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TRANSFORMAČNÍ PLÁN PL ČERVENÝ DVŮR
- stručné shrnutí dalšího směřování

Vzhledem k tomu, že v průběhu transformace některé cíle již byly naplněny (např. zvýšení lůžkového
standardu) a vzhledem k novým inspiracím, aktualizovali jsme cíle transformace pro další období.

Cíl 1 - Vybudování Adiktologického ambulantního centra
Cílem je transformování se od léčebny poskytující jen lůžkovou péči k nemocnici s komplexem služeb
- ambulantních, v původním prostředí pacienta, sociálních. Adiktologické ambulantní centrum je
pracovní název, který slouží pro naše účely (dále jen AAC).

Cíl 2 - Vytvoření virtuálních multidisciplinárních týmů
Zavedení multidisciplinárního stylu práce - virtuálního multidisciplinárního týmu při plánování péče o
lidi s náročnějším procesem recovery
Lidé s komplikovanějším procesem recovery (nikoliv jen duální diagnózy) potřebují vyšší míru
podpory v podobě spolupráce více profesí a více typů služeb - virtuálního multidisciplinárního týmu.
Tento cíl nechce vytvořit novou službu, ale novou metodu práce aplikovatelnou a nastavitelnou dle
potřeb pacienta.

Cíl 3 - Transformace oddělení C
Přesun od 100% paušální strukturace programu k alternativám s individuálnější strukturace a case
managementem (paušálně strukturovaný program má svůj smysl, ale nebude dominantním
modelem). Potřeby a možnosti pacientů jsou různé i u zdánlivě jedné diagnózy (závislosti), léčebné
programy tuto různost musí reflektovat. Prvním zásadním krokem této změny je transformace odd.C.

Cíl 4 - Zavedení systému peer aktivit
Zapojit do programů oddělení a života léčebny peer konzultanty s širší nabídkou peer aktivit,
relativně nezávislých na programech organizovaných terapeuty a umožňujících autentický podpůrný
neinstitucionální vztah peera ke klientům.

Cíl 5 - Umenšení post-skálovských přístupů
Přesun od post-skálovského programu k více typům terapeutických modalit - individuálně
strukturovaných, terapeutické komunity demokratičtějšího typu i strukturovaného oddělení s
komunitou hierarchického typu.

Cíl 6 - Dosažení plně partnerského přístupu k pacientovi
Adiktologické programy v ČR (ústavní i rezidenční) vycházejí v různé míře z hierarchizovaného,
strukturovaného expertně vedeného skálovského modelu se sankčním bodovacím systémem. Tyto
parametry nutně deformují terapeutický vztah, role pacienta a terapeuta. Naším cílem je všechny
tyto momenty identifikovat a postupně je minimalizovat či zrušit a role učinit více partnerskými.

Cíl 7 - Systém podpor přirozených zájmů a zdravého životního stylu
Naším cílem je doplnit terapeutický program o aktivity motivující pacienty ke zlepšení zdravého
životního stylu (zejména zdravá strava, pravidelný pohyb, pobyt v přírodě) a k nalezení kvalitní
výplně volného času jako klíčového nhástroje prevence relapsu.

Cíl 8 - Fragmentace oddělení na malé skupiny
Jde o cíl budoucnosti - představa roku cca 2030. Jde o změnu strukturace léčebny ze 4 relativně
velkých oddělení (20-30 pacientů) na vícero menších skupin, se změnou prostoru pro tyto skupiny a
se změnou struktury personálu.
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Cíl 9 - "Komunita bez terapeutů"
Další z cílů budoucnosti - doplnění našeho systému programů o terapeutickou komunitu, která by
byla ryze svépomocná.

Cíl 10 - Plný přístup pacienta do EZD
Naším záměrem je zpřístupnit zdravotnickou dokumnetaci pacientům v plné míře. Červený Dvůr
disponuje elektronickou zdravotnickou dokumentací, dodavatel této dokumentace má vytvořený
nástroj pro sdílení informací mezi profesionály, tento nástroj je využitelný i pro sdílení informací s
pacientem. Předpokládáme, že atmosfére terapie, při které má pacient kdykoli přístup k informacím
ve své dokumentaci, vede k větší důvěře a k aktivnějšímu zapojení pacienta do terapeutického
procesu.

Cíl 11 a 12 - Vybudování zázemí pro rodinnou terapii v Mauricovně +
plná prostupnost Červeného Dvora pro rodiny
Naším cílem je propojit terapeutické programy více s rodinou a blízkým okolím pacienta. Pacienta
nechceme oddělovat od jeho nejbližších lidí a současně jeho rodinu chceme přizvat minimálně do
našeho prostoru, ideálně do terapeutického programu. Cílem je vytvořit takovou atmosféru, aby
pacient nebyl v kontaktu s rodinou a blízkými lidmi během léčby nijak omezován a současně aby
rodina neměla ostych kdykoli přijet. Jediným omezením by měla zůstat vůle pacienta.
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Akutní
stabilizace
skupina cílů

Komunitně organizovaný
kontemplativní recovery program

ÚL

Individuálně postavený
kontemplativní recovery program

Krátkodobá
stabilizace

Komplex služeb rozšířené ambulance adiktologického ambulantního centra

Podporované zaměstnání
skupina cílů

Sociální firma

AAC

Práce v původním prostředí
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„Centrum 3D“ (Centrum rozšířené a diferencované adiktologické péče, diagnostiky a
detoxifikace)

Přechod do
ambulance

Detox

Intenzivní
příprava na
terap.komu
nitu

Individualizovaná
péče

Diagnostika, zjištění potřeb, rozvaha o dalším plánu péče.

