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Marie:
Pacientka 41 let, 3. hospitalizace, 1. kontakt s NUDZ

SA: rozvedená 5 let, partnera nemá a nevadí jí to, 2 synové 12 a 14 let, dcera 17 let, bydlí
s dětmi. Absolventka SŠ ekonomická, akt. nezaměstnaná, není vedena na ÚP, ID nemá.
Má nějaké dluhy za elektřinu.
Do NUDZ pacientka přeložena z PNB, kam byla přivezena nedobrovolně, hospitalizaci
iniciovala rodina pacientky, ve spolupráci s krizovým týmem DPS Ondřejov
Pacientku během hospitalizace opakovaně navštívil pracovník krizového týmu DPS
Ondřejov
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Mapování sociální situace pacientky

• Opakované pohovory s pacientkou - Sdělovala, že není
nemocná, o děti se řádně stará, po propuštění půjde pracovat,
najde si práci tak za 40 000/měs., splatí dluhy a vrátí jí
byt….Snaha o motivaci klientky k podání žádosti o invalidní
důchod.
• Matka, otec i děti p. Marii během hospitalizace pravidelně
navštěvovali
• Pohovory s matkou a otcem pacientky, z nichž jsme zjistili
podrobnosti o vystěhování pacientky z bytu MČ pro neplacení
nájemného, mapování dluhů - výše cca 300 000 Kč.
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9. 11. 2015 - Telefonicky kontaktuji p. Květu S. (matku pacientky). Sděluje, že o děti
pacientky pečuje spolu s bývalým manželem (otcem pacientky). Dceři poskytují podporu
celou dobu, děti jsou u nich zvyklé. Dále sděluje, že pacientka neplatila nájemné a museli
nyní její byt vystěhovat. Tuto informaci pacientce zatím nesdělili, aby ji to nerozrušilo.
Předběžně jsme naplánovali společný pohovor.
16. 11. 2015
Zápis ze schůzky s rodiči pacientky:
Byt p. Marie je již vystěhovaný a zapečetěný. Děti bydlí u dědy (otce pacientky). Otec dětí
se o děti nestará, neplatí alimenty. O určení výživného proběhly dva soudy, poslední letos v
létě. P. Marie o zadlužení rodičům neřekla. Dluh o kterém se rodina dozvěděla po první
hospitalizaci (před 3 lety) 60 tis. zaplatil otec pacientky.
Matka pacientky má plnou moc k vyřizování na všech institucích notářsky podepsanou od
pacientky. Aktuální dlužné částky: na bytě je dluh 180 tis, 11 tisíc činí elektřina, VZP činí
15 770 Kč. P. Marie uvádí, že pobírá dávky HN (5 660 Kč - příspěvek na bydlení, příspěvek
na živobytí) a přídavky na děti, což jí v součtu dělá příjem v výši 9000,- Kč
Plán: podat p. Marii informace o možnosti podání žádosti o ID, domluvená schůzka s
rodiči, který by měli přinést veškeré podklady k dluhům
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20. 11. 2015 - konzultace s rodiči pacientky. Matka přináší dokumenty
ohledně dluhů dcery (půjčka - 19 330 Kč - p. S. začala řešit, není třeba
žádné intervence, PRE 14 950,- Kč, VZP 15770 Kč,- MČ Praha 3 - 170
000,- Kč - tyto dluhy nutno ošetřit, p. S. vystavuji potvrzení o
hospitalizaci pro dceru za účelem žádosti o snížení dluhů).
S rodiči pacientky hovořím o možnosti podání žádosti o ID, matka
nechce žádost podat bez souhlasu dcery, která podání žádosti odmítá.
Děti pacientky bydlí u otce pacientky, matka pacientky s péčí pomáhá,
děti živí prarodiče ze svých úspor. Nevědí, kam dcera po propuštění z
nemocnice půjde.
24. 11. 2015 Telefonický dotaz z OSPOD (p. Malásková ) na míru
narušení rodičovských kompetencí p. Marie. Nemůže mi sdělit žádné
informace. V případě podezření na zanedbanou péči o děti máme
oznamovací povinnost informovat písemně OSPOD dle trvalého bydliště
pacientky.
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Psychologické vyšetření

• Závěr: Z klinických a testových metod usuzujeme na
přítomnost psychotického procesu, aktuálně přítomné
znaky narušené struktury myšlení. Aktuální kognitivní
výkon se nachází v pásmu výrazného podprůměru. Testové
metody ukazují na pokles kognitivních funkcí, který je
pravděpodobně způsoben psychotickým procesuálním
onemocněním. Narušené je plánování, inhibice chování a
porozumění sociálním situacím. Narušena je paměť
(krátkodobá i dlouhodobá) a konstrukční schopnosti.

