
Záznam aktivit z projektu „FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou 

rehabilitaci v psychiatrické péči“ – červen 2015: 

 

 

 Příprava návštěvy Norského partnera – viz přiložené záznamy elektronické 

komunikace a vyřizování cestovních formalit 

 Konzultace partnerských aktivit Mens Sana o.p.s. – Mgr. Seidlová – 16.6.2015, 9.36, 

16 minut 

 Návštěva norského partnera 24.6.-28.6.2015, Norské království, Tromso: MUDr. Petr 

Šilhán, MUDr. Martin Hýža a MUDr. Jana Schwarzová. 

 

Zpráva z pracovní cesty do Norského království, Tromso: 

 

Ve dnech 24.6.-28.6.2015 se zúčastnili MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Martin Hýža a MUDr. 

Jana Schwarzová pracovní cesty do Tromso v Norsku. Jednalo se o pracovní cestu v rámci 

projektu „FN Ostrava-Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči“, 

který je finančně podporován z Norských fondů 2009-2014. 

Návštěvy norského partnera projektu, kterým je Norwegian Centre for Integrated 

Telemedicine, University Hospital of North Norway HF (dale jen centrum telemedicíny), se 

zúčastnili mimo zástupců FNO take 3 zástupci Psychiatrické nemocnice Bohnice, kteří 

spolupracují se stejným zahraničním partnerem. 

Cílem návštěvy bylo seznámení zástupců obou partnerských institucí, které budou 

v nadcházejícím období kooperovat při realizaci projektu, představit detailně vlastní projekty 

stejně jako jiné oblasti zájmu, definovat konkrétně oblasti spolupráce a získat zkušenosti 

s organizací psychiatrické péče o pacienty se závažnými duševními onemocněními v Norsku. 

První den cesty (středa 24.6.) byl vyčleněn na přepravu. Druhý den cesty (25.6.) byl 

uspořádán celodenní seminář v centru telemedicíny, na němž své projekty podporované 

z Norských fondů představovala česká strana a v odpoledních hodinách pak vlastní výzkumné 

projekty představovali pracovníci centra telemedicíny (viz přiložený program návštěvy). Třetí 

den cesty byly připraveny přednášky v psychiatrické léčebně v Tromso, které se týkaly péče o 

pacienty se závažným duševním onemocněním a zkušeností s jejich reintegrací zpátky do 

společnosti. Po skončení přednáškového bloku probíhala v odpoledních hodinách exkurze po 

léčebně (viz přiložený program návštěvy). Čtvrtý den cesty byl koncipován volně podle zájmu 

účastníků a strávili jsme jej návštěvou místní univerzitní nemocnice a univerzity. Pátý den 

cesty byl využit k návratu do ČR. 

V průběhu návštěvy norského partnera byla specifikována konkrétní náplň vzájemné 

spolupráce, podepsána smlouva o spolupráci, stanoveny styčné body spolupráce mezi FNO, 

Psychiatrickou nemocnicí Bohnice a centrem telemedicíny při hledání způsobu analýzy 

metabolických rizik u pacientů léčených dlouhodobě antipsychotiky. Během cesty jsme 

rovněž získali zkušenosti s organizací péče o závažně nemocné v Norsku a se způsoby jejich 

reintegrace, které můžeme uplatnit v rámci budování denního stacionáře pro ucelenou 

rehabilitaci psychotických poruch ve FNO.   

 

 

V Ostravě 9.7.2015      MUDr. Petr Šilhán 

  


