4. Setkání expertní platformy
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1. Aktuality
2. Výcvik EI týmu
3. Definování cílových skupin
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Aktuality

www.vizdom.cz

-
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Regionální týmy jsou personálně zajištěné, od října jsou zaměstnanci NUDZ
Proběhla společná schůzka lektorů
Byl vypracován plán výcviku
Schůzka zahraničních expertů proběhne 5. – 6. 11.
- Plánovaný program:
- současný stav reformy, projekty NUDZ
- VIZDOM: dosavadní aktivity – analýza zkušeností
- Setkání s členy ED a EI týmů
- Definice cílové skupiny, study design evaluace, jak nastavit ED (web,
síťování u stakeholderů), úskalí u poskytování služeb

www.vizdom.cz

Výcvik
regionálních
týmů
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Výcvik regionálních týmů

www.vizdom.cz

Téma
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Lektoři

Hodiny

Vynikající komunikační schopnosti s cílovou skupinou
Znalosti specifik z psychologie adolescentního období
Psychóza v adolescenci
Práce s rodinným systémem

Pavel Nepustil + Jirka Šupa + Jan Tyl
Jirka Šupa
Michal Goetz
Jaroslav Hodboď + Barbora Hrdličková

20
4
8
16

13. - 14. 11., 22. 11.
22. 11.
3. 12.
12. - 13. 12.

Schopnost poskytovat krizové intervence

Jan Lorenc

16

2. - 3.1.

Právní minimum
Užívání návykových látek
Znalost základů case managementu

Zuzana Durajová
Marek Rubricius
Jan Stuchlík

6
4
16

9. 1.
16. 1.
23. - 24. 1.

Podporované vzdělávání, práce se skupinou

Marek Rubricius
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30. 1.

IPS základy

Katka Szabová

8

6. 2.

HoNOS
GAF
PANSS

Jana Pěčová + Dana Čechová
Marek Fiala
NUDZ

6
6
2

únor
únor
únor

Celkem

+ společná setkání týmů

120

Datum

Výcvik regionálních týmů
Online materiály
Odborná literatura & materiály od lektorů
https://drive.google.com/drive/folders/1vnsBCpA3fqbK37tl0VsLHN-Yp1xkNtze
Zahraniční stáže
- Dohodnou se na schůzce zahraniční expertní platformy
Doplnění kvalifikace členů regionálních týmů

www.vizdom.cz

- Možnosti stáže u poskytovatelů služeb v Česku
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+ týmy začínají pracovat na síťování stakeholderů v regionech -> opatření včasné
detekce

Výcvik regionálních týmů
Kritéria úspěšného absolvování výcviku
1. Prezenční účast na výuce v rozsahu 80%
2. Odborný test
Test bude sloužit k ověření základních znalostí získaných během kurzu.
Sestaven bude průřezově ze všech probíraných témat

www.vizdom.cz

3. Odevzdání a obhajoba Závěrečné práce – 3 až 5 stran
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ED po dobu výcviku
1. Síťování mezi stakeholdery v regionech
- Praktičtí lékaři
- Školy
- Ambulantní psychiatři
- Blízcí klienta
- Psychiatrické nemocnice
- Psychiatrická oddělení nemocnic
- Úřady
- Další?

www.vizdom.cz

Definování cílové
skupiny
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2. Příprava detekčních opatření
3. Zapojení sociálního pracovníka z EI týmu do týmu online poradny?

Definování cílové skupiny
Klíčové pro:
• určení kritérií pro vyhodnocení vhodnosti služby pro klienty
• převádění klientů ze stávajících služeb

www.vizdom.cz

• předávání klientů do dalších služeb
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Definování cílové skupiny - Staging model
McGorry et al., 2006
4 stupně rozvoje duševního onemocnění
- v každém stupni jsou různé nejen symptomy, ale i některé rizikové faktory a
optimální intervencí

www.vizdom.cz

- Rozchází se s diagnostikou podle DSM i MKN (která je odvozena z klinických
vzorků dlouhodobých pacientů, je tedy problematická pro osoby v raných fázích)
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Definování cílové skupiny - Staging model
McGorry et al., 2006

www.vizdom.cz

Pro ED a EI je relevantní 1b (ultra high risk) a 2 (první epizoda psychózy):
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Definování cílové skupiny – kritéria UHR
Yung et al., 2007
1) Psychotic-like experiences
Attenuated psychotic symptoms group: patients have experienced subthreshold, attenuated
positive psychotic symptoms during the past year

Brief limited intermittent psychotic symptoms group: patients have experienced episodes
of frank psychotic symptoms that have not lasted longer than a week and have spontaneously abated

Trait and state risk factor group: patients have schizotypal personality disorder or have a firstdegree relative with a psychotic disorder and have experienced a significant decrease in functioning
during the previous year.

2) Věk (14-25)

www.vizdom.cz

3) Hledání pomoci (buď osoba samotnou nebo lidé v okolí – rodiče, učitel)

13

Upozorňují na nebezpečí false positives -> labellingu osob v UHR jako duševně
nemocných

Definování cílové skupiny – kritéria UHR
Fusar-Poli et al., 2014
1) Slabší psychotické příznaky
2) Kratší dobu trvající psychotické příznaky

3) Pokles ve fungování

www.vizdom.cz

Zdůrazňují nespecifičnost symptomů u raných fází
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Definování cílové skupiny – At Risk Mental State
NICE, 2016
• a more extended period of attenuated (less severe) psychotic symptoms; or
• an episode of psychosis lasting less than seven days; or
• an extended period of very poor social and cognitive functioning (perhaps
accompanied by unusual behaviour including withdrawal from school or friends and
family) in the context of a family history of psychosis.

www.vizdom.cz

-> obdobné jako UHR podle Fusar-Poli et al., 2014 -> např. Yung et al. (2005)
používají oba pojmy ve stejném významu
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Definování cílové skupiny – CAARMS

www.vizdom.cz

Definuje ARMS/UHR takto (Yung et al., 2005):
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Definování cílové skupiny
Pro srovnání – cílové skupiny CDZ
a) klienti/pacienti se závažným duševním onemocněním (odpovídá kategorii SMI Serious/Severe Mental Illness); charakteristika SMI:

i. diagnostické okruhy (F2, F3, eventuálně F42 a F6);
ii. trvání onemocnění (déle než 2 roky);
iii. funkční stav jedince (skóre GAF ≤ 70),

www.vizdom.cz

b) osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI.
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(Metodika programu podpory CDZ II – aktualizace 11. 10. 2018)

Definování cílové skupiny
-> věk
-> předchozí čerpání služeb (včetně užívání medikace)
-> diagnóza

-> doba od výskytu prvních symptomů
-> zavážnost aktuálních příznaků
-> aktuální fungování
-> duální diagnózy

www.vizdom.cz

+ jak tato kritéria zjišťovat

18

(HoNOS, AQoL, GAF, možná PANSS)
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