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Úvod 
 

Na základě řady zahraničních zkušeností, například z Velké Británie, Holandska, nebo Finska, 

se ukazuje, že v rámci péče o vážně duševně nemocné je vhodné do péče zapojit celé spektrum 

profesí. Jde o profese lékařské i nelékařské. Toto spojení má za cíl přinést nemocnému adekvátní péči 

ve všech aspektech života, které jeho nemoc ovlivňuje, přičemž vážná duševní onemocnění ovlivňují 

prakticky všechny stránky lidského života počínaje samozřejmě stránkou zdravotní, přes pracovní, 

sociální a vztahovou (tedy bio-psycho-sociální pojetí nemoci). S tímto propojení různých profesí počítá 

i reforma psychiatrické péče v ČR. Zároveň nemáme v ČR téměř žádné praktické zkušenosti s prací 

multidisciplinárních týmů na poli péče o duševně nemocné. V rámci našeho projektu, do kterého jsou 

zapojeny Fokus Mladá Boleslav a Psychiatrická nemocnice Kosmonosy se jednak učíme tuto 

spolupráci vést a využívat ku prospěchu klientů a také se pokusíme popsat základní principy této 

spolupráce v této metodice. 

 

Cílová skupina 
 

Cílovou skupinou multidisciplinárního týmu, jehož činnost popisuje tato metodika, jsou lidé 

trpící vážným, či dlouhodobým duševním onemocněním (v zahraniční literatuře běžně používán 

termín SMI – Severe Mental Illness) a lidé, kteří jsou rozvojem takového onemocnění přímo ohroženi. 

Termín SMI bývá vymezován jednak diagnosticky (okruhy F2, F3, případně pak F4 a F6), délkou trvání 

onemocnění (déle jak dva roky) a funkčním narušením (zde bývá využíváno skóre ze škály GAF a za 

známku SMI se považuje skóre nižší než 70, ale tato hodnota se u různých autorů liší (někdy je 

uváděno skóre 50). 

 

Multidisciplinární tým pro SMI 
 

Členové týmu by měly zastávat profese, které se mohou podílet na naplňování potřeb osob s 

SMI. Jedná se jednak o lékařské profese, konkrétně psychiatr, psycholog, psychiatrická sestra, 
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všeobecná sestra, případně adiktolog. Dále jsou pak vhodnými členy týmu sociální pracovníci, 

pracovní konzultanti a peer konzultanti. 

Multidisciplinární tým musí mít možnost se pravidelně scházet, konzultovat a plánovat 

adekvátní intervence. V rámci porad mají všichni členové týmu právo se vyjadřovat ke všem tématům 

týkajícím se práce s klienty.  Vedení takového týmu pak bývá vhodné svěřit buď psychiatrické sestře, 

nebo sociálnímu pracovníkovi. Důvodem je, že psychiatrů a psychologů bývá v těchto týmech méně, 

protože práce těchto členů týmu je finančně nákladnější. 

Z hlediska zastupitelnosti v týmu je vhodné, aby v týmu nebyl od jednotlivé profese pouze 

jeden člen. Pro efektivní spolupráci všech členů týmu je také nezbytné, aby měli všichni přístup k 

záznamům jednotlivých intervencí u klientů a k jejich zdravotně rehabilitačním plánům. 

Multidisciplinární tým je také možné členit nikoliv podle profesí, ale podle pracovního 

zařazení. Protože pracujeme (a považujeme to u podobných týmů za velmi vhodné) metodou case 

managementu, velká část členů týmu jsou case manageri, kteří mají své klienty, jejichž případy vedou. 

Case managerem může být prakticky kterýkoliv člen týmu. Nejvhodnějšími case managery jsou ovšem 

ze zmiňovaného profesního složení psychiatrické sestry a sociální pracovníci. Jednak vzhledem k jejich 

vyšším počtům v týmu, ale i díky tomu, jaké typy intervencí mohou samostatně provádět. Psychiatři 

týmu nejsou jako case manageři příliš vhodní, protože zpravidla mají v definovaných situacích 

kontakty prakticky se všemi klienty týmu a stejně tak je tomu u psychologů. Pracovní konzultanti mají 

pak velmi specifickou roli, stejně jako peer konzultant, nebo všeobecná sestra. 

V zahraničních podmínkách, ale i v odborném podkladu pro vznik multidisciplinárních týmu v 

rámci Center duševního zdraví se pak počítá se zhruba dvacetičlennými týmy na region o přibližně 100 

000 – 150 000 obyvatelích. 

 

FACT 
 

Dalším pracovním postupem, který je pro multidisciplinární týmy vhodný, je FACT – Functional 

(Flexibile) Assertive Community Treatment. Tento holandský systém vedení práce s cílovou skupinou 

SMI je prakticky kombinací klinického case managementu a ACT, což jsou oboje v odborné literatuře 

poměrně dobře popsané metody a obě jsou také považovány za součást Evidence Based Medicine. V 

praxi se jedná zjednodušeně o to, že podle potřeby klienta je mu buď poskytována intenzivní péče a 
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podpora více členy týmu, případně celým týmem (ACT), nebo je mu poskytována dlouhodobá 

podpora především jeho case managerem a v případě potřeby specifických intervencí jinými členy 

týmu (case management). Tento způsob práce považujeme pro multidisciplinární týmy za vhodný 

proto, že efektivně využívá zdrojů týmu a umožňuje rychle a adekvátně naplňovat potřeby klientů 

týmu. 

 

Pracovní náplň jednotlivých členů týmu 
 

Pracovní náplň se pro jednotlivé profese zastoupené v multidisciplinárním týmu z části 

překrývají a z části liší. Početně nejvyšší zastoupení by v týmu měly mít psychiatrické sestry a sociální 

pracovníci. Ti v týmu fungují jako Case manageři, tedy ti, kdo vedou agendu jednotlivých klientů 

v týmu. Ostatní profese jsou více specializované a zaměřují se na výkon konkrétních typů intervencí u 

všech klientů týmu. Kompetence jednotlivých členů týmu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Pro všechny členy týmu pak platí tyto základní povinnosti: 

• Pracovník se účastní porad multidisciplinárního týmu. Pokud se nemůže dostavit, oznámí to 
dopředu vedoucímu týmu.  

• Pokud se pracovník nezúčastní některé porady, je povinen přečíst si co nejdříve zápis z této 
porady, zadané úkoly bere na vědomí a plní je.  

• Pracovník spolupracuje se svými kolegy v týmu, předává jim všechny potřebné informace, 
dává svým kolegům zpětnou vazbu, sám takovou zpětnou vazbu přijímá a zamýšlí se nad ní.  

• Pracovník zapisuje všechny pracovní úkony do databáze, pokud možno co nejdříve po 
provedení úkonu.  

• Poslední den v měsíci má pracovník vyplněnu svoji docházku a předává podklady pro 
hodnocení.  

• Pracovník se řídí Etickým kodexem sdružení, dodržuje práva klientů/pacientů a dbá na etiku 
sociálního/zdravotnického pracovníka.  

 

 

 

 

 



kompetence 
vedoucí 
týmu psychiatr psycholog 

psychiatrick
á sestra 

všeobecná 
sestra adiktolog 

sociální 
pracovník 

peer 
konzultant 

pracovní 
konzultant  poznámky 

první kontakt x x x x x x x x     
informování zájemce o 
službu x x x x x x x x x   
posouzení cílové skupiny x x x x   x x       
mapování situace zájemce     x x   x x       
stanovení individuálního 
cíle     x x   x x       
vyjednávání o podobě 
smlouvy       x     x       
uzavření smlouvy (možno 
ústní) x     x     x       
podpis písemné smlouvy x                   
tvorba krizového plánu   x x x   x x x x   
mapovaní potřeb a přání       x     x       
plánování spolupráce   x x x   x x   x   
hodnocení plánů x x x x   x x   x   
hodnocení dosažených cílů x x x x   x x   x   
řešení mimořádných 
událostí (KI) x  x x x   x x x   

u všech nutný 
výcvik 

odpovědnost za veřejné 
informace x                   
stanovení a hodnocení cílů 
služby x x x x x x x x x   
základní sociální 
poradenství x           x x x   
odborné sociální 
poradenství             x       
lékový management   x   x x           
finanční management       x     x       
nácviky dovedností     x x x   x x x   
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kompetence 
vedoucí 
týmu psychiatr psycholog 

psychiatrick
á sestra 

všeobecná 
sestra adiktolog 

sociální 
pracovník 

peer 
konzultant 

pracovní 
konzultant  poznámky 

doprovody   x x x x x x x x   
zprostředkování sociálního 
kontaktu x x x x x x x x x   
práce se sociální sítí 
klienta x x x x x x x x     
jednání s institucemi x x                 
sledování zdravotního 
stavu   x x x x x         

psychotarepie 
dle 
výcviku x x x 

dle 
výcviku x 

dle 
výcviku 

dle 
výcviku     

změny medikace   x                 
diagnostika   x x     x         
psychologické poradenství     x               
psychoedukace x  x x x   x x       
psychosociální RHB     x x x   x x x   
kognitivní trénink     x x             

 

 



Dokumentace  
  

Dokumentace je smozřejmou a důležitou součástí práce multidisciplinárního týmu, jednak z 

důvodu přehledu o jeho činnosti, dále pak z důvodu zastupitelnosti jednotlivých členů týmu a celkově 

z důvodu předávání informací. Klienti mají jednak dokumentovou složku (elektronickou, papírovou, 

nebo obě), ve které se shromažďují veškeré relevantní dokumenty (lékařské zprávy, úřední listiny a 

rozhodnutí...), různé vyplněné mapovací nástroje (CAN, GAF...), individuální rehabilitační plány, 

souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů, ale i jiné dokumenty, které s klientovým případem 

souvisí, nebo které si klient z nějakého důvodu přál ve své dokumentaci uchovat.  

