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Novou službu pro lidi s duševním onemocněním slavnostně otevřeli ve čtvrtek v Chomutově
zástupci tří stěžejních subjektů  Fokus Labe, Psychiatrické léčebny Petrohrad a Ústeckého
kraje, který spolu s vedením odboru zdravotnictví reprezentoval 1. náměstek hejtmana
Stanislav Rybák (KSČM).
V nových prostorách se sešla řada významných osobností z politické, sociální i
zdravotnické sféry, stejně jako zástupci ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a
sociálních věcí.
»Jedná se o jednu z prvních nestátních institucí v republice, která si klade za cíl sladit
sociální systém se zdravotnickým,« uvedla ředitelka Fokusu Labe Lenka Krbcová Mašínová.
Zúročují tak zhruba jeden a půl roční spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, která
je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. »Záměrem našeho týmu je snižovat stavy
hospitalizovaných lidí s duševním onemocněním a přiblížit je zpět běžnému životu,« dodala.
Už nyní je snahou týmu pracovníků nového Centra duševního zdraví v Chomutově mimo jiné
zkracování nemocniční péče či podpora domácí hospitalizace. Po šesti týdnech od
samotného rozjezdu aktuálně pracují s 25 klienty.
Strategii reformy psychiatrické péče, kterou schválilo Ministerstvo zdravotnictví v roce
2013, přiblížil vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje Petr Severa. »Realizace reformy
je z výrazné části závislá na výstupech vyplývajících z přípravy, realizace a implementace
této národní strategie.
Rada Ústeckého kraje odsouhlasila návrh postupu implementace reformy psychiatrické péče
v Ústeckém kraji a přípravu pilotních projektů
Center duševního zdraví,« vysvětlil.
Inspiraci si severočeský region vzal v italském modelu reformy psychiatrické péče, která
výrazně omezuje lůžkovou léčbu a přesouvá ji do komunitních center s podporou domácí
hospitalizace, což je také cílem práce prvního nově vzniklého Centra duševního zdraví v
Ústeckém kraji. Jak Petr Severa dodal, realizace strategie v jednotlivých krajích nemá dosud
vyřešenu otázku vlastního financování, která závisí na národních systémových změnách.
»Vyvíjíme tlak nejen na zdravotní pojišťovny, ale také na ministerstvo zdravotnictví. Aktuálně
bude Centrum duševního zdraví v Chomutově financováno z prostředků Ústeckého kraje,
které navýší příspěvkové organizaci
Psychiatrická léčebna Petrohrad,« řekl Severa.
Podporu nově vzniklé instituci vyslovil spolu s 1. náměstkem hejtmana Stanislavem
Rybákem také poslanec Jaroslav Krákora (ČSSD). »Jsme lidem v této oblasti mnoho dlužni,
finanční pomoc je nutno prosadit,« dodal. Pozitivní přístup ministerstev tlumočily rovněž
Melanie Zajanová z ministerstva práce a sociálních věcí a Daniela Matějková z ministerstva
zdravotnictví.
Centrum duševního zdraví zahájilo činnost v Chomutově
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