
 

 

 
 

   

 

Dětská psychiatrická nemocnice 
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                      Cíle DPN Velká Bíteš v souladu se Strategií reformy péče o duševní zdraví a  
                                           Národním akčním plánem pro duševní zdraví 
 
 

V rámci Reformy péče o duševní zdraví má nemocnice vytvořený transformační plán, ve kterém je 
obsaženo jakými aktivitami bude nemocnice přispívat k podpoře duševního zdraví dětí                      
a dospívajících. 
 
Na základě doporučení Výkonného výboru Ministerstva zdravotnictví ČR se nemocnice zavázala 
k plnění cílů: 
 
Využívat odborných personálních kapacit pro spolupráci s komunitními službami jejich působením 
v multidisciplinárních týmech. 
 
V souladu s vizemi, zakotvenými v Národním akčním plánu pro duševní zdraví, se takto podílet na 
včasném vyhledávání dětí, které jsou ohroženy psychiatrickou diagnózou. Zjišťováním potřeb 
rodiny a poté především posilováním rodičovských kompetencí a zajištěním konzultací s odborníky 
tak umožnit fungování dítěte v přirozeném domácím prostředí. Touto aktivitou chceme předcházet 
nutnosti hospitalizace dítěte na psychiatrickém oddělení, mnohdy i potřeby ambulantního 
psychiatrického vyšetření. 
 
Chceme řešit s ohledem na potřeby dětského pacienta se zákonnými zástupci možnost využití 
návazných služeb po propuštění. Se souhlasem dítěte a jeho zástupců proběhnou schůzky 
s terénní službou již v průběhu hospitalizace. Cílem je podpora dítěte i rodiny po propuštění do 
domácího prostředí. V regionech, kde tyto služby fungují, aktivita již probíhá. V dalších regionech 
bude probíhat postupně dle plánovaného rozšiřování sítě služeb. 
 
Současně je naším cílem poskytovat kvalitní nezbytnou lůžkovou pedopsychiatrickou péči. Při 
poskytování péče se řídit platnými zákonnými normami a respektovat Úmluvu OSN o právech osob 
se zdravotním postižením a Úmluvu o právech dítěte. Tuto oblast plánujeme zařadit do 
sledovaných a hodnocených kritérií v  rámci pravidelného hodnocení plnění standardů kvality            
a bezpečí poskytované péče. Zaměstnanci nemocnice jsou v oblasti dodržování lidských práv 
systematicky vzděláváni. 
 
Díky spolupráci s již fungujícími komunitními službami, vytvořenou metodikou a nástrojem na 
zjišťování potřeb pacientů pro návazné služby v regionu pacienta, snížit významně podíl 
opakovaných hospitalizací. 
 
Dalším cílem je zapojení nemocnice, jako akreditovaného zařízení, do procesu vzdělávání lékařů. 
Zapojit se formou lektorství na specializačním vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v dětské      
a dorostové psychiatrii. 



 

 

 
 

 

Přes nasmlouvanou následnou péči přijímat děti i ve stadiu zhoršení psychického stavu, resp. za 
účelem specializovaných terapeutických programů. Toto zůstává i nadále hlavní náplní činnosti 
nemocnice, dokud nedojde k systémovým změnám v oblasti péče o děti s duševním onemocněním 
(rozvoj akutní péče pro děti s duševním onemocněním a další síť odpovídajících služeb). 
 
          
        Spolupracovat s pediatrickými odděleními nemocnic v případě potřeby následné péče o   
        hospitalizované pacienty s psychickými poruchami. 
 
        Dětská psychiatrická nemocnice ve Velké Bíteši chce i nadále zkvalitňovat prostředí       
        nemocnice a ubytovací standart s ohledem na věk a potřeby cílové skupiny pacientů. 
 
        Nemocnice plánuje i nadále poskytovat ambulantní péči dětem a mladistvým, do budoucna   
        v případě dostatečných personálních kapacit ordinační hodiny rozšířit. 
 
        Ve výhledu 10 let nemocnice zvažuje zřízení denního stacionáře pro děti s duševním    
        onemocněním z regionu. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