Dalším nástrojem dokumentace je výkonová databáze (psaná formou dekursu), do které se 

zaznamenávají veškeré intervence u klienta, nebo v jeho prospěch. Zaznamenává se jednak průběh 

intervence, její přesný čas a doba trvání, kým byla intervence vykonána a kde.  

  Považujeme také za zásadní, aby všichni členové měli rovný přístup k dokumentaci,  i když si 

uvědomujeme právní složitost takového nakládání s osobními údaji. To je zatím řešeno písemným 

souhlasem klienta se sdílením informací.  

Je také vhodné, aby dokumentace byla přístupná v rámci firemní sítě, nebo přes šifrované 

připojení z internetu tak, aby k datům měli členové týmu přístup odkudkoliv a kdykoliv (tedy 

například pomocí telefonu na intervenci v terénu).  

  Pro udržování dokumentace v aktuálním stavu má tým vypracován metodický pokyn. 

Mapování je u aktivních klientů vhodné opakovat jednou ročně, šetření CANem jednou za půl roku, 

termíny revizí individuálních rehabilitačních plánů by měly být jejich nedílnou součástí a výkonovou 

databázi by měli členové týmu dopisovat co nejdříve (ideálně do týdne od uskutečnění intervence), 

nejpozději však do jednoho měsíce od uskutečněné intervence.  
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Služba 

Poslání služby: 

• Podpora lidí s duševním onemocněním 

• Zapojení nebo opakované zapojení klienta do komunity s pomocí využívání přirozených 

zdrojů komunity, zapojení klienta do běžného života 

• Zvýšení kvalita života klienta 

• Vytváření bezpečného prostředí k rozvíjení a posilování samostatnosti klienta 

• Podpora klienta ve využívání veřejných míst a služeb 

• Aktivní pomoc klientovi ve využití jeho volného času 

• Udržování kvality života klienta a zvyšování odpovědnosti za svůj život 

• Posilování zdravých stránek osobnosti klienta, nikoliv zaměření pouze na onemocnění a 

patologické příznaky 

• Podpora klienta při uplatňování jeho práv a nároků 

• Snaha o zvyšování svobody klienta a jeho osobní odpovědnosti za svůj život. 

• Efektivní spolupráce s dalšími zdravotnickými a sociálními službami  

• Zkrácení délky hospitalizace a četnosti hospitalizací 

• Zlepšení zdravotního stavu klienta a jeho fungování v mezilidských vztazích s pomocí 

psychologických metod 

• Vyšetření duševního zdraví klienta s pomocí psychodiagnostických metod 

• Konzultace s AP – edukační a diagnostická činnost  

• Podpora osoby s duševním onemocněním při zvyšování jeho znalosti o duševním 

onemocnění a její léčbě  

• Posilování adherence klientů k léčebnému procesu 

Cíle služby: 

Cíle poskytované služby vychází z potřeb klientů, vlastní služby a výše definovaného poslání, stejně 

tak i potřeb organizace a společnosti. 

Cíle orientované na klienty 

• Zvýšení kvality života klienta 
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- Klient subjektivně hodností sužbu jako přínos nebo je přínos služby pro uživatele 

evidentní. 

• Podpora klienta při udržení se v komunitě, pomoc s návratem do komunity 

- práce s přirozeným prostředním klienta 

- zapojení osob klientovi blízkých do plnění jeho individuálního rehabilitačního plánu 

- práce s hospitalizovanými klienty 

- podpora dovedností klienta při přechodu/návratu do vlastního bytu, podnájmu, 

ubytovnu. 

• Podpora osoby s duševním onemocněním 

- při rozvíjení a posilování samostatnosti 

- při naplňování vlastních potřeb a cílů 

- ve využívání veřejných míst a služeb 

- v iniciativě při využívání volného času 

- ve využívání specializovaných zdravotních služeb 

- při uplatňování jejich práv a nároků 

- při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 

- při řešení obtížných nebo krizových situací 

Cíle vzhledem ke službě 

• Efektivní využívání kapacity služby 

- Kapacita služby se pohybuje nejméně na 2/3 naplnění, tj. asi 10 „aktivních“ klientů na 

jednoho case managera (zdravotní sestry a sociální pracovníci) na plný úvazek. Čas 

strávený v přímém kontaktu s klientem se v dlouhodobém průměru pohybuje v rozmezí 

20-40% pracovní doby (neplatní pro CM v období zácviku). Služba drží rezervu pro 

nejméně 2-3 nové klienty, kteří vyžadují neodkladnou péči. 

- Psycholog a psychiatr by měli být kapacitně schopni obsáhnout profesně specifické 

intervence u všech klientů týmu 

- Služba je schopna aktivně vyhledávat a kontaktovat klienty. 
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• Spolupráce s ostatními službami v regionu  

- Multidis. tým spolupracuje se všemi službami v péči o duševní zdraví (praktičtí lékaři, 

ambulantní psychiatři, psychiatrická nemocnice, psychiatrické oddělení a dalšími 

sociálními službami) v regionu. 

• Rozvíjet a naplňovat standardy ve službě 

• Vzdělávat a rozvíjet své pracovníky 

• Řádné vedení dokumentace 

- Zápisy v databázi klientů budou úplné 

- Zápisy v databázi budou včas zapsané 

- Zápisy v databázi budou odpovídat struktuře popsané v operačním manuálu 

- Do dvou měsíců od vstupu klienta do služeb CRPDZ s ním budou sepsány „osobní údaje“ 

a ty dále řádně obnovovány (jedná se o klienty, kteří nejsou vedeni anonymně) 

Etické zásady služby 

Níže uvedeným zásadám je nadřazen Etický kodex sdružení  

• Členové týmu nesmí s klientem mít obchodní či ekonomické vztahy, tj. společně podnikat, 

prodávat klientovi, či kupovat od něj věci či služby (mimo služeb, které jsou klientovi 

poskytovány za úhradu a jsou uvedeny v ceníku organizace – budou-li služby hrazené klientem 

zavedeny). 

• Členové týmu nesmí navazovat s klienty sexuální vztahy. 

• Členové týmu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích a informacích, které se o klientovi 

dozví, chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost sdělení. Data a informace požaduje po 

klientovi s ohledem na potřebnost při poskytování služeb a informuje klienta o jejich 

potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez písemného souhlasu. 

• Členové týmu se přímo a ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být 

vykládána jako přijetí úplatku. 

• Členové týmu respektují jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho etnickou 

příslušnost, rasu, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či 

politické přesvědčení, barvu pleti. 
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• Členové týmu respektují právo každého klienta na seberealizaci v takové míře, aby 

nedocházelo k omezení takovéhoto práva u ostatních osob. 

• Členové týmu jsou povinni zachovávat práva a svobody klienta, pokud zákon nestanoví jinak 

(nebezpečnost sobě nebo okolí). 

• Členové týmu respektují samostatnost klienta, vyjádření jeho názoru a svobodu jeho výběru, 

kdykoliv je to možné. 

• Klient může učinit rozhodnutí, které se členům týmu zdá rizikové. Case manager i další 

profesionálové mohou na svůj postoj klienta upozornit, ale rozhodnutí klienta musí plně 

respektovat, pokud to neodporuje právním normám. 

• Členové týmu nezneužívají moc, kterou nad klientem mají. 

• Povinností členů týmu, zejména pak sociálních pracovníků, je informovat klienta o všech 

službách, které klient může účelně využít, dále o všech pro něj dostupných sociálních dávkách. 

Musí ho také informovat o možných alternativách při naplňování zakázky. 

• Členové týmu mají povinnost umožnit klientovi přístup k jeho dokumentaci. 

• Členové týmu jsou povinni respektovat právo klienta na podání stížnosti: Klient má právo 

podat stížnost, má právo být informován o způsobech podání stížnosti a o řešení své stížnosti. 

• Členové týmu jsou povinni respektovat právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo 

spolupráci s konkrétním pracovníkem. 

• Klinický psycholog vede zdravotní dokumentaci a nakládá s ní v souladu se Zákonem o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb., v zákonem upravených 

případech umožňuje nahlédnutí, pořízení kopie nebo výpisu z dokumentace se souhlasem 

klienta a i bez jeho souhlasu.  

• Výčet klinickým psychologem poskytovaných zdravotních služeb dle Zákona o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb. v § 5 je péče diagnostická, 

dispenzární, léčebná a léčebně – rehabilitační. 

• Poskytování zdravotnických služeb se řídí zákonem o zdravotnických službách 
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 Hlavní rysy a vlastnosti služby 

• Hlavní rysy a vlastnosti služby – služba je poskytována se souhlasem klienta ve spolupráci s 

case managerem nebo dalšími členy týmu, většinou v jeho přirozeném prostředí, tudíž 

přibližují službu klientovi a omezují zábrany a odstup mezi klientem a profesionály  

• Dobrovolnost – služby jsou poskytovány na základě svobodného rozhodnutí uživatele  

• Individualita – služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele 

(každý má svého Case Managera, čerpá služby podle svých aktuálních potřeb atd.)  

• Respekt – služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jejich 

práv a důstojnosti  

• Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k 

vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich 

soběstačnosti v přirozeném prostředí.   

• Zaměření na zdravé stránky klienta více než na psychopatologii 

Psychiatrická diagnóza může klienta stigmatizovat a nevypovídá dostatečně o jeho potížích, 

schopnostech a nadějích do budoucna. Existence, intenzita a frekvence symptomů jsou 

významné faktory, nikoli však tak významné, jako schopnost klienta fungovat v sociálních 

vztazích.  

• Vztah klienta a členů týmu 

Vztah je významnější, než přesný plán intervencí. Ve vztahu mají obvykle profesionálové 

silnější roli, alespoň zpočátku. Každý člen týmu by měl budovat vztah s vědomím, že čím více 

bude klient v postavení partnera a ne pasivního příjemce pomoci, tím více budu intervence 

odpovídat klientovým skutečným potřebám. Vztah se lépe vytváří a udržuje, pokud konkrétní 

člen týmu sám přímo poskytuje některou službu.  

