení vždy jednejte jako tým, do rozhodování začleňte i CDZ či komunitní tým. 

 

    

36. Zaveďte systém spolupráce s pacientem co nejdříve po přijetí k akutní hospitalizaci. 

 

    

37. Podpořte systémovou změnu ve zvýšení kompetencí sester v multidisciplinární práci všude, kde 

je to možné, nám se to osvědčilo. 
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Tabulka doporučených cílů 
V závěru uvádíme tabulku doporučených cílů, ke kterým v zavádění multidisciplinární spolupráce společně směřujeme. Můžete si s její pomocí provést rychlý 

monitoring ke každému cíli – zaznamenat stav, kde se zrovna nacházíte, rozvrhnout cestu k naplnění cíle a zhodnotit současnou míru jeho naplňování, které 

jste ve vašem týmu nebo v kraji dosáhli.  

Očekávaný stav 

 

Popis současného stavu, další aktivity k naplnění Naplňování cílů (v %) 

Pracovníci oddělení a pracovníci komunitní služby dojdou k vzájemnému porozumění 

o účelu a charakteru práce partnerského týmu. 

 

  

Oba týmy budou mít vzájemně sladěný pohled na problém péče o pacienta/klienta ve 

smyslu holistického, komplexního, na zotavení orientovaného přístupu.  

 

  

Pacienti/klienti budou dostávat od obou týmů kompatibilní informace. 

 

  

Pacienti/klienti budou motivováni k tomu, aby svým souhlasem umožnili mezi 

jednotlivými týmy předávání takových informací týkajících se jejich osoby, které jsou 

pro zajištění kontinuity péče napříč službami klíčové. 

 

  

Oba týmy sdílejí systém posuzování potřebnosti klientů, identifikace jejich potřeb a 

zvažování indikace k zařazení do péče komunitní služby. 

 

  

Existuje PLÁN ZOTAVENÍ klienta vzájemně sdílený mezi týmem lůžkového zařízení a 

týmem komunitní služby spoluvytvářený klientem. 
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Součástí PLÁNU ZOTAVENÍ je i krizový plán.  

 

  

Oba týmy sdílejí systém kontinuálního hodnocení spokojenosti pacientů/klientů. 

 

  

Mezi týmy existuje systém flexibilního informování. 

 

  

Mezi oběma týmy existuje systém vzájemných stáží a propojené vzdělávání. 

 

  

Příjem k hospitalizaci:   

K hospitalizaci dochází až poté, kdy byly vyčerpány všechny možnosti podpory 

pacienta/klienta (a jeho blízkého okolí) v jeho přirozeném prostředí.  

 

  

Pokud je hospitalizace nezbytná, komunitní tým pokud možno při převozu 

klienta/pacienta asistuje. 

 

  

Pokud je pacient/klient přijat na akutní lůžko bez vědomí spádového komunitního 

týmu, je tým o této skutečnosti co nejdříve informován. 

 

  

Týmy akutního oddělení jsou provázány s týmy v komunitě, např. CDZ. 

 

  

Spolupráce během hospitalizace:   

Setkání mezi týmem oddělení a komunitním týmem probíhá v ideální podobě 1x 

týdně. 
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Předmětem setkání je reference o nových příjmech, plán spolupráce u klientů na 

oddělení aktuálně přítomných, plán propuštění. Komunitní tým referuje i o situaci 

pacientů/klientů, které má v péči a kteří byli i v péči týmu akutního oddělení. 

 

  

U nemocného, který není registrovaný v komunitním týmu a je přijat na akutní lůžko a 

spadá do okruhu SMI, je pracovníky oddělení, na které byl přijat, zahájena práce na 

motivaci klienta ke spolupráci se spádovým komunitním týmem. 

 

  

Cílem setkávání pracovníka komunitní služby a pacienta/klienta, který je pro 

komunitní službu novým, je navázání vztahu, identifikace očekávání a potřeb klienta, 

vytvoření (pro klienta přijatelného) základního plánu spolupráce mezi komunitní 

službou a klientem během hospitalizace, a zvláště pak po jeho propuštění.  

 

  

U pacientů/klientů, kteří jsou již v péči komunitní služby a dochází u nich 

k hospitalizaci, komunitní služba (klíčový pracovník) pokračuje v kontaktu s klientem i 

v době jeho hospitalizace. 

 

  

Za účelem synchronizace spolupráce je u kontaktu mezi pacientem/klientem 

a pracovníkem komunitní služby pokud možno přítomen pracovník lůžkového 

oddělení.  

 

  

Vzhledem k tomu, že ve většině psychiatrických nemocnic zatím neexistuje systém 

regionalizace lůžek, je žádoucí, aby u klientů z jednoho regionu byl na lůžkách následné 

péče určen jeden pracovník zařízení („primární sestra“, ale i jiné profese).  
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Na akutním oddělení je určen pracovník, který je pro komunitní tým styčnou osobou 

v obdobích mezi setkáními (povětšinou se bude jednat o staniční sestru).  

 

  

Propouštění pacienta:   

Propouštění klientů je plánované. Pokud možno je o propuštění rozhodováno 

společně na setkání VMT.  

 

  

Pokud je plánováno propuštění pacienta/klienta do míst, kde není fungující komunitní 

tým (KT), je žádoucí, aby nejbližší KT alespoň zprostředkoval jeho navázání na 

potřebné služby, které v místě jeho bydliště existují. 

 

  

Na setkání VMT jsou identifikováni i ti klienti, kteří nespadají do skupiny SMI 

a nepotřebují dlouhodobou podporu KT, nicméně potřebují po propuštění nějaký typ 

podpory přesahující možnosti běžné psychiatrické ambulantní služby. KT u těchto 

klientů potřebnou časově limitovanou pomoc či služby sám zajistí či zprostředkuje. 

 

  

Pokud nemocný sám vyhledal pomoc přímo ve zdravotnickém lůžkovém zařízení, ale 

tuto péči aktuálně nepotřebuje a může profitovat ze služeb komunitního týmu, je 

pracovníkem lůžkového oddělení zprostředkován kontakt s příslušným KT.  

 

  

Na setkání VMT jsou probíráni i ti pacienti/klienti, u nichž je pracovníky oddělení 

zvažován překlad na lůžko následné psychiatrické péče. Jsou hledány alternativy, jak 

tomuto předejít.   

 

  

 


