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Vážený pane předsedo,

dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o Vaše osobní angažmá v procesu transformace systému péČe o lidi s

vážným duševním onemocněním v České republice a při vzniku komplexního Národního plánu péče pro

osoby s duševním onemocněním (viz.bod.11,t6 , Vaší vládou schváleného Národního plánu podpory

rovných příležitostí pro OZP na období 201-5-2020).

Jsme platforma střešních organizací sdružující poskytovatele zdravotních a sociálních sluŽeb,

svépomocné uživatelské organizace, rodinné příslušníky i odborné společnosti. Dlouhodobě se

potýkáme s neřešenými problémy v oblasti péče o duševní zdraví.

Na podzim roku 2013 podepsal tehdejší ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA dokument

Strategie Reformy psychiatrické péče v ČR. Rříprava reformy však od té doby stagnuje.

v současné době ie naléhavě nutné pokračovat v realizaci strategie v těchto oblastech:

1) příprava implementačních plánů transformace lůžkorných psychiatrických zařízení,

2| realizace pilotních projektů center duševního zdraví a regionálního komunitního systému péče,

3) urychlené zpracování ekonomické analýzy (EKODUZ),

4| schválení standardu center duševního zdraví jako nového pilíře systému péče,

5) zajištěníspolupráce dalších rezortů, zapojeníkrajů a obcí i dalších stakeholderů (včetně uživatelů

psychiatrické péče a rodinných příslušníků),

6) příprava systémové změny ve financování (úhradové mechanismy},

7| vytvoření týmu zodpovědného za přípravu reformy včetně vyčlenění kompetencí, zodpovědností

a vyčleněnífinančních prostředků na provoz tohoto týmu.

Bez pokračování intenzivní přípravy v těchto oblastech je zahájení reformy zcela iluzorní, Je třeba

vytvořit podmínky, které budou dostatečnou zárukou implementace a pokračování reformy. Jsme



přea6dčeni, řjdirnt ličinrnr pragd nemnqíď, tragfiií, jedů§edrÉ tedio ná re#orrm EÉému
pqrchiďri*épóňa

Vd§m *olnr tento @is bldďŤp kornrnilod id§ dsri€ný @ie rnfiien a m a$$ wehn$ďt

sráll*h,

& sdrtení E*forrrra po trarďorrrnd Ea§áí§ péěe o íiď sdtÉwn*n merecrŘtÍm ti§od rdtsdí:

Ptd 1,1o[rá{ rí§Dft 7rrffi§.t, omdk rpvak@foku+prďtacz

§r §oq arfiil: ra,* 2ř§ ffi, artxir jatÍ.!@n ez

&{
._-F

--í__,--,' §itfi.fiďq F§ř,rffi:ffi{!9§,1,o{fidl:€.pectadíry,cz

Mgr. .§la fu|id§É rrdlih m 2& W,+lttil j$wa(Seran cz

Vfrredne9. čeffí}amí§


