
Záznam aktivit z projektu „Projekt implementace ucelené psychiatrické rehabilitace 

na Oddělení psychiatrickém FN Ostrava“ – říjen 2015: 

 

 

V průběhu měsíce října 2015 byly připraveny změny v oblasti vzdělávání, která si vyžádala 

kratší než předpokládaná doba vzdělávání. Byla provedena analýza potřeb vzdělávání a jejich 

nabídky a na tomto základě redefinována skladba vzdělávacích kurzů. 

 

 

6.10.2015 Informace pro pacienty – program České společnost pro duševní zdraví - klub 

Mlýnek, Ostrava. Pacienti seznámeni s posláním společnosti a jejími aktivitami na měsíc září 

2015, sezení pacientů se staniční sestrou panem Jandlem, program umístěn mezi materiály pro 

pacienty na nástěnku oddělení. 

 

 

15.10.2015 – Dohoda o presentaci projektu vč. oblasti automatického hodnocení 

metabolických rizik na 9. ročníku konference MEFANET 2015 v Brně. Jedná se  o 

konferenci lékařských a zdravotnických fakult na téma zdravotnická informatika a e-learning. 

Zúčastnění: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a 

analýz), Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. (proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU), 

MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Martin Hýža 

 

 

14.10.2015 Výběrové řízení pro obsazení kombinovaného místa terapeuta v denním 

stacionáři a na otevřeném oddělení OP FNO: vybrána Mgr. Zuzana Švábiková, nástup od 

1.11.2015 

 

 

21.10.2015 Pravidelná porada týmu pro realizaci projektu: MUDr. Petr Šilhán, MUDr. 

Martin Hýža, Mgr. Radim Němec, Mgr. Martina Vaštylová, PhDr. et Mgr. Kateřina Budirská, 

Mgr. Michaela Dvořáková 

 

 

27.10.2015 - Jednání se zástupcem PN Bohnice o stavu realizace projektu SOMA. Za PN 

Bohnice MUDr. Monika Candelínová, za FNO MUDr. Martin Hýža.  

 

 

29.10.2015: provedena konzultace s norským partnerem projektu, Norwegian Centre for 

Integrated Care and Telemedicine. Za norskou stranu Conceiacao Granja za českou stranu 

MUDr. Petr Šilhán. Obsahem konzultace byla příprava možné návštěvy norského partnera ve 

FNO za účelem místní konzultace příprav adaptace projektu SOMA pro CareCentrum III. 

generace. Projednávané body: 

- přínosy možné návštěvy za stávajícího stavu příprav 

- stanovení možného termínu návštěvy: prosinec 2015 až březen 2016 

- zdroje možného financování návštěvy 

 


