3. Setkání znalostní platformy

Program:
09.30 – 10.00: Úvod – Rekapitulace, feedback, novinky a další program

10.00 – 10.30: Evaluace služeb péče o duševní zdraví – Co je důležité? Pohled uživatelů
11.00 – 12.00: Evaluace CDZ – workshop (Pavel Říčan)

12.00 – 13.00: Polední pauza
13.00 – 16.00: Evaluace CDZ – workshop (Pavel Říčan)
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Rekapitulace a feedback
• Think tank usilující o maximální kvalitu psychiatrické péče v ČR
dosahovaná skrze rozvoj založený na evidenci
• Způsob práce:
• Vědecký tým
• Expertní platforma – 36 setkání
• Zahraničí supervize a poradenství

• Výstupy

• 1. Metodika pro měření efektivity služeb
• 2. Zpráva o stavu systému psychiatrické péče – indikátory
• 3. Efektivní intervence
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Rekapitulace a feedback
• Obsah projektu
• Způsob práce
• Zapojení a složení expertní platformy – (individuální přístup)
•?
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Novinky a další program
• www.merrps.cz
• Zahraniční poradci

• prof. Gaebel, dr. Chisholm, dr. Evans-Lacko, prof. Thornicroft, prof. Sartorius

• Rozšíření expertní platformy

• dr. Duškov (externí poradce náměstka) – prosazování metodiky
• nabídka dr. Pfeifferovi (řešitel projektů k reformě) – používání metodiky
• Metodičky CDZ – Nikola Skalická, Drahomíra Franzová

• Zpráva o stavu psychiatrické péče v ČR

• indikátory
• doplnění metodiky a efektivních intervencí
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Novinky a další program

• 25.5. 2017
• Indikátory
• Ekonomie péče o duševní zdraví
• prezentace konkrétních dat, výsledků (M. Dlouhý, H. Smrčková, H. Rögnerová?)
• práce s providery a experty: jak možné získávat lepší data
• Efektivní intervence
• uvedení do problematiky – proč dělat, seznámení s NICE atd.
• workshop (cca 2 hod.), co funguje v Čechách – metodologie získávání účinných intervencí v ČR
• 14-16.6. 2017
• Setkání se zahraničními experty – 15.6. workshop s Danem Chisholmem

• 22.6. 2017 – změna data!
• měření individuálních výstupů psychiatrické péče, měření zotavení (recovery)
• Indikátory
• Červenec
• efektivní intervence v ČR
• indikátory
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Novinky a další program
Setkání expertní platformy
• 18.4. 2017

• Indikátory
• Ekonomie péče o duševní zdraví
• prezentace konkrétních dat, výsledků (M. Dlouhý, H. Smrčková, H. Rögnerová?)
• práce s providery a experty: jak možné získávat lepší data

• Efektivní intervence
• uvedení do problematiky – proč dělat, seznámení s NICE atd.
• workshop (cca 2 hod.), co funguje v Čechách – metodologie získávání účinných intervencí v ČR

• Individual outcomes
• na základě šetření o tom, jaké domény je pro uživatele relevantní zkoumat s ohledem na čerpání služeb (založené na
dokumentu Set of research instruments X)
• DCH – předběžné šetření v rámci Dialogos (n=8): DN ovlivňuje většinou domén, chtějí měřit opakovaně, max 22 minut na
dotazník, preferují self reported, nejlepší elektronicky
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Evaluace péče o duševní zdraví – individuální
dimenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychopatologie – symptomy obecně
Psychopatologie – symptomy specificky
Globální fungování a disabilita
Sociální fungování
Potřeby
Globální fungování a potřeby – specificky
Kvalita života – obecně
Kvalita života související se zdravím - QALY
Kvalita života související s duševním zdravím
Spokojenost se službami
Sociální kontakty
Sebe-stigmatizace
Důsledky pro rodinu
Zotavení
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Kde mohou sociální služby
pomoci
Anketa s lidmi s duševním onemocněním

Dana Chrtková, Tomáš Formánek, Lucie Kondrátová

MERRPS, 18.4.2017

•Oblasti života člověka ovlivněné duševním
onemocněním
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychopatologie - PANNS
Celkové fungování – GAF, HoNos
Sociální kontakty – SNS Social Network Schedule
Potřeby – CAN
Se zdravím spojená kvalita života – EQ-5D
Kvalita života – WHOQoL
Vnímané stigma (sebe-stigma) – ISMI
Důsledky onemocnění na rodinu – ECI
Zotavení se (Recovery) – RAS
A mnohé další

Anketní dotazník
• Elektronický dotazník vyplňovaný
přes internet
• Dotazník vytvořen za pomoci
aplikace NUDZ Forms
• Umístěn na webových stránkách
NUDZ
• Administrace poměrně jednoduchá