• Intervence jsou založeny na klientově rozhodnutí  

Při práci s osobami s vážným duševním onemocněním nastávají situace, kdy tým musí činit 

rozhodnutí, které jsou sice v zájmu klienta, ale mohou být v rozporu s jeho přáním. Tým by se 

měl snažit těmto situacím předejít a zohledňovat klientovo přání a volbu, kdykoliv je to 

možné (přidat k zásadě dobrovolnosti, jako poznámku o tom kdy to není možné respektovat). 
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Délka intervencí (ať už medicínských, psychologických, nebo sociálních) se odvíjí od potřeb 

klienta a použitých postupů. 

• Asertivita intervencí 

Členové týmu musí mít dobrý přehled o klientově situaci. Nemohou spoléhat nato, že klient 

požádá o pomoc sám. To, že se klient nedostavuje na schůzky, není důvodem k ukončení 

práce s klientem – je třeba ho najít a nabídnout mu pomoc, pokud je jí třeba.  

• Terapeutický optimismus 

I lidé s dlouhodobým a závažným duševním onemocněním se mohou měnit, učit, zlepšovat a 

je třeba je v tom podporovat.  

• Komunita je zdrojem podpory 

Při naplňování klientových potřeb by měly být využity v první řadě přirozené zdroje. Klient 

nepotřebuje „služby center denních aktivit“, ale smysluplně vyplnit čas a rozšířit sociální 

kontakty. Úsilí týmu by tedy mělo směřovat k pomoci najít klientovi zaměstnání, přátele, 

zábavu a koníčky. Využití profesionálních služeb je namístě jen tehdy, když ostatní postupy 

selhávají.  

Výčet poskytovaných služeb  

Tým poskytuje zdravotnické a sociální služby dle příslušných norem. Zákon o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. definuje sociální rehabilitaci v §70, včetně základních činností. Vyhláška 

MPSV č. 505/2006 Sb. stanoví rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností. Rozsah 

úkonů je stanoven bez ohledu na specifické potřeby jiných cílových skupin, nežli jsou tělesně 

postižení. 

Poskytovatel sociálních služeb je povinen zajistit všechny základní činnosti konkrétní služby, 

pokud o to uživatel projeví zájem.  

Naše služby nenahrazují služby, které poskytují ostatní poskytovatelé sociálních služeb 

 

Zdravotničtí pracovníci vedou zdravotní dokumentaci a nakládají s ní v souladu se Zákonem o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb., v zákonem upravených 

případech umožňuje nahlédnutí, pořízení kopie nebo výpisu z dokumentace se souhlasem klienta a i 

bez jeho souhlasu.  
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Výčet zdravotníky poskytovaných zdravotních služeb dle Zákona o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb. v § 5 je péče diagnostická, dispenzární, léčebná a 

léčebně – rehabilitační 

Návaznost služeb 

• Služba musí klienta sledovat a jít s ním. Neměla by být přerušena nebo ukončena, pokud si to 

klient výslovně nepřeje. 

• Služba dbá na to, aby se podpora a pomoc klientovi nedublovaly, aby koordinace služeb byla 

efektivní. 

• Sociální pracovník „provází“ klienta po službách, postupně se je společně s klientem snaží 

zapojovat do jeho plánu, dle toho, jak si to klient určil. 

• Sociální pracovník je pojítkem mezi službami. Nemusí služby sám poskytovat -  je  potřeba, 

aby je uměl v komunitě klienta najít a zapojit  do plánu klienta.  

• Vzhledem k potřebám klienta, koordinuje sociální pracovník služby, aby efektivně vycházely 

vstříc těmto potřebám a dokázaly je naplnit. 

Hranice služby 

Hranice služby je potřeba stanovit dle kapacitních a regionálních možností. Je třeba stanovit 
hranice služby v těchto oblastech: 

• Čas – tedy od kdy do kdy jsou služby poskytovány a v jakém rozsahu 

• Prostor – tedy kde je možné služby poskytovat (kancelář, ambulance, byt či dům klienta, veřejné 

prostory atd.), ale také region, ve kterém tým působí 

• Osobní hranice - každý jednotlivý člen týmu může mít okruh klientů, s nimiž nemůže z určitého 

důvodu pracovat. Dále mu ne vždy vyhovuje místo setkávání, které navrhne klient. Je znakem 

profesionality, když si je profesionál této své hranice vědom a je schopen klienta předat kolegovi 

nebo se s klientem dohodnout jiné místo.  

• Dovednostní hranice 

- Členové týmu nesou odpovědnost za pomoc při uplatnění zakázky klienta, ne za život klienta 

obecně.  

- Členové týmu nejsou zárukou naplnění vyjednaného cíle 
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- Členové týmu nemohou vždy zabránit sebevraždě klienta  

- Členové týmu nemohou zaručit dodržování medikace 

- Pokud je klient nezvěstný, členové týmu nejsou zárukou, že se klient najde a že se mu nic 

nestane 

- Členové týmu respektují právo klienta na soukromí a také zákon o ochraně osobních údajů. 

Bez souhlasu klienta nesdělují informace třetím osobám, ani od třetích osob informace o 

klientovi nepožadují. Výjimkou může být komunikace s ošetřujícím lékařem klienta, zejména 

v situaci, kdy by nepředáním informací mohlo dojít k ohrožení klienta nebo jiných osob. I 

v těchto situacích je však nutno postupovat citlivě, podle vnitřních směrnic.  

- Členové týmu neposkytují služby, na které nemají patřičnou odbornost a které jsou mimo 

rámec činností služby. Pokud potřebnou odbornost má jiný člen týmu, přizvou si ho k dané 

intervenci, nebo se domluví, že ji kompetentní kolega vykoná za ně. 

• Kapacita – tým by měl mít stanovenou kapacitu na pracovníka a také by měl mít stanoven postup 

při naplnění kapacity (pořadník zájemců, způsob hodnocení potřebnosti jednotlivých zájemců). 

Vedoucí týmu by měl mít vzhledem ke svým dalším pracovním povinnostem méně klientů  

 
Kontraindikace pro příjem do služby 

Absolutní kontraindikace 

• klient nepatří ani okrajově do cílové skupiny 

• klient požaduje výhradně služby, které terénní tým neposkytuje 

Relativní a dočasné kontraindikace 

• agrese klienta, která ohrožuje jeho samého či jeho okolí 

• klient odmítá sdílení informací nezbytných pro chod služby v rámci týmu 

• kapacita služby je naplněna a nelze ji aktuálně uvolnit ukončením či omezením služby jinému 

klientovi 

 

Přijetí klienta do služby 

Rozhodnutí o přijetí klienta do služby je týmovým rozhodnutím, které je učiněno v rámci porad týmu. 

• Hodnotící kritéria pro vstup do služby: 

- Patří do naší cílové skupiny? 



 

    
 

   16 
 

- Má zakázku? 

- Jsou naše služby schopny zakázku pokrýt? 

- Máme volnou kapacitu? 

• Klientovi, který není z cílové skupiny, poskytujeme pouze poradenství a doporučíme mu 

vhodnější sociální služby. V případě výrazně volné kapacity lze přijmout takového klienta do 

služby na jasně limitovanou dobu. 

• U klienta z cílové skupiny lze přijetí do služby odložit v případě, že není volnou kapacitu. Tým 

se snaží tuto kapacitu v co nejkratší době vytvořit například omezením služeb klientů, u nichž 

nejsou nezbytné. 

• Neexistence jasně formulované zakázky není důvodem k odmítnutí klienta. Práce na 

formulaci zakázky může být dlouhodobá. 

• V případě, že je klient přijat do služby, je jasně určen case nanager, který s ním bude 

pracovat, a orientační plán práce.  

• Tým může navrhnout psychodiagnostické vyšetření jako jeden z prostředků mapování 

zdravotního stavu klienta, jeho potřeb a doporučení k psychosociální rehabilitaci 

Dohoda s klientem o čerpání služeb 

• Dohoda je s klientem uzavírána ústně, nebo v písemné podobě. 

 

Systematická práce s klientem 

Obecné zásady 

• Členové týmu uplatňují při své práci s klienty metody a postupy psychosociální rehabilitace, 

psychoterapie, psychologického poradenství a diagnostiky a schválené medicinské postupy. 

• Členové týmu musí počítat s tím, že rehabilitace je dlouhodobý proces, což může být zdrojem 

frustrace a členové týmu by si měli vědomě pěstovat dovednost vidět a rozpoznat úspěch. 

• Staví se na zdravých a silných stránkách klientovy osobnosti, počítá se s limity danými 

onemocněním. 

• Jednou z důležitých charakteristik rehabilitace je systematičnost – tzn., že profesionál umí 

rozpoznat, v jaké fázi procesu klient zrovna je, ví, proč s klientem pracuje a jakého cíle chtějí 
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dosáhnout. Za výsledek rehabilitačního procesu je ovšem zodpovědný jak profesionál, tak 

klient. 

• Práce multidisciplinárního týmu není individuální terapie (i když ta je často součástí 

rehabilitačního plánu a také služeb, které tým poskytuje). Tým zapojuje do rehabilitačního 

plánu osoby z klientova prostředí a další profesionálně poskytované služby, které sám 

neposkytuje. Lidé, kteří se na rehabilitačním plánu podílejí, by měli spolupracovat, znát role a 

cíle ostatních, v optimálním případě by se měli pravidelně setkávat, vyhodnocovat výsledky a 

aktualizovat rehabilitační plán. 

Jednotlivé fáze spolupráce 

• fáze navazování vztahu 

• fáze mapování potřeb 

• fáze stanovování cílů 

• fáze plánování 

• fáze naplňování cíle 

• fáze hodnocení 

Fáze č. 1 - navazování vztahu 

• Službu kontaktuje potenciální klient 

• Službu kontaktuje někdo z okolí klienta 

- Je dobré mít informace o potenciálním klientovi před prvním setkáním – co má rád, co 

nemá rád, co může kontakt usnadnit nebo zkomplikovat, riziko agrese 

• první kontakt 

- U krátkodobé spolupráce – zejména poradenství – přecházíme rovnou do akce 

(intervence), rovněž pokud je prvokontakt zároveň krizovou intervencí – pak řešíme 

neodkladně situaci. 

