MERRPS - 2. SETKÁNÍ PLATFORMY
ZÁPIS

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Datum: 30.3. 2017
Místo: Klecany
Přítomni: Petr Winkler, Lucie Kondrátová, Dana Chrtková, Karolína Mladá, Zuzana Hrivíková, Alexandr Kasal,
Matyáš Müller, Martina Zavadilová, Jitka Hlaváčková, Jana Poljaková, Kateřina Polívková, Blanka Nechanská,
Dita Protopopová, Jaroslav Pulda, Jan Stuchlík, Pavel Říčan, Marek Páv, Pavel Mohr, Drahomíra Franzová, Nikola
Skalická, Jiří Havrlant
Omluveni: Eva Dragomirecká, Lucie Bankovská Motlová, Helena Rögnerová, Pavel Novák, Ladislav Dušek, Petr
Hejzlar
Program


rekapitulace a zpětná vazba



novinky a další program



prezentace: epidemiologie péče o duševní zdraví



indikátory kvality péče – uvedení



diskuse o indikátorech

Příští setkání: 18. 4. 2017 v Klecanech (téma: metodika CDZ, individual outcomes, indikátory)

REKAPITULACE A ZPĚTNÁ VAZBA


rekapitulace
◦

expertní platforma (EP) MERRPS představuje thinktank usilující o zavedení praxe založené na
důkazech (EBP) (více viz zápis z 1. setkání)

◦

struktura

◦

▪

vědecký tým

▪

expertní platforma

▪

zahraniční experti (supervize a poradenství)

rozvoj založený na důkazech: data – analýza – rozhodování



zpětná vazba
◦

otázka rozdělení práce – B. Nechanská by se ráda zapojila do zpracování dat o registrech
v souvislosti s projektem ÚZIS týkajícím se reformy – o tomto s ní bude vyjednávat PW
(společná schůzka, viz úkoly)

◦

zpětná vazba ohledně prostoru: NUDZ daleko, bylo by dobré to střídat, Pavel Říčan – nestihne to
sem načas

NOVINKY A DALŠÍ PROGRAM


spouštíme web www.merrps.cz
◦

najdete zde obecné informace, aktuality a materiály, budeme rádi za doplnění a připomínky



ustálila se rada zahraničních odborníků – W. Gaebel, D. Chisholm, S. Evans-Lacko, G. Thornicroft, N.
Sartorius



rozšíření EP
◦

metodičky projektu CDZ1 (hodnocení CDZ): Nikola Skalická, Drahomíra Franzová

◦

Ivan Duškov – vrací se na MZ jako externí konzultant k náměstku ministra zdravotnictví Prymulovi
– může prosazovat metodiku na úrovni MZ



doplnili jsme cíle projektu (metodiky) o „Zprávu o stavu psychiatrické péče v ČR“ (měla by v budoucnu
vycházet periodicky)



platforma je otevřená: je možné přizvat další odborníky



setkání se zahraničními experty
◦

1. proběhne v rámci psychiatrického kongresu EPA ve Florencii 1-4. 4. (PW)

◦

14-16. 6. D. Chisholm a N. Sartorius v ČR: 14. pro výzkumníky, možné se zúčastnit, 15. pro širší
skupinu – místo konání bude upřesněno
▪

proběhla diskuse o tom, jestli přednášku udělat pro širší veřejnost nebo jen pro platformu

EPIDEMIOLOGIE PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V ČR
viz přiložená prezentace


proběhla diskuse o tom, jestli diskrepance mezi lidmi, kteří by podle diagnostických kategorií měli
psychiatrickou diagnózu, ale nejsou léčeni a mezi těmi, kteří jsou léčeni, odpovídá evropskému
standardu (treatment gap) – podle šetření MINI u nás větší

INDIKÁTORY KVALITY P SYCHIATRICKÉ PÉČE


indikátory kvality PP

◦ 128 indikátorů rozdělených do 11 domén - vycházíme z mezinárodního projektu (Gaebel), tam
původně 12 domén, přizpůsobujeme pro naše podmínky

◦ potřebujeme operacionalizovat, co chceme říct, kde jsou data, jaký je přístup k nim
◦ nemusíme použít všechny I

◦ nelze se dívat jen na jediný indikátor „uzdravený pacient“ - jsou různá kritéria
◦ odpoledne diskuse – v celé skupině brainstorming


více viz přiložená prezentace



proběhla diskuse o reportování nedobrovolných hospitalizací – může být nápomocný Národní systém
hlášení nežádoucích situací



výstupy z diskuse
◦

hlavní úkoly vyplývající z diskuse jsou zahrnuty v sekci Úkoly

TERMÍNY A PROGRAM DALŠÍCH SETKÁNÍ


18.4.
◦



25.5.
◦



metodika CDZ, individual outcomes, indikátory

ekonomie péče o duševní zdraví, zotavení (recovery)

22.6.
◦

efektivní intervence

ÚKOLY
Úkol

Zodpovědnost

zjistit, jestli možné sbírat data o
nedobrovolných hospitalizacích

expertní platforma

zjistit, jak využívat Národní systém
hlášení nežádoucích situací na MZ

expertní platforma

schůzka kvůli projektu ÚZIS

PW

poslat všem seznam 128 ind.

MM

Zjistit více o ČSÚ (metodika Systém PW a výzkumný tým
zdravotních účtů)
Zvážit pozvání někoho z ČSÚ ke
konzultaci zdravotních účtů
Zjistit, zda je možné získat data o
rezidentech, kolik jich v ČR je

DCH

prostudovat vyhlášku MZ 92/2012

DCH

materálně technické vybavení

Termín

Ind. 10: podívat se na registr
soclálních služeb

výzkumný tým

Ind. 10: na ÚZISu ověřit, zda je
registrace psychiatrických sester
vázáná na zařízení a kolik jich je

výzkumný tým

Ind. 13: jaké organizace se zabývají výzkumný tým
problematikou psychiatrické péče
pro menšiny (překlady apod.)
Ind. 18: zjistit, kolik komunit. týmů
má psychiatra

výzkumný tým

Zapsal: Matyáš Müller, dne 12.4. 2017

