Centrum duševního zdraví v Chomutově je první v republice
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Centrum duševního zdraví, které propojuje sociální a zdravotní služby pro duševně nemocné, sídlí od
konce minulého týdne v Chomutově. Tým odborníků je zde mezistupněm mezi lůžkovou a
ambulantní péčí, za klienty bude dojíždět.
Na vybudování centra se podílel poskytovatel sociálních služeb Focus Labe, Psychiatrická
léčebna Petrohrad a Ústecký kraj. Nové centrum mění systém péče o duševně nemocné. Podobná
zařízení mají postupně vzniknout po celé České republice. „Jde 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. „Záměrem našeho týmu je snižovat stavy hospitalizovaných lidí s duševním
onemocněním a přiblížit je zpět běžnému životu,“ dodala.
Tým tvoří psychiatr, psycholog, zdravotní sestry, sociální pracovnice a dva takzvaní peer konzultanti,
kteří mají vlastní zkušenost s duševní nemocí. Při plném obsazení 21členného týmu se roční náklady
budou pohybovat kolem 15 miliónů korun. Do budoucna by mohla být součástí centra také lůžková
část.
Centrum oslovilo prvních 25 klientů v léčebně. „Pobyt v léčebně není žádný hezký zážitek a
pomoc je tady důležitá. A hlavně je potřeba ukázat, že to člověk může zvládnout,“ řekl Vladimír Conk,
který je jedním z peer konzultantů.
Duševní onemocnění přichází nejčastěji ve věku 18 až 25 let. „Právě včasná pomoc může
minimalizovat následky,“ řekla Mašínová. Strategii reformy psychiatrické péče, kterou schválilo před
třemi roky ministerstvo zdravotnictví, přiblížil vedoucí odboru zdravotnictví Ústeckého kraje Petr
Severa.
„Krajská rada odsouhlasila návrh postupu implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém
kraji a přípravu pilotních projektů Center duševního zdraví,“ vysvětlil Petr Severa.
Kraj se inspiroval v italském modelu reformy psychiatrické péče, která výrazně omezuje
lůžkovou léčbu a přesouvá ji do komunitních center s podporou domácí hospitalizace.
Realizace strategie v jednotlivých krajích nemá ale podle Severy dosud vyřešenu otázku vlast
ního 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,“ vysvětlil Severa.
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