• vzájemné poznávání  

• práce na vztahu 

- Důležité je to zejména, pokud se zdá, že půjde o dlouhodobou spolupráci s klientem. 

Žádoucím výsledkem této fáze je pracovní, osobní, partnerský vztah členů týmu (nikoliv 
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nutně všech, ale také by klient neměl být navázán pouze na jednoho člena týmu) a klienta, 

v němž má každý své místo a ví o něm. Základem vztahu je důvěra. Každý člen týmu by měl 

mít na mysli, že účastníkem procesu je nejen klient, ale i on sám – jde o vzájemné 

ovlivňování. Důležité je poznat, jakým jazykem klient mluví (něco pro něj může mít 

specifický význam) a jestli rozumí jazyku, kterým na něj mluví profesionál. Úkolem 

profesionála je být pro klienta srozumitelný. Někteří klienti jsou obzvlášť nedůvěřiví a 

nekontaktní. Je užitečnější pokusit se tomu rozumět jako obraně, kterou klient používá, 

než jako nedostatku motivace ke spolupráci. Osvědčuje se dbát na to, aby prostředí, ve 

kterém seznamování probíhá, bylo pro klienta co nejbezpečnější a aktivně takové prostředí 

vytvářet. 

Fáze č. 2 -  mapování potřeb 

Co se mapuje 

• Potřeby, přání, požadavky klienta – ty určuje klient nikoliv profesionál, pracovník pouze 

mapuje, nevykládá, co by se mělo a co by se nemělo. 

• psychiatr může být přítomen při mapování potřeb klienta, může pomoci přizpůsobit medikaci 

potřebám klienta, pomoci minimalizovat negativní pocity z nemoci, stigmatizace okolí nebo 

rodiny  

• Schopnosti, dovednosti a limity klienta  - co jde, na čem se dá stavět a co naopak vázne, s čím 

je nutné počítat jako s rizikem a problémem (např. klient dobře navazuje vztahy, ale na zátěž 

reaguje agresí…). 

• Osobní kritéria  - co je pro klienta důležité, čemu přikládá význam, co je druhořadé  - jeho  

hodnoty. 

• Zdroje – zdroje podpory klienta vztahující se k přání nebo cíli klienta (podpora finanční, 

emoční…). V zásadě jakákoliv podpora, která funguje. Je dobré se soustředit na profesionální 

zdroje i na zdroje z přirozeného prostředí klienta, které posilujeme a upřednostňujeme, popř. 

se snažíme takové vytvořit nebo se pokoušíme obnovit zaniklé. 

• Možnosti a omezení dané prostředím klienta – zaměření se i na prostředí klienta. Někdy může 

být výrazně limitující vzhledem k cíli klienta. Měli bychom jasně klientovi vysvětlit např. 

pracovní trh v regionu, sociální politiku, systém zdravotních a sociálních služeb. 
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Čeho se vyvarovat 

• Klientovo přání není přijato – riziko neefektivní intervence a ztráty klientovy motivace – cítí se 

přehlížen. 

• Klientovo přání je sice formálně přijato, ale už se mu nevěnuje dostatečná pozornost. 

• Klientovo přání je sice přijato, ale neptáme se po smyslu splnění přání a často tak přehlídneme 

něco důležitého nebo „přání za přáním“ – např. „potřebuji práci“ – může, mimo jiné, 

znamenat potřebuji být důležitý, potřebuji někam patřit, chci být víc nezávislý na rodičích, chci 

se naučit něco nového. 

• Je důležité věnovat dostatečnou pozornost míře podpory – neustále reflektovat co „je málo a 

co už je moc“ – někdy klient sám obtížně formuluje potřebnou míru podpory – přeceňuje se, 

podceňuje se, syndrom naučené bezmocnosti, role nemocného. 

• Soustředíme se pouze na handicap, problém a jeho odstranění a zapomeneme na schopnosti 

a dovednosti a naopak neakceptujeme omezení – jde o rovnováhu. 

• Přehlížíme přirozené zdroje – rodina, přátelé – pokud klient není proti, je dobré pokusit se 

zapojit je a dát jim najevo, jak jsou důležití. 

• Nemoc, porucha, handicap je považována za definitivní a nepřekonatelnou překážku v 

rehabilitaci – nezapomenout na to, ale nepoužívat to jako výmluvu k přerušení spolupráce s 

klientem. 

Fáze č. 3 -  stanovení cílů 

• cíl se vždy týká kvality života 

Tři formy cíle  

• klient chce něco nového získat, dosáhnout něčeho nového  

• klient chce udržet to, co má 

• klient chce něco změnit 

- na základě stanovení cíle (žádoucí situace) se formulují překážky, které brání jeho 

dosažení, a plánují dílčí kroky k dosažení hlavního cíle 
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- je výhodné začít krokem, který je možno realizovat během kratšího časového úseku (3-6 

měsíců), protože to posiluje klientovu motivaci k dalším náročnějším krokům – „něco se 

hnulo dopředu“ – umožnit klientovi dosáhnout úspěchu 

- pokud je cíl stanovený klientem příliš obecný nebo nejasný: např. „chci se mít lépe než 

teď“ – vybízíme ho k přesnějšímu popisu 

- má význam akceptovat i cíl, který case managerovi nepřipadá dosažitelný - např. klient by 

si rád dokončil vzdělání a přitom víme, že má velké potíže se soustředěním 

- Psychiatr může být přítomen či napomoci klientovi při stanovování osobních cílů, může 

pomoci odhadnout reálnost cílů klienta, možnosti a schopnosti vzhledem k diagnóze, 

podávané medikaci a intelektu klienta  

Fáze č. 4 -  plánování 

• plán je popis cesty k naplnění cíle 

- nemusí mít písemnou formu, ale na základě písemného kontraktu se lépe provádí 

vyhodnocení, naopak mechanické zaznamenávání do formulářů může omezovat 

kreativní přístup klienta i profesionálů 

• plán v ústní i písemné dohodě by měl definovat 

- CO 

- JAK 

- KDO 

- KDY 

- KDE 

• plán by měl zahrnovat zamýšlené intervence, včetně míry podpory ze strany týmu, je nutné 

sladit plány klienta s možnostmi služby 

Fáze č. 5 -  naplňování cíle 

• realizace naplánovaných intervencí 

• je nutné být stále připraven na to, že klient může v průběhu procesu plány změnit 
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• průběžně reflektovat proces realizace – všímat si, co je jinak, než bylo v plánu, jak se daří 

dodržet naplánované tempo, jak se mění vztah s klientem, zda nechybí nějaké informace 

z fáze mapování 

Fáze č. 6 -  hodnocení 

• po dosažení cíle (naplnění zakázky) následuje celkové vyhodnocení 

- co se povedlo 

- kde došlo ke změnám v původním plánu a proč 

- změny ve vztahu profesionálové/klient 

- změny v kvalitě života klienta 

• zhodnocení probíhá společně s klientem 

• pokud nedojde k naplnění cíle, popřípadě dojde k přerušení spolupráce, tím spíš je nutné 

provést zhodnocení – nejde o hledání viníka, ale o zobrazení děje 

• hodnotit je vhodné i průběžně – rekapitulace plánu společně s klientem minimálně jednou za 

půl roku 

• každý profesionál by si měl spolupráci s klientem průběžně vyhodnocovat i sám pro sebe – co 

ho zaskočilo příjemně, nepříjemně, co jemu samotnému šlo a nešlo, co by měl udělat proto, 

aby neopakoval chybu 

 

Porady týmu 
Porady jsou v rámci multidisciplinární týmové práce zcela zásadním nástrojem. Je vhodné, aby 

se tým scházel každý pracovní den (pokud by tým fungoval 7 dní v týdnu, pak každý den). V rámci 

každodenních porad je pak na místě probírat situaci těch klientů, kteří jsou v danou chvíli vedeni v 

intenzivním režimu péče. Tým v rámci těchto porad plánuje intervence na následující dny s ohledem 

na aktuální potřeby klienta, nebo v reakci na aktuální zdravotní stav. Tým se také rozhoduje, kteří jeho 

členové jsou pro danou intervenci nejvhodnější. Na těchto pravidelných poradách by měli být 

probíráni noví zájemci o službu a mělo by být učiněno týmové rozhodnutí o jejich přijetí, či odmítnutí. 

Tyto každodenní porady o klientech v intenzivním režimu je pak vhodné doplňovat dalšími 

týmovými tématy. Jednou týdně má tak tým poradu věnovanou provozním záležitostem, jednou 

záležitostem zaměstnávání klientů a poradu věnovanou práci peer konzultanta. 
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Dalším typem porady, která je pro multidisciplinární tým nepostradatelná, je porada o všech 

klientech týmu. Takovou poradu je vhodné dělat alespoň jednou měsíčně. Na této poradě by se tým 

měl seznamovat s průběhem práce s klientem v delším časovém horizontu a s tím, jak se mu daří, či 

nedaří, naplňovat své osobní cíle. Jednotlivé případy prezentují case manageři, kteří práci s tím 

kterým klientem vedou. Tým pak může jejich práci připomínkovat, nebo navrhovat jiné postupy a 

řešení. 

Je také velice vhodné, aby se multidisciplinární tým pravidelně setkával s dalšími službami, 

které jeho klienti využívají – tedy například s týmem lůžkového oddělení, nebo zařízení, s týmy 

chráněných pracovišť, nebo s týmem chráněného bydlení. Četnost a délka takových porad se odvíjí od 

intenzity vzájemné spolupráce. 

