Definice kompetencí jednotlivých profesí pro zařízení komunitní péče a
vytvoření vzdělávacího programu (Biennial Collaborative Agreement 2012 2013)
Termín: 30. října 2012 – 31. prosince 2012; 18. února 2013 – 31. listopadu 2013
Kontext projektu:
Ministerstvo zdravotnictví ČR podepsalo v roce 2012 s Regionální evropskou kanceláří
Světové zdravotnické organizace smlouvu o spolupráci na období 2012 - 2013. Východiskem
k definování obsahu spolupráce byly globální priority WHO. Jednou z nich je duševní zdraví
a cílem tohoto dvouletého období je příprava Národního plánu pro duševní zdraví a podpora
transformace psychiatrie skrze definování kompetencí jednotlivých profesí pro zařízení
komunitní péče a vytvoření vzdělávacích programů pro psychiatrické sestry a komunitní
pracovníky. Ministerstvo zdravotnictví určilo jako hlavního koordinátora projektu
Psychiatrickou společnost ČLS JEP a spoluřešitele Centrum pro rozvoj péče o duševní
zdraví.

Obsah projektu:
V rámci dvouletého projektu Světové zdravotnické organizace, který realizuje Psychiatrická
společností ČLS JEP ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, dojde ke
dvěma hlavním aktivitám. Psychiatrická společnost ČLS JEP podpoří vytvoření Národního
plánu pro duševní zdraví a s tím spojené aktivity. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
má za úkol definovat obecné kompetence jednotlivých profesí pro zařízení komunitní péče,
vytvořit vzdělávací program pro psychiatrické sestry směřující z ústavní do komunitní péče a
připravit nabídku vzdělávacích kurzů pro další pracovníky v komunitních službách. K tomuto
úkolu přizvalo Psychiatrickou sekci České asociace sester.
Vzdělávací program pro psychiatrické sestry bude navržen týmem konzultantů Centra pro
rozvoj péče o duševní zdraví a s jejich pomocí i vytvořen. Následně bude otestován formou
dvou diskusních skupin se sestrami pracujícími v psychiatrii. Finální verze bude upravena
tak, aby bylo možno z ní vytvořit certifikovaný kurz využitelný pro školení personálu v rámci
reformy psychiatrické péče. Vzdělávací program pro pracovníky v komunitních službách je
sestaven z nabídky Vzdělávacího institutu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a pokrývá
širokou oblast témat důležitých pro pracovníky stávajících komunitních služeb i plánovaných
nových komunitních služeb např. Center duševního zdraví.

Aktivity projektu:
1. část projektu (2012)
1. Definice kompetencí jednotlivých profesí v zařízeních komunitní péče
2. Hodnocení vzdělávacích potřeb sester v oblastech rehabilitace a komunitní
psychiatrické péče
2. část projektu (2013)
1. Mapování stavu vzdělávání psychiatrických sester a pracovníků v komunitních
službách. Definování formy vzdělávacích programů a cílových skupin vzdělávání.
2. Úvodní schůzka členů pracovního týmu
3. Tvorba struktury a obsahu vzdělávacího programu
a) Vzdělávací program pro zdravotní sestry pracující v oboru psychiatrie
b) Vzdělávací program pro pracovníky v komunitních službách
4. Srovnání se zahraničními zkušenostmi
5. Pilotní ověření úplnosti jednotlivých částí vzdělávacího programu pro
psychiatrické sestry (moderovaná diskuse)
6. Finalizace vzdělávacího programu po připomínkách
7. Tvorba závěrečné zprávy

Realizační tým:
Odborný garant: Mgr. Barbora Wenigová, wenigova@cmhcd.cz, tel.: 608 339 848
Projektový manažer: Mgr. Pavla Šelepová, selepova@cmhcd.cz, tel.: 775 582 277

