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ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE MĚLNÍK

• součást Nemocnice Mělník

• Vamed Medittera

• 96 lůžek, 3 oddělení



ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE MĚLNÍK

CO VIDÍ ZVENKU?

• “eldéenka”

• místo, kam se chodí umřít

• když nevíte co s nima, dejte je na

“Podolí”

CO VIDÍME ZEVNITŘ?

• nedostatečné prostředí

• kvalifikovaný personál

• potenciál pro změnu



OFICIÁLNÍ CÍL ONP MĚLNÍK

Zlepšení zdravotního stavu, soběstačnosti a mobility

pro návrat do domácího léčení, popř. dalšího sociálního zařízení.



REALITA

• Zařízení poskytuje zdravotní a rehabilitační péči.

• Sociální pracovnice (1 na celou nemocnici) dochází jednou týdně.

• Pro rodiny je zařízení “levnou alternativou“ domova pro seniory.



ZÁMĚR

• Vrátit zařízení původní účel.

• Změnit vnímání daného zařízení veřejností.

• Pokud chceme podpořit návrat domů, zdravotní přístup nestačí.



PŘÍSTUP



SCHÉMA IDEOVÉHO KONCEPTU

zdravotní péče (proces uzdravení těla)

+

sociální péče (proces podpory v životní situaci)

+

aktivizační péče (psychická složka a soběstačnost)

+

rehabilitační péče (fyzická složka a soběstačnost)

=

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP



AKTIVIZAČNÍ TÝM

• Koordinátorka sociálně-zdravotní péče
• vedoucí týmu

• komunikuje s pacienty do dvou dnů od přijetí

• komunikuje s doporučujícími zařízeními

• Fyzioterapeutka
• vede tým tří masérek (1 patro = 1 masérka)

• každý klient denně absolvuje individuální nebo skupinové cvičení

• Sociální pracovnice
• není paní s papírama, ale odborný poradce

• partner pro rodinu i klienta/pacienta

• provází rodinu situací a nastoluje možná řešení

• Aktivizační pracovnice
• ergoterapeutický přesah

• důraz na zvládání každodenní činnosti

• hlavní náplní práce je být s lidmi při normálních činnostech





PRINCIP PRÁCE AKTIVIZAČNÍHO TÝMU

• Rozdělení pacientů
• Aktivní chodící

• Aktivní ležící

• Pasivní ležící

• Vstupní anamnéza
• Do dvou dnů od přijetí koordinátorka —> rozesláno týmu —> rozpracováno

• Porady
• 1x za tři týdny tým + staniční sestra

• Komplexní přístup

• Individuální plánování

• “kontrola”



CO SE NÁM ZPOČÁTKU NEDAŘILO

• Přesvědčit tým o smysluplnosti změny
• „To už tady dávno děláme“

→ Proběhla tři úvodní setkání s týmem, která dala prostor k diskuzi
→ Tým dostal možnost popsat oblasti, které si přeje zlepšit 
→ Dali jsme týmu prostor a naslouchali mu

• Navázat hladce spolupráci se zdravotním personálem
• Určitá rivalita – porovnávání náročnosti práce 

→ Na poradu chodila vrchní sestra
→ Postupně ukázat, že multidisciplinární tým je zjednodušení

• Naučit se myslet jinak

• Náhled na pacienta primárně přes svou profesi

→ Nutný silný vedoucí týmu, který upozorňoval na komplexnost

→ Tým věděl, že jsme na začátku a tvoříme to spolu 

• Nedostatečná podpora vedení
• Podcenili jsme míru podpory 



CO SE NÁM DAŘILO

• Postavit lidsky skvělý tým

• Připravit brožuru při zahájení hospitalizace
• Popis denního režimu

• Popis týmu, který zde pracuje

• Nejčastější dotazy a mýty

• Deset tipů, jak pacientům ulehčit pobyt

• Příklady z praxe 

• Připravit brožuru k ukončení hospitalizace
• Jaké scénáře mohou nastat a co s nimi

• Kam pro další informace (návazné služby)

• Jak správně naplánovat odchod z našeho centra



PRIORITY

1. ZMĚNA MYŠLENÍ
• Můžeme a chceme být lepší!

• Jak bych chtěl/a aby se starali o mě?

• Vedení určuje náladu a způsob práce celého týmu

2. PLÁN
• Co je naším cílem? 

• Jaké jsou priority?

• Čím chceme/musíme začít?

• Co může udělat vedení a co tým?

• Co k tomu potřebujeme?

• Kdy? Kdo? Jak? Za co? Co?



JAK JSME POSTUPOVALI

• CO JE NÁŠ PROBLÉM
• Zařízení neslouží výhradně svému účelu
• Zařízení je vnímáno jako „odkladiště“ pacientů ostatními odděleními nemocnic i rodinami

• CO JE NÁŠ CÍL
• Vrátit zařízení k původnímu účelu
• Vrátit respekt personálu

• KDO JSOU NAŠI PACIENTI
• Většinou senioři 

• JAKÉ PROBLÉMY ŘEŠÍ
• Nedostatek informací o dalších možnostech
• Odsouvání problému
• Finanční problémy
• Obsazené kapacity v jiných zařízeních
• Obavy z návratu domů

• CO S TÍM?
• Plán



PLÁN

Pokud chceme, aby se pacienti vraceli co nejdříve domů, musíme jim v tom pomoci a znát 

odpovědi na tyto otázky:

• Jaká je rodinná situace a životní podmínky pacienta?

• Jaký byl jeho zdravotní stav před a po hospitalizaci? Má nyní větší omezení?

• Jaký je psychický stav pacienta a jaká je jeho motivace pro návrat domů?

=

Zajímá mě zdravotní i sociálního hledisko klienta

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP



OFICIÁLNÍ CÍL ONP MĚLNÍK

Zlepšení zdravotního stavu, soběstačnosti a mobility pro návrat do domácího léčení, 

popř. dalšího sociálního zařízení.



PERSONÁL

• je součástí změny

• musí rozumět co a proč se děje

• musí vědět, že cílem není kritika, ale rozvoj

• musí dostat prostor se ke změnám vyjadřovat

• spokojený personál = spokojený klient/pacient



LEADER

• Má vizi

• Má manažerské schopnosti

• Umí pracovat s týmem

• Má jasný plán

• Tým mu věří



KROKY

1. Zopakovat si cíl/poslání

2. Chováme se v souladu s ním?

3. Jakou chceme změnu a proč?

4. Mít leadera

5. Připravit si rámcový plán

6. Setkání s personálem - změna myšlení

7. Připravit si detailní plán



ČÍM ZAČÍT?

• Na co stačíme

• Co je jednoduché a smysluplné

• Co je viditelné

• Co je přínosné pro všechny







JAK NA ZMĚNY?

1. Objektivní zhodnocení jak fungujeme teď - sami nebo s konzultantem

2. Jaké je naše poslání a cíl? Fungujeme v souladu s ním? Ano = potenciál pro rozvoj, ne = revize

3. Máme pevný základ a jasno ?

4. Co chceme dělat jinak a proč?

5. Kdo je leader změny?

6. Rámcový plán pro představení týmu

7. Setkání s týmem, který je součástí a musí změně rozumět

8. Změna myšlení a příprava plánu - Kdo? Co? Kdy? Jak? Za co?

9. Plán = vím co kdy udělám a poznám, kdy už tam jsem ?

10.Průběžné hodnocení

11.Oslava a PR



Děkuji za pozornost

Simona Bagarová

777 584 026

simona@simonab.cz

mailto:simona@simonab.cz