Na všech poradách týmu by měli všichni zúčastnění dostat prostor, aby se vyjádřili k 

probíraným tématům. I přesto, že někteří členové týmu jsou v některých tématech kompetentnější, 

než jiní, není příliš vhodné rozhodovat se v týmu z pozice síly – je vhodnější pokusit se dosahovat 

konsenzuálních rozhodnutí. Pokud to není možné, poslední slovo v týmových rozhodnutích by měl mít 

vedoucí týmu, případně ten, kdo ho zastupuje. Vedoucí, nebo jeho zástupce také porady týmu vedou 

a pořizují z nich zápis, který je opět dostupný všem členům týmu. Účast na poradách týmu je povinná, 

pokud k nepřítomnosti není opravdu závažný důvod. Pokud se někdo z členů týmu nemůže porady 

zúčastnit, posílá písemně informace do porady. Stejně tak si nepřítomní členové týmu povinně čtou 

zápis z této porady. 

 

Doporučené pracovní postupy 
Asertivní nabízení služby neznámému potenciálnímu klientovi  

• Asertivní nabízení služby potenciálnímu neznámému klientovi je služba, která se pokouší 

navázat kontakt s člověkem, který vykazuje znaky duševní nemoci, ale dosud nikdy 

nekontaktoval ambulantního psychiatra a nebyl léčen, nebo má zkušenost s psychiatrií, ale 

dlouhodobě nedochází do ambulance.  

• Tým se nikdy nepokouší kontaktovat potenciálního klienta okamžitě, bez předchozí domluvy 

s ambulantním psychiatrem (pokud to není psychiatr týmu) nebo s psychiatrem z PL (pokud s 
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nimi byl někdy potenciální klient v kontaktu) a především bez předchozího intenzivního 

kontaktu s rodinou či blízkým okolím potenciálního klienta.  

• Za potencionálním klientem může vyrazit psychiatr, psycholog, peer konzultant či 

psychiatrická sestra a to vždy po předchozí poradě týmu.  

Zakázka od rodinných příslušníků  

• Tým nebo odborného ředitele sdružení kontaktuje rodinný příslušník či někdo z blízkého okolí 

potenciálního klienta.  

• Základní podmínkou přijetí zakázky je to, že někdo (osoba, která službu požaduje, nebo 

někdo jiný z okolí klienta) zprostředkuje první kontakt.  

• Klientem je v první fázi člověk, který službu kontaktoval (může to být i celá rodina).  

• Vždy se vyjednává o tom, jakou roli bude hrát osoba, která tým kontaktuje při další práci s 

klientem.  

• Proběhne schůzka kompetentního člena týmu a osoby, která požaduje službu. Během této 

schůzky získáváme co nejvíce informací o potenciálním klientovi (o jeho minulosti, symptomy 

nemoci, kdy se objevily, zda je agresivní apod.), pracovníci mapují sociální situaci rodiny a 

jejich vztahy. Na tyto schůzky je vhodné zvát i další členy rodiny či blízké lidi ze sociální sítě.  

• Součástí přípravy je i jasná dohoda o pravidlech  

• Osoba, která tým kontaktovala, musí dostat jasné informace o tom, že nelze očekávat 

okamžitý úspěch a spolupráci s klientem.  

• členové týmu nebudou klienta kontaktovat s použitím násilí nebo nepřiměřeného nátlaku  

• Jakmile se podaří navázat přímý kontakt s potenciálním klientem, stává se klientem služby on 

a je možné, že jeho požadavky na pomoc budou jiné, než jak si je osoba kontaktující službu 

představuje.  

• Může se stát, že se ukáže, že potenciální klient není vhodný pro naši službu. V tom případě se 

pokusíme nabídnout nebo zprostředkovat potenciálnímu klientovi či rodině jinou pomoc.  

• Předem je domluven scénář prvního kontaktu s klientem.  

• Zdůvodnění návštěvy  

• Způsob představení zúčastněných členů týmu (nemusí být vhodné používat termíny 

„duševně nemocný“ nebo „psychiatrie“)  
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• Na první schůzku (případně i na několik dalších) chodí 2 osoby z multidisciplinárního týmu – 

sociální pracovník, psycholog, psychiatr, zdravotní sestra či peer konzultant – dle situace. Je 

tak možno věnovat dostatek pozornosti klientovi i rodinným příslušníkům.  

• Do bytu či domu přicházejí oba pracovníci za osobou, která tým kontaktovala, nikoli za 

potenciálním klientem.  

• pracovníci při prvních návštěvách respektují soukromí potenciálního klienta, zdržují se v 

prostoru, který patří rodinnému příslušníkovi, který službu kontaktoval, požádají rodinné 

příslušníky, aby klienta přizvali ke schůzce.  

• Často se stává, že klient kontakt zprvu odmítá a pokus je třeba několikrát opakovat. V tom 

případě je výhodné, aby návštěvy byly pravidelné (například vždy stejný den v týdnu).  

• Teprve po několika návštěvách se pracovníci odváží vstupovat do teritoria klienta. Postupuje 

se po malých krocích – nejdříve postát na prahu místnosti, při další návštěvě vstoupit dovnitř, 

a teprve pak si například sednout do křesla. Celou dobu se pracovník snaží s potenciální 

klientem komunikovat, snaží se mu vysvětlit, proč přišel a co mu může nabídnout.  

• Je vhodné minimalizovat rizika agresivního chování klienta – nezavírat za sebou dveře, fyzicky 

klienta nekontaktovat, nechat na něm, jak velkou vzdálenost chce udržovat, být připraven se 

v případě potřeby stáhnout.  

• Poznámka  

• Při kontaktu s rodinou může nastat situace, kdy jediným efektivním řešením je akutní 

hospitalizace potenciálního klienta. V tom případě poskytneme příbuzným informace, jak to 

zařídit, ale žádáme je, aby hospitalizaci zajistili oni. Pracovníci by pak měli pokračovat v 

pokusech o navázání kontaktu s potenciálním klientem během hospitalizace.  

Zakázka od ambulantního psychiatra  

• sociální pracovník (CM)  by měl co nejpřesněji zjistit očekávání ošetřujícího psychiatra.  

• Zakázka psychiatra by měla obsahovat dlouhodobou spolupráci pracovníků 

multidisciplinárního týmu s klientem, případně zapojení klienta do dalších rehabilitačních 

služeb. Zakázky typu „najít klienta, zjistit, proč nedochází do psychiatrické ambulance, přivést 

ho“ nejsou vhodné.  

• S psychiatrem je třeba vyjednat, že spolupráce s klientem může začít v průběhu akutní 

hospitalizace, pokud k ní dojde.  
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Asertivní nabízení služby hospitalizovanému potenciálnímu klientovi  

• Pokud je kontaktován hospitalizovaný potenciální klient, bývá snazší ho motivovat ke 

spolupráci. Kompetentní člen týmu může nabídnout návštěvy, rozptýlení, pomoc s řešením 

technických problémů (nákupy, peníze atd.). Za potencionálním klientem může přijít i peer 

konzultant, který může klientovi předat nový náhled na jeho situaci.  

• Multidisciplinární tým kontaktuje personál léčebny, nebo lůžkového oddělení, ošetřujícího 

psychiatra, rodinného příslušníka nebo jiná osoba blízká klientovi.  

• člen multidisciplinárního týmu si nejdříve s „objednatelem“ vyjedná schůzku, kde zjistí 

zakázku a vysvětlí možnosti a podmínky služby.  

• kompetentní pracovník získá co nejvíce informací o potenciálním klientovi.  

• Zjistí, na jakém oddělení je hospitalizovaný a návštěvní dobu oddělení  

• Domluví se s „objednatelem“, zda bude klienta kontaktovat sám, či zda je vhodnější společná 

návštěva klienta.  

• Kontakt  probíhá buď v prostorách oddělení, nebo v areálu PL.  

• kompetentní člen multidisciplinárního týmu nabídne klientovi službu, mapuje klientovu 

situaci a očekávání.  

Výsledkem může být:  

• Dohoda na okamžité spolupráci (například návštěvní služba, doprovázení klienta)  

• Dohoda, že klient bude potřebovat službu až po propuštění – člen týmu s klientem domluví, 

kdy a jak se budou kontaktovat.  

 

Mapování 

• V případě navázání spolupráce je nezbytné provést mapování situace klienta, jeho potřeb a 

zdrojů. 

• Mapování provádíme vždy s klientem. Informace je pak dobré si ověřit i z dalších zdrojů 

(rodina, lékař…) 

• K mapování používáme standardizované nástroje jako CAN, GAF a také formulář na mapování 

dle domén, který si tým pro své potřeby vytvořil (je veřejně dostupný na www.fokus-mb.cz) 

• Mapování je vhodné pravidelně opakovat 

http://www.fokus-mb.cz/
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Individuální plánování  

• Proces plánování navazuje na mapování a vychází z něho. 

• Plánování probíhá za účasti klienta, eventuálně dalších zainteresovaných osob 

• Plán se sestavuje vždy na určenou dobu (neměla by být delší než 1 rok) 

• Po této době by mělo následovat vyhodnocení plánu a tvorba následného plánu, pokud je to 

potřeba. 

Práce s  hospitalizovaným klientem   

Role case managera:  

• Pokud je klient nedobrovolně hospitalizován, case manager se snaží s klientem co nejrychleji 

navázat kontakt a zjistit důvody a okolnosti nedobrovolné hospitalizace a to jak od klienta, 

tak od ostatních zúčastněných.  

• Pokud se klient domnívá, že hospitalizace nebyla potřebná, může case manager s jeho 

souhlasem kontaktovat osobu, která o hospitalizaci požádala a pokusit se domluvit pravidla, 

jak postupovat v podobné situaci příště (například předem kontaktovat case managera).   

• Case manager, psycholog, psychiatr poskytují nedobrovolně hospitalizovanému klientovi 

informace a poradenství v problematice práv hospitalizovaných.  

• V průběhu hospitalizace je  case manager, psycholog, psychiatr či peer konzultant v 

pravidelném kontaktu s klientem.  

