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Asertivní tým 
•vznik 2010 
 
Sociální a pracovní začleňování lidí s duální diagnózou 
•vznik 2006 
 
Komunitní terénní tým 
•Zaměření – F2, F3, F42.3, popř. F6 včetně dd 
•Hlavní cíl – podpora a doprovázení v přirozeném prostředí kl., prevence hospitalizace 
•Personální obsazení – 3 soc prac., 4 terénní psych. sestry, 2 psychiatři 
•Výhody oproti předchozímu stavu – lepší síťování, zastupitelnost, větší kapacita, vymezení 
regionu, sdílení případů 
•Statistika –r. 2017 počet klientů - 96 
  

 

 

Na co navazujeme 



 
Červenec 2018 – vstoupil do první vlny pilotních projektů 
 
Cílová skupina – navazuje na KTT 
 
Caseload – 15:1 
Kapacita - k září 2018 40 klientů/pacientů, maximální 115 kl. 
 
Navázání spolupráce 

• Klinika ESET 

• Psychiatrická nemocnice Bohnice, Klinika Ke Karlovu, apod. 

• Klienta doporučí do péče týmu jiné služby (ambulantní psychiatr, praktický lékař, sociální služby, apod.) 

• Na službu se obrátí sám potenciální klient, nebo jeho blízcí, opatrovník, či přátelé (většinou telefonicky, e-mailem).  

 
Souběžně probíhá spolupráce s KTT pro dřívější klienty, kteří nejsou v CDZ 

 
 
 
 
 
  

 

 

CDZ ESET 



Regionální vymezení 
Praha – Háje, Záběhlice, Strašnice, Hostivař 
Počet obyvatel cca 110 000 
Hustota zalidnění 4672 obyv. na 1 km2 
 

 

 



 

Vykazování – Highlander – zájemci a hospitalizovaní klienti a 
Medicus ostatní 
 
Personální stav – odpovídá standartu první fáze reformy 
Zázemí – aktuálně v budově Kliniky ESET, v budoucnu (2019) 
rozšíření do nového objektu 
 

Uvedení týmu do praxe 



Porady týmu:  

klientská porada 1x týdně, týmová provozní porada 1x 14 dní 

 

Supervize: 1x/měsíc 

 

Elektronická databáze: Highlander (pravidla zápisu, sdílení dokumentů), Medicus 

 

 

Týmová tabule: pravidla fungování, praktické používání 

 

 

 

 

Komunikace a předávání informací 



   Klient M. 40 let s dg.  paranoidní schizofrenie F 20.00.  Toho času v tíživé 

sociální situaci v akutní fázi duševního onemocnění. V rodině psychiatrická 

zátěž. Rodiče rozvedení, dětský domov, pak bydlel s otcem. 

 2015 úmrtí otce, s nímž žil léta ve společné domácnosti 

 první kontakt s klientem v září 2017 zprostředkován sociálním pracovníkem 

městské části Prahy 10 v doprovodu pracovníků CDZ 

 Říjen - během třetího setkání návštěva lékaře - nedobrovolná hospitalizace 

na psychiatrické klinice Ke Karlovu  

 trvá intenzivní spolupráce se sociálním pracovníkem MČ Prahy 10 

navázaná v rámci síťování služeb KTT/CDZ, nová TPS 

 

 

Kazuistika – první kontakt 

 



 Před nedobrovolnou hospitalizací v terénu 

mírná tenze, paranoidně persekuční blud, megalomanický blud, ovlivňování myšlenek 

jiných lidí na dálku, auditivní, vizuální a tělové halucinace, dysmorfofobický blud, 

bez náhledu 

 

 

 Po propuštění a při navázání péče do CDZ v ambulanci 

 paranoidně nastražen, myšlení pomalé se zárazy, rozvolněné, emotivita plochá, 

úzkostná, paranoidně nastražen, dysmorfofobický blud, sy. patologického 

hromadění věcí, nekritický, bez náhledu, sociální selhávání 

Zhodnocení stavu psychiatrem KTT 



 listopad 2017 klient propuštěn z nemocnice na svou žádost, nechce se 

vrátit z propustky – napětí, neklid 

 V nemocnici zažádáno o omezení svéprávnosti 

 na poradě týmu KTT  určen CM - terénní psychiatrická sestra ve spolupráci 

se sociálním pracovníkem 

 

 

 

 

Dimise,  převzetí do péče KTT/CDZ 



 doprovody TPS k lékaři a na depot  

 podpora pozitivního postoje k užívání léků a k depotní medikaci   

 motivace k zajištění somatické péče 

 spolupráce podklady pro vyřízení ID 3. stupně  

 zpřehlednění dlužné situace 

 motivace k získání dávek státní sociální podpory a hmotné nouze –  

jednorázová dávka hmotné nouze na stěhování, příspěvek na péči, 

příspěvek na živobytí, kartička OZP 

 zajištění potravin, hygienických podmínek – charita 

 podpora a pomoc při plánovaném vystěhování z bytu  

 

 

 

 

Plán psychosociální rehabilitace  



 klient v kontaktu submisivní, depresivní, opakovaně pomáhá o svých 

tělesných potížích, pomáhá mu snižovat tenzi, vnímá situaci neadekvátně k 

realitě, melagomanické a magické myšlení, třes  

 odmítá systém péče – dávky státní sociální podpory, balíčky s potravinami, 

pomoc Charity Chodov. 

 setkání musí být předem domluvené, komunikace přes SMS, velice dobrá 

spolupráce avšak bez náhledu 

 chodí pravidelně na depotní injekce, nejprve v doprovodu, pak sám  

 medikaci užívá, říká, že po ní dobře spí 

 

 Spolupráce klienta s TPS 



Klient zprvu bez velké motivace do spolupráce se službou – avšak  kontakt udržuje, 

spolupráci neodmítá 

  V minulosti prakticky bez kontaktu s psychiatrií 

 Vzdělání - SOU 

 Finance – exekuce, dluhy (mhd, vzp) 

 Bydlení – příkaz k vystěhování 

 Vztahy – bez kontaktů, v rodině psychiatrická zátěž, rodiče rozvedení, dětský domov, 

pak bydlel s otcem. 

