
Harmonogram k AP č. 3) "Duševní zdraví"

Tvorba standardů a metodik

Rozvoj sítě psychiatrické péče

Metodiky primární, sekundární a terciární prevence

Destigmatizace a komunikace

Vzdělávání a výzkum

Legislativní změny - Mental Health Act

Udržitelné finacování

Meziresortní spolupráce

Aktivita zodpovědnost termín

Schválení akčního plánu prevence stresu a duševní zdraví Ministerstvem zdravotnictví ČR 30.4.2015

Schválení standardu Center duševního zdraví a vydání ve Věstníku MZ OZS 30.6.2015

Tvorba standardu akutních oddělení lůžkové psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích OZS 1.1.2015

Schválení standardu akutních oddělení lůžkové psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích OZS 30.6.2015

Tvorba standardů prosté a rozšířené psychiatrické ambulance OZS 30.9.2015

Schválení standardů prosté a rozšířené psychiatrické ambulance OZS 30.10.2015

Tvorba standardu následné a dlouhodobé péče (psychiatrické nemocnice) OZS 30.9.2015

Schválení standardu následné a dlouhodobé péče (psychiatrické nemocnice) OZS 30.10.2015

Tvorba metodiky kvality života duševně nemocných OZS 30.9.2015

Ekonomika duševního zdraví - metodika OZS 31.12.2015

Standardní klasifikace vybudovaného prostředí u poskytovatelů psychiatrické péče, transformační plány 

psychiatrických nemocnic
OZS 31.12.2015

Metodika na měření míry stigmatizace, počátek longitudinálního výzkumu (prvotní sběr dat) OZS 31.12.2015

Tvorba metodiky na vzdělávání odborného personálu v CDZ OZS, ONP, VLP 31.12.2015

Tvorba metodiky a designu primární, sekundární, popř. terciární prevence OZS 31.12.2015

Implementace programů primární, sekundární a terciární prevence bude určeno metodikou 1.1.2016-31.12.2019

Tvorba metodiky kontrol péče v psychiatrických nemocnicích OZS 31.12.2015

Podpora alternativních typů péče o duševně nemocné EF, OZS 1.1.2016-31.12.2019

Rozvoj sítě akutních oddělení psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích EF, OZS 1.1.2016-31.12.2019

Zřízení a provoz kompetenčního centra pro implementaci Strategie reformy psychiatrické péče EF, OZS 30.5.2015-30.5.2020

Definice holistické sítě péče o duševně nemocné (děti a dorost, adiktologie, gerontopsychiatrie) EF, OZS 31.12.2015

Tvorba metodiky primární, sekundární a terciární prevence OZS 31.12.2015

Implementace preventivních programů bude definováno v metodice 1.1.2016-31.12.2019

Tvorba destigmatizačních a komunikačních strategií OZS 30.9.2015

Implementace destigmatizačních a komunikačních strategií bude definováno v inkriminovaných strategiích 1.10.2015-31.12.2019

Tvorba vzdělávacích programů, metodik a výzkumných záměrů VLP, OZS, ONP 12/2015

Implementace vzdělávacích programů a metodik, realizace výzkumných projektů bude definováno v metodice 1.1.2016-31.12.2019

Analytická práce související s tvorbou samostatného zákona o duševním zdraví EF, LEG, OZS 1.6.2015-31.12.2016

Definice nového modelu financování psychiatrické péče (CDZ a ostatní pilíře péče) OZS, EF 31.12.2015

Definice a průběžná implementace doporučení vyplývajících z překryvu resortní odpovědnosti v systému péče o 

duševně nemocné 
OZS, EF průběžně, 31.12.2020

Tvorba standardu Center duševního zdraví
OZS 1.1.2015

Podpora systému Center duševního zdraví (CDZ)
EF, OZS 1.1.2016-31-12.2019

Vzdělávání odborného personálu CDZ
bude určeno metodikou 1.1.2016-31.12.2019


