
 

Záznam aktivit z projektu „Projekt implementace ucelené psychiatrické rehabilitace 

na Oddělení psychiatrickém FN Ostrava“ – leden 2016: 

 

 

11.1.2016 – 12.1.2016: Exkurze na nově postavených psychiatrických klinikách NÚDZ 

v Praze a PK v Hradci Králové za účelem prohlédnutí zde fungujících denních stacionářů, 

seznámení se s vybavením materiálním a personálním, strategií zakomponování programu do 

programu ambulantních a lůžkových pracovišť. Účastníci: MUDr. Petr Šilhán, Mgr. Radim 

Němec 

 

 

12.1.2016: Informace pro pacienty – program České společnost pro duševní zdraví - klub 

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

leden 2016, sezení pacientů se staniční sestrou panem Jandlem, program umístěn mezi 

materiály pro pacienty na nástěnku oddělení. 

 

 

14.1.2016: Schůzka se zástupci Oddělení zdravotní techniky FNO a projektanty 

rekonstrukce pavilonu TRN: upřesnění technických požadavků vybavení a stavební 

organizace místostí pro zřízení pracoviště EEG a ultrasonografie. Doplnění koncovky 

potrubní pošty do budovy denního stacionáře. 

 

 

20.1.2016: Podání zprávy o zkušenostech s provozem denních stacionářů v NÚDZ a na 

PK HK v rámci pravidelné provozní porady týmu: Výsledkem porady bylo pověření 

MUDr. Petr Šilhána a Mgr. Radima Němce k organizaci společného setkání s Ing. Arch. 

Ditou Novákovou z Ateliéru Simona, která je pověřena zpracováním projektu nového 

pavilonu psychiatrické kliniky za účelem upřesnění požadavků na komplexní psychiatrickou 

rehabilitaci. Přítomni: MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Martin Hýža, Mgr. Radim Němec, MUDr. 

Jana Schwarzová, MUDr. Petr Dostálek, MUDr. Denisa Perničková, Mgr. Martina Vaštylová, 

PhDr. et Mgr. Kateřina Budirská, Mgr. Michaela Dvořáková 

 

 

28.1.2016: Společná schůzka zástupců OP FNO se zástupci projekční kanceláře Ateliér 

Simona: Obsahem jednání bylo v souladu s exkurzemi na moderní psychiatrická pracoviště 

definování požadavků na zakomponování prvků komplexní psychiatrické rehabilitace do 

projektu psychiatrického pavilonu s důrazem na provázanost služeb s denním stacionářem: 

Definované požadavky: 

- ergoterapeutická místnost na každé lůžkové stanici 

- 3 ergoterapeutická pracoviště v přízemí kliniky dostupná pro pacienty lůžkového oddělení i 

denního stacionáře: arteterapie a tiskařské centrum, šicí dílna, dřevodílna. 

- tělocvična 

- samostatná pracovna fyzioterapeuta 

- pracovna ergoterapeutů 

Přítomni: Ing. arch. Dita Nováková, MUDr. Petr Šilhán, Mgr. Radim Němec 

 

 

 

 



Realizace v oblasti vzdělávání: 

 

MUDr. Petr Šilhán Duplexní sono krčních 

tepen 

18. – 29.1.2016 Ostrava 

MUDr. Martin Hýža Duplexní sono krčních 

tepen 

18. – 29.1.2016 Ostrava 

PhDr. Kateřina 

Budirská 

ROR 15.-16.2016 Brno 

 

 