• V průběhu a po propuštění se psychiatr, psycholog, případně další kompetentní člen týmu s 

klientem snaží hledat příčiny hospitalizace a možnosti, jak jí příště předejít. Může to být 

jeden z podnětů pro vytvoření krizového plánu.  

Role psychologa:  

• Psycholog udržuje kontakt s klientem v době pobytu, domluví si s ním frekvenci návštěv.  

Se souhlasem klienta psycholog může kontaktovat personál nemocnice (zejména psychologa 

a ošetřujícího lékaře na oddělení) s cílem předání relevantních informací z terapie klienta 

před hospitalizaci a plánování následné terapie. Obsah a rozsah psychologem poskytnutých 

informací určuje klient.  
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• Psycholog může poskytovat psychologickou podporu klientovi při nástupu na dobrovolnou 

hospitalizaci, spolupracuje na jeho motivaci k léčbě. Při nedobrovolné hospitalizaci poskytuje 

krizovou intervenci.  

• Psycholog se ve spolupráci s psychiatrem a týmem podílí na diagnostice pacienta,  hodnocení 

aktuálního duševního stavu a rizika relapsu duševního onemocnění.  

Role psychiatra:  

• Psychiatr může po dohodě s klientem komunikovat s ošetřujícím psychiatrem v nemocnici, 

předávat a získávat informace týkající se duševního stavu klienta, medikace.  

Role zdravotní (psychiatrické) sestry: 

• Předává informace o průběhu léčby před hospitalizací 

Role peer konzultanta  

• Během klientovi hospitalizace v nemocnici mu je oporou, poskytuje sociální kontakt a 

podporuje ho k jeho kompenzaci.  

Zprostředkování hospitalizace  

• Probíhá na základě přání klienta – tomu může předcházet motivace a následná dohoda  s 

klientem o hospitalizaci  (ve spolupráci s psychiatrem). Psycholog může poskytovat 

psychologickou podporu klientovi při nástupu na dobrovolnou hospitalizaci, spolupracuje na 

jeho motivaci k léčbě 

• psychiatr popřípadě psycholog vysvětlí klientovi, jak získat doporučení od lékaře, nebo mu ho 

rovnou vystaví (psychiatr) 

• kompetentní člen týmu může vyjednávat se zdravotníky zejména v případech, kdy jsou 

významné sociální důvody k hospitalizaci. 

• V případě, že není možné zastihnout ambulantního ošetřujícího lékaře, může case manager 

kontaktovat zastupujícího lékaře, lékaře v týmu, nebo lékaře příjmového oddělení PN.  

Asistence při dobrovolné hospitalizaci  

• kompetentní člen MDT asistuje při dobrovolné hospitalizaci na žádost klienta.  

• kompetentní člen MDT  může zajistit převoz klienta do PL.  
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• Doprovodu předchází dohoda s klientem o zajištění péče o děti, domácí zvířata, chodu 

domácnosti. Pokud je to možné a vhodné, zapojuje case manager osoby klientovi blízké 

(rodinu, přátele, sousedy).  

• Pokud potřebné záležitosti po dohodě s klientem zajišťuje case manager – např. výběr pošty, 

zalévání květin – je třeba, aby mu klient podepsal plnou moc ke vstupu do bytu.  

• Klient si sbalí svoje osobní věci sám nebo mu s tím může case manager, peer konzultant 

pomoci.   

• sociální pracovník, psychiatr, psychiatrická sestra může asistovat klientovi při vstupním 

rozhovoru s ošetřujícím lékařem příjmového oddělení, se svolením klienta může podávat 

informace, jak on viděl situaci a zdravotní stav klienta před hospitalizací.  

• všichni zdravotničtí pracovníci poskytují součinnost lůžkovému zařízení podle zákona o 

zdravotních službách 

Nedobrovolná hospitalizace 

• v případě že klient s hospitalizací nesouhlasí, ale jeho stav naplňuje podmínky pro 

nedobrovolnou hospitalizaci, je tento stav indikován psychiatrem a následně se postupuje 

podle zákona o zdravotních službách 

Systematická práce s rodinou klienta 

• Cílem je zapojení rodiny nebo jiných blízkých osob do plánu klienta. 

• Hlavním prostředkem systematické práce jsou pravidelné schůzky case managera, dalších 

členů týmu a rodiny či osoby ze sociální sítě klienta. 

• Case manager dané osoby informuje o pokračování plánu, naslouchá jejich problémům a 

pomáhá je řešit. 

• Pokud se problémy týkají soužití s klientem, snaží se členové týmu zmírnit konflikt 

• Funguje jako prostředník tam, kde je přímá komunikace mezi členy rodiny nefunční nebo 

emočně přetížená 

• Pokouší se dohodnout s klientem i dalšími osobami změny chování 

• Nabídne klientovi možnosti naplnění volného času tak, aby z rodiny na chvíli odešel a oni si 

mohli odpočinout.  

• Součástí práce s rodinnými příslušníky zpravidla bývá edukace v problematice onemocnění 

klienta. 
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• Case manager by měl rodinným příslušníkům co nejpřesněji vysvětlit možnosti a hranice 

služby, aby se vyhnul nereálným očekáváním. 

• Většinou jsou rodinní příslušníci ochotní klientovi pomoci a daří se korigovat jejich 

„antirehabilitační“ požadavky a slaďovat potřeby rodiny s potřebami klienta.  

Spolupráce s rodinou klienta může váznout z důvodů 

• osobní antipatie case managera 

• nízká motivace rodinných příslušníků 

• značná patologie rodinného prostředí 

V takových případech je třeba přistoupit k náhradním řešením 

• Rozdělení rolí přítomných členů týmu (jeden pracuje s klientem, druhý s rodinnými 

příslušníky) 

• Omezení práce s rodinou na udržení kontaktu a monitorování situace. 

 

Rodina či sociální prostředí klienta ohrožuje 

Informace o možném ohrožení pochází od klienta 

• Case manager zjistí od klienta, v čem ohrožování spočívá 

• Case manager vyjednává s klientem o možnostech pomoci 

Platí zásady: 

• Nejednat bez vědomí klienta a bez dohody s ním 

• Ptát se klienta na jeho řešení situace 

• Aktivně nabízet pomoc  

• pokud klient pomoc odmítne, tým situaci nadále monitoruje a je připraven  reagovat, pokud 

si klient o pomoc řekne 

• Na část takových situací se může vztahovat ohlašovací povinnosti (spáchaný nebo hrozící 

závažný trestný čin), v tom případě case manager neprodleně konzultuje vedoucího týmu a 

odborného ředitele, může být účelné i vyžádat si konzultaci právníka 

Informaci získal case manager jinak 

• Byl sám svědkem události 

• Informaci sdělil někdo další 
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• Podle naléhavosti case manager naplánuje další postup společně s týmem na nejbližší poradě 

týmu 

• case manager okamžitě informuje vedoucího týmu a odborného ředitele sdružení a společně 

naplánují řešení 

Zacházení s krizí 

Vytváření krizového plánu 

• Krizový plán vytváří case manager společně s klientem a ideálně dalšími lidmi, kteří jsou 

v tomto plánu zahrnuti. Je vhodné oslovit například rodinu, nebo někoho z klientova okolí, 

psychiatra nebo psychologa. Může to být ale prakticky kdokoliv. 

• Jeho cílem je předcházení relapsu a vytvoření plánu pomoci pro chvíli, kdy se krize u klienta 

rozvine 

• Krizový plán nemusí mít všichni klienti, významný je zejména u klientů, u nichž krize reálně 

hrozí nebo k ní v minulosti došlo a spolupráce s klientem byla v období krize komplikovaná  

• Krizový plán je součástí mapovacího formuláře 

• Součástí vyjednávání o krizovém plánu je vyjasnění, za jakých okolností již tým může 

nerespektovat přání klienta. 

• Všechny osoby zahrnuté do krizového plánu musí být informovány o své roli v případě krize a 

souhlasit s ní. 

Krizové situace 

Existují dva významy pojmu krize 

• Krize z pohledu klienta - subjektivně vnímaná psychosociální nepohoda, která klienta 

„ohrožuje“ a kterou on vnímá jako velmi závažnou 

• Úlohou týmu je provázení klienta a postupy psychosociální rehabilitace, psychologická 

pomoc, adekvátní úprava medikace, monitoring rizikových faktorů ve vztahu k suicidiu a 

dalším možným rizikům. 

• Krize z pohledu týmu – taková situace nebo chování klienta, které může vést k jeho ohrožení 

(nedobrovolnou hospitalizací, finančními problémy, konfliktem s okolím atd.) 

• Tým v těchto situacích používá postupy krizové intervence - viz dále. 
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Obecné zásady pro krizové situace 

• Pokud má klient vytvořený krizový plán, postupuje se podle něho. 

• Pracuje se minimálně ve dvou. 

• S klientem člen týmu komunikuje, vysvětluje mu svůj postup. 

• Člen týmu nevystavuje sebe samotného riziku fyzického napadení. 

Tým se může rozhodnout, že nepojede za klientem v krizi, protože: 

• To není technicky možné (je daleko, nemá auto atd.) 

• Domnívá se, že není možné situaci tímto způsobem zvládnout 

• Krizová intervence na místě by znamenala příliš velké riziko pro něj samotného 

V takovém případě jsou intervenující členové týmu povinni: 

• Okamžitě konzultovat vedoucího týmu nebo odborného ředitele sdružení 

• Zajistit náhradní řešení (kolega nebo kolegové z týmu, záchranná služba, Policie) 

Postup krizové intervence 

Příprava 

• Získat co nejvíce informací od člověka, který o krizové situaci informuje, zejména informace o 

nebezpečnosti klienta sobě nebo svému okolí 

• Zjistit očekávání osoby, která o krizové situaci informuje, a sdělit mu informace o svých 

možnostech 

• Vyhledat krizový plán klienta (pokud existuje), případně vzít si kopii s sebou 

• Informovat o situaci vedoucího týmu a odborného ředitele sdružení, popř. ošetřujícího 

psychiatra, konzultovat s nimi svůj plán na řešení krize 

• Přizvat k intervenci kolegu z týmu, který má službu na krizovém telefonu. 