•
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Případová konference
JE PLÁNOVANÉ A KOORDINOVANÉ SPOLEČNÉ
SETKÁNÍ KLIENTA, JEHO RODINY A VŠECH, KTEŘÍ
PRO NĚ PŘEDSTAVUJÍ, NEBO MOHOU
PŘEDSTAVOVAT, PODPŮRNOU SÍŤ.
PŘÍPADOVÁ KONFERENCE JE METODA, KTERÁ V
SOBĚ ZAHRNUJE PODPŮRNÉ A KONTROLNÍ
INTERVENCE.
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Cíle případové konference
• rychle reagovat na vzniklou situaci ohroženého klienta
• vyhodnotit situaci klienta a jeho rodiny s cílem nalézt optimální
řešení
• vytvářet osobní kontakty a podpůrnou síť rodině

• aktivizovat rodinu
• koordinovat péči
• získat nástroj pro kontrolu plnění domluvených kroků

Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace klienta a
jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného
postupu, který povede k naplňování potřeb klienta.
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Role při případové konferenci

Svolavatel
Organizátor
Facilitátor
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úkoly
Svolavatel - stanovuje cíl setkání

- oslovuje a připravuje klienta, případně jeho rodinu

Organizátor - oslovuje a připravuje účastníky

- dojednává termín a místo
- zajišťuje facilitátora
- pořizuje zápis
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úkoly
Facilitátor - řídí průběh jednání

- směřuje ke konkrétnímu výstupu

(KDO, CO, KDY)

- dbá o rovnost a bezpečí účastníků

23. 2. 2017

NUDZ

11

Pravidla facilitace PK

• Orientujeme se do budoucnosti a na řešení
• Všichni účastníci jsou rovnocenní (vzájemný respekt a úcta)

• Každá myšlenka je oprávněná, přijímá se
• Nekritizujeme a nehodnotíme druhé
• Každý mluví zvlášť, účastníci si neskáčou do řeči

• Stále máme na paměti proč jsme se sešli
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V Klecanech, dne 4. 12. 2015

Věc: Pozvánka na případovou konferenci

Dobrý den,
dovolte mi pozvat Vás na případovou konferenci ve věci Paní Marie a jejích dětí Ester,
Dana a Štěpána.
Termín konání: 11. 12. 2015
Čas konání: 10:30 – 12:30 h

Místo konání: Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany
Tématem setkání: Zmapování možností podpory pro rodinu
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Účastníci setkání:
Marie,
Květa S., babička
Josef S., dědeček
Miloslav Kopeček, vedoucí lékař OD 3, Klecany
Iva Malásková, sociální pracovnice, OSPOD
Eva Nová, vedoucí OSPOD
Michal Bárta, pracovník DPS Ondřejov
Jarmila Policarová, sociální pracovnice, NUDZ
Lenka Mrkvová, facilitátorka
Markéta Švejdová Jandová, sociální pracovnice, NUDZ
Přijetí této pozvánky a stvrzení své účasti prosím potvrďte emailem na adresu
marketa.svejdova@nudz.cz, nebo telefonicky na číslo 283088276
Markéta Švejdová Jandová
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Zápis z případové konference
Zápis z případové konference
konané 11. 12. 2015 v NUDZ, Klecany, Topolová 748, 250 67
cíl: zmapovat situaci a možnosti podpory pro rodinu p. marie, nar. 3. 3. 1974 a jejích nezletilých dětí.

Marie

777777777

Jarmila Policarová, soc. pracovnice, NUDZ

283088277

Markéta Švejdová, soc. pracovnice, NUDZ

283088276

Alžběta Palanová, soc. pracovnice, Cestou necestou, z.s.

777777777

Miloslav Kopeček, vedoucí lékař od. 3, NUDZ

283088325

Michal Bárta, DPS Ondřejov

777777777

Eva Nová, vedoucí, OSPOD 7

777777777

Iva Malásková, soc. pracovnice, OSPOD MČ

777777777

Josef S., otec p. Marie

777777777

Květa S., matka p. Marie

777777777

Lenka Mrkvová, facilitátorka, Rozum a cit, z.s.

