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Sue Ryder uspořádala odbornou konferenci týkající se multidisciplinární spolupráce. 

Praha, 21. října 2019 – Nezisková organizace Sue Ryder uspořádala 14. listopadu 2019 odbornou konferenci nejen pro pečující týmy – Multidisciplinární spolupráce v dlouhodobé péči o seniory. V Impact Hubu na Smíchově se sešli odborníci pečujících profesí, aby společně diskutovali nad problematikou vztahů v pečujícím týmu, spolupráci s klientem i jeho rodinou.
Jednotliví přednášející se věnovali multidisciplinaritě z různých úhlů pohledu. Velmi cennou byla prezentace MUDr. Zdeňka Kalvacha. Hovořil o tom, zda je možné úspěšně spolupracovat v rámci  sociálních a zdravotních organizací v České republice. Popsal, jak se nedaří překonat resortismus a apeloval na účastníky konference, aby začali „u sebe zdola“. Zásadní je podle Kalvacha ucelená multidisciplinarita a zavedení a kultivování multidisciplinárních porad transrezortně. Jeho návrhy „Co dělat“ se pak dotýkaly jak pobytových zařízení, zdravotnických zařízení, tak vzdělávání na vysokých školách.
Dalším přednášejícím byla Simona Bagárová, která popsala proces změny na Oddělení následné péče Mělník. Jan Kostečka z TUDYTAM se pak věnovat tématu, které se multidisciplinaritou prolíná a to tématu moci, vztahu a odpovědnosti v řízení lidí. Přiblížil, jak by měl manažer v takovémto týmu pracovat, jaké je pracovní spojenectví manažera a podřízeného a popsal, jaké jsou projevy funkčního vztahu v jednotlivých fázích pracovního poměru.
Panelová diskuze v druhém dopoledním bloku se věnovala tématu nastavení vztahů mezi klientem, rodinou a poskytovatelem. Vzhledem k různým typům zařízení se při diskuzi ukazovaly různé varianty přístupu ke klientovi. Odlišnosti mezi terénní hospicovou službou, osobní asistencí nebo psychiatrickým oddělením jsou zřejmé, nutná je však vždy spolupráce v týmu.
V odpolední části konference využili účastníci nabídku 4 volitelných workshopů. Všechny svým zaměřením reflektovaly téma konference - v menších skupinách se tak hovořilo o mezioborové empatii, spolupráci v týmech a meziorganizační spolupráci. 


Pro všechny zúčastněné je otevření tématu multidiscilinarity v širším plénu naprosto nezbytné, i s ohledem na to, že početná skupina občanů ČR vyžadujících pomoc má problémy neoddělitelně zdravotně sociální. Hovoříme tedy nejen o potřebě multidisciplinarity v týmech uvnitř organizací, ale také meziorganizační a mezirezortní spolupráci.
Více informací, prezentace přednášejících a fotogalerii najdete na  https://www.suerydermultitym.cz/ 
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Mgr. Denisa Ratajová, PR & marketing
T: 778 470 719
denisa.ratajova@sue-ryder.cz

Generální partner konference: Nadační fond Veolia
Partneři konference: DMA, Biotronik