• Rychlé mapování 

• Co nejrychleji po setkání s klientem se case manager pokusí zjistit, zda je či není nutná 

hospitalizace 

Další postup 

• Pokud členové týmu zjistí, že je nutné klienta hospitalizovat, postupují pak podle pravidel 

„Asistence při nedobrovolné hospitalizaci“  
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• Pokud okamžitá hospitalizace není nezbytně nutná (klient nikoho neohrožuje a neodmítá 

komunikaci), postupuje se dle následujících pravidel: 

• Podrobnější mapování (je vhodné respektovat psychomotorické tempo a emoční výkyvy 

klienta, usměrňovat ho jen v nejnutnější míře, nezvyšovat napětí)  

• Krizové plánování 

Plán řešení 

• Je nutno kombinovat návrhy klienta, řešení obsažené v již existujícím krizovém plánu, vlastní 

nápady 

• V krizové situaci se plán může týkat velmi krátkých časových úseků (hodina, půlhodina), 

v závěru by se ovšem plán měl týkat období několika dní 

• Zásadní je, zda klient věří, že situace má řešení, zda mu plán připadá dobrý a reálný 

Plán by většinou měl obsahovat: 

• návštěvu psychiatrické ambulance, návštěvu psychiatra týmu, pokud nebyl přítomen 

samotné krizové intervenci (event. zajištění dobrovolné hospitalizace) 

• frekvenci telefonických kontaktů se členy týmu  v následujících hodinách a dnech 

• schůzku s členy týmu následující den 

Ukončení krizové intervence 

• Po odeznění krize je třeba společně s klientem (nejlépe se všemi lidmi, kteří se krize účastnili) 

proběhlou krizi reflektovat – zdůraznit silné stránky klienta (jak on sám krizi zvládl), ocenit 

zdroje podpory, dle potřeby revidovat krizový plán 

• Ve zcela výjimečných případech, kdy není možné zajistit účast druhého člena týmu, zajistí si 

intervenující profesionál asistenci rodinného příslušníka, nebo někoho jiného z klientova 

okolí. Takovým situacím je ale radno se a priori vyhnout a předcházet jim vhodným 

plánováním. 

Zvládání agrese klienta 
• Není povinností týmu vstupovat do situací, ve kterých se obává fyzického ohrožení ze strany 

klienta. 

• S výrazně nebezpečnými klienty terénní tým nepracuje a obrací se žádostí o řešení situace na 

lépe disponované služby (záchranní služba, policie). 
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V případech, kdy intervenující členové týmu vnímají riziko jako přiměřeně nízké, doporučuje se 

dodržovat následující pravidla: 

• Nezůstávat s klientem zcela o samotě, zajistit si možnost v případě potřeby rychle opustit 

místnost nebo přivolat okamžitou pomoc. 

• Dodržovat klientovu distanční vzdálenost (nepřibližovat se ke klientovi blíže, než si přeje) 

• Dodržovat odstup dostatečný k rychlé reakci na případný náhlý útok 

• Důležité jsou neverbální složky komunikace. Duševně nemocný je vnímá často spíš než 

logické argumenty. To znamená - vyvarovat se prudkých gest a pohybů, které by si klient 

mohl vykládat jako útok nebo ohrožení.   

• Působit klidně, s klientem je mluvit klidným hlubším a tišším hlasem, zvolnit tempo.  

• Opakovaně vybízet klienta, aby se posadil (a posadit se také, nestát nad ním). 

• Fyzická konfrontace s agresivním klientem není součástí práce multidisciplinárního týmu. 

Není k tomu připraven. V krajní situaci je možné fyzické omezení klienta, postup se řídí 

zákonem o zdravotnických službách, kde jsou tyto situace a i omezující opatření definovány 

Intervence týkající se medikace 

• Aplikace depotních neuroleptik (intramuskulární injekce)  

• Aplikaci může provádět pouze člen týmu s příslušnou kvalifikací (zdravotní sestra, lékař) a 

výhradně po dohodě s ošetřujícím lékařem. 

• Aplikovat injekci je možno výhradně se souhlasem klienta. Pokud klient nesouhlasí, je třeba 

informovat ošetřujícího lékaře. 

Manipulace s léky 

Součástí služby může být 

• vyzvednutí receptu u ošetřujícího lékaře 

• vyzvednutí léků v lékárně 

• doručení léků či receptů klientovi 

• lékový management (příprava léků do dávkovače) 
 
Manipulace s finančními prostředky klienta 
 
V rámci služby pomoci při finančním hospodaření může mít klient s case managerem  dohodu o 

uložení svých finančních prostředků (peněžní hotovosti a bankovních karet) v kanceláři týmu. 
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Důvodem takové dohody může být: 

• Klient není schopen samostatně hospodařit se svými financemi a souhlasil s tím, že mu case 

manager pomůže hospodaření plánovat 

• Klient je aktuálně hospitalizován a součástí dohody s case managerem je zajištění nákupů 

nebo důležitých plateb. 

• Klient je omezen ve způsobilosti k právním úkonům a na uložení peněz v kanceláři TT se case 

manager domluví jak s klientem, tak s jeho opatrovníkem 

Pravidla 

• Case manager má za svěřené prostředky hmotnou odpovědnost. 

• Finanční hotovost i bankovní karty jsou ukládány výhradně v trezoru terénního týmu. 

• Existuje písemná dohoda s klientem (na časově omezené období), kde jsou uvedeny 

konkrétní formy spolupráce při hospodaření s klientovými finančními prostředky 

Case manager vede přesnou písemnou dokumentaci o všech manipulacích s finančními prostředky 

klienta. Dokumentace má podobu peněžního deníku a týká se vždy jen jednoho klienta. Každá 

manipulace s prostředky obsahuje: 

• Datum 

• Částku 

• Účel výběru či vložení finančních prostředků 

• Jméno case managera, který ji provedl 

• Podpis klienta 

Každá manipulace s finančními prostředky klienta je zaznamenána do elektronické databáze 

okamžitě, jakmile se uskuteční. Zůstatek zjistitelný z databáze musí kdykoliv souhlasit s fyzickým 

zůstatkem klientových prostředků v trezoru terénního týmu. 

Sociální dávky a invalidní důchody 

Žádosti o invalidní důchody, dávky sociální péče, státní sociální podpory a hmotné nouze se podávají 

podle aktuálních pravidel určovaných samosprávnými úřady, úřadem práce, ČSSZ a MPSV. Systém 

sociálních dávek se často mění, není tedy účelné, aby byl přesný popis součástí tohoto operačního 

manuálu. 
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Nezvěstný klient 

Definice 

Nezvěstný klient je klient se kterým nelze navázat kontakt v domluveném čase (nedorazil na schůzku, 

nebere telefon, není doma) a jsou reálné důvody k obavám o jeho zdraví, život nebo sociální situaci 

Základní pravidla 

• Case manager je zodpovědný za to, že bude informovat všechny osoby, kterých se daná 

situace týká. 

• Case manager je zodpovědný za to, že všechny podniknuté kroky budou řádně 

dokumentovány. 

• Case manager, event. terénní tým může učinit jen základní kroky k nalezení klienta. 

• Bez ohledu na to, zda je situace naléhavá nebo ne, učiní case manager opakovaně pokus 

obnovit s klientem kontakt (zavolá mu, pokusí se ho navštívit doma, napíše mu dopis). 

V těchto situacích je opět lepší pracovat ve dvou 

Zhodnocení naléhavosti situace 

Rozhodovací kritéria 

• Situaci je třeba považovat za naléhavou v případě, že 

• Z předchozího kontaktu s klientem nebo z anamnesy lze usoudit, že klient se může chovat 

způsobem pro něj nebo pro okolí výrazně nepříznivým či nebezpečným  

• Z předchozího kontaktu s klientem nebo z anamnesy lze usoudit na vysoké riziko 

sebevražedného jednání (klient uvažoval o sebevraždě, měl v minulosti v podobných 

situacích sebevražedné pokusy, byl v poslední době depresivní). 

• Klient má uloženu ochrannou ambulantní psychiatrickou léčbu. 

Postup v situaci, která není naléhavá 

• Oznámí situaci na nejbližší schůzce terénního týmu 

• Opakovaně se pokusí o kontakt, všechny pokusy a jejich výsledek zaznamená do 

dokumentace klienta 

• Zanechá klientovi vzkaz o možnosti obnovení kontaktu 
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Postup v naléhavé situaci 

• Case manager o ztrátě kontaktu s rizikovým klientem co nejdříve informuje vedoucího týmu a 

odborného ředitele sdružení. 

• Pokusí se využít kontaktů, které má v klientově okolí.  

• Informuje ošetřujícího psychiatra o situaci.  

• V případě, ž klient je v ochranné léčbě, domluví se case manager s ošetřujícím psychiatrem o 

informování policie – podle zákona je to povinnost ošetřujícího lékaře. 

• Case manager informuje o situaci všechny členy týmu, pro případ, že přijde nějaká informace 

v době, kdy nebude case manager právě dosažitelný. 

• Tým se pokusí zajistit, aby dostal zprávu v případě hospitalizace klienta v PL Kosmonosy. 

• Zanechá klientovi vzkazy na místech, kde by se mohl objevit. 

• Na základě znalosti individuální situace klienta, může tým realizovat i jiné kroky. Konzultuje je 

vždy s odborným ředitelem, vedoucím týmu, popřípadě s dalšími lidmi, kteří klienta znají a 

mohou pomoci. 

• Po obnovení kontaktu s klientem se pokusí uzavřít s ním dohodu, která riziko opakování 

situace sníží. 

Úmrtí klienta 

Tým se dozví o smrti klienta 

• Case manager zjistí od zdroje informace (ambulantní psychiatr, PL, policie atd.), zda byla 

informována rodina. V případě, že ne, vyjedná, kdo bude rodinné příslušníky informovat. 

