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Reforma psychiatrické péče v DPN Louny
Cíle DPN Louny v návaznosti na Strategii reformy péče o duševní zdraví a Národní akční plán pro
duševní zdraví
V rámci Reformy psychiatrické péče byl v DPN Louny vytvořen Transformační plán (11/2020), který
obsahuje strategické cíle a plány transformace nemocnice. V souladu s tímto plánem a jeho
aktualizací (k 31. 12. 2021) se DPN Louny zavázala k plnění následujících cílů:
•
•

•

•

•
•

•
•

nejdůležitějším záměrem DPN Louny je zlepšování kvality poskytované péče a
podpora duševního zdraví dětí a dospívajících
východiskem pro zlepšení kvality péče je pro nás úsilí o propojení, rozšíření a
zefektivnění poskytovaných zdravotních služeb spolu se zvýšením jejich dostupnosti
a důrazem na zavádění preventivních aktivit
rozšiřování spolupráce, koordinace a propojení péče poskytované v DPN Louny se
službami speciálně pedagogickými, terapeutickými, školskými, psychologickými,
poradenskými, sociálně a krizově intervenčními v rámci Ústeckého kraje a případné
rozšíření spolupráce s organizacemi poskytujícími následnou péči v dalších
oblastech častého příjmu pacientů do DPN Louny (Středočeský kraj, hl. m. Praha)
zajištění následné péče pro pacienty a podpory rodin pacientů, snaha o aktivní
participaci zákonných zástupců na procesu léčby jako prevence nutnosti
opakovaných hospitalizací
postupné snižování délky hospitalizací pacientů
aktivní snaha o zajištění přesunu DPN Louny do vlastních prostor, které budou
splňovat jak požadavky na humanizaci a zútulnění psychiatrické nemocnice spolu se
zajištěním odpovídající úrovně bezpečnosti, a to ve spolupráci s MZČR, Ústeckým
krajem i městem Louny
v návaznosti na projekt výstavby nové budovy je počítáno s transformací následné
lůžkové péče na péči akutní a snížení počtu lůžek ze stávajících padesáti na čtyřicet
stabilizace a navýšení počtu pedopsychiatrů, psychologů, ale i nelékařského
zdravotního personálu, důraz na zvyšování kvalifikace a zajištění pravidelného
školení v oblastech lidských práv (Úmluva o právech dítěte), deeskalačních technik
ad.

Dosažené cíle:
• navázání dlouhodobé spolupráce se zástupci Ústeckého kraje (ÚK), účast na
zasedáních řídícího výboru ÚK pro implementaci Strategie reformy psychiatrické
péče a péče o duševní zdraví v ÚK s cílem zkvalitňování psychiatrické péče a zvýšení
její dostupnosti ve všech regionech ÚK
• DPN Louny uzavřela smlouvy o spolupráci multidisciplinárních týmů pro děti se
čtyřmi neziskovými organizacemi napříč ÚK, které poskytují následné zdravotní a
sociální služby: Fokus Labe, Charitní sdružení Děčín, Naděje Litoměřice a Květina
Teplice
• realizace pravidelných čtvrtletních supervizí s výše uvedenými organizacemi
• DPN Louny zajišťuje konziliární péči pro pediatrická oddělení blízkých nemocnic
(Děčín, Ústí nad Labem – Dětská klinika, Teplice, Roudnice nad Labem, Kadaň,
Žatec; Chomutov a Most – zajišťují ambulantní pedopsychiatři)
• zajištění působení adiktologa v DPN Louny za účelem zkvalitnění léčby pro dětské
pacienty se závislostní diagnózou
Plán plnění dílčích strategických cílů dle Transformačního plánu:
• důraz na prosazování individuálního přístupu k pacientům, zpracovávání
individuálních léčebných plánů ve spolupráci s pacienty a v případě jejich souhlasu
následné sdílení s ambulantními pedopsychatrickými ordinacemi v místě bydliště
pacienta a dalšími organizacemi poskytujícími návaznou péči
• v návaznosti na přesun DPN Louny do nových prostor plánujeme zřízení denního
stacionáře, který sloužil nejen dětským pacientům s psychiatrickou diagnózou, ale
zároveň by zde byly zřízeny prostory pro rodinné terapie, terapeutické skupiny a
další přidružené formy péče a pomoci
• ustanovení multidisciplinárního týmu DPN Louny, zajištění pozice pedopsychiatra a
klinického psychologa
• pokračování procesu humanizace jednotlivých oddělení a zvyšování komfortu
pacientů v rámci stávajících prostor DPN Louny s ohledem na aktuální materiálnětechnické zázemí a finanční možnosti
• kontinuálně pokračovat v plnění požadavků týkajících se zkvalitňování poskytované
péče, které vychází z návštěvy pověřených zástupců Kanceláře veřejného ochránce
práv a jsou uvedeny ve Zprávě o návštěvě DPN Louny ve dnech 8. a 9. června 2021
Snahou DPN Louny je i nadále zkvalitňovat lůžkovou a ambulantní péči poskytovanou
dětským pacientům s duševním onemocněním, účastnit se procesu rozšiřování a propojování
služeb pro tyto pacienty v místech jejich bydliště, podporovat proces destigmatizace duševních
onemocnění ve spolupráci s krajskými institucemi a v souladu s plánem reformy psychiatrické péče
MZ ČR.

