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První jihočeské Centrum duševního zdraví zahájilo svou činnost
Organizace Fokus – Písek, z.ú. uspěla v Programu podpory Center duševního zdraví II
koordinovaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky a od 1.7. 2019 tak bylo
otevřeno první Centrum duševního zdraví (CDZ Strakonice) v Jihočeském kraji. Toto
centrum poskytuje komplexní zdravotní i sociální služby pro lidi s vážným duševním
onemocněním.
„Péči o klienty s duševním onemocněním se v regionu věnujeme již dlouhou dobu a
máme bohaté zkušenosti. Otevření nového typu služeb je pro nás velký úspěch, ke kterému
jsme již několik let směřovali. Veškeré naše služby poskytujeme v souladu se strategiemi
reformy psychiatrické péče,“ uvádí vedoucí sociální práce a ředitelka nového CDZ Strakonice
Mgr. Veronika Švarcová. CDZ Strakonice se orientuje na region Strakonicka a Prachaticka o
velikosti cca 121 000 obyvatel. Služby poskytuje dospělým lidem se závažným duševním
onemocněním (SMI – Serious Mental Illness), zejména osobám s psychotickým
onemocněním. Pomoc a podporu poskytuje též lidem ohroženým rozvojem SMI a snaží se o
jejich včasnou intervenci a diagnostiku.
V rámci CDZ Strakonice pracuje multidisciplinární tým složený z profesí psychiatrů,
psychologů, všeobecných sester, sester pro péči v psychiatrii, sociálních pracovníků,
pracovního konzultanta a peer konzultanta. Péče je poskytována převážně v přirozeném
prostředí klienta. To znamená, že tým klienty navštěvuje například v domácnostech nebo
v prostředí, kde se cítí dobře a zároveň neztrácí kontakt s komunitou. MUDr. Miluše
Holáková, garant zdravotní péče v CDZ Strakonice uvádí: „Terénní sociální služby pro lidi
s duševním onemocněním jsou známé již řadu let, pro zdravotnické profese se tímto ale
otvírá nový prostor, který jednoznačně povede k větší dostupnosti péče a zejména k vyšší
kvalitě poskytovaných služeb.“
Vznik a rozvoj Center duševního zdraví je nejvýraznější změnou v rámci reformy
psychiatrické péče. První pilotní projekty Center duševního zdraví byly spuštěny v září 2018,
do budoucna se plánuje kolem 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé republice.

Fokus – Písek, z.ú.
Jedná se o neziskovou organizaci, poskytující služby lidem s duševním onemocněním
v Jihočeském a Plzeňském kraji. Podílí se také na destigmatizaci lidí s duševním
onemocněním a jejich zapojení v komunitě. Více na http://www.fokus-pisek.cz/
Kontakt: Mgr. Veronika Švarcová – tel. 774 483 769, email: poradna@fokus-pisek.cz