• Nejpozději do jednoho měsíce je třeba rodinným příslušníkům předat osobní dokumenty, 

věci či peníze, které měl klient uloženy v trezoru terénního týmu. Dokumentace klienta 

zůstává v majetku sdružení. 

• Pokud je to třeba, může case manager pomoci rodině se zajištěním pohřbu. 

• Fokus Mladá Boleslav může být obstaravatelem pohřbu, pokud klient nemá rodinu či blízkou 

osobu.  

Koho informovat o úmrtí klienta 

• Rodinu nebo nejbližší osoby 

• Ošetřujícího psychiatra 
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• Praktického lékaře 

• Obecní úřad či Magistrát (v případě, že klient nemá rodinu, či jinou blízkou osobu) 

• Ošetřujícího lékaře v Psychiatrické nemocnici (pokud byl nedávno propuštěn) 

Tým má podezření, že je klient mrtvý 

Tým má podezření, že nezvěstný klient mohl zemřít ve svém bytě. V tom případě 

neprodleně informuje vedoucího týmu a odborného ředitele sdružení a domluví se na společném 

postupu a rozdělení úkolů 

Pravidla: 

• V situaci intervenuje vždy více členů týmu (nikoliv pouze jeden) 

• Informaci o možném úmrtí klienta podává tým výhradně osobám, kterých se bezprostředně 

týká a které se podílejí na jejím řešení. 

• Tým informuje rodinu o svém podezření a domluví, zda příbuzní otevřou byt sami, či je 

potřeba asistence členů týmu. 

• Otevření bytu má proběhnout za asistence policie. Přijatelnou alternativou je, že byt 

zapůjčenými klíči otevře člen týmu v přítomnosti nejméně dvou dalších osob (pracovníků 

sdružení). 

• Při podezření, že v bytě puštěný plyn je třeba zabránit výbuchu (nezvonit, nekouřit přede 

dveřmi atd.). 

Sebevražda klienta 

• Sebevražda klienta představuje velkou zátěž pro jednotlivé členy týmu i celý tým. Každý 

z členů týmu má v takovém případě právo na podporu a pomoc spolupracovníků, odborného 

ředitele a supervizora. 

• Případná obvinění člena týmu ze zavinění smrti klienta řeší odborný ředitel sdružení. Pokud 

člen týmu nezanedbal své povinnosti (vymezené operačním manuálem a relevantními 

právními normami), hájí odborný ředitel a vedoucí týmu jeho zájmy. 

• Členům týmu se nedoporučuje podávat jakékoliv informace médiím a nezúčastněným 

osobám. 

• Na týmové poradě je nutno událost reflektovat včetně kritického zhodnocení postupu. 

Naopak kriticky komentovat postup členů týmu či dalších zúčastněných profesionálů na 

veřejnosti je eticky sporné. 
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• Další povinnosti členů týmu mohou vyplývat ze zákona (povinnost spolupracovat s orgány 

činnými v trestním řízení, svědectví u soudu atd.) 

Obstarání pohřbu 

• Case manager obstarává pohřeb pouze v případě, že to nemůže udělat rodina nebo jiná 

blízká osoba klienta 

Další postupy 

Jednotliví členové týmu poskytují specializované intervence, jako je například sociální poradenství, 

psychoterapie, diagnostika a další (viz, kompetenční tabulka). Postupy při těchto intervencích se řídí 

specializovanými normami jako je zákon o sociálních službách, zákon o zdravotnických službách a 

dalšími a jednotliví profesionálové by s nimi měli být seznámeni už z podstaty své profese, proto 

v tomto manuálu nejsou popsány. 

Ukončení či přerušení služby 
 
Obecná pravidla 

• Dohoda o ukončení či přerušení služby nemusí mít písemnou formu. 

• Formálně je služba ukončena rozhodnutím na poradě týmu. Rozhodnutí je uvedeno v zápisu 

porady. 

• Formálním ukončením služby vzniká case managerovi povinnost zkontrolovat úplnost, 

správnost a srozumitelnost dokumentace klienta, případně dokumentaci doplnit a 

zaznamenat ukončení či přerušení služby včetně důvodů, případně popisu situace, která 

k ukončení vedla. 

• Ukončení či přerušení služby case manager oznámí všem osobám, kterých se týká (ošetřující 

psychiatr, praktický lékař, klíčoví pracovníci dalších služeb, které klient využívá, rodina 

klienta, další osoby zahrnuté v rehabilitačním plánu). Respektuje přitom pravidla ochrany 

osobních údajů. 

Přerušení poskytování služby dohodou stran 

Case manager a klient se shodli, že: 

• bylo dosaženo stanoveného cíle a klient další služby čerpat nechce nebo je již nepotřebuje 

• cíle sice dosaženo nebylo, ale klient si nepřeje či nemůže dál na dosažení cíle pracovat 

• má pro to srozumitelné důvody 
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• důvody nechce nebo neumí sdělit 

Úkoly case managera 

• Zjistit důvody přerušení či ukončení služby. 

• Case manager může asertivně požadovat vysvětlení klientova požadavku ukončit službu, 

pokud mu nerozumí 

• Case manager může klienta asertivně přesvědčovat, aby své rozhodnutí ukončit službu 

změnil, pokud ho nepovažuje za správné či bezpečné. 

• Společně s klientem zhodnotit službu – pozitivní i negativní stránky, výsledky. 

• Informovat klienta o možnosti obnovit využívání služby 

Pokud je služba pouze přerušena, domluvit 

• Na jak dlouho 

• Jaké okolnosti mají nastat, aby byla služba obnovena 

• Předat mu potřebné informace (telefonní čísla, vizitky) 

• Podat klientovi informace o možných jiných službách, které by mohl využít 

• Informovat klienta o způsobu zacházení s jeho dokumentací po ukončení služby 

• Vyjednat s klientem, koho je třeba o přerušení či ukončení služby informovat (včetně 

vyžádání si souhlasu klienta). 

• Všechny okolnosti týkající se přerušení či ukončení služby zaznamenat do dokumentace 

klienta. 

Přerušení služby v případě, že klient přestal spolupracovat 

• Klient nekomunikuje, vyhýbá se schůzkám. 

Úkoly case managera 

• Pokusit se obnovit kontakt. Výsledkem může být obnovení spolupráce či ukončení služby 

dohodou obou stran. Case managera může v těchto jednáních zastoupit spolupracovník 

z týmu, pokud je důvod domnívat se, že klientovo vyhýbání se kontaktu může mít osobní 

rovinu 

• Selžou-li pokusy o kontakt s klientem, zaslat klientovi dopis obsahující 

• Sdělení, že poskytování služby terénním týmem je přerušeno 

• Informaci o tom, že službu je možno obnovit 
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• Kontaktní údaje na službu 

• Informaci o tom, jak bude nakládáno s klientovou dokumentací 

• Sdělení, koho dalšího bude case manager informovat o ukončení služby 

• Všechny okolnosti týkající se přerušení či ukončení služby zaznamenat do dokumentace 

klienta. 

Přerušení služby z důvodů porušení pravidel ze strany klienta 

• Důvodem k přerušení služby je nebezpečná agrese klienta nebo odmítnutí sdělení informací 

nezbytných pro chod služby. Méně závažná porušení pravidel ze strany klienta by měla být 

řešena jinými postupy (například předáním klienta jinému case managerovi), než ukončením 

služby. 

• Ve výše uvedených dvou případech může case manager jednostranně přerušit službu a 

klientovi jasně sdělit, za jakých podmínek mohou znovu začít spolupracovat. Sdělení může 

mít formu dopisu.  

• Stejně jako v ostatních případech je i zde naprosto nezbytné zapsat všechny okolnosti 

ukončení služby do dokumentace klienta. 

• Pokud je spolupráce znovu navázána, měl by case manager minimálně jednu schůzku 

věnovat revizi důvodů k přerušení služby. Opatření snižující riziko opakování podobné situace 

by měla být zaznamenána v krizovém plánu klienta. 

 

Vzdělávání členů týmu a supervize 
 

Povinné vzdělání se odvíjí od obecných norem pro vzdělávání jednotlivých profesí v 

multidisciplinárním týmu. U psychiatrů je to tedy vysokoškolské vzdělání ve všeobecné medicíně a 

následně specializace na psychiatrii. U psychologů je to vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie. U 

sociálních pracovníků vysokoškolské, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a u 

zdravotních sester je vyžadováno, aby to byly zdravotní sestry registrované (podmínky pro registraci 

se pak liší, podle toho, kdy bylo dokončeno vzdělání a podle praxe) a ideální je specializace 

psychiatrické sestry. U pracovních asistentů a peer konzultantů je vyžadován kurz pracovníka v 

sociálních službách. 
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U všech členů týmu je vhodné, aby se vzdělávali i nad rámec své původní profese, u některých 

členů týmu to pak vyžadují zákony upravující výkon jejich profese (psychiatři, psychologové, zdravotní 

sestry a sociální pracovníci). Vhodným dalším vzděláním jsou kurzy uvádějící členy týmu do 

problematiky psychiatrické rehabilitace, recovery, psychopatologie, do sociálně právní problematiky, 

práce s lidmi s duální diagnózou, motivační rozhovory, výcvik v krizové intervenci, nebo 

psychoterapeutické výcviky (např. KBT, systemická PST, ale i jiné). V rámci týmu je pak vhodné 

následné vzdělávání diverzifikovat mezi členy týmu tak, aby tým pokryl co nejširší spektrum témat, ale 

zároveň aby byla zachována zastupitelnost v rámci týmu. 

Nedílnou součástí práce multidisciplinárního týmu musí být odborná supervize. Tu by měl 

provádět supervizor se zkušenostmi s komunitními službami pro duševně nemocné. K dispozici by 

měla být jak týmová supervize, tak individuální. Tým by měl mít stanoven minimální počet 

absolvovaných supervizí. 
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