KAŽDÁ ZMĚNA BOLÍ..

JAK DLOUHO ?
A ZA JAKOU CENU?
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PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK

„ Kolik stojí závislosti “
AT KONFERENCE 2015

KDO JSME . . .
• MUDr. Andrea Miklovičová – před změnou lékař oddělení, nyní primář oddělení
• Vlasta Vyhnánková – sestra odd., zažila léčbu závislosti před změnou a také po ní
• Jana Pánková – zažila léčbu na „vlastní kůži“ před změnou a nyní, po změně,
pracuje na oddělení jako terapeut
• Ivo Vavřík - nebyl součástí léčby před změnou (byl „dodavatelem“pacientů) a
nyní, po změně, pracuje na oddělení jako terapeut
Každý ze svého pohledu vnímáme věci jinak => - různé postřehy
.
- různé návrhy řešení

-> „různorodost“ členů multidisciplinárního týmu nám dává možnosti nalézání
optimálních řešení problémů

ODKUD JSME A PROČ JSME ZDE . . .
• 122-letá psychiatrická léčebna u Olomouce - Certifikát kvality a bezpečí, 2014
• 2 otevřené oddělení - mužské 21A (30 lůžek) - ženské 21B (18 lůžek)
•

probíhá zde komplexní ústavní léčba závislosti na NL a gamblingu

• -> 3. rokem řešíme sníženou obložnost => vyčerpání, frustrace, stres ...

• Hledáme řešení … kompromis… inspiraci…

ODDĚLENÍ LÉČBY ZÁVISLOSTÍ
1 primář
1 psychiatr
2 terapeuti
2 psychologové

2 stanční sestry
1/3 zdrav.-soc.pracovnice
11 všeobecných sester
4,5 sanitářky

ODDĚLENÍ 21A – muži, 30 lůžek

ODDĚLENÍ 21B – ženy, 18 lůžek

V ČEM JE PROBLÉM ?
• SNÍŽENÁ OBLOŽNOST => nevyváženost VÝNOSŮ a NÁKLADŮ ODDĚLENÍ
VÝNOSY = platby pouze od ZP => ekonomická úspěšnost oddělení je
.
závislá na počtu pacientů (resp. ošetřovacích dnů)
NÁKLADY ODDĚLENÍ = mzdy personálu + alikvotní částka mezd
nezdravotniků PL + provozní náklady
(léky + zdravot. materiál + voda + elektřina...)
• REŽIM ODDĚLENÍ (setrvání pacientů v léčbě) vs SNÍŽENÁ OBLOŽNOST ?
• nespolehlivá a „nevděčná“ cílová skupina pacientů ?
• lze poskytovat péči závislým v souladu se standardy a zároveň vydělávat?

JAK TO BYLO NĚKDY…
• oddělení otevřené
• nebyla Koncepce adiktologických služeb
• na 1 oddělení současně detoxifikace + komplexní léčba (kategorie 4, 3, 2)

• skupinová terapie - 15-17 pacientů, pouze 3x týdně na obou odd., á 50 min.
• psychoterapie vs personál bez psychoterapeutického vzdělání
• práce SZP = především ošetřovatelská péče
• NLZP (více sanitářů, nebyli jiní NLZP => odlišné náklady na mzdy)

JAK TO BYLO NĚKDY…jiný pohled
• přijímání sociálních případů
• setrvávání v léčbě i přes porušení abstinence
• těžké odvykací stavy (kategorie 4 na otevřeném oddělení!)
• minimální až téměř žádná informovanost SZP o závislostech a léčbě
• negativní reflexe z okolí
• nezájem a nic neřešení (ze strany personálu? pacientů?)

JAK JE TO NYNÍ…
• oddělení otevřené, kategorie 2
• pouze pacienti ke komplexní léčbě závislosti, resp. stabilizační pobyt (po
detoxifikaci)
• nepřítomnost detoxifikačního oddělení v PL (částečně na jiných odd. PL)
• skupin. terapie 4x týdně, 90 min, max 12 pac. (TOXI sk., 2 ALKO sk., M sk.)
• práce SZP ošetřovatelská < „terapeutická“ (edukační skupiny, informační
skupina, „pokojová sestra“) - SZP bez psychoterapeutického vzdělání
• NLZP (minimum sanitářů, více jiných NLZP - zdrav.asistenti, režim.terapeuti)

...

tedy

ZMĚNA

CO ZMĚNA ZPŮSOBUJE?
Obecně změna v životě => „ + “ ale také „ - “ dopady:

