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Centrum duševního zdraví Podskalí Fokus Praha 
Multidisciplinární terénní tým pro Prahu 1, 2, 10 (Vršovice, 

Vinohrady) 

 

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 
Klinika poskytující akutní lůžkovou péči pro psychiatrické  

pacienty z Prahy 1, 2, 3 a 10 

 



  

Setkávání personálu příjmového oddělení  

č. 1 s pracovníky CDZ Podskalí 
 

 Interval 1x týdně 

 Zahájení spolupráce v září 2017 

 Navazování osobních vztahů mezi pracovníky 

 Porozumění způsobu organizace a postojům  

    jednotlivých pracovišť 

 



  

Spádovost jednotlivých pracovišť 

 
 Menší spádová oblast CDZ 

 Pomoc se zprostředkováním služeb i dalším 

pacientům 

 Zapojení dalších terénních týmů do pravidelných  

 setkání (CDZ Eset, Komunitní tým Karlín) 

 Pokrytí spádu kliniky 



  

Setkání týmů 

 
 Informace o nových pacientech/klientech 

 Zhodnocení probíhající spolupráce u jednotlivých 

pacientů/klientů 

 Zpětná vazba o propuštěných pacientech/klientech 

 Informace o časných příznacích zhoršení 

pacienta/klienta v péči CDZ 

 Společné kontaktování pacienta/klienta 
Lékař – sestra/nelékař – pracovník CDZ- pacient 

 



  

Tým akutního oddělení 

 

 

  

 Struktura setkání  

Setkání týmů – „papírová“ vizita, porada týmu, ranní káva… 

Informace o nových pacientech – funkčnost, plán, potřeby 

Vytipování pacientů ke spolupráci (GAF) 

Spolupráce s již navázanými pacienty – plán dalšího postupu 

Kontaktování pacienta – informace, nabídka, motivace 

  Lékař – sestra/nelékař - pacient 



  

Společný cíl 

 
 Snížení počtu hospitalizací 

 Zkrácení doby hospitalizace 

 Podpora pacientů/klientů, kteří po hospitalizaci 

nevyhledají návazné služby 

 Sdílený plán 

 Společné úsilí 



  

Propojení světů 

 
 Již v době hospitalizace větší důraz na celkovou  

  situaci pacienta/klienta 

 Personál kliniky podporuje pacienta/klienta  

  v převzetí odpovědnosti, práci na změně 

 Společně s pacientem/klientem plánujeme, co dál 

 Personální propojení mezi pracovišti 

 

 



  

Počet pacientů/klientů kontaktovaných 

komunitní službou v době hospitalizace  
 

 Období říjen 2017 – 2018 

 Celkem 109 osob(62 žen a 47 mužů) 

 57 aktivně spolupracuje s komunitní službou 

 28 v pasivním kontaktu 

 24 nespolupracuje 

 

 

 

 



  

Výsledky společné práce 

 
 Snížení počtu hospitalizací  

 Prodloužení intervalu mezi hospitalizacemi 

 Individuálnější péče na lůžku 

 Podpora návazné péče ze strany personálu kliniky 

 Koordinace podpory/péče 

 

 

 

 



  

 

Pojďme pomáhat našim klientům  

a pacientům na cestě k zotavení také tím,  

že budeme propojovat světy,  

ve kterých žijí. 

 

 

 

 



  

 

 

 
Děkujeme za pozornost. 


