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   Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 
 

 

Reforma psychiatrické péče v Psychiatrické nemocnici 

Marianny Oranžské 

 

V rámci Reformy psychiatrické péče byl v PNMO vytvořen transformační plán, 
který obsahuje tyto strategické cíle a plány transformace nemocnice. 

Základní cíle  

1. PNMO se stane zařízením s nadregionální super-specializovanou péčí o pacienty 

s problematikou závislosti z celé ČR a se stabilizačními programy pro pacienty 

s problematikou závislosti z Olomouckého kraje. 

Naším hlavním cílem je stát se moderním super - specializovaným zařízením 

pro komplexní léčbu závislostí od detoxifikace nevyžadující akutní péči, 

až po specializovanou péči v Terapeutické komunitě.  

Tato metoda vede ke zotavení, osamostatnění, zapojení rodiny a blízkých osob klienta 

včetně navázání spolupráce a podpory následné péče.  Díky podpoře norských fondů jsme 

metodu terapeutické komunity zavedli také v léčbě duševně nemocných s problémem 

závislosti. Snažíme se o ucelený terapeutický přístup prostřednictvím metody 

otevřeného dialogu. Naším cílem je léčba odpovídající specifickým a proměnlivým 

potřebám každého klienta, zapojení jeho sociální sítě a převzetí zodpovědnosti za volbu 

svého životního stylu.  

2. PNMO má za cíl neposkytovat akutní psychiatrickou péči.   

Vzhledem k umístění PNMO (nejbližší zařízení s potřebným 

diagnostickým vybavením je vzdáleno 40 km) a k současnému vývoji legislativy včetně 

standardů akutní psychiatrické péče neplánujeme zřizovat oddělení s akutní 

psychiatrickou péčí.   Budeme podporovat rozvoj akutní či krizové péče v regionu, aby 

byla tato péče pro pacienty bezpečná a kvalitní. 

 

3. PNMO se bude dál podílet na ochranném léčení (OL) protizávislostním v režimu low 

security na všech odděleních PNMO. 

Vzhledem k typu péče chceme i dále poskytovat OL na otevřených odděleních se 

specializovaným protizávislostním programem – od motivace, psychoterapie, vztahové 

terapie až po program terapeutické komunity.  
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4. PNMO bude pokračovat v navázané spolupráci se zdravotními, sociálními službami 

a multidisciplinárními týmy v regionu a v celé ČR.    

 

5. PNMO bude pokračovat v plnění vytvořeného dokumentu Plán kvality a lidských práv 

v PNMO, který obsahuje komplexní strategie změny zaměřené zvyšování kvality 

ve všech oblastech identifikovaných v hodnotící zprávě WHO.   

 
 

Co se podařilo od roku 2018 

 

- Naplnili jsme hlavní transformační cíl – poskytovat ucelený program 

specializované léčby pro celé spektrum závislostní klientely. Zavedli jsme 

specializovaný programu pro závislé pacienty – zaměření na krátkodobou léčbu 

s cílem motivovat ke změně, navázat spolupráci s následnými službami.  

- Úspěšnými změnami prošel program pro duální diagnózy, který nejvíce zvýšil 

individuální přístup k pacientovi. 

- Zavedli a propojili jsme individuální plánování na všech odděleních PNMO 

s přesahem do služeb následné péče 

- Zavedli jsme supervize na všechna oddělení PNMO  

- Zapojili jsme osoby se zkušeností do týmů na třech odděleních 

- Rozšířili jsme možnosti využití volného času a možnosti činnostní terapie pacientů 

- Rozšířili jsme nabídku edukace pacientů, více spolupracujeme s externími 

organizacemi.  

- Zapojili jsme využití multimédií jak do terapie, tak ke vzdělávání pacientů i 

zaměstnanců. Podpořili jsme možnosti komunikace klientů se sociálním okolím. 

- Zapojili jsme pacienty v protizávislostní OL do léčby v terapeutických komunitách 

- Zvýšili jsme spolupráci s vězeňskými službami 

- Zlepšili jsme spolupráce se sociálními službami v regionu i v celé ČR 

- Zavedli jsme společné schůzky s terénními týmy z regionu. V rámci regionu se 
aktivně zapojujeme do rozvoje koncepční struktury sítě služeb. 

- Naplánovali jsme postupné rekonstrukce v celé nemocnici tak, aby se zlepšilo 
prostředí pro pacienty i pro personál a snížili jsme počet lůžek na pokojích, kde 
to bylo možné  

- V rámci kvality péče a lidských práv jsme zavedli vzdělávání pro všechny stávající 
a nové zaměstnance 
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V čem budeme pokračovat 

- Budeme dál zvyšovat kvalitu péče a prostředí 

- Budeme dál spolupracovat na plnění úkolů a výstupů z Veřejné zakázky Ověření 

možnosti nového využití a revitalizace areálů psychiatrických nemocnic                           

s cílem humanizovat prostředí 

- Budeme dál vzdělávat personál v oblasti lidských práv, v adiktologii, 

v psychoterapeutických postupech, pokračovat v zapojení do výzkumných 

projektů a zavádění nových léčebných postupů 

- Prohlubovat a rozvíjet multidisciplinární spolupráci 

 