Struktura dotazníku
•

Socio-demografické údaje (Pohlaví, věk,
rodinný stav, vzdělání, kraj)

•

Diagnóza (Vážné duševní onemocnění, Běžné
duševní onemocnění, Geriatrické duševní
onemocnění, Jiné)

•
•
•

Čerpané služby (ambulantní, sociální, lůžkové)
Sociální kontakty
Jak důležité je s ohledem na důsledky
Vašeho duševního onemocnění, aby
služby pomáhaly k:

Socio-demografické údaje
Celkový počet respondentů N=111
Z toho: 71,2 % žen, 28,8 % mužů
67,5 % ve věku 26 – 45 let
50,4 % žije s partnerem
85,5 % dosáhlo SŠ nebo VŠ vzdělání
38,7 % žije v Praze
2. nejčastější kraj - Středočeský
nebyl zastoupen kraj Ústecký a kraj
Vysočina

Diagnóza
Diagnóza
Frequency
Valid

Běžné duševní
onemocnění
Vážné duševní
onemocnění
Jiné
Total

Úplně chybí Geriatrická onemocnění

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

61

55,0

55,0

55,0

39

35,1

35,1

90,1

11
111

9,9
100,0

9,9
100,0

100,0

7,69
8,00
61
8,31
10,00
39
5,73
5,00
11
7,71
8,00
111

8,77
9,00
61
8,26
9,00
39
7,27
9,00
11
8,44
9,00
111

6,59
8,00
61
7,33
8,00
39
4,82
4,00
11
6,68
7,00
111

8,00
9,00
61
8,28
9,00
39
6,27
7,00
11
7,93
9,00
111

8,38
9,00
61
8,87
9,00
39
7,45
8,00
11
8,46
9,00
111

7,26
8,00
61
8,13
9,00
39
6,36
8,00
11
7,48
9,00
111

6,74
8,00
61
7,67
9,00
39
4,36
5,00
11
6,83
8,00
111

Začátku a
pokračování v cestě k
zotavení (Recovery)

Zlepšení kvality života

Zvyšování se zdravím
spojené kvality života

Naplnění potřeb

Udržení a budování
sociálních kontaktů
7,41
8,00
61
7,72
9,00
39
6,45
8,00
11
7,42
8,00
111

Snížení důsledků
Vašeho duševního
onemocnění na rodinu

Total

Mean
Median
N
Mean
Median
N
Mean
Median
N
Mean
Median
N

Snížení vnímaného
stigmatu (sebestigmatu)

Běžné
duševní
onemocnění
Vážné
duševní
onemocnění
Jiné

Zlepšení celkového
fungování

Diagnóza

Snižování symptomů

Report

8,25
9,00
61
8,67
10,00
39
6,82
8,00
11
8,25
9,00
111

Výsledky

• Na základě hodnocení celého vzorku (N=111) byly
pro respondenty nejdůležitější:
• Zlepšení celkového fungování a Zlepšení kvality života,
• třetí nejdůležitější je pak Začátek a pokračování v cestě
k zotavení

• Respondenti s vážným duševním onemocněním
zdůraznili oblast Zlepšení symptomů
• Nejméně důležitou oblastí je dle celého vzorku
respondentů oblast Naplňování potřeb.

Výsledky
• V případě určitých oblastí skórovaly skupiny podle
diagnóz jinak (s jinou mírou důležitosti), a to
statisticky významně:
•

Snižování symptomů, Naplňování potřeb, Zvyšování se
zdravím spojené kvality života, Snížení důsledků Vašeho
duševního onemocnění na rodinu

• Respondenti ze skupiny diagnóz „Jiné onemocnění“:
statisticky významně hodnotili oproti zbývajícím
dvěma skupinám oblasti jako méně důležité:
•

Snižování symptomů a Snížení důsledku duševního
onemocnění na rodinu

Výsledky
•

Respondenti ze skupiny diagnóz „Jiné onemocnění“:
statisticky významně hodnotili jako méně důležité
oproti skupině „Vážné duševní onemocnění“ oblasti
• Naplnění potřeb a Zvyšování se zdravím související kvality
života

•

Respondenti s častějšími kontakty s přáteli hodnotí
oblast „Budování a udržování sociálních kontaktů“
výše, a to o 1,368 bodu ve srovnání s respondenty s
méně častými kontakty
•
•

•

Častější kontakty = více než 1 x týdně, 1 x týdně, 1 x za 14 dní
Méně časté kontakty = 1 x měsíčně, 1 x ročně, vůbec

Respondenti hodnotili domény (se stejnou mírou
důležitosti) nezávisle na dosaženém vzdělání.

Děkuji za pozornost.
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