PLUSY
-> zkvalitnění péče (fungování dle nastavených standardů)
-> personál vidí smysl své práce (<= informovanost, vzdělávání..)
-> dobré jméno oddělení, větší informovanost spolupracujících zařízení
-> pacienti oceňují koedukaci a především změny ve skupinové terapii
MÍNUSY <= změny zaběhlých steretypů
-> nižší obložnost
-> vymýšlení nových strategií (zátěž)
-> dyskomfort (personálu? pacientů?)
„Zvýšení prahu s sebou přináší snížení počtu pacientů – srovnání z historie:
Skála a nekuřácké prostředí v komplex. léčbě závislosti (při úplném zákazu
kouření bylo obsazeno 30-35 lůžek z 50 lůžek)“ – doc. Králiková, 2010

DŮSLEDKY ZMĚNY
• k léčbě přichází méně pacientů
• je větší pravděpodobnost disciplinárního ukončení ústavní léčby
• více pacientů nepřijímáme, resp. jsou přijati na jiné oddělení v rámci PL
(nesplňují kritéria nástupu do otevřeného režimu ústavní léčby závislosti)
=> méně pacientů na 21A, 21B => snížená obložnost našich oddělení =>

=> nižší platby od ZP

OBLOŽNOST 2007 - 2014
21A

21B

2007

106,05%

89,93%

2008

93,62%

85,62%

2009

95,02%

83,23%

2010

82,31%

87,41%

2011

88,12%

85,05%

2012

90,24%

76,30%

2013

80,42%

67,52%

2014

84,89%

74,29%

POČET PŘÍJMŮ 2007 - 2014
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200
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15A, 3B – uzavřené odd. muži

15B, 7A – uzavřené odd. ženy

PŘÍČINY SNÍŽENÉ OBLOŽNOSTI
• nenastoupí objednaní pacienti
• pacient nastoupí, ale je kontraindikovaný (pak ad jiné odd. PL, resp. pacient
dostane jiný termín nástupu, v den objednání ale tedy není k nám přijatý)
• pacient žádá předčasné ukončení léčby (většinou u pacientů bez doporučení, nedostatečná motivace...)

• hospitalizace je ukončena disciplinárně (tedy neplánovaně)
• nepřichází pacienti od bývalých „dodavatelů“

CO JSME UDĚLALI 1.
• přijímáme více než 2 pacienty za 1 den na každé oddělení od Po do Čtv
• operativní přijímání pacientů v den, kdy se nedostaví objednaný pacient
• neodmítáme pacienty bez doporučení

• při nesplnění podmínek nástupu k nám -> spolupráce s jinými odd. PL
• z podmínek přijetí vyjmuto laboratorní vyš.+ hepatitidy + HIV
• zkrácení distancu ze 6 měsíců na 3 měsíce
• prodloužení léčby ze 3 měsíců na 4 měsíce

CO JSME UDĚLALI 2.
• zkrácení stabilizačního pobytu (při recidivě) z minimálně 6 týdnů na 14 dní
• propouštění pacientů + závěrečný rituál pouze v Po, Út a Stř (=> udržení
obložnosti přes víkend)
• vytvoření možnosti „umazání napomenutí“
• povolení sypaného tabáku
• redukce důvodů disciplinárního propuštění
• vytvoření a distribuce letáků oddělení
• předání informací o léčbě spolupracujícím zařízením („Průvodce léčbou“)

„PŘES CO VLAK NEJEDE“

• neřešit odvykací stavy na odd. 21A, 21B
(jedná se o otevřená oddělení s normativem personálu pro
tento typ oddělení)

• neumožňovat setrvání v léčbě pacientům, kteří poruší
zásadním způsobem režim oddělení

NAŠE NÁVRHY ŘEŠENÍ – (ne) reálné ?
• -> koedukované oddělení (36 pacientů)
• -> oddělení pro „méně schopné“ pacienty
• -> prezentace naší práce (NF)

• -> detoxifikační oddělení v PL
• -> snížení počtu personálu
• co ještě?

ODD. 21A, 21B + PL ŠTERNBERK
NÁM VŠEM ZÁLEŽÍ:
• na kvalitě poskytované péče (certifikační standardy RVKPP)
• prosperování oddělení 21A, 21B po finanční stránce

=> děláme a budeme dělat maximum
DŮLEŽITÉ:
• máme podporu vedení PL
• vzájemná spolupráce v rámci PL
• dobrá komunikace na všech úrovních

-> prosperita oddělení 21A, 21B je prosperitou celé PL

DĚKUJEME ZA POZORNOST

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA ŠTERNBERK
Oddělení léčby závislostí 21A, 21B
Olomoucká 173
Šternberk 785 01
Tel.: 585 085 210, 585 085 214

www.plstbk.cz
www.lecbazavislosti.cz
miklovicova@plstbk.cz

