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SHRNUTÍ






přehledná excelová tabulka shrnuje podaktivity a synergie napříč projekty
je zapotřebí reportovat zjištěné synergie na Výkonný výbor
příklady témat napříč projekty
o evaluace - jak reportovat lidi, kteří jsou vykazování do indikátorů
 potřebujeme vykázat na MPSV, zároveň požadavky GDPR – je zapotřebí mít jednotný
systém; probírat s MPSV jednotně
 řeší se to na fóru k administraci projektů – K. Neustupová zaurguje
 musíme vyhovět OPZ – odpovědnost aby to odpovídalo GDPR, je na MPSV – data
sbírá organizace z pověření MPSV
o sjednocení potupů pro vytváření standardů služby – metodiky, certifikace
o mapování – analýzy, zjišťování
o vzdělávání
 např. jestli mají mít lidi stejný výcvik napříč projekty, zaměření týmů
o legislativa
 partikulární změny nebo nový zákon? k čemu strategicky směřovat?
 národní akční plán pro DZ
o řízení
 kraje – DI – krajští specialisté
 ORP – obce s rozšířenou působností
postup
o PW pošle všem tabulku, zápisy ze setkání a nafocené flipcharty
o každý bude doplňovat info za svůj projekt - aby nevznikaly duplicitní dokumenty, všichni
zasílají své poznámky k dokumentu zvlášť, dokument spravuje tým MERRPS a zapracovává
poznámky (MM)
o dát na sharepoint (EVV, intranet), aby k tomu měl každý z projektů přístup
o dodat časová schémata
o vytvořit jednoduchou infografiku pro veřejnost



výstupem by mělo být i to, abychom byli schopni dát návod pro lidi z PN, kteří chtějí něco měnit, příp.
pro poijišťovny

DATOVÁ A ANALYTICKÁ ZÁKLADNA PSYCHIATRICKÉ PÉČE - DOPLNĚNÍ









proběhla schůzka s ÚZIS
o ÚZIS může naprogramovat IS pro CDZ pro sběr a výkaznictví, tak aby sociální data a dotazníky
mohla jít rovnou pro pojišťovny; je připravený free software, ale je zapotřebí spárovat ho s
CDZ a pojišťovnami
KA1
o mapování dat o ps. péči v rámci jednotlivých segmentů (zjišťování, co mají kde za data)
 zjišťují se i sociální data (ČSSZ, MPSV); trestní justice - detenční ústavy (jde přes MS)
 jsou služby, které sbírají zdravotní i soc. data – např. Sananim
 MPSV sleduje jen agregovaná data, možnost individuálních dat závisí na propojení
více rezortů – analýza může aspoň identifikovat problematická místa, chybějící data
 další oblastí zájmu
 MšMT, IPVZ – kolik lidí studuje na LF/chstá se na atestace;
 mapování do konce dubna
 další podobné aktivity: ČSÚ: výběrové šetření o postižených osobách – sběr dat od
praktických lékařů, ze sociálních ústavů (institucionalizovaná populace), šetření NUDZ
(neistitucionalizovaná populace) – možnost vzájemného doplnění
o zjišťování, co chybí
o analýza všech zdrojů – všechna data do jednoho dokumentu – Národní portál DZ
KA2
o vybudování 4 registrů doplňující současné registry
KA3
o IS pro MDT
KA4
o Národní portál duševního zdraví
diskuse
o proběhla diskuse o tom, jaké všechny oblasti zahrnout, z hlediska celkového obrazu jsou
důležitá i střediska výchovné péče, dětské domovy, náhradní rodinná péče, opatrovnictví
o spolupráce a koordinace s MERRPSem
 propojit mapování s MERRPSem - Zpráva o stavu psychiatrické péče, dřív vycházelo v
rámci ÚZIS (Ctirad Škoda) – mít tam i co chybí za data
 změny v registrech
 v registrech je teoreticky možné dělat změny – musí projít schválením rady
pro daný registr a řídící rady ÚZIS
 např. v MERRPSu jsme zjistili, že nemocnice si samy reportují restriktivní
opatření, ale nereportují data dál
 teoreticky možné monitoring restriktivních opatření zařadit do KA1
 Simona P. pošle Metodický pokyn používání omezovacích prostředků (až
bude schválen)
 spolupráce na analýzách
 projekt úzis není napsán detailně – je prostor pro definování analýz – bylo
by dobré to využít pro evaluaci reformy jako celku
 v rámci merrpsu možné vymyslet design analýz, pak se domluvit na jejich
provedení; Blanka N. přizvána na workshop o reformě



např. mortalita lidí s DO - na úzisu dr. Jarkovský – pozvat dr. Jarkovského na
workshop o reformě

ÚKOLY

•
•
•

Kateřina Neustupová zaurguje otázku vyhovění požadavkům GDPR na fóru pro administraci projektů
Simona Papežová. pošle Metodický pokyn používání omezovacích prostředků
Klára Muselíková/Blanka Nechanská pozvou dr. Jarkovského na workshop o reformě v rámci MERRPSu

Zapsal Matyáš Müller

