
Záznam aktivit z projektu „Projekt implementace ucelené psychiatrické rehabilitace 

na Oddělení psychiatrickém FN Ostrava“ – září 2015: 

 

 

1.9.2015 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. 

 

4.9.2015 - Otevření Centra trénování paměti společnosti Mens Sana. Za OP FNO: MUDr. 

Petr Šilhán, Mgr. Radim Němec. Spojeno s exkurzí a demonstrací systému kognitivní 

rehabilitace u pacientů se závažnými duševními onemocněními. 

 

11.9.2015 - jednání v PN Bohnice, přítomen náměstek léčebné péče MUDr. Páv, po část 

jednání ředitel PN Bohnice MUDr. Hollý, M.B.A., za FN Ostrava MUDr. Petr Šilhán, PhDr. 

et Mgr. Kateřina Budirská. Tématem schůzky byly informace o průběhu projektů obou 

zařízení, zvl. pak stav příprav implementace softwarového modulu pro vyhodnocování 

metabolických rizik informačního systému PN Bohnice (Hippo). Aktuální situace:  

Ze strany PN Bohnice byla potvrzena ochota k předání know-how projektu SOMA (Systém 

ovlivnění metabolismu) pro jeho adaptaci na podmínky FN Ostrava s informačním systémem 

CareCentrum. 

 

16.9.2015 Výběrové řízení pro obsazení kombinovaného místa terapeuta v denním 

stacionáři a na uzavřeném oddělení OP FNO: vybrána Mgr. Michaela Dvořáková, 

v současnosti sestra OP FNO, plánovaný nástup do nové funkce od 1.1.2017. 

 

29 .9.2015: provedena konzultace s norským partnerem projektu, Norwegian Centre for 

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

MUDr. Petr Šilhán, Ing. Miroslav Krupa – vedoucí oddělení uživatelských aplikací FN 

Ostrava. Projednávané body: 

- současný způsob vedení dokumentace Oddělení psychiatrického FN Ostrava 

- rozsah dat ukládaných v nemocničním informačním systému 

- současné překážky širší integrace informací z psychiatrické dokumentace do 

nemocničního informačního systému 

- návrh vhodných úprav CareCentra III. generace za účelem vedení elektronické 

dokumentace umožňující implementaci modulu (polo)automatického vyhodnocování 

rizik u pacientů se závažnými duševními nemocemi – obdoba projektu SOMA 

 

 

30.9.2015 Pravidelná porada týmu pro realizaci projektu: MUDr. Petr Šilhán, MUDr. 

Martin Hýža, MUDr. Jana Schwarzová, Mgr. Radim Němec, Mgr. Martina Vaštylová, PhDr. 

et Mgr. Kateřina Budirská 

 

 

 

 

 