Intenzivní
příprava na
neústavní
péči

Ambulance
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Přechod do stacionáře či
multidisciplinárního týmu
adiktologie, AAC

Střednědobá ústavní léčba

Přechod do
terapeutické komunity

Ústavní odvykací program pro všechny,
kteří by z různých důvodů mohli být
diskvalifikovaní v komunitě (duální dg.,
pacienti se specifickými problémy,
akutní dekompenzace na oddělení atd.
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Cílový stav Červeného Dvora
Na počátku roku 2016 nabízel Červený Dvůr na 3 odděleních po 30 lůžkách střednědobou odvykací
léčbu pacientům se syndromem závislosti a na 1 oddělení s 13 lůžky detoxikaci a stabilizaci před
ústavní léčbou závislosti. PL Červený Dvůr neměl ambulanci.

Cílová skladba terapeutických programů - cílový stav roku 2025
V ČD bude k dispozici kombinace 4 programů ústavních, komplexu programů neústavních a několika
doplňkových služeb zaměřených na sociální stabilizaci. Výhledově bude komplex programů doplněn
svépomocnou komunitou.
Tyto programy budou v některých momentech doplněny úzkou spoluprací s jinými službami
(multidisciplinární způsob práce u vybraných problémů) a svépomocnými-peer aktivitami.

1. Ústavní programy
Ústavní programy budou diferencovány tak, abychom mohli nabídnout typ péče co nejpřesněji
odpovídající potřebám a možnostem pacienta:
- oddělení 3D - s nabídkou detoxikační programu, krátkodobé stabilizace a programu zcela
individuálně sestaveného (včetně programu individuálního a nestrukturovaného),
- oddělení A - ženská komunita s možností léčby párů a rodin,
- oddělení B - terapeutická komunita - oddělení více strukturované a více komunitní
- oddělení C - oddělení 3D-like - mezi individualizovaným modelem 3D a strukturovanou komunitou B

Klesající míra strukturace
a komunitní terapie

Stoupající míra
individualizace a CM

Odd. B (TK)

Odd. C (3D-like)

Odd. 3D

Odd. A (ženské odd.)
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Terapeutické moduly podle základních typů problémů

adiktologický problém bez potřeby ústavní léčby
adiktologický problém bez potřeby ústavní léčby
komplikovaný dalším psychiatr.problémem

ambulance

AAC

adi problém s potřebou krátké ústavní stabilizace
adi problém s psychiatr.komplikací s potřebou
krátké ústavní stabilizace

3D
koeduk.

adi problém komplikovaný SMI s potřebou ústavní léčby
adi problém komplikovaný úzkostmi s potřebou
ústavní léčby
adi problém s potřebou delší ústavní léčby

odd.C - koeduk.

odd.B - muž

odd.A - žena

2. Neústavní programy
V cílově podobě bude mít ČD k dispozici kooperující ambulantní, komunitní a terénní služby shrnuté
pod společný název adiktologické ambulantní centrum (AAC).
Části AAC se budou vyvíjet v čase:
1. krok: samotatná adiktologická ambulance a lékařská AT ambulance
2. krok: rozšíření o další profese do podoby ambulance s rozšířenou péčí
3. krok: rozšíření o sociální služby, case management a terénní práci (práce v původním prostředí) do
podoby multi-discipplinárního AAC
4. krok: doplnění programy zvyšujícími šanci na sociální začlenění - podporované byty, chráněné
zaměstnání.

Naším záměrem je rozšířit nabídku služeb o služby neústavní - ambulantní, komunitní a služby v
původním prostředí pacienta. Záměrem je vytvořit neinstitucionální prostředí, kde by klientovi byla
nabídnuta ta služba, kterou potřebuje nejvíce a které je nejlépe schopen (od klasické ambulantní
služby, přes skupinovou terapii, dlouhodobý case management, různé formy sociální podpory po
práci v původním prostředí pacienta). Nemá jít o komplex ambulancí, ale o týmovou práci
přenesenou mimo lůžka v prostoru sdíleném veřejností, týmem, klienty, svépomocným klubem s

dominantní image pro veřejnost: kavárna v zámeckém parku (kavárna jako sociální firma).
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Pro regionální klienty/pacienty by AAC představovalo první nabídku našich služeb (před
ústavním programem).

3. Doplňující programy "softwarové"

Pro některé typy problémů (děti, komplikovanější proces recovery z důvodů dalšího psychiatrického
onemocnění, z důvodů dlouhého pobytu ve výkonu trestu, z důvodu bezdomovectví a z důvodu velmi
dlouhé drogové kariéry) budou vytvořeny specializované programy. "Softwarové" proto, že nepůjde
o program spojený s konkrétním prostorem, ale o metodu práce, která bude doplňovat všechny výše
zmíněné typy ústavních/neústavních programů v případě potřeby, a nepůjde o část týmu ČD, ale o
spolupráci terapeutů ČD s institucemi/službami věnujícími se dané problematice v regionu.
Druhou linií těchto doplňujících "softwarových" programů budou svépomocné a peer-aktivity, které
ideálně budou vstupovat do všech typů programů a zcela volně.

Cílový komplex programů ČD
ambulance

AAC

peer program

3D

odd. A

svépomocná
TK
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