777777777
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Na případové konferenci bylo dohodnuto:
1. BYDLENÍ
Po propuštění z NUDZ 11. 12. 2015 bude paní Marie s dětmi bydlet v pracovních
dnech (po-pá) u p. Josefa S. – otce (V polích 15, Praha 3), o víkendech u p. Květy S.
matky (Heřmanice). Toto řešení bytové situace není časově omezeno. Paní Marie si
chce hledat nový byt. Pan Michal Bárta zmapuje situaci ohledně soc. bydlení přes
Magistrát hl.m. Prahy.
Z: p. Michal Bárta, paní Marie
T: do 31. 1. 2016 – zjištění informací o možnosti přidělení bytu
2. AMBULANTNÍ PSYCHIATR
T: 14. 12. 2015 v 16:00 hod – domluvená konzultace u MUDr. Málka, Praha 3
Z. p. Marie, doprovod p. Květa S.(matka)
3. KOORDINACE NÁSLEDNÉ PÉČE
P. Bárta kontaktuje MUDr. Málka, podá mu informace o službách, které může Ondřejov
„nabídnout“.
T: telefonický kontakt p. Michala Bárty s MUDr. Málkem co nejdříve, nejlépe 11. 12.
2015, dále průběžná vzájemná komunikace.
Z: p. Michal Bárta
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4. ZASLÁNÍ ZÁPISU OSOBĚ, KTERÁ SE PK NEZÚČASTNILA:
T: do 16. 12. 2015 – p. Švejdová zašle poštou zápis MUDr. Málkovi
Z: p. Švejdová
5. SPOLUPRÁCE P. Marie A P. MICHALA BÁRTY
domluvení termínu schůzky
T: 15. 12. 2015 v 11:00 hod. na adrese: Medkova 2, Praha 4
Z: p. Michal Bárta, p. Marie, doprovod p. Květa S.
6. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
P. Marie si bude během ledna 2016 hledat zaměstnání
T: do 31. 1. 2016
Z: p. Marie
7. SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Pokud se nepodaří během ledna 2016 p. Marii najít takové zaměstnání, které by jí
umožnilo splácení dluhů, podá si p. marie žádost o přiznání ID (ideálně
žádat o vznik invalidity 2 roky zpětně).
T: leden 2016
Z: p. Marie, podpora p. Michal Bárta
23. 2. 2017
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8. TRVALÝ POBYT P. MARIE
Přihlášení trvalého pobytu p. Marie na ÚMČ Praha 3
T: do 18. 12. 2015
Z: p. Marie
9. TRVALÝ POBYT DĚTÍ
Přehlášení trvalého pobytu dětí na adresu: V Polích 15, Praha 3 (byt. P. Josefa S)
T: po 14. 12. 2015
Z: p. Josef S.(otec)
10. ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE RODIČŮ P. MARIE A CESTOU NECESTOU
Návštěva Úřadu práce pro Prahu 3 – zjištění a zajištění veškerých dávek pro rodiče p.
Marie a pro její nezletilé děti.
T: 6. 1. 2015 v 11:00 hod.
Z:p. Alžběta Palanová, p. Josef
11. ODESLÁNÍ NÁVRHU K OMEZENÍ PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI P. MARIE
T: do 16. 12. 2015
Z: MUDr. Miloslav Kopeček
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12. DLUHY
Domluvení schůzky pro zmapování dluhové situace v DPS Ondřejov:
T: 12. 1. 2016 v 11 hodin
Z: p. Marie, p. Josef (otec), p. Květa (matka), p. Michal Bárta

p. Alžběta Palanová navrhuje využít Poradnu při finanční tísni v Praze 2
13. ZPRACOVÁNÍ A ROZESLÁNÍ ZÁPISU
T: do 16. 12. 2015
Z: p. Markéta Švejdová

Zápis zpracovala: 14. 12. 2015
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Závěr

Zprávy o aktuální situaci:
Soud o omezení způsobilosti k právním úkonům – přizván MUDr. Kopeček

P. Marie nesouhlasí s omezením způsobilosti k právním úkonům, má podporu rodičů,
soudní jednání bude pokračovat příští týden.
Dle informací z DPS Ondřejov – p. Marie splnila většinu bodů z domluveného plánu a
poté spolupráci ukončila. Aktuálně pracuje v McDonalds.
Cestou necestou
• soc. pracovnice doprovázela otce pacientky Josefa S. při podání žádostí o dávky SSP
na úřadu práce

•

rodiče pacientky, pacientka sama i děti dostali nabídku možnosti další spolupráce
(poradenství, podpora, doprovázení, psychoterapie), nabídky dále nevyužili.

.
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Děkuji za pozornost.
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