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Propojování aktivit Sdružení Práh a 
Psychiatrické kliniky v čase…

„víme o sobě“, docházíme na oddělení za klienty                                                            

Organizace skupin na oddělení - trénink                            

kognitivních funkcí a sociální dovednosti  

2 case managerky na oddělení PK, účast na poradách

Projekt NF, úzká spolupráce TT a oddělení – ještě více porad

Vzájemné stáže, společné vzdělávání, další           

projekty – CDZ, navazující NF

Rok 0 
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… a prostoru

Psychiatrická klinika
55 akutních lůžek, 10 lůžek 

Krizové centrum, 5 lůžek JIPP, 
cca 1500 pacientů ročně, 

cca 350-400 pacientů dg F2, 
51% Brno-město, 

provoz 24/7, 
telefonická krizová linka

Projekt NF

Terénní tým
12 lidí,  10 úvazků

7 sociálních pracovníků, 
3 psych. sestry,  1 peer, 

1 psycholog
Cca 120 klientů F2, F3, část. F6

90% klientů Brno-město
provoz 8-18, pracovní dny

pohotovostní telefon



Projekt Sdružení Práh a Psychiatrická klinika 
Brno, NF 2015
• Terénní tým Brno-střed – 3,2 úvazku - 0,2 psychiatra, 2 úvazek psychiatr. 

sester, 1 úvazek soc. pracovníka – 5 lidí
• Partnerem projektu PK Bohunice – 0,5 úvazku – 0,2 psychiatra, 0,2 

psychiatr.sestry, 0,1 psychologa
• Porady o klientech 1x týdně, metodické porady 1x 14 dní
• Konzultace s norským partnerem Vestre Viken – B. J. Andersen
• TT může podpořit cca 30 klientů
• Úzká spolupráce s ambulantními psychiatry
• TT je od 8-17 na pohotovostním telefonu, kam volají lidé potřebujících 

podporu v oblasti duševního zdraví, příbuzní lidí s duševním onemocněním
• Pracujeme na provázanosti s pracovníky samosprávy, záchrannou službou, 

městskou a státní policií



Klienti terénního týmu NF v GAFu

• GAF (při vstupu): průměrná hodnota 49 - vážné  příznaky nebo vážné 
poškození fungování 

• nejnižší 19, nejvyšší 79, 15 lidí pod 50, 3 lidi nad 70

• měření po 3 měsících

GAF 1
N 30

GAF 2
N 18

GAF 3
N 10

49 52 61



Asertivita

• 20% klientů je kontaktováno asertivně

• Kontakty od místní komunity – příbuzní, sociální pracovníci obce, 
opatrovníci, policie, sousedé

• Navázání kontaktu - hledání správné strategie

• Tým iniciuje hospitalizace u asertivně vyhledávaných klientů z důvodů 
náročné psychotické stavy, špatný somatický stav, špatné životní 
podmínky



Hospitalizace u lidí spolupracujících s 
Terénním tým
• Nejčastější kontakt s psychiatrií od 2013

• Průměrný počet hospitalizací: 2-3

• Průměrný počet dní hospitalizace: 180 dní, lidé v ochranné léčbě 
ústavní

• Aktuálně nelze vyhodnotit vliv práce Terénního týmu na snižování 
počtu dnů hospitalizace

• Včasnost hospitalizace

• Spolupráce s lůžkovým zařízením – příjem + návaznost

• Právní otázky spolupráce



Spolupráce s klienty i s rodinou v různých 
fázích jejich vývoje vede k různým metodám
• Case management

• Otevřený dialog/rodinná terapie

• Reflektující týmy



Děkuji za pozornost

jiri.supa@prah-brno.cz

607756729
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