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Proč používat manuál FACT?

 Přehledné zpracování

 Konkrétní příklady a čísla /1:20, 250, atd./

 Propojení zdravotního a sociálního přístupu

 Multidisciplinární tým

 Flexibilní case management

 Specifické nástroje /FACT board/



Proč používat manuál FACT?

 Samozřejmé základy

1. Komunitní /spádová/ práce /Praha 8 100tisíc/

2. Outreach /více než 50% času/

3. Networking /aktivní/

4. Recovery /velká část týmu proškolena nebo se školí/



FACT principy

 Multidisciplinární tým
1. Psychiatr                             1/1 /8-16/

2. Psycholog                        1,1/2 /8-16/

3. Psychiatrické sestry            8/9 /24/7/

4. Sociální pracovníci              5/5 /8-19/

5. Peer                                  0,5/1 /různě/

V rámci toho i jeden adiktolog a rodinný terapeut

 Spolupráce

1. Každodenní ranní porada 1h s FACT boardem

2. Týmová místnost jako „srdce“ centra

3. Využití odborných  nebo osobnostních dovedností

Diskuze o akutních klientech - multidisciplinární

Denní plánování – intervence, dopravní prostředky, 

místnosti

Týmové rozhodování – noví, intenzivní, zásadní věci



Hlavní výzva

 Jak skloubit flexibilitu, týmový a individuální CM v režimu 24/7?

Informační tok, harmonizace přístupů, Inf. systémy

 Využíváme ranní porady, větší porady, supervize, informační 

technologie, krizové plány, individuální plány

 Recepční služba

Týmový CM Individuální CM
CD

Z8



FACT metody

 FACT board

1. Lidé noví, zhoršení, hospitalizovaní, propuštění, ohrožení, 

dlouhodobě ohrožení

2. Stanovená pravidla pro umístění/odstranění klienta na FB

3. Neustále přístupný



Networking přednosti (zdravotnictví)

 Specifická je spolupráce se spádovou nemocnicí

1. Aktivně se zapojujeme do přijetí, propuštění, léčby 

2. Můžeme využít některé zdravotnické služby nemocnice

 Dobrá spolupráce s lokálními ambulancemi

 Výzva: rozvíjet networking směrem do komunity



Team spirit

 Daří se nám udržovat dobrou atmosféru v týmu

1. Snažíme se umožnit lidem rozvíjet osobnostní i profesní předpoklady

2. Za 3,5 roku fungování zatím z týmu nikdo neodešel

DĚKUJI ZA POZORNOST !!!