 2015 úmrtí otce, s nímž žil léta ve společné domácnosti 

 

 Volný čas – hromadění věcí, digitalizace dokumentů, restaurování 

 

 

Šetření potřeb soc. pracovníkem 



 podepisuje  novou nájemní smlouvu a výpověď z bytu 

 domluvili jsme posunutí výpovědi z bytu  z  prosince na únor 

  v součinnosti s MČ Praha 10 vyřizujeme příspěvek na stěhování. 

Klient souhlasí s příspěvkem na péči 

• Kontakt právničky (od soc. odboru P10) ve věci řešení vystěhování 

Zhoršení psychického stavu, třes, depresivní, nastražený vůči 

majiteli bytu, stěhování oddaluje 

 v CDZ pravidelně probírán na poradě 

 během stěhování do chaty přítomna terénní sestra i sociální 

pracovník - prostředníci v komunikaci s majitelem a klientem 

 

  

Vystěhování z bytu pro neplacení 

 



 bydlí v chatce bez vody a elektriky, vyhýbá se sousedům. Hnědé 

skvrny v obličeji - ambivalentní postoj k psychofarmakům – edukace 

a podpora TPS 

 doprovod klienta k  soudní znalkyni na vyšetření z důvody omezení 

svéprávnosti, bere to žertem, nedomýšlí důsledky   

 hospodaří s hmotnou nouzí. Našetřil 13 000 Kč. 

 klient probírán na týmových supervizích CDZ. 

 navazujeme kontakt s budoucím opatrovníkem   

 motivace klienta k zajištění azylového domu a CHB. Zprvu odmítá, 

po čase bydlení v chatce bez vody a elektriky souhlasí. 

Pobyt klienta v chatové osadě 



 příchodem chladného počasí zhoršení duševního stavu - deprese  působí 

zkřehle, třese se, stesky na rýmu, vodu na plicích a střevech. 

 vyzvedávám klienta na chatce,  nepřítomný pohled, došly léky, nespal 

několik dní 

 nedošel k psychiatrovi -  lékařka  kontaktovala TPS CDZ 

 dobrovolná hospitalizace 14 dní, podezření  na extrapyramidový syndrom 

a dekompenzace psychózy - absence krizových lůžek CDZ 

 změna medikace.  

 klienta v nemocnici navštěvuje TPS 

 klient omezen na svéprávnosti, avšak hospitalizace dobrovolná, pokračuje 

dobrá spolupráce s opatrovníkem 

 

 

Rehospitalizece říjen 2018 



 komunikace přes mobil, bez telefonu obtížné plánování schůzek 

 ke své situaci je nekritický a hodnotí ji neadekvátně,  

 částečně se poučí ze zkušenosti 

 zapojujeme klienta do řešení jeho situace 

 po poslední hospitalizaci mám pocit, že ztrácím důvěru ,, já vím, vy si 

myslíte, že je to blud...“,  

 po vstupu do CHB kontakt se sociálním pracovníkem CHB, rozšiřuje se 

spektrum pozitivně přijímaných sociálních kontaktů  

 bez manipulace, vstřícný v kontaktu, místy vtipný, přímý 

 

Komunikace s klientem v terénu 



• vstupní šetření potřeb do služby sociálním pracovníkem CHB 

• intenzivní spolupráce TPS s opatrovníkem a se soc. prac. CHB při řešení 

sociální a finanční situace za současné aktivní snahy zplnomocňování 

klienta v jeho záležitostech 

 

 

Přestěhování do Chráněného bydlení 

 ESET - HELP 



Z pohledu lékaře 
Formální spolupráce, bez vizuálních a auditivních haucinací,  rozvolněné myšlení, somatomorfní 
blud, postpsychotický defekt osobnosti, bez náhledu, nekritický, sociální selhávání 
 
Z pohledu sociálního pracovníka a psychiatrické sestry  
Během spolupráce spolehlivý, dochvilný, orientuje se ve své situaci,  odmítavý postoj k placení 
svých předešlých dluhů, nepřiléhavé motivy pro spolupráci, zkreslené hodnocení situace,  
ambivalentní postoj k medikaci v důsledku absence náhledu,  
Horší komunikace s okolím, po finanční stránce částečně saturovaný, začíná pozvolna vstupovat 
do více sociálních interakcí s okolím. 
 

 

 

 

Současný zdravotně sociální stav klienta 



 Pracovat s fotkami (skenovat do PC) 

 Aby se mi neplnily střeva vodou a netřepal bych se, 

tak bych potřeboval upravit výživu, zkusil bych 

dělenou stravu 

 Upravit spánek 

 Přiblížit se k lidem, proto jsem v CHB 

 Nechat se vyšetřit somatickými lékaři 
    

  

Individuální plán pana M. 



 

Děkujeme za pozornost! 


